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PENENTUAN STRATEGI PRODUKSI BERSIH PADA AGROINDUSTRI

MINYAK ATSIRI JAHE CV. XY LAMPUNG

Ailsa Azalia1*, Tanto Pratondo Utomo2, Erdi Suroso3, Sri Hidayati4

Program Studi Magister Teknologi Industri Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Penulis Korespodensi : ailsa.azaliaa@gmail.com

Abstrak

Agroindustri minyak atsiri merupakan salah satu agroindustri penyumbang devisa bagi perekonomian
Indonesia. Dalam satu kali proses produksi minyak atsiri di CV. XY menghasil limbah berupa hidrosol
sebesar 1,5 L dan ampas sebesar 140,37 Kg. Tujuan penelitian ini adalah menciptakan CV. XY sebagai
greenindustry melakui penerapan produksi bersih. Penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara
menggunakan metode Quick Scan dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan
opsi srategi penerapan produksi yang utama pada kriteria bahan dengan bobot 0,607 dengan alternatif
menjaga kualitas bahan baku memiliki bobot sebesar 0,652. Opsi penerapan produksi yang kedua yaitu
pada tenaga kerja dengan bobot 0,139 dan alternatif menyusun SOP yang aman bagi pekerja memiliki
bobot 0,650. Hidrosol dan ampas jahe yang dihasilkan masih mengandung senyawa organik yang dapat
dimanfaatkan sebagai produk sampingan yang bernilai tambah tinggi.

Kata kunci: Produksi Bersih, Agroindustri, Minyak Atsiri Jahe, Analytical Hierarchy Process

1. Pendahuluan

Minyak atsiri adalah zat cair yang tercampur

serta tersusun dari beberapa senyawa organik yang

diperoleh dari bagian tanaman seperti bunga,

batang, akar, kulit, daun maupun biji dengan cara

penyulingan (Hardjono, 2004). Minyak atsiri

merupakan bahan aromatik yang berasal dari

tumbuhan yang dimanfaatkan dalam industri pangan

dan non pangan. Indonesia menjadi salah satu

negara penghasil minyak atsiri berkualitas terbesar

di dunia.

Salah satu tanaman yang penghasil minyak

atsiri adalah jahe (Zingiber officinale Rosc.). Jahe

merupakan jenis rempah yang cukup berlimpah di

Indonesia. Produksi jahe di Indonesia berkisar

216.586.662 kg dan untuk Lampung berkisar

2.257.289 (Badan Pusat Statistik, 2017).

Setiap tahunnya konsumsi minyak atsiri

meningkat 8-10%. Ekspor minyak atsiri ini menjadi

peluang untuk meningkatkan devisa bagi negara.

Petani-petani Indonesia masih banyak yang menjual

komoditi pertanian dalam bentuk segar. Dengan

adanya pengolahan menjadi produk setengah jadi

seperti minyak atsiri dapat menambah nilai tambah

produk jauh dibandingkan produk segar.

CV. XY merupakan salah satu agroindustri

yang menjual produk rempah dalam bentuk segar,

kering serta penghasil minyak atsiri. Jenis rempah

yang diolah dan dijual oleh CV. XY antara lain pala,

jahe, kencur, kunyit, lengkuas, pinang dan

mengkudu. Produk utama di CV. XY adalah jahe

segar, jahe kering dan minyak atsiri jahe. Bahan

baku jahe yang digunakan didapat dari mitra dengan

petani sekitar lampung, sumatera selatan, bengkulu

dan sumatera utara.

Setiap proses produksinya CV. XY

menghasilkan sisa produksi berupa limbah cair dan

limbah padat. Dalam satu kali proses produksinya

CV. XY mampu menghasilkan limbah cair berupa

air hidrosol, yaitu air sisa penyulingan sebesar 125,

20 liter. Sedangkan limbah padat yang dihasilkan

berupa ampas sebesar 140,37 kg. Untuk

menciptakan greenindustry pada CV. XY perlu

dilakukan efesiensi dan optimalisasi produksi

dengan cara meminimalkan limbah serta melakukan

pemanfaatan limbah menjadi produk sampingan.

Penerapan produksi bersih dapat dilakukan

untuk mencipatkan CV. XY berbasis greenindustry.
Melalui produksi bersih juga mampu meningkatkan

optimalisasi produksi. Penelitian dilakukan untuk

menentukan strategi penerapan produksi bersih pada
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CV. XY dengan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP).

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada Juli-September

2019 di CV. XY Lampung. Alat yang digunakan

yaitu recorder, kamera, aplikasi Microsoft Excel,

dan aplikasi Expert Choice 2000. Bahan yang

digunakan ialah logbook, kuisioner, dan studi

pustaka dan literatur terkait penelitian ini. Tahapan

penelitian ini terdiri atas pengumpulan data,

pengolahan data dan rekomendasi.

Identifikasi Proses Produksi
Proses pengumpulan data dengan

mengidentifikasi proses produksi pada CV. XY

melalui input-output neraca massa dan neraca

energi. Proses pengumpulan data ini dilakukan

melalui observasi dan wawancara kepada pemilik

maupun pegawai CV. XY. Identifikasi ini dilakukan

menggunakan metode Quick Scan.

Penentuan Strategi Produk Bersih dengan

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Menentukan strategi penerapan produksi

bersih dilakukan dengan metode Analytical
Hierarchy Process melalui wawancara dengan

pakar ahli. Pakar ahli terdiri dari peneliti (dosen),

pihak instansi pemerintahan yang diwakili oleh

dinas pertanian kota bandar lampung, dan

pengusaha minyak atsiri. Data diolah menggunakan

aplikasi Expert Choice 2000. Hasil analisis inilah

yang kemudian dijadikan sebagai rekomendasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses Produksi Minyak Atsiri
Proses produksi di CV. XY masih

menggunakan metode semi-tradisional, dimana ada

beberapa tahap yang dilakukan secara manual oleh

manusia dan teknologi mesin. Tahapan proses

produksi minyak atsiri jahe di CV. XY terdiri dari

penerimaan bahan baku, pencucian dan sortasi,

perajangan, pengeringan, pengayakan dan

penyulingan. Diagram alir proses penyulingan di

CV. XY disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram alir proses penyulingan

Penerimaan bahan baku dilakukan secara

manual oleh pegawai. Bahan baku yang datang

dilakukan pengecekan sesuai syarat mutu jahe segar

berdasarkan badan penelitian dan pengembangan

pertanian (2011). Ciri-ciri jahe segar disajikan pada

Tabel 1.

Tabel 1. Ciri-ciri jahe segar
Parameter Keterangan

1. Segar Apabila kulit jahe tampak halus

atau tidak mengkerut, kaku dan

mengkilat

2. Rimpang utuh Apabila maksimal dua anak

rimpang patah pada pangkalnya

3. Rimpang tidak

bertunas

Apabila salah satu atau beberapa

ujung dari rimpang telah

bertunas

4.Kenampakan

irisan melintang

cerah

Apabila diiris melintang pada

salah satu rimpang, maka

penampakannya berwarna cerah

khas jahe segar

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian (2011)

Pencucian dan sortasi selanjutnya dilakukan

yang bertujuan untuk memisahkan jahe segar dari

kotoran. Proses ini dilakukan secara manual oleh 6

pegawai dengan bantuan mesin steam air yang

memiliki kapasitas daya listrik sebesar 1/2 HP

selama 10 jam. Proses selanjutnya yaitu perajangan

yang dilakukan secara manual oleh pegawai buruh

borongan selama 10 jam per hari. Proses ini

Penerimaan
bahan baku

Pencucian dan
sortasi

Perajangan

Pengeringan 1

Pengeringan 2

Pengayakan

Penyulingan
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dilakukan menggunakan alat pemotong khusus

dengan ukuran ketebalan 5-6mm atau disesuaikan

dengan permintaan buyer.

Proses pengeringan dilakukan dua tahap yaitu

pengeringan menggunakan oven lalu pengeringan

dengan penjemuran langsung. Pengeringan

menggunakan oven dilakukan selama 10 jam. Hal

ini dilakukan bertujuan untuk mempercepat proses

pengeringan dan mencegah tumbuhnya jamur pada

irisan jahe. Pengeringan ini menggunakan mesin

oven berbahan bakar kayu bakar dengan kapasitas

kalor 16,11 mJ/kg serta adanya blower pada alat

oven yag berdaya 4 HP. Setelah pengeringan oven

lalu dilakukan pengeringan secara langsung

dibawah sinar matahari selama 4 hari dimana

seharinya dijemur selama 10 jam.

Pengayakan dilakukan setelah pengeringan,

hal ini dilakukan untuk memisahkan jahe kering

tersebut dengn benda asing. Pengayakan juga

dilakukan untuk mengklasifikasi kualitas jahe

menjadi 2 kualitas yaitu grade 1 dan grade 2. Grade

1 merupakan jahe yang berkualitas baik dengan

ukuran >5mm, sedangkan grade 2 memiliki ukuran

3-5 mm. Proses pengayakan dilakukan

menggunakan mesin ayakan getar dengan kapasitas

daya listrik sebesar 1 HP selama 1 jam.

Penyulingan adalah tahap pembuatan minyak

atsiri. Penyulingan atau destilasi merupakan

pemisahan bahan kimia berdaarkan perbedaan

kecepatan dan kemudahan menguap. Penyulingan

dilakukan dengan metode uap tidak langsung atau

metode kukus. Mesin yang digunakan berbahan

bakar dari kayu bakar dengan kapasitas nilai kalor

sebesar 16,11 mJ/kg. Untuk mendapatkan hasil yang

maksimal penyulingan dilakukan selama 8 jam.

Bahan
Proses penelitian ini menggunakan sampel

bahan baku jahe emprit sebanyak 20 ton. Untuk

menghasilkan minyak atsiri dengan jumlah 1,5 L

membutuhkan bahan baku serbuk jahe kering grade

2 sebesar 127,61 kg. Jahe  emprit yang digunakan

sebagai bahan baku harus berkualitas. Pada CV. XY

ini menggunakan jahe emprit segar yang dipanen

pada umur 10-12 bulan diperoleh dari mitra petani.

Kualitas bahan baku akan berpengaruh dengan

kualitas minyak atsiri yang dihasilkan. Waktu

optimal panen jahe yaitu 10-12 bulan, hal ini

berpengaruh terhadap jumlah kandungan minyak

yang terdapat pada jahe tersebut. Jahe

Jahe emprit segar memiliki kandungan

minyak atsiri dan sekitar 50 senyawa kimia.

Sesuiphellanderene, Z-citral, dan curcumen

meru[akan tiga senyawa kimia yang muncul saat

kondisi jahe kering (Pujilestari dan Lestari, 2009).

Berdasarkan hasil analisis kadar minyak atsiri pada

bahan baku jahe segar, jahe kering dan serbuk jahe

di CV. XY disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kadar minyak atsiri jahe segar, jahe kering

dan serbuk jahe di CV. XY

Sampel Kadar Minyak Atsiri (%)

Jahe emprit segar 1,2

Jahe emprit kering 3,1

Serbuk jahe 1

Sumber : Data analisis CV. XY (2019)

Energi
Energi yang digunakan pada proses produksi

di CV.XY terdiri dari energi manusia, energi listrik,

energi kalor, dan energi sinar matahari. Energi

terbesar yang dibutuhkan yaitu pada proses

penyulingan. Proses penyulingan dilakukan dengan

mesin destilasi yang berbahan baku dari kayu bakar.

Kayu yang digunakan adalah kayu karet memiliki

kapasitas energi kalor 16,11 mJ/kg. Untuk energi

menusia dikategorikan pada pekerjaan berat dengan

nilai kalor tenaga manusia sebesar 0,523 mJ/jam.

Energi listrik memiliki energi kalor sebesar 2,6845

mJ per 1 HP. Sedangkan energi sinar matahari

memiliki nilai kalor sebesar 10,94 x 10-6 mJ/hari.

Hasil identifikasi jenis energi pada proses produksi

minyak atsiri jahe pada CV. XY disajikan pada

Tabel 4.

Tabel 4. Identifikasi jenis energi pada proses

produksi minyak atsiri jahe di CV. XY

Proses
Pengukuran

Sumber Daya Durasi

Penerimaan

Bahan Baku

Manusia 2 orang 2 jam

Pencucian dan

Sortasi

Manusia 6 orang 10 jam

Listrik 1/2 HP 10 jam

Perajangan Manusia 6 orang 10 jam

Pengeringan

Oven

Listrik 4 HP 10 jam

Kayu Bakar 16,11 mJ/kg 10 jam

Pengeringan

Sinar

Matahari

Sinar

matahari

10,94 x 10-6

mJ/hari

40 jam

Pengayakan Listrik 1 HP 1 Jam

Penyulingan Kayu Bakar 16,11 mJ/kg 8 jam
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Neraca Massa dan  Neraca Energi

Tabel 5. Neraca massa dan neraca energi pada proses produksi minyak atsiri jahe di CV. XY

Proses
Input Output

Energi
Bahan Jumlah Jenis Jumlah

Penerimaan Bahan

Baku

Jahe Segar (kg) 20.000 Jahe Segar (kg) 20.000 0,056 mJ/Kg

Pencucian dan

Sortasi

Jahe Segar (kg) 20.000 Jahe Segar (kg) 19.000 0,385 mJ/kg

Air (L) 8.640 Air (L) 8.640 0,837 mJ/kg

Kotoran (Kg) 1.000

Perajangan Jahe Segar (kg) 19.000 Jahe Segar (kg) 19.000 0,837 mJ/kg

Pengeringan Oven Jahe Segar (kg) 19.000 Jahe Kering (kg) 2.835,82 2,863 mJ/kg

6358,08 mJ/kg

Pengeringan Sinar

Matahari

Jahe Kering (kg) 2.835,82 Jahe Kering (kg) 2.835,82 2.917x10-6 mJ/kg

Pengayakan Jahe Kering (kg) 2.835,82 Jahe Kering (kg) 2.694,03 0,007 mJ/kg

Serbuk Jahe (kg) 127,61

Benda Asing (kg) 14,18

Penyulingan Serbuk Jahe (kg) 127,61 Hidrosol (L) 125,20

137,472 mJ/kgAir (L) 515,55 Ampas (kg) 140,37

Air steam strap (L)

Minyak (L)

22,09

1,5

Berdasarkan hasil identfikasi input-output
menggunanakan metode quick scan pada proses

produksi minyak atsiri jahe di CV. XY

menghasilkan limbah cair dan limbah padat. Limbah

cair yang dihasilkan berupa hidrosol sebesar 125,20

L. Hidrosol merupakan air sisa penyulingan yang

telah terpisah dari minyak. Sedangkan limbah padat

yang dihasilkan berupa ampas sebanyak 140,37 kg.

Pada hidorosl dan ampas jahe yang dihasilkan bau

khas jahe.  Adanya bau khas jahe ini memungkinkan

masih adanya kandungan senyawa organik aktif

pada produk tersebut.

Penentuan Strategi Produk Bersih

Penentuan strategi produksi bersih pada CV.

XY menggunakan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP). Proses pengumpulan data dilakukan

melalui wawancara langsung kepada pakar ahli atau

expert judgement yang terdiri dari Peneliti (Dosen),

Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Pengusaha

Minyak Atsiri. Terdapat empat kriteria yang

digunakan sebagai penentu yaitu proses, bahan,

peralatan dan tenaga kerja. Setiap kriteria memiliki

alternatif dalam penentuan strategi produksi bersih

yaitu :

a. Proses :

1) Kesesuaian prosedur operasi dengan kondisi

2) Peningkatan efesiensi proses

3) Kesesuaian produksi dengan kondisi

b. Bahan :

1) Kualitas bahan baku

2) Efesiensi dalam penggunaan bahan

3) Kapasitas utilitas yang tersedia

c. Peralatan

1) Ketersediaan tempat

2) Perawatan mesin

d. Tenaga kerja :

1) SOP yang aman bagi pekerja

2) Kualitas umber daya manusia.
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Gambar 2. Struktur hiraki penentuan strategi

produksi bersih

Berdasarkan hasil perhitungan AHP

diperoleh bobot kepentingan kriteria yang

berpengaruh dalam menentukan strategi produksi

bersih di CV. XY. Bobot kriteria tertinggi dan paling

berpengaruh yaitu pada kriteria bahan dengan bobot

0,607. Kemudian diikuti dengan kriteria tenaga

kerja, peralatan dan proses dengan bobot masing-

masing yaitu 0,139, 0,133, dan 0,120. Konsistensi

menunjukan nilai 0,03 hal ini dinyatakan baik

karena nilai konsistensi tidak lebih dari 0,1. Hasil

peniliaian kriteria dalam penentuan strategi

produksi bersih di CV. XY disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Penilaian kriteria dalam penentuan strategi

produksi bersih di CV. XY

Kriteria Bobot Konsistensi

Bahan 0,607

0.03
Tenaga kerja 0,139

Peralatan 0,133

Proses 0,120

Setelah menentukan kriteria yang menjadi prioritas

maka selanjutnya expert judgement menentukan

alternatif terbaik dari setiap kriterianya. Setiap

kriteria memiliki alternatif yang berbeda-beda yang

dipilih berdasarkan studi kasus penelitian terdahulu.

Hasil penilaian alternatif dalam penentuan strategi

produksi bersih di CV. XY disajikan pada Tabel 7.

Hasil penilaian dari masing-masing expert
jugdement memiliki nilai Consintery Ratio (CR)

atau konsistensi dibawa 0,1 atau 1%. Nilai tersebut

memenuhi kriteria maksimum. Nilai menyatakan

bahwa expert judgement memiliki konsitensi yang

baik dalam menganilisis kasus. Berdasarkan Tabel

7. Maka dapat ditentukan penentuan strategi

produksi terbaik dengan priorotas opsi dimulai dari

bahan baku, tenaga kerja, peralatan dan proses

Tabel 7. Penilaian alternatif dalam penentuan

strategi produksi bersih di CV. XY

Kriteria Alternatif Bobot Konsistensi

Proses 1. Kesesuaian

prosedur

operasi dengan

kondisi

2. Peningkatan

efesiensi

proses

3. Kesesuaian

produksi

dengan kondisi

0,351

0,384

0,265

0,0003

Bahan 1. Kualitas

bahan baku

2. Efesiensi

dalam

penggunaan

bahan

3. Kapasitas

utilitas yang

tersedia

0,652

0,252

0,097

0,06

Peralatan 1.Ketersediaan

tempat

2. Perawatan

mesin

0,318

0,682
0

Tenaga

Kerja

1. SOP yang

aman bagi

pekerja

2 Kualitas

SDM

0,650

0,350

0

Pada kriteria bahan baku alternatif strategis

adalah menjaga kualitas bahan baku. Untuk menjaga

kualitas bahan baku dapat dilakukan dengan

melakukan pengawasan setiap tahapan proses

produksi untuk tetap menjaga kualitas  bahan baku.

Salah satu caranya melalaui penyusunan standar

kualitas mutu produk segar hingga produk akhir

sesuai dengan standar mutu yang berlaku atau sesuai

SNI. Selain itu untuk menjaga kualitas bahan juga

dapat dilakukan dengan cara penyimpanan dan

penggundangan sesuai dengan tata letak yang baik.

Strategi Produksi Bersih Proses Penyulingan

Minyak Atsiri Jahe di CV. XY

Proses Bahan Peralatan Tenaga Kerja

1. Kesesuaian

prosedur

operasi dengan

kondisi

2.Peningkatan

efesiensi

proses

3.Kesesuaian

produksi

dengan

kondisi

1.Kualitas

bahan baku

2.Efesiensi

dalam

penggunaan

bahan

3.Kapasitas

utilitas yang

tersedia

1.Ketersediaan

tempat

2.Perawatan

mesin

1. SOP

yang aman

bagi

pekerja

2. Kualitas

umber daya

manusia.
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Strategi kedua yaitu pada kriteria tenaga kerja

dengan alternatif menyusun SOP yang aman bagi

pekerja. Hal ini dinilai sebagai alternatif yang

terbaik pada kriteria tenaga kerja berdasarkan

kondisi CV. XY. Para pekerja yang bekerja lebih

menekankan pada pekerjaan secara manual, dan

pekerja juga sebagian besar adalah pekerja lepas

dengan pendidikan yang rendah. SOP yang aman

bagi pekerja selain menjaga keselamatan pekerja

juga berpengaruh terhadap kualitas produk yang

dihasilkan.

Strategi ketiga yaitu pada peralatan dengan

alternatif untuk memperhatikan perawatan mesin.

Pada CV. XY terdapat beberapa mesin yang

berpengaruh dalam jalannya proses produksi.

Mesin-mesin tersebut yaitu mesin penyulingan,

mesin ayak, mesin oven, dan mesin pencucian.

Peralatan tersebut harus dilakukan perawatan secara

rutin agar dapat bekerja secara optimal.

Strategi terakhir adalah pada kriteria proses

dengan alternatif melakukan peningkatan efesiensi

proses. Peningkatan efesiensi proses ini sangat erat

kaitannya dengan SOP yang disusun. Jika SOP yang

disusun secara baik makan proses produksi akan

optimal dan menghasilkan produk dengan kualitas

tinggi. Selain itu efesiensi dalam proses juga

berkaitan dengan kualitas bahan yang digunakan,

maka dalam penerimaan bahan baku pegawai

melakukan pengecekan sesuai dengan syarat mutu

bahan baku jahe segar yang berlaku.

Efesiensi proses juga dapat dilakuan dengan

memanfaatkan limbah cair dan padat yang

dihasilkan menjadi produk samping yang bernilai

tambah tinggi. Hidrosol jahe emprit mengandung

gingerol yang dapat dimanfaatkan sebagai pereduksi

nanopartikel perak. Selain itu adanya bau khas jahe

pada hidrosol juga dapat digunakan sebagai bahan

baku untuk air spa pada industri kecantikan.

Sedangkan ampas jahe yang dihasilkan

mengandung zingeron dan gingerol. Ampas jahe

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan

pakan ternak. Selain itu adnaya senyawa aktif pada

ampas jahe dapat digunakan sebagai pembuatan

kertas aktif (Zahroh dkk., 2016).

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan dalam proses

produksi minyak atsiri di CV. XY menghasilkan

limbah berupa hidrosol 1,5 L dan amapas 140,37 kg.

Energi terbesar yang dibutuhkan yaitu pada proses

penyulingan sebesar 137,472 mJ/kg. Untuk

menciptakan greenindustry pada CV. XY dapat

melakukan penerapan produksi bersih dengan dua

prioritas utama pada menjaga kualitas bahan baku

dan menyusun SOP yang aman bagi pekerja.

Pemanfaatan limbah sebagai produk sampingan

dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah

dan juga dapat meningkatkan efesiensi produksi.
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Abstrak

Tahura (Taman Hutan Raya) adalah hutan konservasi yang memiliki fungsi utama menjaga
keanekaragaman tumbuhan, hewan dan ekosistemnya. Untuk mengelola dan melestarikan Tahura di
atas dibentuk Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH). Permasalahan yang terjadi di Tahura
adalah persepsi anggota KPPH dalam kegiatan pelestarian Tahura belum memadai dan tingkat
interaksi anggota KPPH masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi anggota KPPH,
penyuluhan kehutanan, dinamika kelompok KPPH, kelestarian kawasan Tahura, dan hubungan antara
persepsi anggota KPPH, penyuluhan, dinamika kelompok KPPH dengan kelestarian kawasan Tahura.
Penelitian dilakukan di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung dari
bulan Maret-April 2019. Responden penelitian adalah anggota KPPH yang dipilih secara acak
sebanyak 83 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Survai, sedangkan analisis
data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan statistik non parametrik korelasi Rank Spearman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi anggota KPPH terhadap pelestarian Tahura cukup
baik,(2) penyuluhan kehutanan cukup baik, (3) dinamika kelompok KPPH cukup dinamis, (4) Tingkat
kelestarian Tahura cukup baik, (5) Persepsi anggota KPPH berhubungan dengan dinamika kelompok
KPPH, (6) Persepsi anggota KPPH berhubungan dengan kelestarian Tahura, (6) penyuluhan
kehutanan berhubungan dengan dinamika KPPH, (7) Penyuluhan kehutanan berhubungan dengan
kelestarian Tahura, (8) Dinamika kelompok KPPH berhubungan dengan kelestarian Tahura.

Kata kunci: Persepsi, penyuluhan, Dinamika Kelompok, Kelestarian Tahura.

1. Pendahuluan
Kelestarian hutan erat kaitannya dengan

sikap manusia dalam memanfaatkan sumber daya

hutan yang akan berakibat kepada suatu

perubahan kondisi terhadap ekosistem hutan.

Sikap manusia yang tidak wajar akan mendorong

terjadinya penurunan kualitas alam dan

lingkungan. Berdasarkan Undang-undang RI

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan

bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan

hutan harus dilaksanakan secara tepat dan

berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi

ekologis, sosial dan ekonomis serta untuk menjaga

keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan yang

akan datang.

Bencana terjadi di berbagai daerah yang ada

di Indonesia, berupa rusaknya kualitas tanah,

banjir dan tanah longsor menjadi diantara akibat

rusaknya kualitas sumber daya hutan. Kerusakan

hutan menjadi penyebab hilangnya peluang

Indonesia untuk menambah devisa negara dalam

jumlah yang besar. Upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka

menekan laju kerusakan hutan adalah dengan

melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan

perlindungan terhadap hutan. Upaya rehabilitasi

dan perlindungan secara efektif terhadap hutan

adalah dengan cara membentuk sebuah tim yang

dapat mengelola sumber daya hutan dengan baik

dan bijak serta mengintensipkan kegiatan

penyuluhan kehutanan.

Kelompok tani yang ikut terlibat dalam

mengelola kelestarian hutan masuk dalam

kepengurusan Kelompok Pengelola dan Pelestari

Hutan (KPPH). Langkah yang ditempuh dalam

melakukan upaya pelestarian hutan tentu perlu

diadakan kegiatan dalam rangka menghadapi,

mengelola dan menghindari hal-hal yang menjadi

sebab penurunan kualitas hutan, serta untuk
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mengadakan program-program pelestarian

lingkungan agar tidak terjadi kerusakan hutan.

Kelestarian hutan sangat bergantung pada peran

serta dari warga sekitar hutan untuk menjaga dan

melestarikan hutan.

Berdasarkan survey pendahuluan yang telah

dilakukan diperoleh informasi bahwa persepsi

anggota KPPH terhadap kelestarian Tahura belum

memadai. Hal ini tampak dari kekompakan

kelompok KPPH masih kurang maksimal. Selain

itu, pertemuan kelompok tidak dihadiri oleh

semua anggota karena hanya beberapa pengurus

saja yang diundang untuk menghadiri pertemuan

kelompok tersebut sehingga interaksi antar

anggota kelompok masih sangat terbatas dan

dinamika kelompok KPPH juga belum tampak

dinamis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka

penelitian tentang persepsi anggota KPPH,

dinamika kelompok KPPH, dan Kelestarian

Kawasan Tahura. Secara rinci, penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui persepsi anggota

KPPH terhadap pelestarian Tahura, penyuluhan

kehutanan di kawasan Tahura, serta hubungan

persepsi anggota KPPH, penyuluhan kehutanan,

dinamika kelompok KPPH dengan kelestarian

Tahura.

2. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di Tahura Wan Abdul

Rachman dari bulan Maret - April 2019 di

Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling,

Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode survai, sedangkan

responden dalam penelitian ini adalah anggota

Kelompok Pengelola dan Pelestari  Hutan (KPPH)

Tahura yang dipilih secara acak sebanyak 83

orang. Analisis data dilakukan secara deskriptif

dan menggunakan statistika non parametrik

korelasi Rank Spearman dengan SPSS 22.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji Korelasi

Rank Spearman dengan rumus (Siegel, 1997)

yaitu sebagai berikut:

∑

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :
(1) Jika nilai (α) ≤ 0,20, maka terima H1,

berarti terdapat hubungan yang nyata

antara kedua variabel yang diuji.

(2) Jika nilai (α) ≥ 0,20, maka tolak H1, berarti

tidak terdapat hubungan yang nyata antara

kedua variabel yang diuji.

3. Hasil dan Pembahasan

Umur responden penelitian ini berkisar

antara 30-71 tahun, sedangkan tingkat pendidikan

yang dicapai mayoritas tingkat pendidikan SD

sebanyak 43 orang (51,80%). Jumlah tanggungan

keluarga responden berkisar 3-4 orang atau

(69,88%). Mayoritas responden memiliki luas

lahan garapan antara 0,25 – 1,00 hektar (74,70%).

Persepsi anggota KPPH terhadap Tahura
Berkaitan dengan persepsi, maka persepsi

merupakan keadaan integrated dari individu

terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang

terdapat dalam diri individu, pikiran, perasaan,

pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif

berpengaruh dalam proses persepsi (Mempun,

2013). Untuk melihat persepsi anggota KPPH

terhadap Tahura pada penelitian ini meliputi dua

hal yaitu persepsi anggota terhadap pelaksanaan

kegiatan Tahura dan pembangunan Tahura.

Persepsi anggota KPPH Tahura dapat dilihat  pada

Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi persepsi anggota KPPH

Tahura di Kelurahan Sumber Agung
Persepsi Kategori

A. Pelaksanaan Kegiatan Tahura Cukup baik

B. Pembangunan Tahura Cukup baik

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa

persepsi anggota KPPH Tahura termasuk dalam

klasifikasi cukup baik. Hal ini tampak dari

kesadaran mereka yang cukup baik dalam menjaga

sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah

Tahura tempat mereka tinggal. Pendapat ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Desmiwati (2016) yang menyatakan bahwa

kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap

Rs = 1 -
n3 - n

kelestarian hutan menyebabkan mereka berusaha

menjaga dan mengelola sumberdaya hutan agar

Keterangan :

rs = Koefisien korelasi
di = Selisih antara ranking dari variabel N =

Jumlah sampel
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lestari. Namun demikian, berdasarkan penelitian yang

dilakukan masih tampak anggota kelompok yang

belum bisa mengikuti kegiatan pelestarian Tahura

secara intensif karena mereka memiliki pekerjaan

sampingan yaitu buruh, pedagang dan profesi lainnya.

Pelaksanaan kegiatan di kawasan Tahura sudah

berjalan cukup baik karena anggota kelompok

memiliki persepsi bahwa  hutan penting untuk dijaga

dan dilestarikan. Anggota menyadari bahwa sumber

daya hutan cukup penting untuk keberlanjutan hidup

mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Damanik, dkk. (2014) bahwa

masyarakat bersedia terlibat atau dilibatkan dalam

mengelola Tahura Bukit Barisan karena masyarakat

tersebut memiliki persepsi bahwa hutan sangat

penting untuk dijaga dan dilestarikan karena

menganggap hutan sebagai sumber kehidupan.

Lahan yang berada di kawasan Tahura telah

ditanam secara menyeluruh, sehingga hampir tidak

didapati tanah yang gundul. Menurut responden yang

diteliti, kualitas ekologi Tahura lebih baik jika

dibandingkan dengan hutan yang berada di wilayah

lain. Hal ini karena Tahura yang berada di Kelurahan

Sumber Agung tersebut memiliki tanaman yang lebih

merata dan banyak jenisnya dibandingkan dengan hutan

di wilayah lain.

Namun demikian, pengawasan terhadap

pengunjung Tahura masih tergolong cukup rendah

karena pengunjung yang datang ke  Tahura masih

kurang diawasi secara efektif. Menurut informasi dari

responden, pengunjung yang masuk ke Tahura

diwajibkan izin terlebih dahulu kepada dua pihak, yaitu

ketua Gabungan Kelompok Tani (KPPH) dan pihak

UPTD Tahura, namun pada kenyataannya masih

terdapat pengunjung yang tidak izin terlebih dahulu

ketika masuk ke Tahura, bahkan ditemukan tanaman-

tanaman yang rusak namun belum diketahui siapa

pelakunya. Oleh karenaitu, pengawasan di Tahura harus

lebih ditingkatkan karena pengawasan yang ketat akan

meminimalisir kemungkinkan akan terjadinya

pelanggaran atau keributan. Pendapat ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik, dkk.

(2014) yang menyatakan bahwa keamanan kawasan

Tahura Bukit Barisan dikatakan cukup baik karena

masyarakat turut serta menjaga terhadap kawasan

Tahura Bukit Barisan sehingga dapat meminimalisir

terjadinya pelanggaran dan tidak pernah menimbulkan

keributan.

Dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana

di sekitar kawasan Tahura, maka hal  ini juga tergolong

cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dibangunnya

jalan masuk untuk

menuju ke dalam area hutan Tahura. Pihak yang

menyiapkan alat-alat pertanian untuk

berusahatani seperti cangkul, arit, dan sebagainya

adalah anggota masing-masing kelompok KPPH.

Aspek pariwisata disekitar kawasan Tahura

juga dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat seperti wisata Batu Lapis dan Taman

Rusa. Selain itu, pembangunan pariwisata di

sekitar kawasan Tahura yang saat ini sedang

berjalan adalah teropong bintang. Menurut

informasi dari responden, pembangunan teropong

bintang sempat terhenti karena dana yang

terbatas. Dengan demikian keberlanjutan

dukungan dana untuk hal diatas sangat

diperlukan.

Kegiatan Penyuluhan Kehutanan
Dikaitkan dengan kegiatan penyuluhan

yang dilakukan, maka kegiatan penyuluhan

merupakan bentuk rangkaian kegiatan pemberian

informasi oleh penyuluh kepada sasaran

penyuluhan sebagai bentuk usaha-usaha yang

dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan

dan sikap mereka dalam mengelola dan

melestarikan Tahura. Kegiatan penyuluhan yang

dilakukan bertujuan untuk menyampaikan pesan

kepada masyarakat (KPPH) mengenai pentingnya

menjaga kelestarian Tahura. Menurut responden

kegiatan penyuluhan kehutanan tersebut telah

dilakukan cukup baik. Tabel 2 berikut ini

menunjukkan penilaian responden terhadap

kegiatan penyuluhan kehutanan yang dilakukan di

kawasan Tahura.

Tabel 2. Kegiatan penyuluhan kehutanan di

Kelurahan Sumber Agung
Interval Klasifikasi Jumlah Persentase

Sampel (%)

6,539 - 9,948 Tidak baik 4 4,82

9,949 - 13,358 Kurang baik 26 31,33

13,359 - 16,768 Cukup Baik 44 53,01

16,769 - 20,178 Baik 8 9,64

20,179 - 23,588 Sangat Baik 1 1,20

Jumlah 83 100

Mean  = 14,144 (cukup baik)

Tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan

penyuluhan kehutanan yang telah dilakukan sudah

cukup baik. Namun demikian, kegiatan

penyuluhan tersebut harus lebih ditingkatkan

karena belum semua pihak merasakan manfaat

dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan.

Hal ini karena kegiatan penyuluhan hanya

mengundang pihak tertentu untuk menghadiri

kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, sehingga

banyak dari anggota yang tidak
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mendapatkan informasi dari kegiatan penyuluhan. Hal

yang semestinya dilakukan oleh kelompok adalah

dengan cara menyebarkan informasi yang didapatkan

kepada para anggota yang tidak hadir dalam kegiatan

penyuluhan yang diadakan, sehingga anggota yang

tidak hadir dapat tetap mengikuti perkembangan

informasi mengenai pelestarian Tahura.

Dinamika Kelompok KPPH
Dinamika kelompok merupakan kekuatan

kekuatan yang terdapat dalam kelompok yang

mempengaruhi kelompok tersebut dalam mencapai

tujuannya. Kelompok tani seharusnya menjadi

kelompok yang dinamis sehingga dapat menjadi alat

bagi para anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan

yang telah ditentukan (Damanik, 2013).

Analisis dinamika kelompok dengan pendekatan

psikososial dimaksudkan untuk melakukan kajian lebih

mendalam terhadap segala sesuatu yang akan

berpengaruh terhadap perilaku anggota kelompok

dalam melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan

kelompok. Menurut Mardikanto (1993), terdapat

sembilan unsur yang mempengaruhi dinamika

kelompok, yaitu: tujuan kelompok, struktur kelompok,

fungsi tugas, pembinaan dan pemeliharaan kelompok,

kekompakan kelompok, suasana kelompok, tekanan

kelompok, efektivitas kelompok, dan maksud

tersembunyi. Berdasarkan unsur-unsur dinamika

kelompok di atas, maka dinamika kelompok KPPH

tampak pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi dinamika KPPH di Kawasan

Tahura, Kelurahan Sumber

Agung, Kota Bandarlampung.

Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa dinamika

kelompok KPPH cukup dinamis. Hal ini dapat dilihat

dari kelompok tersebut sudah cukup berhasil dalam

menjalankan fungsinya sebagai wadah dan tempat

belajar anggota KPPH untuk meningkatkan

kemampuannya dalam upaya pelestarian hutan. Selain

itu, keadaan kelompok yang memiliki rasa kebersamaan

di dalam menjalankan setiap kegiatan kelompok juga

mencerminkan tingkat dinamika kelompok KPPH

tersebut.

Anggota telah bekerja sama untuk melengkapi

sarana atau fasilitas di Tahura, yaitu membangun

sebuah jalan agar mudah untuk dilewati oleh anggota

kelompok ketika ingin masuk dan keluar dari kawasan

hutan. Dana yang digunakan untuk membangun jalan

tersebut berasal dari swadaya masyarakat dan iuran para

pengelola Tahura. Hal ini karena para anggota

kelompok merasa butuh terhadap perbaikan jalan untuk

membantu aktifitas dalam upaya pelestarian Tahura.

Dinamika kelompok yang cukup baik ini masih perlu

mendapatkan binaan dari ketua, pengurus dan dinas

kehutanan setempat agar kemandirian pengelola Tahura

terbentuk dan dapat mencapai tujuan kelompok.

Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Lestari (2011) yang menyatakan bahwa

kemandirian anggota kelompok tani dapat ditumbuhkan

melalui dinamika kelompok tani.

Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh

ketua kelompok adalah meningkatkan efektivitas

kegiatan atau acara yang dilakukan agar tepat guna bagi

para anggota, sehingga anggota kelompok akan lebih

memiliki rasa butuh terhadap pertemuan yang diadakan.

Ketua kelompok diharapkan dapat memberikan

informasi yang lebih lengkap kepada anggota mengenai

struktur, fungsi dan tugas di dalam kelompok karena

masih banyak anggota yang belum mengetahui fungsi

dan tugas pokoknya.

Pengurus dan anggota kelompok KPPH

diharapkan dapat mengetahui dan memahami tugas

pokok masing-masing individu untuk membantu

mewujudkan suasana yang mendukung, harmonis dan

akrab diantara para anggota kelompok. Keadaan

tersebut akan mendorong para anggota memiliki niat

dan keinginan yang lebih serius untuk mencurahkan

segenap perasaan, fikiran dan tenaga untuk ikut

berpartisipasi lebih aktif dalam setiap kegiatan yang

diadakan oleh kelompok demi tercapainya tujuan

kelompok.

Dinamika Kelompok

Unsur-unsur Mean Kategori

A. Tujuan kelompok 5,887 Cukup Jelas

B. Struktur kelompok 4,756 Cukup baik

C. Fungsi tugas 9,820 Cukup baik

D. Pembinaan dan
Pengembangan kelompok

10,347 Cukup Baik

E. Kekompakan kelompok 13,711 Cukup Kompak

E. Kekompakan kelompok 13,711 Cukup Kompak

F. Suasana kelompok 6,430 Cukup

Menyenangkan

G. Tekanan kelompok 5,988 Tekanan

Cukup Tinggi

H. Keefektifan kelompok 5,756 Cukup Efektif

I. Agenda tersulubung 2,182 Cukup Banyak
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan didapatkan informasi bahwa tidak pernah

terjadi konflik dan pertentangan yang begitu berarti

antara sesama anggota kelompok. Masyarakat yang

berada di Kelurahan Sumber Agung mayoritas bersuku

Jawa dan Sunda, akan tetapi hal tersebut tidak

menjadikan mereka bermusuhan. Anggota kelompok

hidup damai bersama dan memiliki kekompakan,

kerjasama dan rasa kebersamaan karena mereka hidup

bertetangga dan berdampingan. Namun demikian, kerja

sama kelompok dalam hal mencapai tujuan kelompok

masih perlu ditingkatkan.

Ketua kelompok KPPH semestinya mengetahui

alasan dari setiap anggota kelompok bergabung

bersama dalam kelompok. Ketua kelompok juga

hendaknya dapat mengetahui perkembangan kelompok

yang dipimpinnya sehingga dapat memperoleh

informasi lengkap untuk mencapai tujuan dibentuknya

kelompok tersebut.

Kelestarian Kawasan Tahura
Kelestarian Kawasan Tahura merupakan tujuan

yang ingin dicapai oleh kelompok pelestari hutan.

Kelestarian hutan memiliki peranan penting dalam

pembangunan lingkungan maupun dalam

pembangunan ekonomi (Salminah, 2014). Dalam

penelitian ini kelestarian kawasan Tahura dilihat

berdasarkan 3 aspek fungsi hutan, yaitu aspek ekologi,

ekonomi dan sosial. Kelestarian kawasan Tahura dapat

dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi variabel kelestarian Tahura

di Kelurahan Sumber Agung
Kelestarian Kawasan Tahura

Indikator Mean Kategori

A. Aspek Ekologi 9,374 Cukup Baik

B. Aspek Ekonomi 9,647 Cukup Baik

C. Aspek Sosial 9,758 Cukup Baik

Tabel 4 menunjukkan bahwa kelestarian

Kawasan Tahura tergolong cukup baik. Namun

demikian kelestarian kawasan Tahura harus lebih

ditingkatkan lagi. Hal ini karena masih dijumpai

anggota kelompok KPPH yang kurang melakukan

perawatan secara maksimal terhadap tanaman yang

ditanam di lahan garapannya karena keterbatasan biaya

dan tenaga, sehingga produktivitas di hutan masih

belum maksimal. Berkaitan dengan hal ini, maka

masyarakat mengharapkan bantuan dari pihak

Pemerintah Provinsi   Lampung  untuk  memberikan

bantuan

berupa bibit unggulan dan pupuk yang berkualitas

untuk meningkatkan produktivitas sumber daya

hutan.

Ditinjau berdasarkan sumber mata air di

kawasan Tahura ini, maka didapatkan informasi

bahwa sumber mata air di Tahura dalam kategori

cukup, bahkan selama ini sumber daya air bersih

beberapa lokasi yang berada di Kota Bandar

Lampung berasal dari Kawasan Tahura tersebut.

Mengingat hal terakhir ini, maka tim pengelola air

Tahura harus selalu maksimal di dalam menjaga

dan mengelola sumber mata air tersebut. Hal ini

perlu dilakukan karena didapatkan informasi

bahwa di Kelurahan Sumber Agung sendiri masih

terdapat beberapa wilayah yang terkadang

kekurangan air bersih. Indikasi penyebabnya

adalah terdapat beberapa saluran air yang tidak

normal mengalir ke suatu wilayah.

Berkaitan dengan jenis tanaman yang boleh

ditanam di kawasan Tahura dijumpai anggota

KPPH yang kurang setuju dengan peraturan

UPTD Tahura yang hanya mengizinkan untuk

menanam tanaman hutan berkayu dan tanaman-

tanaman tahunan saja, namun tidak mengizinkan

menanam tanaman-tanaman semusim. Hal

tersebut membuat anggota kelompok merasa

bahwa keuntungan yang didapatkan dari hutan

akan lebih lama diperoleh. Hasil ini tidak sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Novayanti

(2017) bahwa para responden setuju atau memiliki

persepsi tinggi mengenai peraturan tentang jenis

tanaman yang boleh ditanam di hutan hanya

tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan

dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu

saja.

Persepsi Anggota dan Dinamika Kelompok
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan

antara persepsi anggota dan dinamika kelompok

KPPH di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan

Kemiling Kota Bandar Lampung dengan

menggunakan uji statistik nonparametrik korelasi

Rank Spearman diketahui bahwa persepsi

anggota KPPH berhubungan nyata dengan

dinamika kelompokKPPH pada tingkat

kepercayaan 99%. Persepsi yang baik terhadap

pengelolaan hutan akan meningkatkan rasa

kesadaran anggota untuk ikut aktif berpartisipasi

dalam kegiatan kelompok pelestari hutan.

Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Novayanti (2017) yang

menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap

suatu program merupakan landasan atau dasar



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat

atau berpartisipasi dalam  sebuah program.

Responden yang memiliki persepsi cukup baik

lebih aktif mengikuti kegiatan pertemuan

kelompok dan lebih aktif mengikuti kegiatan

gotong royong untuk membangun jalan. Hal

tersebut terjadi karena anggota kelompok KPPH

merasa butuh terhadap perbaikan jalan untuk

menuju kawasan hutan yang sebagai mata

pencaharian bagi para pengelola. Perbaikan jalan

akan membuat para pengelola Tahura lebih mudah

dalam melakukan perjalanan ke dalam area

Tahura.

Persepsi Anggota dan Kelestarian Tahura
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hubungan

antara persepsi anggota terhadap kelestarian

Tahura di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan

Kemiling Kota Bandar Lampung tampak bahwa

persepsi anggota berhubungan nyata dengan

kelestarian Tahura pada tingkat kepercayaan

99%. Kepedulian pengelola hutan merupakan

gambaran bahwa anggota memahami bahwa

mereka membutuhkan sumber daya hutan untuk

bertahan hidup. Pendapat ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Damanik, dkk.

(2014) bahwa persepsi masyarakat akan baik

apabila masyarakat memahami dengan baik

bahwa dirinya bergantung hidup dari sumber

daya hayati hutan dan ingin sumber daya tersebut

dikelola secara lestari. Anggota yang memahami

pentingnya keberadaan Tahura akan memiliki

keinginan lebih besar untuk menjaga hutan.

Pengelola Tahura yang memahami fungsi

dan tujuan kelestarian Tahura dan merasakan

manfaat dari keberadaan Tahura akan memiliki

persepsi yang lebih tinggi dalam upaya

menciptakan kelestarian Tahura. Pendapat ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Heryatna (2015) bahwa responden yang memiliki

persepsi tinggi terhadap keberadaan hutan

kemasyarakataan merupakan responden yang

merasakan secara langsung maupun tidak

langsung manfaat hutan kemasyarakatan dan

masyarakat yang mengerti serta mengetahui

fungsi dan tujuan dari hutan kemasyarakataan.

Manfaat hutan yang telah dirasakan oleh

pengelola Tahura akan menjadi motivasi mereka

lebih semangat dalam mengelola Tahura.

Kegiatan Penyuluhan dan Dinamika KPPH
Hasil pengujian hipotesis hubungan antara
kegiatan penyuluhan dengan dinamika kelompok

KPPH di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan

Kemiling Kota Bandar Lampung bahwa kegiatan

penyuluhan yang dilakukan berhubungan nyata

dengan dinamika kelompok KPPH pada tingkat

kepercayaan 99%. Kegiatan penyuluhan

merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan

interaksi antar anggota, sehingga akan

meningkatkan kekompakan anggota dalam

mencapai tujuan bersama. Kegiatan penyuluhan

merupakan bagian dari kegiatan kelompok.

Kegiatan penyuluhan yang berjalan dengan cukup

baik menggambarkan bahwa pembinaan dan

pengembangan kelompok KPPH telah berjalan

dengan cukup baik. Kegiatan penyuluhan yang

terselenggarakan dengan baik akan membentuk

suasana kelompok yang baik.

Kegiatan penyuluhan yang baik akan

meningkatkan kepuasan anggota. Apabila anggota

merasakan kepuasan dan berbagai manfaat dari

terselenggaranya kegiatan penyuluhan, maka

anggota akan semakin merasa puas terhadap

kegiatan yang diadakan kelompok, namun

sebaliknya apabila anggota kurang merasakan

manfaat dari kegiatan penyuluhan, hal tersebut

akan menurunkan tingkat kepuasan anggota

terhadap kelompok. Apabila kegiatan penyuluhan

dapat berjalan dengan lancar dan banyak manfaat,

maka kelompok akan semakin mampu untuk

mencapai tujuan kelompok.

Kegiatan Penyuluhan dan Kelestarian Tahura
Hasil pengujian hipotesis hubungan antara

kegiatan penyuluhan terhadap kelestarian

kawasan Tahura di Kelurahan Sumber Agung,

Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan

berhubungan nyata dengan kelestarian Tahura

pada tingkat kepercayaan 80%. Hasil ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Novayanti

(2017) yang menyatakan bahwa pendampingan

penguatan kelembagaan dapat membangun

masyarakat yang mandiri dalam mengelola hutan.

Salah satu pihak pendamping tersebut adalah  para

penyuluh.

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan

penyuluhan yang telah berjalan cukup lancar.

Pengelola Tahura yang mendapatkan informasi

terkini tentang pelestarian Tahura cenderung lebih

pandai dan berpengalaman jika dibandingkan

dengan pengelola Tahura yang tidak menghadiri

kegiatan penyuluhan. Pengelola Tahura yang tidak

menghadiri kegiatan penyuluhan memiliki

beberapa alasan, antara lain
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dikarenakan tidak mendapatkan undangan untuk

menghadiri kegiatan penyuluhan dan kepribadian

para anggota yang masih sangat tertutup untuk

menerima informasi dari luar. Anggota kelompok

KPPH masih dijumpai ada yang merasa lebih

pintar dan lebih berpengalaman dibandingkan

penyuluh kehutanan, sehingga kemampuan para

anggota dalam melestarikan hutan Tahura belum

maksimal.

Sikap anggota yang tertutup dan tingkat

pendidikan yang rendah mengakibatkan para

anggota memiliki keterbatasan informasi yang

didapatkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Suryaningsih (2012) yang

menyatakan bahwa pendidikan masyarakat yang

relatif rendah mempengaruhi proses penerimaan

masyarakat terhadap informasi, sehingga

wawasan pengetahuan mereka terbatas serta

mempengaruhi proses penyuluhan dan pembinaan

dari Penyuluh Kehutanan setempat dalam

memahami materi yang diberikan. Anggota belum

dapat memahami secara langsung dari materi yang

disampaikan, sehingga penyuluh mengulangi

kegiatan penyuluhan tersebut sampai beberapa

kali.

Langkah yang dapat ditempuh agar para

anggota lebih memiliki sikap terbuka dan lebih

memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap

adanya kegiatan penyuluhan kehutanan adalah

dengan cara melakukan pendekatan melalui

kelompok. Kelompok Pengelola dan Pelestari

Hutan (KPPH) dituntut untuk mampu

memberikan pencerahan dan menyadarkan para

anggota KPPH tersebut tentang pentingnya

kegiatan penyuluhan kehutanan yang dilakukan

untuk melestarikan kawasan Tahura.

Dinamika Kelompok dan Kelestarian Tahura
Hasil pengujian hipotesis hubungan antara

dinamika kelompok dan kelestarian Tahura di

Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling

Kota Bandar Lampung tampak bahwa kedua

peubah tersebut berhubungan nyata.

Dinamika kelompok KPPH sangat erat

kaitannya dengan tiga aspek fungsi hutan, yaitu

aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Pelestari

Tahura yang melanggar norma akan mendapatkan

teguran dan peringatan dari ketua kelompok dan

diadakan musyawarah kelompok untuk mencari

jalan keluarnya. Apabila kelompok sudah tidak

bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, maka

permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada

pihak UPTD

Tahura. Beberapa anggota yang melakukan

pelanggaran norma dan peraturan-peraturan yang

telah ditetapkan mendapatkan surat peringatan

dari pihak UPTD Tahura. Beberapa anggota yang

melakukan penebangan pohon di hutan secara  liar

diwajibkan mengganti rugi kerugian dengan

bentuk menanam pohon tersebut kembali.

Tujuan kelompok pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

Tujuan, peran dan fungsi keberadaan Tahura perlu

ditingkatkan agar kesejahteraan anggota KPPH

dapat lebih ditingkatkan. Upaya yang dapat

dilakukan oleh kelompok KPPH untuk

meningkatkan kesejahteraan anggotanya antara

lain adalah dengan meningkatkan kekompakan

kelompok untuk bekerjasama mengelola hutan

dengan lestari, mengadakan pelatihan dan

pengembangan kemampuan anggota dalam

mengelola hutan, dan mengadakan iuran dana

yang lebih rutin dan lancar untuk menunjang

proses pelestarian Tahura. Apabila usaha yang

telah dijalankan diupayakan secara maksimal,

maka diharapkan tujuan kelompok dapat lebih

mudah dicapai, sehingga tingkat kesejahteraan

responden dapat meningkat lebih baik.

Namun demikian, berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan masih terdapat anggota yang

memiliki tujuan tersendiri ketika bergabung ke

dalam kelompok KPPH. Tujuan tersembunyi

tersebut bisa saja dapat menguntungkan kelompok

atau merugikan kelompok. Agenda terselubung

bisa lebih memudahkan terwujudnya kelestarian

di Tahura selama agenda terselubung tersebut

tidak berdampak buruk  terhadap kegiatan

pelestarian Tahura. Tujuan tersembunyi anggota

kelompok antara lain adalah mendapatkan bantuan

dana, bibit, dan pupuk untuk kelancaran dalam

program pelestarian Tahura.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan tampak bahwa tujuan terselubung di

atas berfokus kepada peningkatan kesejahteraan

ekonomi masyarakat dan modal untuk melakukan

upaya pelestarian Tahura. Apabila hal itu

terwujud, maka akan meningkatkan kelestarian

Tahura dan dalam aspek ekonomi para anggota.

Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang telah

dilakukan oleh Novayanti (2017) bahwa adanya

program pembangunan hutan, masyarakat

berharap mendapatkan manfaat berupa adanya

pemberian bibit, pemberian pupuk, pemberian

pelatihan untuk meningkatkan hasil panen

mereka. Bantuan pemerintah tersebut diharapkan
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oleh masyarakat dapat meningkatkan

ekonomi mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

1. Persepsi anggota Kelompok

Pengelola dan Pelestari Hutan

(KPPH) terhadap pelestarian Tahura

di Kelurahan Sumber Agung

Kecamatan Kemiling Kota Bandar

Lampung tergolong dalam

klasifikasi cukup baik. Hal ini

tampak dari kegiatan pelestarian

Tahura yang telah berjalan dengan

cukup baik.

2. Dinamika Kelompok Pengelola dan

Pelestari Hutan (KPPH) di

Kelurahan Sumber Agung

Kecamatan Kemiling Kota Bandar

Lampung tergolong cukup dinamis

tampak dari aktivitas kelompok

yang telah berjalan cukup baik.

3. Kelestarian kawasan Tahura di

Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling

Kota Bandar Lampung tergolong cukup baik,

tampak dari aspek ekologi Tahura yang cukup

terjaga.

4. Terdapat hubungan yang nyata antara persepsi

anggotakelompok KPPH dengan dinamika

kelompok KPPH.

5. Terdapat hubungan yang nyata antara persepsi

anggota KPPH dengan kelestarian Tahura.

6. Terhadap hubungan yang nyata antara kegiatan

penyuluhan dengan dinamika kelompok KPPH.

7. Terdapat hubungan yang nyata antara  kegiatan

penyuluhan dengan kelestarian Tahura.

8. Terdapat hubungan yang nyata antara dinamika

kelompok KPPH dengan kelestarian kawasan

Tahura.
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Abstrak

Pendekatan nilai jasa wisata dapat dihitung melalui beberapa pendekatan, salah satunya Biaya
Perjalanan (Travel Cost Method). Biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh wisatawan dihitung dengan cara
menjumlahkan biaya transportasi, biaya dokumentasi, biaya konsumsi, biaya parkir, dan biaya lain-lain selama
melakukan kunjungan wisata sehingga akan diketahui penilaian ekonomi total yang diberikan oleh wisatawan
yang akan berguna dalam pengembangan prasarana dan sarana kawasan pariwisata Pantai Sari Ringgung.
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai ekonomi pada objek wisata bahari dengan menggunakan metode
biaya perjalanan.

Penelitian ini dilakukan di Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Dalam
penelitian ini, peneliti memilih 100 orang responden berumur 20 – 50 tahun dan mengerti mengenai biaya
perjalanan yang dihabiskan menuju tempat wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya perjalanan
pengunjung Pantai Sari Ringgung yaitu sebesar Rp 68.510.000/ kunjungan dengan nilai ekonomi jasa wisata
yang diperoleh sebesar Rp. 8.313.427.000. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaan
yaitu Y = -229.394.933 + 128.973.249JT + 904.597.705AP + 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan
1 kali jumlah tanggungan akan menaikan nilai jasa wisata sebesar 128.973.248 kali. Begitupun dengan nilai
positif asal pengunjung, setiap kenaikan asal pengunjung (jarak) mempengaruhi sebesar 904.597.705 kali
terhadap nilai jasa wisata.

Pantai Sari aringgung sendiri memiliki daya dukung sebesar 4000 orang setiap harinya.Semakin padat
pengunjung hingga melebihi kapasitas maksimalnya, maka semakin tidak nyaman, ruang gerak semakin sempit
serta kemungkinan memproduksi lebih banyak sampah.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan
Travel Cost Metod (nilai ekonomi) dari total biaya perjalanan objek wisata Pantai Sari Ringgung ialah jumlah
tanggungan dan asal pengunjung dan Semakin tinggi pengaruh nilai ekonomi suatu objek wisata yang dalam
penelitian ini adalah Pantai Sari Ringgung maka akan mengurangi minat kunjung wisatawan. Sedangkan faktor
yang tidak berpengaruh antara lain pendidikan, pendapatan, usia, dan pekerjaan.

Kata kunci : Kajian Nilai Ekonomi, Wisata Pantai Sari Ringgung, Pendekatan Biaya Perjalanan.

I. PENDAHULUAN

Pendekatan biaya perjalanan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya

yang dikeluarkan oleh wisatawan meliputi

biaya konsumsi, biaya transport, biaya

dokumentasi dan lain-lain dalam melakukan

kunjungan wisata.  Para wisatawan dalam

melakukan kegiatan wisata pada umumnya rela

meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya

yang cukup banyak, dan tidak memperdulikan

jarak yang ditempuh untuk mengunjungi suatu

obyek wisata. Hal ini dikarenakan kegiatan

wisata yang dilakukan tersebut digunakan

untuk mengisi waktu luang pada saat tidak

bekerja, atau berkumpul dengan teman maupun

keluarga, serta untuk menikmati keindahan

panorama alam. Namun, tanpa disadari biaya

yang dikeluarkan oleh wisatawan dalam

melakukan kunjungan ke obyek wisata kurang

diperhatikan dalam manfaat nilai ekonominya

terhadap pengembangan kawasan wisata

tersebut (Praja, 2010).

Objek wisata Pantai Ringgung merupakan

salah satu objek wisata di Provinsi Lampung

yang ramai dikunjungi setiap tahunnya

(Lampung Post, 27 Juni 2017). Ramainya

minat pengunjung juga mendorong pengelola

untuk mengadakan perbaikan setiap tahunnya.

Beberapa hal yang harus diperbaiki di objek

wisata ini antara lain adalah keamanan dan

kenyamanan pengunjung. Potensi – potensi

yang ada ini dapat diperkirakan nilainya

dengan menggunakan metode pendekatan

biaya perjalanan. Oleh karena itu perlu
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diadakan penilaian jasa wisata yang berkaitan

dengan karakteristik pengunjung pantai Sari

Ringgung dengan metode pendekatan biaya

perjalanan atau travel cost method (TCM).

Pendekatan nilai jasa wisata dapat dihitung

melalui beberapa pendekatan, salah satunya

Biaya Perjalanan (Travel Cost Method). Biaya

perjalanan yang dikeluarkan oleh wisatawan

dihitung dengan cara menjumlahkan biaya

transportasi, biaya dokumentasi, biaya

konsumsi, biaya parkir, dan biaya lain-lain

selama melakukan kunjungan wisata sehingga

akan diketahui penilaian ekonomi total yang

diberikan oleh wisatawan yang akan berguna

dalam pengembangan prasarana dan sarana

kawasan pariwisata Pantai Sari Ringgung.

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung

nilai ekonomi pada objek wisata bahari dengan

menggunakan metode biaya perjalanan.

1. KERANGKA PEMIKIRAN

TEORITIS DAN PERUMUSAN

HIPOTESIS
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung

nilai valuasi ekonomi pada objek wisata bahari

dengan menggunakan metode biaya perjalanan

(TCM). Dalam Metode Biaya Perjalanan juga

diteliti hubungan faktor – faktor seperti jarak,

usia pengunjung, biaya perjalanan, dan faktor

lain apakah berpengaruh terhadap permintaan

wisatawan. Nilai ekonomi Pantai Sari

Ringgung dapat dihitung melalui pendekatan

biaya perjalanan (travel cost method).

Penelitian ini menggunakan pendekatan

valuasi tak langsung dengan metode biaya

perjalanan (Travel cost), di mana peneliti

mencoba menghubungkan beberapa faktor

yang berkaitan dengan penilaian pengunjung

terhadap suatu obyek wisata. Penilaian tersebut

terdiri dari tingkat penghasilan, pendidikan,

biaya perjalanan, jarak tempat tinggal dan

umur pengunjung. Faktor-faktor tersebut akan

digunakan untuk mengidentifikasi dan

menganalisis tingkat singnifikansi nilai

penggunaan langsung pengunjung PantaiSari

Ringgung.

Kerangka pemikiran penelitian yang

digunakan terdapat pada Gambar.1  :

Gambar 1 Kerangka Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data
Jenis data yang diambil dalam

penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang

diambil secara langsung di lapangan, data ini

berupa data biaya perjalanan dan karakteristik

pengunjung. Data sekunder merupakan data

yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah

ada. Contoh data primer adalah data yang

diperoleh dari responden melalui kuesioner,

kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil

wawancara peneliti dengan nara sumber.

Contoh data sekunder misalnya catatan atau

dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji,

laporan keuangan publikasi perusahaan,

laporan pemerintah, data yang diperoleh dari

majalah, dan lain sebagainya.

Wisata Bahari

Objek Wisata Pantai Sari

Ringgung

Travel Cost

Metode (TCM)
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Metode Penentuan Sampel
Dalam penelitian ini, peneliti memilih

responden berumur 20 – 50 tahun dan mengerti

mengenai biaya perjalanan yang dihabiskan

menuju tempat wisata. Dalam penelitian ini,

peneliti memilih responden dengan jumlah 100

orang. Hal ini diputuskan berdasarkan

pernyataan Pipi et al, (2016) jumlah sampel

yang digunakan sebaiknya diantara 30 sampai

50 elemen. Pipin et al, (2016) menyatakan  uji

statistik sangat efektif bila diterapkan pada

sampel yang jumlahnya 30 sampai 60, atau 120

sampai 250 elemen.

Analisis Data
Analisis data untuk besarnya biaya

perjalanan pengunjung untuk berwisata ke

Pantai Ringgung menggunakan rumus seperti

yang digunakan oleh Sulistiyono (2007)

sebagai berikut :

BPT = BTr + BD + (BKr – BKh) + L

Dimana :

BPT = Biaya perjalanan total

(Rupiah/orang/hari)

BTr = Biaya transportasi dari asal ke

tempat wisata tujuan (Rupiah/orang)

BD = Biaya dokumentasi

(Rupiah/orang)

BKr = Biaya konsumsi selama rekreasi

(Rupiah/orang/hari)

BKh = Biaya konsumsi tidak melakukan

rekreasi (Rupiah/orang/hari)

L = Biaya lain-lain

(Rupiah/orang/hari)

Sedangkan untuk menghitung besarnya biaya

rata rata dalam perjalanan pengunjung

menggunakan rumus (Ekwarso,2010) :

Dimana :

ATC = Biaya rata-rata perjalanan

pengunjung

BPT = Jumlah total biaya

perjalanan pengunjung

n = Jumlah pengunjung yang

diwawancarai

Analisis dan pemodelan Karakteristik

Pengunjung

Pemodelan dan uji hipotesis dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan model

regresi linear berganda. Secara matematik

seperti yang disajikan pada persamaan berikut

ini :

Yᵢ = α₀ + α₁[X₁]ᵢ + α₂[X₂]ᵢ + α₃[X₃]ᵢ + α₄[X₄]ᵢ +

α₅[X₅]ᵢ + α₆[X₆]ᵢ + α₇[X₇]ᵢ+ α₈[X₈]ᵢ + ei

Dimana:

Y = Biaya perjalanan pengunjung wisata

Panti Sari Ringgung.

[X1]ᵢ = Kelamin (1. Laki – Laki 2.

Perempuan)

[X2]ᵢ = Umur (th)

[X3]ᵢ = Pendidikan (1.SD 2.SMP

3.SMA 4.D1 5.D3 6.S1 7.S2)

[X4]ᵢ = Pendapatan (Rupiah)

[X5]ᵢ = Tanggungan (jiwa)

[X6]ᵢ = Asal Pengunjung (1.Dalam Provinsi

2.Luar Provinsi)

[X7]ᵢ = Kendaraan (1.Mobil

2.Motor3.Lain – lain)

[X8]ᵢ = Frekuensi Berkunjung (kali)

α = Konstanta

ei = Standar error

Physical Carrying Capacity
Rumus yang digunakan dalam

perhitungan daya dukung lingkungan wisata

berdasarkan metode Cifuentes (1992) hasil

modifikasi dengan penelitian Douglass (1975)

oleh Fandeli & Muhammad (2009) yaitu

sebagai berikut :

Dimana PCC adalah daya dukung fisik

(Physical Carrying Capacity) yaitu batas

maksimum dari kunjungan yang dapat

dilakukan dalam satu hari; A adalah luas area

yang digunakan untuk wisata; B adalah luas

area yang dibutuhkan oleh seorang wisatawan

untuk berwisata dengan tetap memperoleh

kepuasan (kegiatan piknik nilai B adalah 65

m²); Rf adalah faktor rotasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Karakteristik sosial ekonomi

responden menggambarkan profil dari

pengunjung yang berwisata ke Pantai. Adapun

data karakteristik berdasarkan usia dan jenis

kelamin dijelaskan pada Tabel 1.



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

20

Tabel 1. Sebaran responden pantai Sari

Ringgung berdasarkan usia dan jenis kelamin
N

o

Karakteristik Jumla

h

Presentas

e

1 Jenis Kelamin

• Laki –

Laki

48 48

• Perempua

n

52 52

2 Usia

• ≤  20

tahun

4 4

• 21 – 30

tahun

35 35

• 31 – 40

tahun

23 23

• > 40 tahun 38 38

Mayoritas pengunjung pantai Sari

Ringgung yang ditemui oleh peneliti berjenis

kelamin perempuan dengan jumlah 58 orang

sedangkan pengunjung laki – laki berjumlah 42

orang.

Menurut Nurhidayah (2017),

banyaknya pengunjung perempuan

dibandingkan dengan laki – laki dapat

dipengaruhi faktor kebiasaan kesukaan, karena

biasanya perempuan lebih suka berwisata

dibandingkan dengan laki laki.  Berdasarkan

sebaran responden yang ada, pengunjung

berusia diatas 40 tahun lebih banyak di

bandingkan rentan usia yang lain. Hal ini

terjadi karena rentan usia tersebut lebih

memilih untuk berwisata di alam, seperti pantai

dibandingkan generasi yang lebih muda

kebanyakan lebih memilih berlibur dengan

kongkow atau berbelanja di mall. Hal ini

sejalan dengan hasil kuisioner yang disebarkan

kepada pengunjung yang mempunyai hasil

pengunjung wanita lebih besar daripada laki –

laki.

Tabel 2. Sebaran responden pantai Sari

Ringgung berdasarkan status pernikahan dan

jumlah tanggungan.
No Karakteristik Jumlah Presentase

1 Status Pernikahan

• Single 16 16

• Menikah 84 84

2 Jumlah

Tanggungan

• Tidak ada 16 16

• 1 – 2

orang

31 31

• ≤ 3 orang 53 53

Secara umum tingkat pendidikan

responden relatif baik karena sebagian besar

telah menyelesaikan pendidikan dasar minimal

12 tahun Pengunjung terbanyak memiliki

jenjang pendidikan sebagai lulusan sarjana

sebanyak 47%, SMA sebanyak 28% , lulusan

SMP 2% serta sisanya S2 sebanyak 8%.

Umumnya pekerjaan dan tingkat pendidikan

memiliki peran dalam pengambilan keputusan

serta tersedianya waktu luang untuk berwisata.

Menurut Zulpikar (2016), tingkat pendidikan

responden dapat menggambarkan mengenai

pengetahuan, wawasan serta motivasi

seseorang untuk melakukan perjalanan wisata.

Tabel 3. Sebaran responden pantai Sari

Ringgung berdasarkan Asal Domisili dan

Jumlah Pendapatan
No Karakteristik Jumlah Presentase

1 Status Pernikahan

• Single 16 16

• Menikah 84 84

2 Jumlah

Tanggungan

• Tidak ada 16 16

• 1 – 2

orang
31 31

• ≤ 3 orang 53 53

Pengunjung didominasi oleh

wisatawan yang berstatus belum menikah

sebanyak 84% dengan dominasi wisatawan

yang memiliki tanggungan lebih dari tiga

orang. Ini membuktikan momen akhir pekan

meupakan hari yang pas untuk berwisata dan

berkumpul bersama keluarga (Kastuti, 2014).

Tabel 4. Sebaran responden pantai Sari

Ringgung berdasarkan pekerjaan dan tingkat

pendidikan

No Karakteristik Jumlah Presentase

1 Pekerjaan

PNS 12 12

Swasta 39 39

Petani 5 5

Mahasiswa 16 16

IRT 5 5

Pengusaha,dll 23 23

2 Pendidikan

SMP 2 2

SMA 28 28

D1 1

D3 14 15

S1 47 47

S2 8 8

Pengunjung yang berwisata ke pantai

Sari Ringgung mayoritas memiliki pekerjaan

sebagai pegawai Swasta sebanyak 39%,

pengunjung lain memiliki profesi PNS

sebanyak 12%  Profesi lain yang dimiliki
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pengunjung sebagai petani sebanyak 5%

sisanya mahasiswa 16% dan lainnya sebagai

pengusaha, buruh, supir travel, dan dokter.

Secara umum tingkat pendidikan

responden relatif baik karena sebagian besar

telah menyelesaikan pendidikan dasar minimal

12 tahun Pengunjung terbanyak memiliki

jenjang pendidikan sebagai lulusan sarjana

sebanyak 47%, SMA sebanyak 28% , lulusan

SMP 2% serta sisanya S2 sebanyak 8%.

Umumnya pekerjaan dan tingkat pendidikan

memiliki peran dalam pengambilan keputusan

serta tersedianya waktu luang untuk berwisata.

Menurut Zulpikar (2016), tingkat pendidikan

responden dapat menggambarkan mengenai

pengetahuan, wawasan serta motivasi

seseorang untuk melakukan perjalanan wisata.

Tabel 5. Sebaran responden pantai Sari

Ringgung berdasarkan Asal Domisili dan

Jumlah Pendapatan

No Karakteristik Jumlah Presentase

1 Asal Domisili

Pringsewu 18 18

Way Kanan 8 8

Lampung

Selatan
2 2

Pesawaran 9 9

Bandar

Lampung
17 17

Lampung Barat 2 2

Lampung Timur 3 3

Lampung Utara 3 3

Tulang Bawang 4 4

Palembang 7 7

Lampung

Tengah
8 8

Metro 4 4

Bengkulu 2 2

Jakarta 4 4

Bogor 2 2

Bandung 2 2

Tangerang 4 4

2 Jumlah

Pendapatan

≤ 1 juta 10 10

1 – 2,5 juta 45 45

2,5 - 4 juta 31 31

>  4 juta 14 14

Sebagian besar wisatawan berasal

dari provinsi Lampung dan terbanyak

berasal dari kota Bandar Lampung dengan

rentan penghasilan 1 juta hingga 4 juta

rupiah. Kota asal juga mempengaruhi

minat wisatawan yang akan datang ke

tempat wisata dengan mempertimbangkan

jarak, serta waktu yang diperlukan untuk

mencapainya.

Nilai Ekonomi Jasa Wisata Pantai Sari

Ringgung
a. Biaya Perjalanan Total

Harianto (1994) mengatakan bahwa

biaya perjalanan wisata dapat didasarkan

pada biaya-biaya yang sangat ditentukan

oleh biaya masing-masing pengunjung dari

masing-masing daerah asal pengunjung

karena besarnya masing-masing bagian

berbeda-beda. Dalam penelitian ini

responden Pantai Sari Ringgung yang

digunakan sebanyak 100 orang yang

berasal dari berbagai daerah. Pengunjung

Pantai Sari Ringgung didominasi oleh

wisatawan yang berasal dari dalam

Provinsi Lampung. Berikut merupakan

diagram asal wilayah pengunjung Panatai

Sari Ringgung disajikan pada Gambar  :

Gambar 2. Asal wilayah pengunjung Pantai

Sari Ringgung.

Gambar 2 menunjukkan bahwa

sebagian besar pengunjung Pantai Sari

ringgung berasal dari Provinsi Lampung

sebanyak 85%. Selain pengunjung dari

Provinsi Lampung sendiri terdapat

pengunjung yang berasal dari Provinsi

Bengkulu dan Jambi sebanyak 2%

sedangkan untuk  Palembang  yaitu

sebanyak 3%. Kemudian terdapat

pengunjung yang berasal dari Kota

Bandung, Bogor dan tanggerang sebanyak

masing-masing 2%. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa total biaya perjalanan

pengunjung Pantai Sari Ringgung yaitu

sebesar Rp 68.510.000/ kunjungan.

Besaran biaya perjalanan menuju lokasi

wisata berpengaruh terhadap keputusan

seseorang untuk mengadakan perjalanan

wisata ke suatu lokasi (Zulfikar et al.,

85%

2%

2%
2% 3%

2%2% 2%
Lampung

Jambi

Bogor

jakarta

palembang

tanggerang
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2016). Berdasarkan distribusi biaya wisata

diketahui bahwa biaya transportasi

merupakan komponen terbesar yakni

mencapai 42% dari total biaya. Sisanya

sebesar 58% terbagi ke dalam beberapa

komponen biaya lainnya meliputi makan,

biaya masuk dan lain - lain.

b. Biaya Perjalanan Rata – Rata

Biaya rata – rata pengunjung

ditentukan terlebih dahulu untuk

mengetahui nilai ekonomi jasa wisata

dengan rumus :

=

(Safitri, 1996).

Dengan menjumlahkan  biaya

perjalanan rata – rata setiap pengunjung

sebanyak 100 pengunjung, maka diperoleh

nilai rata – rata biaya pengunjung pantai

Sari Ringgung sebesar Rp 685.100 / orang

/ kunjungan. Nilai ini adalah rata - rata nilai

per orang yang berkunjung pada hari itu.

Namun kenyataannya setiap pengunjung

memiliki nilai biaya berbeda tergantung

oleh jarak rumah menuju tempat wisata

atau faktor lain seperti kendaraan juga

jumlah anggota keluarga yang dibawa.
Komponen biaya perjalanan (Travel

Cost) terdiri atas komponen biaya karcis masuk

dan parkir, biaya transportasi (bahan bakar),

biaya makan, minum, biaya pembelian

souvenir dan biaya tambahan lainnya. Gambar

2. Menunjukkan jumlah biaya perjalanan rata –

rata per zona yang dihitung berdasarkan zona

asal pengunjung. Zona wilayah sendiri dibagi

kedalam 3 jenis yaitu zona wilayah yang

berjarak 0 – 100 km, zona wilayah yang

berjarak 101 – 200 km serta zona wilayah yang

berjarah lebih dari 200 km dari pantai Sari

Ringgung.

Gambar 4. Biaya perjalanan rata – rata per zona

Zona berjarak 0 - 100 km sebesar Rp

512.857 / zona / kunjungan dari jumlah total

biaya sebesar Rp 28.720.000 dibagi dengan 56

pengunjung, untuk zona wilayah dengan jarak

101 -200 km dari jumlah Rp 9.585.000 dibagi

dengan jumlah 18 pengunjung didapatkan

angka biaya rata rata sebesar Rp 532.500 / zona

/ kunjungan dan zona berjarak lebih dari 200

km dengan jumlah biaya perjalanan sebesar Rp

28.885.000 dibagi dengan jumlah pengunjung

sebanyak 24 orang didapat biaya perjalanan

rata – rata sebesar  Rp 1.203.542/ zona /

kunjungan.  Biaya rata perjalanan per daerah

dihitung berdasarkan asal daerahnya. Sama

seperti biaya rata – rata per zona, biaya

perjalanan per rata – rata per daerah juga

dihitung dengan membagi jumlah biaya total

dengan jumlah pengunjung yang berasal dari

daerah yang sama. Hasilnya dapat dilihat pada

Gambar 4 di bawah ini.

Gambar 5. Biaya rata – rata perjalanan per

daerah

Pengunjung yang mengunjungi pantai

Sari Ringgung sendiri berasal dari bermacam –

macam daerah yang ada di Provinsi Lampung,

bahkan ada yang berasal dari luar pulau

Sumatra. Ini menjadi salah satu indikator

pantai Sari Ringgung telah menjadi tempat

pariwisata bukan hanya lokal, tapi juga

nasional.

Biaya rata - rata perjalanan per daerah

bermacam - macam, mulai dari Rp 100.000

hingga yang paling tinggi Rp 2.285.000 yang

berasal dari daerah Tangerang. Semakin jauh

asal daerah seorang pengunjung semakin

mahal pula biaya perjalanannya (Sihotang,

2014). Jarak pula menjadi faktor penentu

dalam pengambilan keputusan apakah akan

berisata ke pantai Sari Ringgung atau tidak.

Jarak tempuh menuju lokasi wisata

berpengaruh terhadap keputusan seseorang

0

500000

1000000

1500000

0-100km 101-200

km

>200 km

(Jarak)

Rupiah

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

(Biaya Perjalanan (Rp))



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

23

untuk mengadakan suatu perjalanan baik

berkaitan dengan ketersediaan waktu maupun

ketersediaan anggaran.

c. Nilai Ekonomi Jasa Wisata

Nilai ekonomi pantai Sari Ringgung

dapat dihitung dengan mengalikan biaya

perjalanan rata – rata dengan jumlah

pengunjung selama setahun penuh

(Sulistiyono, 2007). Dengan begitu

diketahui nilai ekonomi pantai Sari

Ringgung sebesar Rp 8.313.427.000 /

tahun dengan mengalikan biaya perjalanan

rata – rata dengan jumlah pengunjung per

tahun sebanyak 11.189 orang (Meizari et
al., 2017). Nilai ini masih terbilang rendah

dibanding Pantai Batu Karas mencapai Rp

86.571.960.874 per tahun (Zulpikar et al.,
2016) atau wisata Pulau Tangkil yang

memiliki nilai ekonomi sebesar Rp

10.888.284.096 / tahun (Effendi, 2015).

Pantai Sari Ringgung sendiri

memiliki nilai ekonomi yang terbilang

tinggi senilai Rp. 8.313.427.000 jika

dibandingkan dengan nilai ekonomi objek

wisata Pantai Trikora kabupaten Bintan

yang didapatkan sebesar Rp. 169.000.000

(Nurjenika, 2017). Sebaliknya, nilai ini

terbilang rendah dibandingkan dengan nilai

ekonomi jasa Wisata Pulau Pahawang.

Nilai ekonomi yang didapat dalam

penelitian yg dilakukan di pulau Pahawang

sebesar Rp6.944.262.295.082 (Khiriah,

2017). Adanya kerjasama dengan

stakeholders, melakukan promosi di media

sosial serta iklan di media cetak maupun

elektronik serta mengadakan event-event

sosial budaya sebagai atraksi pada saat

momen- momen ketika pengunjung banyak

hadir, sehingga pengunjung puas akan

pelayanan jasa wisata dan kembali

berkunjung dilain waktu juga merupakan

salah satu strategi untuk meningkatkan

nilai ekonomi pantai Sari Ringgung (Wawo

et al., 2008).

d. Daya Dukung Lingkungan (Physical
Carryng Capacity)

Daya dukung fisik (Physical Carrying
Capacity/ PCC) merupakan jumlah maksimum

wisatawan yang secara fisik tercukupi oleh

ruang yang disediakan pada waktu tertentu

(Sayan dan Atik, 2011). Luas pantai Sari

Ringgung 34 Ha terdiri dari pantai landai dan

sedikit wilayah hutan mangrove. Waktu

operasional pantai Sari Ringgung antara pukul

09.00 hingga 17.00.

Menurut rumus PCC = ,

dengan nilai Rf didapat dari hasil bagi antara

lama waktu buka (masa buka) dengan waktu

rata rata kunjungan didapat nilai Rf = 2. Nilai

PCC = 100.000 2, maka nilai yang

didapat adalah 4.000. Artinya pantai Sari

Ringgung dapat menampung pengunjung

dalam jumlah maksimal 4.000 orang per

harinya.  Daya dukung lingkungan atau biasa

disebut daya tampung ini sangat berkaitan erat

dengan kenyamanan tempat wisata terutama

pengunjung. Semakin padat pengunjung

hingga melebihi batas maksimum daya

dukung, maka semakin tidak nyaman.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi

Biaya Perjalanan.

1. Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil uji multikolinearitas

Multikolinearitas Tolerance VIF Keterangan

Umur .644 1.552
Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Pendidikan .848 1.180
Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Pendapatan .872 1.147
Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Jumlah

Tanggungan
.719 1.391

Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Asal Pengunjung .817 1.225
Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Jenis Kendaraan .855 1.170
Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Frekuensi

Kunjungan
.888 1.126

Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Jenis kelamin .916 1.092
Tidak Terjadi

Multikolinearitas

Uji multikolinearitas perlu dilakukan

dalam model persamaan struktural agar proses

estimasi dapat dilakukan dengan baik dan

benar serta output yang dihasilkan tidak

bersifat bias (Wijanto, 2008). Hasil pengolahan

data menunjukkan bahwa nilai VIF untuk

variabel X kurang dari 10 maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar

variabel bebas (x).

2. Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi menggunakan

Durbin-Watson menunjukkan nilai DW

sebesar 2,084.  Firdaus (2004)  menyatakan

bahwa  jika hasil Durbin-Watson diantara 1,55
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dan 2,46 disimpulkan tidak terjadi autokorelasi

antar variabel.

Tabel 7. Hasil uji autokorelasi

Hasil Uji Standar Uji Keterangan

2,084 1,55 dan 2,46

Tidak ada

Autokorelasi

. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan

ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu apabila

nilai statistik Durbin-Watson mendekati angka

2, maka dapat dinyatakan bahwa data

pengamatan tidak memiliki autokorelasi.

3. Heteroskedastisitas

Gambar 6. Grafik scatterplot
Berdasarkan hasil pengujian terlihat bahwa

model regresi dalam penelitian ini tidak

terjadi heteroskedastisitas, karena tidak

membentuk pola tertentu pada grafik

scatterplot. Dan titik – titik yang ada tidak

membentuk pola serta titik – titik menyebar

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu

Y.

4. Uji Normalitas.

Uji normalitas adalah pengujian data

untukmelihat apakah nilai residual terdistribusi

normal atau tidak (Ghazali, 2011). Hasil uji

normalitas menunjukkan bahwa nilai statistik

kolomogrov – smirnov lebih dari 0,05 yaitu

0,058. Ini menunjukkan bahwa sebaran data

terbilang normal.

5. Uji T

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis

pada penelitian ini menggunakan regresi linier

berganda sebab variabel independen lebih dari

satu variabel (Darma, 2015). Hasil pengujian

menunjukkan bahwa terdapat dua variabel

yang berpengaruh signifikan terhadap biaya

perjalanan yaitu jumlah tanggungan dan asal

pengunjung. Hasil uji statistik menggunakan

SPSS 16 menunjukkan adanya pengaruh

variabel independen jumlah tanggungan (X5)

dan asal pengunjung (X6) terhadap biaya

perjalanan. Dapat dilihat pada Tabel 8.

diketahui nilai uji T untuk (X5) sebesar 0,08

dan (X6) sebesar 0.00 dengan selang

kepercayaan 95%.

Tabel 8. Hasil output uji T menggunakan

analisis regresi linear berganda
No Variabel Koef Standard Error Signifikan

1 Konstanta

-

229.394.933 449.541.258 0.611

2 Umur 4.130.672 7.143.549 0.565

3 Pendidikan -55.972.072 44.716.815 0.214

4 Pendapatan -0.006 0.012 0.606

5 Jumlah Tanggungan 128.973.249 47.422.755 0.008*

6 Asal Pengunjung 904.597.705 167.036.924 0.000*

7 Jenis Kendaraan -90.524.858 150.873.532 0.550

8 Frekuensi Kunjungan -36.714.343 43.321.964 0.399

9 Jenis kelamin 71.257.294 121.681.785 0.560

α = 95%

Variabel koefisien jumlah tanggungan bernilai

positif menunjukkan pengaruh berbanding

lurus dengan biaya perjalanan. Setiap kenaikan

1 kali jumlah tanggungan mempengaruhi nilai

jasa wisata sebesar 128.973.248. Begitupun

dengan nilai positif asal pengunjung, setiap

kenaikan 1 kali nilai variabel asal pengunjung

(jarak) mempengaruhi sebesar 904.597.705

terhadap nilai jasa wisata. Berdasarkan hasil uji

regresi linear berganda yang telah dilakukan,

maka didapatkan model dengan persamaan

sebagai berikut :

Y = -229.394.933 + 128.973.249JT +

904.597.705AP + 0,05.

6. Uji F

Tabel 9. Hasil output uji F menggunakan

analisis regresi linear berganda

Model Sum of

Squares

Df Mean

Square

F

hi

t

F

Ta

b

Sig

.

1 Regres

sion

1.516E13 8 1.895E1

2

5.

97

2

.00

0a

Residu

al

2.697E13 85 3.173E1

1

Total 4.213E13 93
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Diketahui bahwa nilai P Regression pada

Analisis Regresi Berganda meunjukkan

angka 0.00 < 0,1 maka disimpulkan bahwa

secara simultan variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependen.

7. Koefisien Determinasi (R2)

Uji statistik yang telah dilakukan

mendapatkan nilai koefisien determinasi

sebesar 0,36 atau 36%. Nilai ini berarti tingkat

reabilitas yang baik dalam penggunaan TCM

dapat dijelaskan atau diukur sejauh 36%.

Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh

variabel di luar model yang digunakan. Garrod

dan Willis (1999) menjelaskan bahw dalam

penelitian menggunakan metode Contingen
Valuation untuk lingkungan, bila nilai R2 yang

dihasilkan memiliki nilai paling kecil sebesar

0.15 maka penelitian ini dinilai cukup baik.

8. Pengaruh Nilai Ekonomi Terhadap Minat

Wisatawan

Nilai ekonomi sendiri adalah nilai yang

didapat dari metode perhitungan Travel Cost
Method dengan menduga nilai ekonomi

kawasan wisata berdasarkan penilaian yang

diberikan masing-masing individu atau

masyarakat terhadap kenikmatan yang tidak

ternilai (dalam rupiah) dari biaya yang

dikeluarkan untuk berkunjung ke sebuah objek

wisata, baik itu opportunity cost maupun biaya

langsung yang dikeluarkan seperti biaya

transportasi, konsumsi makanan, minuman,

hotel, tiket masuk dan sebagainya.

Menurut Fauzi (2013), semakin besar

biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan untuk

berkunjung ke objek wisata, maka permintaan

terhadap objek wisata tersebut akan semakin

berkurang. Sedangkan apabila biaya perjalanan

yang dikeluarkannya semakin kecil, maka

permintaan terhadap objek wisata akan

semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan

hukum permintaan yang dikemukakan oleh

para ahli ekonomi mengenai teori permintaan.

Semakin tinggi nilai ekonomi suatu

objek berdasarkan metode biaya perjalanan,

maka dapat diartikan semakin banyak biaya

yang dikeluarkan untuk menuju ke objek

wisata tersebut. Sesuai hukum permintaan dan

penawaran maka semakin tinggi harga maka

permintaan dalam hal ini minat pengunjung

akan semakin berkurang.

Kesimpulan

Nilai ekonomi pantai Sari Ringgung yang

dihitung menggunakan metode biaya

perjalanan objek wisata Pantai Sari Ringgung

yaitu sebesar Rp 8.313.427.000 / tahun.

Sedangkan faktor yang paling berpengaruh

terhadap peningkatan Travel Cost Method
(nilai ekonomi) dari total biaya perjalanan

objek wisata Pantai Sari Ringgung ialah jumlah

tanggungan dan asal pengunjung. Semakin

tinggi pengaruh nilai ekonomi suatu objek

wisata yang dalam penelitian ini adalah Pantai

Sari Ringgung maka akan mengurangi minat

kunjung wisatawan.
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Abstrak

Pendapatan hasil hutan bukan kayu memainkan peran penting dalam ekonomi rumah tangga di masyarakat
sekitar hutan. Masyarakat memanfaatkan HHBK untuk kebutuhan primer dan sebagai sumber penghasilan.
Penelitian ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar pendapatan anggota HKm dari HHBK dan
faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini di laksanakan pada bulan Oktober 2019 di Desa
Tribudisyukur. Penelitian ini menggunakan data dari 41 KK sebagai responden dari 478 KK yang ada di
Desa Tribudisyukur untuk mengetahui besarnya pendapatan anggota HKm dari HHBK. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara menggunakan kuisioner, dan di analisis menggunakan tabulasi data dan di
analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 55,54% pendapatan masyarakat
anggota HKm Bina Wana didapat dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Artinya lebih dari 50%
masyarakat menjadikan HHBK sebagai sumber penghasilan utama dan menggantungkan hidupnya dari
memanfaatkan HHBK. Penelitian ini menemukan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan
anggota HKm yaitu jumlah tanggungan keluarga, luas lahan garapan dan jumlah jenis tanaman.

Kata kunci: hasil hutan bukan kayu, masyarakat, pendapatan.

I. Pendahuluan
Hutan lindung secara alami merupakan kawasan

yang memiliki fungsi sebagai penyangga dan penyelaras

kehidupan yang ada dipermukaan bumi (Yusran dan

Abdullah, 2006). Umumnya masyarakat yang tinggal

disekitar hutan disebut masyarakat hutan yang biasanya

mengambil dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu

(Neil et al., 2016). Oleh sebab itu, hasil hutan bukan

kayu memiliki peran penting dalam aspek ekonomi yaitu

sebagai sumber penghasilan (Salaka et al., 2012).

Masyarakat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu

untuk memenuhi kebutuhan primer dan sebagai sumber

penghasilan dengan cara menjual hasil hutan (Karyon et

al., 2016).

Penelitian Angelsen et al. (2014) menunjukkan

bahwa bagian utama dari pendapatan rumah tangga

masyarakat sekitar hutan berasal dari hutan. Namun

demikian, sumber daya ini terus berkurang dari waktu ke

waktu, dan karenanya pengelolaan sumber daya hutan

yang berkelanjutan telah menjadi hal penting

baik di akademi maupun di arena kebijakan (Gatiso &

Wossen 2014; Wunder et al., 2014; Dash et al., 2016).

Menurut Sukardi et al. (2008) perilaku

masyarakat yang menggantungkan hidup pada HHBK

dapat mendorong masyarakat untuk memelihara hutan

dengan kearifan lokal yang mereka miliki secara turun

temurun yang menjadi keuntungan bagi negara. Melalui

pelaksanaan program HKm masyarakat mendapatkan

akses dalam pemanfaatan dan diperbolehkan menanam

berbagai jenis tanaman di kawasan hutan lindung yang

didasarkan pada sistem agroforestri (Wulandari et al.,
2009).

Desa Tribudisyukur adalah salah satu desa di

Lampung yang berbatasan dengan hutan lindung dan

sebagian besar masyarakatnya melakukan aktivitas

didalam kawasan hutan. Umumnya masyarakat desa ini

menjadikan hasil hutan bukan kayu berupa kopi sebagai

mata pencaharian utama. Selain itu, masyarakat juga

memanfaatkan hasil hutan bukan kayu lainnya untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hal

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian ini untuk
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mengetahui berapa besar jumlah pendapatan masyarakat

dari HHBK dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

II. Metode Penelitian
Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data

primer yang meliputi identitas masyarakat seperti nama,

umur, jenis kelamin, serta data faktor sosial ekonomi

masyarakat (pendapatan, pendidikan, jumlah

tanggungan keluarga, pekerjaan sampingan, lama

menjadi anggota HKm, jarak rumah ke lahan dan luas

lahan). Data primer diperoleh dengan observasi dan

wawancara. Data sukunder meliputi keadaan umum

lokasi penelitian dan literatur penunjang lainnya.

Teknik sampling yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu Simple Random Sampling (SRS),
yang artinnya setiap anggota populasi mempunyai

peluang yang sama untuk dijadikan sampel (Jeelani

et.al., 2014). Jumlah sampel diambil menggunakan

rumus slovin dengan ketetapan batas error 15% karena

populasinya lebih dari 100 (Arikunto, 2011).

Keterangan:

n = jumlah responden

N = jumlah total masyarakat

e = batas error 15%

1 = bilangan konstan

Data kemudian ditabulasi guna mengetahui

sebesrapa besar pendapatan masyarakat dari HHBK, lalu

dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda

guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk-bentuk HHBK yang dimanfaatkan
Jenis-jenis HHBK dari HKm yang dimanfaatkan

oleh masyarakat anggota HKm di Desa Tribudisyukur

terdapat 5 jenis HHBK yang paling banyak diambil oleh

masyarakat. Kelima jenis HHBK tersebut yaitu kopi,

lada, durian, pinang dan coklat. Masyarakat

memanfaatkan HHBK dengan cara menjual langsung ke

pasar atau menjualnya ke pedagang pengumpul terdekat.

Pendapatan masyararakat anggota HKm dari menjual

HHBK paling banyak didapatkan dari hasil penjualan

kopi, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pendapatan rata-rata masyarakat anggota HKm berdasarkan jenis HHBK.

Pendapatan rata-rata (juta/bulan)
Total

Kopi Durian Lada Pinang Coklat

Rp.1,695,038 Rp.219,500 Rp.187,000 Rp.62,000 Rp.12,517 Rp.1,880,562

Tabel 1. memperlihatkan pendapatan rata-rata

masyarakat anggota HKm per bulan setelah dikonversi

sekitar Rp. 19.000/kg untuk kopi, Rp.10.000/buah untuk

durian, Rp.60.000/kg, Rp.2.500/kg untuk pinang dan

Rp.12.000/kg untuk coklat. Tabel 1. menunjukkan

bahwa jenis tanaman kopi yang paling berkontribusi

dalam besar kecilnya pendapatan. Sehingga tanaman

kopi yang paling banyak ditanam dan dimanfaatkan oleh

masyarakat anggota HKm. Menurut mereka hasil yang

didapat dari tanaman kopi juga lebih banyak dari

tanaman lain, oleh sebab itu pendapatan rata-rata

masyarakat anggota HKm di Desa Tribudisyukur di

dominasi dari hasil pemanfaatan tanaman kopi.

Dibandingkan dengan lada, arena jumlah lada yang

diproduksi lebih sedikit walaupun harga jualnya jauh

lebih tinggi dari HHBK yang lain. Selain itu juga untuk

hasil tanaman lain seperti durian dan coklat lebih banyak

yang telah rusak dimakan hama tupai,  kelelawar dan

hama lainnya. Sehingga tidak banyak hasil yang bisa

diperoleh dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pekerjaan sampingan
Selain pendapatan dari HHBK masyarakat

anggota HKm di Desa Tribudisyukur juga memiliki

pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan yang

dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram jenis pekerjaan sampingan masyarakat anggota HKm.

Menurut Hikmah et al. (2013) pekerjaan

sampingan merupakan suatu pekerjaan lain diluar

pekerjaan utama yang mampu menunjang pendapatan

utama rumah tangga melalui usaha sampingan.

Pendapatan dapat meningkat dengan melakukan

pekerjaan sampingan, contohnya dengan berdagang,

berwirausaha, atau jasa yang biasa dilakukan. Sebagian

besar pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh petani

adalah sebagai buruh serabutan, dengan begitu jika ada

panggilan biasanya kepala keluarga petani akan

meninggalkan sementara aktifitas pemanfaatan di dalam

kawasan hutan (Syofiandi et al., 2016).

Gambar 1. memperlihatkan bahwa pekerjaan

sampingan masyarakat anggota HKm selain menggarap

dilahan HKm yaitu petani penggarap sawah, jual beli

kayu, warung, tukang ojek, sebagai pemangku desa,

kuli, pedagang dipasar, peternak ikan dan kambing. Pada

hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata

masyarakat anggota HKm di Desa Tribudisyukur

memiliki lahan garapan sawah sendiri. Gambar 1. diatas

menjelaskan bahwa sekitar 61% dari jumlah responden

memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani penggarap

sawah. Artinya, masyarakat anggota HKm di Desa

Tribudi syukur umumnya bekerja menjadi petani

penggarap sawah sebagai pekerjaan sampingan.

Pendapatan

Menurut Sutejo (2014) pendapatan rumah tangga

yaitu pendapatan dari setiap anggota rumah tangga yang

digabungkan. Pendapatan masyarakat dihitung dengan

cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang didapat

dari kegiatan usahatani dan non usahatani. Hasil dari

tabulasi data pendapatan masyarakat di Desa

Tribudisyukur dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan antara pendapatan HHBK dengan pendapatan diluar HHBK.

Juta/bulan %
Rata-rata per orang

(juta/ bln)

Total pendapatan dari HHBK di HKm 77.103,050 55,54 1.880.562,2

Total pendapatan diluar HHBK di HKm 61.711.700 44,46 1.505.163,41

Jumlah Total 138.814.750 100% 3.385.725,61

Masyarakat diberi kesempatan untuk

memperoleh penghasilan melalui kegiatan pengelolaan

hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup

dapat dilihat dari pendapatannya. Keadaan ekonomi

rumah tangga dari seorang petani dapat dicerminkan dari

pendapatan yang dihasilkan. (Syofiandi et al., 2016).

Tabel 2. diatas dapat dilihat bahwa lebih dari 50% dari

pendapatan rata-rata masyarakat anggota HKm Bina

Wana di Desa Tribudisyukur yaitu sekitar 55,54% nya

didapat dari pemanfaatan hasil hutan
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bukan kayu. Sedangkan sekitar 44,46% nya didapat dari

kegiatan lain. Tabel diatas juga memperlihatkan bahwa

pendapatan rata-rata masyarakat anggota HKm dari

pemanfaatan HHBK lebih besar yaitu sekitar

Rp.1.880.562/bulan, sedangkan pendapatan rata-rata

yang didapat dari kegiatan lain yaitu

Rp.1.505.163/bulan.

Analisis Regresi
Faktor-faktor yang mempengaruhi

pendapatan anggota HKm Bina Wana dapat dilihat

pada Tabel 3.
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Tabel 3. Faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan anggota HKm.

Predictor Coef SE Coef T P Keterangan

Constant 482683 1052489 0,46 0,650

[UMR] -7437 23221 -0,32 0,751 Tidak Berpengaruh Nyata

[LM_HKM] -18559 38951 -0,48 0,637 Tidak Berpengaruh Nyata

[D1_SMP] -210416 394291 -0,53 0,598 Tidak Berpengaruh Nyata

[D1_SLTA] -214002 340819 -0,63 0,535 Tidak Berpengaruh Nyata

[D1_KLH] 83097 721182 0,12 0,909 Tidak Berpengaruh Nyata

[JMLH_TGK] -226448 145917 -1,55 0,132 Berpengaruh nyata

[LS_LHN] 1746887 271328 6,44 0,000 Berpengaruh nyata

[JMLH_JT] 446911 223605 2,00 0,055 Berpengaruh nyata

[D2_PKS] 247878 279544 0,89 0,383 Tidak Berpengaruh Nyata

S = 671993 R-Sq = 74,6% R-Sq(adj) = 66,7%

Keterangan

- [Y1] = Pendapatan anggota HKm

- [UMR] = Umur

- [LM_HKM] = Lama menjadi anggota HKm

- [D1_SMP] = Lulus SMP
- [D1_SLTA] = Lulus SMA

- [D1_KLH] = Lulus kuliah

- [JMLH_TGK] = Jumlah tanggungan keluarga

-.[LS_LHN] = Luas lahan garapan

- [JMLH_JT] = Jumlah jenis tanaman

- [D2_PKS] = Pekerjaan sampingan

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosial

ekonomi berpengaruh nyata pada pendapatan anggota

HKm. Hal tersebut dijelaskan pada nilai R-Sq bahwa

faktor sosial ekonomi yang dimasukkan mempengaruhi

pendapatan anggota HKm sebesar 74,6% dan 25,4%

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan. Dan

nilai R-Sq(adj) mengartikan bahwa data dalam

penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 66,7%. Tabel

3. diatas menunjukkan bahwa dari sembilan faktor yang

dimasukkan dengan menggunakan batas error 15%

terdapat tiga faktor yang berpengaruh nyata terhadap

pendapatan anggota HKm. Ketiga faktor sosial tersebut

yaitu.

a. Jumlah tanggungan keluarga,

Rata-rata jumlah tanggungan keluarga di Desa

Tribudisyukur yaitu 3 orang. Tanggungan keluarga

memiliki pengaruh dalam penurunan pendapatan.

Penelitian ini medapatkan bahwa setiap penambahan

jumlah tanggungan keluarga akan menurunkan

jumlah pendapatan.

b. Luas lahan garapan

Luas lahan memiliki nilai koefisien positif dan

menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap jumlah

pendapatan. Rata-rata luas lahan yang dimiliki

masyarakat yaitu 1 ha. Luas lahan yang semakin

bertambah umumnya akan memberikan ruang yang

lebih banyak untuk menambahkan jumlah tanaman,

sehingga jumlah tanaman lebih banyak dan

menghasilkan buah, daun atau HHBK lainnya yang

lebih banyak pula. Hal ini sama dengan penelitian

Satriawan & Fuady ( 2013) bahwa semakin luas

lahan garapan, maka semakin banyak tanaman yang

ditanam, karena semakin banyak ruang untuk

tanaman lainnya.

c. Jumlah jenis tanaman

Jumlah jenis tanaman memiliki nilai positif dan

menunjukkan bahwa variable ini berpengaruh nyata

terhadap pendapatan. Rata-rata jumlah tanaman yang

ditanam oleh masyarakat anggota HKm yaitu

2 jenis tanaman. Semakin banyak jenis tanaman yang

ditanam, maka semakin tinggi harapan untuk

mendapatan pendapatan yang besar. Rata-rata

masyarakat menanam jenis tanaman kopi karena

dinilai memiliki harga jual yang stabil dan memiliki

produktifitas tanaman yang tinggi.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan
Jumlah rata-rata pendapatan masyarakat anggota

HKm dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Desa

Tribudisyukur sebesar Rp.1.880.562/bulan lebih besar

jika dibandingkan dengan jumlah rata-rata pendapatan

diluar pemanfaatan HHBK yaitu sebesar

Rp.1.505.163/bulan.

Adapun tiga faktor yang mempengaruhi

pendapatan anggota HKm yaitu jumlah tanggungan

keluarga, luas lahan garapan dan jumlah jenis tanaman.

Saran
Perlu adanya penyuluhan tentang bagaimana

meningkatkan produtivitas tanaman. Masyarakat juga

menginginkan adanya pengadaan bibit yang lebih

mengutamakan jenis MPTs yang buahnya bernilai

ekonomis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
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dan mewujudkan hutan yang lestari.
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Abstrak

Perubahan iklim suhu dan kelembapan udara langsung dapat dirasakan dan berpengaruh terhadap

tingkat kenyamanan manusia. Tingka\\t kenyaman dinyatakan dalam indeks kenyamanan yaitu

Temperature Humidity Index (THI) merupakan suatu indeks dengan satuan derajat celsius sebagai

besaran yang dapat dikaitkan dengan tingkat kenyamanan yang dirasakan populasi manusia. Tingkat

kenyamanan di ruang terbuka hijau dilakukan untuk dapat mengetahui dan menganalisis tingkat

kenyamanan di bawah ruang terbuka hijau salah satunya di Universitas Lampung. Tujuan dari penelitian

ini yaitu untuk menganalisis tingkat kenyamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan

Temperature humidity index. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Rancangan

Acak Kelompok Lengkap (RAKL) lalu dianalisis dengan analisis Temperature Humudity Index dengan

menggunakan rumus dari Nieuwolt dan Mc Gregor. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat

kenyamanan berdasarkan nilai THI di tiga lokasi, masuk dalam  kategori sedang pada waktu pagi hari,

ketika berada pada waktu siang dan sore hari masuk dalam kategori tidak nyaman.

Kata Kunci : Abstrak, Suhu udara, Kelembapan UdaraTemperature Humadity Index (THI), Ruang Terbuka
Hijau (RTH).

1. Pendahuluan
Universitas Lampung (Unila) merupakan

sebuah universitas negeri yang berada di provinsi

Lampung dengan sebutan kampus hijau (Green
Campus). Universitas Lampung memiliki ruang

terbuka hijau (RTH) dengan tipe vegetasi yang

beragam serta multi strata berupa pepohonan dan

semak belukar. Universitas Lampung memiliki

luas total ± 65 ha dan sebesar 41% dari total luas

Unila adalah RTH (Anto, 2009).

Ruang terbuka hijau adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun buatan. Fungsi RTH adalah

menciptakan iklim yang nyaman, menyerap air

hujan, dan memelihara ekosistem. Tanaman atau

pohon di hutan berfungsi sebagai tempat

penimbunan dan pengendapan karbon (Pamudji,

2011).

Pembagunan kawasan Arboretum

Universitas Lampung berfungsi sebagai

pelestaraian keanekaragaman hayati, koleksi, dan

sedikitnya dapat memperbaiki/menjaga kondisi

iklim di sekitarnya. Selain itu keberadaan

arboretum dapat berperan sebagai sarana

pendidikan, penelitian, dan pengembangan Rauf

(2009).

Arboretum Unila terbagi atas empat lokasi

yaitu Arboretum UPT Komputer, Arboretum

UPT Bahasa, Arboretum Agribisnis FP, dan

Arboretum UPT Perpustakaan. Penelitian ini

hanya menggunakan tiga arboretum saja yaitu

Arboretum Agribisnis FP, Arboretum UPT
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Perpustakaan, dan Arboretum UPT Bahasa

(Banjarnahor. 2017).

Berdasarkan ketiga lokasi, terdapat

perbedaan kerapatan pohon, jenis pohon, luas

tajuk, kanopi pohon, dan strata tajuk. Arboretum

Agribisnis FP mempunyai banyak keragaman

jenis pohon atau disebut dengan tegakan

campuran, sehingga kanopi tajuk pohon dan

strata tajuk lebih bervariasi atau multi strata.

Arboretum UPT Perpustakaan di dominasi oleh

tegakan sengon buto dengan kanopi yang tipis.

Arboretum UPT Bahasa di dominasi oleh pohon

beringin yang memiliki kanopi tebal sehingga

iklim mikro pada arboretum UPT Bahasa

bergantung pada keberadaan pohon beringin.

Temperature Humidity Index atau THI

adalah index yang menunjukan tingkat

kenyamanan pada suatu area secara kumulatif

berdasarkan suhu dan kelembapan udara

(Sapariyanto, 2013). Nilai THI didapatkan dari

analisis suhu dan kelembapan udara yang salah

satu faktor penentunya adalah kondisi vegetasi.

Perbedaan kerapatan dan luas tajuk serta

ketebalan kanopi pohon merupakan pembeda

iklim mikro pada vegetasi antara arboretum satu

dengan arboretum lainnya. Tujuan dari penelitian

ini adalah menganalisis kenyamanan ruang

terbuka hijau berdasarkan Temperature Humidity
Index

2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di ruang terbuka

hijau Universitas Lampung  pada bulan Februari-

Maret 2019. Alat yang digunakan pada penelitian

ini adalah kamera, alat tulis, komputer, dan

Thermohigrometer.

Jenis data yang di ambil yaitu data primer,

berupa data yang diperoleh langsung dari hasil

pengamatan di lapangan, antara lain data suhu

udara dan kelembapan udara serta data persepsi

pengunjung terhadap tingkat kenyamanan RTH

di lingkungan Universitas Lampung. Selain itu,

data kondisi tutupan vegetasi di setiap arboretum,

berupa data kerapatan pohon dan luas tutupan

tajuk.

Pengambilan sampel didasarkan pada

karakteristik yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Metode pengumpulan data suhu dan

kelembapan udara menggunakan Rancangan

Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan teknik

Purposive Sampling yaitu dalam pengambilan

sampel didasarkan pada karakteristik tertentu.

Data primer dikumpulkan melalui

pengukuran suhu udara dan kelembapan udara

pada lokasi sampel penelitian. Pengukuran

dilakukan selama 15 pengukuran pada pukul

08.00 – 09.00, pukul 12.00 – 13.00 dan pukul

16.00 – 17. 00 WIB. Pengukuran suhu udara (0C)

dan kelembapan udara (%) dilakukan pada

ketinggian ±1,5 meter dari permukaan tanah.

Menurut Tjasyono (2004), dipilihnya tinggi ±1,5

meter karena pada ketinggian ini memungkinkan

data klimatolog dapat berlaku untuk daerah yang

lebih luas. Menurut Evert dan Slamet (2017)

berkenaan dengan lama pengukuran pada setiap

kali pengamatan, bahwa jam pengamatan cuaca

didefinisikan sebagai waktu selama ±10 menit

sebelum waktu universal yang digunakan oleh

seorang pengamat cuaca untuk mengamati unsur-

unsur cuaca.  Penentuan titik sampel

menggunakan plot lingkaran.

1. Plot berbentuk lingkaran dengan panjang jari-

jari 20m. Plot area disimbolkan dengan U,

masing-masing disimbolkan U1, U2, U3, U4,

U5.

2. Titik sampel dimana dilakukan pengukuran

suhu dan kelembapan udara diletakkan pada

bagian-bagian.

a. Titik pengamatan pertama disimbolkan

U1 terletak dengan titik ikat.

b  Titik pengamatan kedua disimbolkan

U2 terletak sebelah utara.

c  Titik pengamatan ketiga disimbolkan

U3 terletak sebelah timur.

d  Titik pengamatan keempat disimbolkan

U4 terletak sebelah selatan.

e  Titik pengamatan kelima disimbolkan

U5 terletak sebelah barat.

Penentuan titik sampel, areal sekitar pohon

di plot (dikapling) dalam bentuk ring (plot

lingkaran).
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Gambar 1. Titik pengamatan dan plot

Lingkaran

Data vegetasi kerapatan pohon dan luas

tutupan tajuk menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif digunakan untuk gambaran

keadaan suatu lokasi penelitian. Analisis

kenyamanan berdasarkan THI menggunakan

perhitungan rumus Nieuwolt dan Mc Gregor

(1998).

THI = 0.8 T+(RH x T)

500
Keterangan : THI = Temperatur

humidity index

T = Rata-rata suhu

udara (oC)

RH = Rata-rata

kelembapan udara

Tempererature Humudity Index (THI)

adalah index yang menunjukan tingkat

kenyamanan suatu area secara kuantitatif

berdasarkan suhu udara dan kelembapan udara.

Tingkat kenyamanan berdasarkan THI ini dibagi

menjadi tiga kriteria yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria kenyamanan suhu dan

kelembapan udara berdasarkan THI

(Wirasasmita, dkk. 2003)

Kriteria Nilai Index (ºC)

Nyaman 19-23

Sedang 23-27

Tidak Nyaman >27

3. Hasil dan Pembahasan
Ruang terbuka hijau memiliki keragaman

pepohonan yang mendominasi arboretum

sehingga menjadi tegakan sejenis dan tegakan

campuran. Data kerapatan pohon dan luas tajuk

disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kerapatan pohon dan luas tajuk di

tiga arboretum Universitas

Lampung

Lokasi
Jumlah

pohon

Kerapatan

pohon

(pohon/ha)

Luas tajuk

pohon

(m2/ha)

A 37 285 2428,59

B 19 147 3313,61

C 6 46 1439,80

Ket : Lokasi A Arboretum Agribisnis FP

Lokasi B Arboretum UPT Perpustakaan

Lokasi C Arboretum UPT Bahasa

Arboretum Agribisnis FP mempunyai

keragaman jenis pohon lebih banyak dari pada

di arboretum lain dan mempunyai beragam

kanopi tajuk berdasarkan jenis pohon, yang

secara tidak langsung akan memiliki banyak

bentuk tajuk yang dapat menghalangi sinar

matahari. Arboretum Agribisnis FP mempunyai

beberapa spesies pohon seperti sonokeling,

wareng, merbau darat, mahoni, bayur, melinjo,

ketapang, sengon buto, eucalyptus alba, dan

buah roda. Terdapat 37 pohon dengan kerapatan

tertinggi dengan nilai 285 pohon/ha lebih tinggi

dari arboretum lain dan memiliki luas tajuk

pohon 2428,59 ha. Arboretum Agribisnis FP

didominasi oleh pohon sonokeling yang

memiliki daya serap CO2 sebesar 54,86 daya

serap pohon/g/jam (Ardiansyah, 2009).

U 1

U 2

U 3

U 4

U 5

Jari-jari

U 20 m
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Arboretum UPT Perpustakaan di

dominasi oleh pohon sengon buto yang tajuknya

jambang atau vase dan memiliki kanopi tipis

sehingga radiasi matahari dapat menembus

kepermukaan tanah. Menurut Indriyanto (2012)

tajuk bentuk vase atau jambang di bentuk oleh

dahan-dahan dan ranting-ranting yang sebagian

besar condong ke-atas dan tegak. Tetapi ada juga

beberapa spesies lain seperti jati, salam, wareng

dan durian. Arboretum UPT Perpustakaan

terdapat 19 pohon dengan kerapatan 147

pohon/ha dengan luas tajuk pohon 3313,61 ha.

Arboretum UPT Bahasa jenis pohon

yang mendominasi yaitu beringin dengan daya

serap CO2 sebesar 218,9 pohon/g/jam

(Ardiansyah, 2009). Bentuk tajuk bulat

melingkar tebal dan memiliki kanopi yang sangat

tebal sehingga radiasi matahari dapat di

minimalisir. Menurut Indriyanto (2012) tajuk

berbentuk bundar merupakan tajuk pohon yang

dibentuk oleh dahan-dahan dan ranting-ranting

yang arah tumbuhnya beranekaragam, daun-

daunnya lebat, tersusun beraturan, tinggu tajuk

kurang lebih sama dengan lebar tajuk yang

berbentuk bulat atau seperti bola.selain beringin

ada beberapa pohon lain seperti sengon buto dan

bungur lilin. Kepadatan tajuk beringin yang rapat

dan tebal menyebabkan suhu udara menjadi

rendah dikarnakan rendahnya radiasi matahari

yang mampu menerobos permukaan tanah dan

tidak dapat dipantulkan kembali ke udara.

Pohon yang memiliki kanopi tebal

berfungsi mereduksi radiasi matahari lebih baik

dari pada pohon berkanopi tipis. Menurut

Simonds (1983), ciri-ciri pohon yang dapat

digunakan untuk menghalangi sinar matahari dan

menurunkan suhu udara adalah memiliki tajuk

yang lebar, bentuk daun lebar dengan kerapatan

tinggi, dan ketinggian kanopi lebih dari 2 meter.

Ciri-ciri pohon tersebut di miliki oleh pohon

beringin yang berada di Arboretum UPT Bahasa.

Hasil dari analisis kenyamanan atau THI

(temperature humudity index) menunjukan

bahwa pada pagi hari di arboretum Agribisnis FP,

arboretum UPT Perpustakaan, dan arboretum

UPT Bahasa termasuk dalam kategori sedang.

Namun pada siang hari nilai THI masuk dalam

kategori tidak nyaman dengan suhu tertinggi pada

arboretum UPT Perpustakaan. Pada waktu sore

hari nilai THI di tiga lokasi masuk dalam kategori

tidak nyaman dengan suhu tertinggi pada

arboretum UPT Perpustakaan.

Gambar 2. Hasil nilai THI pada tiga lokasi di RTH

Universitas Lampung

Pembentukan suhu dan kelembapan udara

tidak lepas dari peran vegetasi yang merupakan

salah satu kompenen dasar dalam pengendalian

iklim melalui fluktuasi dan perubahan unsur-

unsur iklim yang berada disekitarnya sehingga

membentuk suatu iklim mikro yang berada di

bawah naungan vegetasi. Menurut Indriyanto

(2006), vegetasi dapat mengendalikan iklim yang

berada disekitarnya seperti suhu udara,

kelembapan udara, angin dan curah hujan. Jika

lahan atau permukaan tanah tidak ditumbuhi oleh

vegetasi, akan menaikan suhu udara dikarnakan

sinar matahari dapat dipantulkan kembali oleh

tanah atau lahan kosong sehingga membuat

kondisi yang berada disekitarnya menjadi panas.

namun sebaliknya bila lahan atau tanah

ditumbuhi oleh vegetasi sinar matahari sedikit

dipantulkan bahkan tidak dipantulkan kembali

yang membuat suhu udara menjadi turun dan

kelembapan udara menjadi naik (Lakitan, 2002).

Hasil penelitian pada pagi hari

menunjukan bahwa pada ketiga lokasi yaitu

arboretum Agribisnis FP, arboretum UPT

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Arboretum

Agribisnis

FP

Arboretum

Upt

Perpustakaan

Arboretum

Upt Bahasa

25.77 26.33 26.22

28,78 29.29
28,7128.57

28.92

28.24

T
H
I

pagi

siang

sore
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Perpustakaan, dan arboretum UPT Bahasa nilai

THI nya termasuk dalam kategori sedang (23-

27ºC). Nilai THI terendah dimiliki oleh

arboretum Agribisnis FP dikarenakan kerapatan

pohon yang tinggi sebesar 285 pohon/ha dan

dibantu oleh luas tajuk sebesar 2428,59 m2/ha

dengan kanopi yang tebal mampu mereduksi

radiasi matahari pada pagi hari yang membuat

radiasi matahari tidak dapat menembus kedalam

permukaan arboretum. Menurut Evert dan Slamet

(2017), Lahan yang ditubuhi pohon atau vegetasi

dengan kerapatan yang tinggi dan luas tajuk

menutupi permukaan tanah yang tinggi serta

berkanopi tebal dapat menahan laju radiasi

matahari dengan baik.

Perubahan suhu udara pada siang hari di

ketiga lokasi mengalami peningkatan karna

radiasi tertinggi matahari adalah pada waktu

siang hari dan masuk dalam kategori tidak

nyaman (>27ºC). Arboretum Agribisnis FP pada

sebelumnya memiliki nilai THI terendah namun

pada waktu siang hari nilai THI terendah dimiliki

oleh arboretum UPT Bahasa dikarenakan

ketebalan kanopi pohon di arboretum UPT

Bahasa dapat menahan dan mereduksi radiasi

matahari dengan baik. Arboretum UPT Bahasa

didominasi oleh pohon beringin dengan daya

serap CO2 tertinggi dengan nilai sebesar 218,9

pohon/g/jam lebih tinggi dari daya serap pohon

pada ketiga arboretum.

Sore hari terjadi penurunan nilai THI pada

semua arboretum yang dikarenakan radiasi

matahari mulai melemah pada waktu sore hari.

Energi panas yang disimpan bumi membuat suhu

pada waktu sore hari tidak serendah suhu udara

pada waktu pagi hari. Arboretum Agribisnis FP

mengalami penurunan suhu udara sama seperti

arboretum lainya. Arboretum Agribisnis FP pada

sore hari memiliki nilai THI 28,57 masih sama

kategorinya pada waktu siang hari yaitu kategori

tidak nyaman.

Arboretum UPT Bahasa memiliki nilai

THI terendah dengan nilai 28,24 yang masih

masuk dalam kategori tidak nyaman.Perubahan

nilai THI terjadi karna perbedaan antara vegetasi

yang mempengaruhi suhu dan kelembapan udara

pada masing-masing lokasi. Hal ini menunjukan

bahwa vegetasi yang berbeda sangat

mempengaruhi suhu dan kelembapan udara yang

diterima dan dipantulkan oleh sinar matahari.

Menurut Hayati, dkk (2013), suatu kondisi lahan

dengan kerapatan pohon dan luas penutupan

lahan yang tinggi dapat mempengaruhi suhu dan

kelembapan udara disekitar, yang akan

menentukan kenyamanan berdasarkan nilai THI.

Arboretum UPT Perpustakaan masih

memiliki nilai THI tertinggi pada waktu sore hari

yaitu 29,29, Penurunan nilai THI tidak terlalu

jauh dari pada waktu siang hari sehingga masih

masuk dalam kategori tidak nyaman (>27ºC).

Arboretum UPT Perpustakaan memiliki

kerapatan pohon sebesar 147 pohon/ha dan

memiliki luas tajuk tertinggi dengan nilai

3313,61 m2/ha, Namun luas tajuk dan kerapatan

tinggi yang dimiliki arboretum UPT

Perpustakaan tidak terlalu berdampak terhadap

nilai THI dikarenakan tipisnya kanopi tajuk

pohon yang membuat radiasi matahari masih

dapat menembus kedalam permukaan tanah

arboretum dan terjadi pemantulan radiasi yang

membuat suhu didalam arboretum meningkat.

RTH yang memiliki tajuk yang rapat maka suhu

udara menjadi rendah dan kelembapannya

semakin tinggi. Udara di bawah tegakan akan

semakin teduh, sejuk, dan nyaman. Yang

menyebabkan radiasi matahari tidak masuk

kedalam kanopi pohon sehingga masuknya

energi matahari dapat berkurang (Lakitan, 2002).

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat

disimpulkan yaitu kenyamanan berdasarkan nilai

THI pada arboretum Agribisnis FP, arboretum

UPT Perpustakaan, dan arboretum UPT Bahasa

masuk dalam kategori sedang pada waktu pagi

hari ketika berada pada waktu siang dan sore hari

masuk dalam kategori tidak nyaman..

5. Ucapan Terima Kasih
Penelitian ini berjalan dengan lancar

dengan bantuan dari dosen-dosen pembimbing

serta dosen penguji. Tidak lupa juga teman-teman

sesama kehutanan Unila 2014 dengan bantuan

dukungan langsung maupun tidak langsung.

Dengan ini saya ucapkan terima kasih

terimakasih.
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Abstrak

Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Bulok merupakan anak sungai dari DAS Way Sekampung yang secara administrasi
terletak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Penggunaan tutupan lahan akibat meningkatnya jumlah dan
aktivitas manusia sangat berpengaruh terhadap aliran permukaan (runoff) Sub-DAS Way Bulok. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan serta untuk mengetahui pengaruh perubahan tutupan lahan
terhadap aliran permukaan pada kawasan Sub-DAS Way Bulok. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan total
curah hujan mengalami peningkatan, pada tahun 2011 curah hujan sebesar 1342 mm/tahun dan pada tahun 2017
meningkat menjadi 1570 mm/tahun. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan debit sungai, di mana rata-rata tahunan
debit sungai pada tahun 2011 sebesar 21,69 m3/s meningkat menjadi 35,40 m3/s pada tahun 2017. Begitu juga dengan
nilai koefesien aliran permukaan yang mengalami peningkatan dari 0,19 menjadi 0,27. Untuk tutupan lahan pada
kawasan Sub-DAS Way Bulok masih didominasi oleh kawasan pertanian yang memiliki luas diatas 50% setiap
tahunnya, berbanding jauh pada kawasan hutan yang hanya sebesar 2,123% dari total luasan Sub-DAS Way Bulok
pada tahun 2017.

Kata kunci: curah hujan; debit sungai; runoff; sub-das way bulok; tutupan hutan

1. Pendahuluan
Kebutuhan akan penggunaan lahan semakin

bertambah akibat peningkatan jumlah dan aktivitas

manusia (Pratama & Yuwono, 2016). Perubahan

penggunaan tutupan lahan mengakibatkan

terjadinya ketersediaan akan tutupan lahan yang

semakin berkurang. Supriyadi dkk. (2018)

mengatakan bahwa kebutuhan lahan dan

penggunaan air akan terus meningkat akibat

peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu

perlu dilakukan perencanaan dalam penggunaan

lahan pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Hal ini dikarenakan perencanaan  penggunaan lahan

sangat penting dilakukan agar tidak mengakibatkan

pengaruh buruk terhadap karakteristik keberadaan

suatu DAS (Mubarok dkk., 2015).

Salah satu kawasan DAS di Provinsi

Lampung yang memiliki tutupan lahan yang baik

yaitu pada kawasan Sub-DAS Way Bulok yang

merupakan anak sungai dari DAS Way Sekampung

dimana secara administrasi lokasi Sub-DAS Way

Bulok berada pada Kabupaten Pringsewu. Luas

Sub-DAS Way Bulok mencapai 887,37 km2dengan

panjangnya 1.584,4 km (BPDAS WSS, 2008).

Suatu DAS akan lestari apabila kondisi

tutupan lahan pada kawasan DAS tersebut dalam

kondisi baik. Namun, perubahan penggunaan lahan

menjadi area terbuka akan menurunkan nilai debit

sungai pada DAS tersebut (Raharjo, 2009). Perlu

diketahui bahwa debit sungai akan berpengaruh

terhadap tutupan lahan pada kawasan daerah aliran

sungai (Harifa dkk., 2017). Romlah dkk. (2018)

mengatakan bahwa vegetasi pada tutupan lahan

yang baik akan mempengaruhi debit sungai.

Berdasarkan fungsi tutupan lahan yang

memiliki pengaruh pada debit sungai sehingga

banyak peneliti yang melakukan penelitian tersebut

seperti pengaruh perubahan tutupan hutan terhadap

debit di Way Seputih Hulu (Romlah dkk., 2018),

kajiandampak perubahan penggunaan lahan

terhadap debit aliran DAS Ciujung (Sulaeman dkk.,

2014), bahkan penelitian di lokasi sama yaitu

analisis perubahan penggunaan lahan terhadap

karakteristik hidrologi di DAS Bulok (Pratama &

Yuwono , 2016). Penelitian yang pernah dilakukan
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oleh Pratama & Yuwono (2016) melihat pengaruh

perubahan lahan pada tahun 2001, 2006 dan 2011.

Sedangkan penelitian ini yaitu melihat pengaruh

perubahan tutupan lahan pada tahun 2011, 2014 dan

2017. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian

untuk mengetahui pengaruh debit sungai terhadap

tutupan lahan pada kawasan DAS.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

perubahan tutupan lahan selama rentang tahun

2011-2017 di Sub-DAS Way Bulok, tujuan lainnya

untuk menganalisis pengaruh tutupan lahan

terhadap aliran permukaan (runoff) di Sub-DAS

Way Bulok Provinsi Lampung. Sehingga

diharapkan penelitian ini dapat memberikan

informasi terkait pengaruh perubahan tutupan lahan

selama rentang waktu 2011-2017 terhadap debit

sungai pada kawasan Sub-DAS Way Bulok. Selain

itu penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian-

penelitian terkait serta diharapkan dapat dijadikan

masukan bagi pembuat kebijakan dan stakeholder
lainnya, guna mengambil keputusan dalam

rehabilitasi dan pengelolaan Sub-DAS Way Bulok

dimasa mendatang.

2. Bahan dan Metode

2.1. Alat dan bahan
Wilayah studi penelitian yang dilakukan

yaitu pada kawasan Sub-DAS Way Bulok Provinsi

Lampung. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada

Gambar 1 di bawah ini. Alat yang digunakan dalam

penelitian ini adalah perangkat komputer dengan

software komputer seperti microsoft excel serta alat

tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

berupa data curah hujan, data debit

air dan peta penggunaan lahan di Sub-DAS Way

Bulok tahun 2011, 2014 dan 2017.

Sumber: Pratama (2016).

Gambar 1. Lokasi Sub-DAS Way Bulok.

2.2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan hasil dari studi atau penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya

dengan menggunakan data sekunder. Tahapan

dalam penelitian yang dilakukan yang pertama yaitu

mempersiapkan data. Dalam penelitian ini data yang

digunakan adalah data curah hujan, data debit

sungai dan data tutupan lahan dalam kurun waktu

2011-2017 di Sub-DAS Way Bulok. Komponen

pengumpulan data dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 1. Komponen data dalam penelitian
No

Komponen data Jenis data Sumber data Cara pengambilan

1 Profil Sub-DAS Way Bulok Sekunder BPDAS Provinsi Lampung Studi pustaka

2 Data curah hujan pada Sub-DAS Way Sekunder BPDAS Provinsi Lampung Studi pustaka

Bulogk

3 Data debit sungai pada Sub-DAS Way Sekunder BPDAS Provinsi Lampung Studi pustaka

Bulok

4 Peta kawasan Sub-DAS Way Bulok dalam Sekunder BPDAS Provinsi Lampung Studi pustaka

rentang waktu 2011-2017.

Tahap kedua yang dilakukan yaitu

analisis terhadap peta digital. Analisis ini

bertujuan untuk mendapatkan data penggunaan

lahan di wilayah Sub-DAS Way Bulok. Tahap

ketiga adalah melakukan analisis data terhadap

data curah hujan bulanan dan debit bulanan pada

tahun 2011, 2014 dan 2017. Analisis ini bertujuan

untuk mendapatkan data fluktuasi debit pada

kawasan Sub-DAS Way Bulok. Tahap keempat

adalah melakukan analisis
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hubungan terhadap debit sungai pada tahun

2011, 2014 dan 2017 yang kemudian

dihubungkan dengan keadaan perubahan

penggunaan lahan pada kawasan Sub-DAS Way

Bulok.

2.3. Analisis Data
Data debit yang diperoleh dari BPDAS-

WSS merupakan hasil dari pengukuran

sepanjang hari setiap tahunnya dalam periode
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tahun 2011, 2014 dan 2017. Selanjutnya data

tersebut diolah sebagai data hasil penelitian.

Berdasarkan data debit yang diperoleh,

ditentukan debit total bulanan, debit rata-rata,

serta debit maksimum dan minimm. Analisis data

untuk debit sungai menggunakan perhitungan

fluktuasi debit. Dengan mengetahui nilai

fluktuasi debit maka dapat diketahui baik atau

tidaknya penggunaan lahan pada kawasan DAS

(Arsyad, 2010). Sedangkan persamaan fluktuasi

debit menggunakan rumus yang

ditetapkan oleh Permenhut Nomor 61 tahun 2014,

sedangkan tabel nilai fluktuasi debit dabat dilihat

pada Tabel 2. Berikut persamaan untuk mengukur

nilai fluktuasi debit yaitu:

Fluktuasi Debit (FD)  =
Qmax

Qmin
(1)

Keterangan:
Qmax = Debit puncak (m3/detik)

Qmin = Debit minimum (m3/detik)

Tabel 2. Parameter dan nilai fluktuasi debit

Parameter Nilai Kelas Skor

FD ≤ 20 Sangat rendah 0,5

Daerah basah
20 <FD≤50

Rendah 0,75

Qmax 50 <FD≤80 Sedang 1

(FD) =
Qmin

80 <FD≤110 Tinggi 1,25

FD>110 Sangat tinggi 1,5

Daerah kering
FD ≤5

Sangat rendah 0,5

Qmax 5 <FD≤10 Rendah 0,75

(FD) =
Qa

10 <FD≤15 Sedang 1

15 <FD≤20 Tinggi 1,25
FD>20 Sangat tinggi 1,5

Sumber: Permenhut P.61/Menhut-II/2014

Analisis data selanjutnya yaitu koefisien

aliran permukaan atau runoff. Di mana persamaan

untuk mengetahui nilai koefesien aliran

permukaan yaitu sebagai berikut:

Koefesien =
Q tahunan

P tahunan
(2)

Keterangan
Q = tebal limpasan tahunan (mm)

P = tebal hujan tahunan (mm)

Selanjutnya nilai koefesien aliran

permukaan (C) dapat menentukan klasifikasi

kelas koefesien runoff. Berikut adalah tabel

klasifikasi koefesien aliran permukaan

Tabel 3. Klasifikasi koefesien aliran

No Nilai Koefesien (C) Kelas

1 C < 0,2 Sangat rendah

2 0,2 < C ≤0,3 Rendah

3 0,3 < C ≤0,4 Sedang

4 0,4 < C ≤0,5 Tinggi

5 C > 0,5 Sangat tinggi

Sumber: Permenhut P.61/Menhut-II/2014

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Curah Hujan

Nilai curah hujan umumnya relatif

berbeda-beda pada setiap daerah di Indonesia.

Namun, menurut Hidayat & Empung (2016) rata-

rata besar curah hujan di Indonesia berkisar
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antara 2000 – 3000 mm per tahunnya. Di

Provinsi Lampung besar curah hujan untuk

daerah dataran tinggi yaitu sebesar 2314 mm

sedangkan, untuk kawasan pesisir yaitu sebesar

1830 mm (Manik dkk., 2014).

Curah hujan pada kawasan Sub-DAS

Way Bulok didapat dari Badan Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai Way Seputih-Sekampung

(BPDAS-WSS). Curah hujan didapat dari

rentang waktu 2011-2017. Untuk menentukan

distribusi curah hujan di Sub-DAS Way Bulok

diambil dari stasiun pengamatan pada DAM

Gatel. Curah hujan pada kawasan Sub-DAS

Way Bulok dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, total

curah hujan cenderung mengalami peningkatan,

yaitu 1342 mm pada tahun 2011 dan meningkat

menjadi 1570 mm pada tahun 2017. Sedangkan

dari ketiga tahun yang diamati, total curah hujan

tertinggi terjadi pada tahun 2017.

Dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa rata-

rata curah hujan minimum dari ketiga tahun

yang diamati terjadi pada Bulan Agustus,

sedangkan curah hujan maksimum terjadi pada

Bulan Desember. Hasil analisis tersebut sama

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama

& Yuwono (2016) di lokasi yang sama pada

rentang tahun 2001-2011. Hal ini membuktikan

bahwa pada Bulan Desember di Sub-DAS Way
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Bulok terjadi hujan yang cukup tinggi

dibandingkan dengan bulan lainnya.

Tabel 4. Curah hujanan bulanan Sub-DAS Way

Bulok tahun 2011-2017

Bulan
Curah Hujan (mm)

Min 1,5 30 22

Sumber: Data Diolah (2019).

Setyowati (2010) menyatakan limpasan

yang tinggi diakibatkan oleh hujan yang tinggi,

namun limpasan akan bervariasi pada keadaan

hujan yang relatif sama tergantung pada kondisi

lahannya. Intensitas hujan yang besar diwaktu

yang singkat dapat menggambarkan nilai curah

hujan total yang besar dengan hari hujan sedikit

dalam setahun (Handayani, 2011). Secara umum

jumlah curah hujan yang tinggi mempengaruhi

peningkatan debit sungai begitu juga sebaliknya,

namun peningkatan curah hujan tidak

mempengaruhi fluktuasi debit. Hal ini

dikarenakan fluktuasi debit dipengaruhi oleh

tutupan hutan pada kawasan Sub-DAS Way

Bulok.

3.2. Tutupan Lahan

Pada tahun 2017 kawasan Sub-DAS Way

Bulok memiliki tujuh tutupan lahan yaitu hutan,

semak/belukar, perkebunan, pemukiman,

pertanian lahan kering, pertanian lahan kering

campur, dan sawah. Perubahan tutupan lahan

pada kawasan Sub-DAS Way Bulok dapat dilihat

pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Tutupan lahan pada kawasan Sub-DAS Way Bulok dalam tahun 2011-2017.

Tutupan Lahan
Tahun (ha)

2011 % 2014 % 2017 %
Hutan 1376 1,570 1867,607 2,130 1861,228 2,123

Belukar/semak 4653 5,307 4329,085 4,938 1925,511 2,196

Perkebunan 2322 2,649 2322,077 2,649 1815,67 2,071

Pemukiman 5994 6,837 5693,124 6,494 7380,907 8,419

Padang rumput 0 0 225,2413 0,257 0 0

Badan air 0 0 10,79926 0,012 0 0

Pertanian lahan kering 57431 65,508 14485,46 16,523 1191,665 1,359

Pertanian lahan kering campur 6067 6,920 57820,25 65,952 51041,59 58,220

Awan 11 0,013 0 0 0 0

Sawah 9816 11,197 916,3588 1,045 22453,43 25,611

Total 87670 100,000 87670,01 100,000 87670 100,000

Sumber: Pratama dan Yuwono (2016) dan Data Diolah (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui

bahwa tutupan lahan pada kawasan Sub-DAS

Way Bulok dalam rentang waktu tahun 2011-

2017 didominasi oleh tutupan lahan pertanian

yang selalu memiliki luasan di atas 50% setiap

tahunnya. Pada tahun 2011, pertanian lahan

kering mendominasi Sub-DAS Way Bulok

dengan luasan sebesar 65,508% dari total luasan.

Namun pada tahun 2014 dan tahun 2017, tutupan

lahan beralih ke pertanian lahan kering campur

yang lebih mendominasi kawasan DAS. Dapat

dilihat pada tahun 2014 luas pertanian lahan

kering campur sebesar 65,952% dan tahun 2017

sebesar 58,22%. Menurut Pratama & Yuwono

(2016), perubahan

penggunaan lahan pertanian karena kawasan

tersebut ditanami kopi (Coffea spp.) yang berada

pada daerah hulu dan kakao (Therobroma cacao)

yang merata pada daerah tengah dan hilir.

Peningkatan tutupan lahan pada pertanian lahan

kering campur mengindikasikan bahwa

pemenuhan kebutuhan hidup penduduk di sekitar

kawasan Sub-DAS Way Bulok sangat tergantung

pada sektor pertanian, sehingga menyebabkan

menurunnya luasan tutupan hutan pada kawasan

tersebut.

Kawasan hutan memiliki luasan yang

relatif kecil yaitu berkisar antara 1-2% setiap

tahunnya. Perlu diketahui bahwa kawasan hutan

memiliki potensi yang sangat besar untuk

2011 2014 2017

Januari 272 197 84

Februari 173,5 160 281

Maret 77,5 251,5 242,5

April 164 137 109,5

Mei 71,5 92 126,5

Juni 59,5 57 64,5

Juli 23 69 107

Agustus 1,5 67 22

September 26,5 43 78

Oktober 67 30 53,5
November 120 136,5 177,5

Desember 286 269 224

Total 1342 1509 1570
rata-rata 111,83 125,75 130,83
Max 286 269 281
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dimanfaatkan (Aprianto dkk., 2016), di mana

peran kawasan hutan cukup penting dalam

mengatur tata air yang mempengaruhi limpasan

air atau debit sungai pada kawasan Sub-DAS

Way Bulok. Penurunan kawasan hutan antara

tahun 2014 dan 2017 berbanding terbalik dengan

peningkatan pemukiman. Hal ini

mengindikasikan bahwa adanya pembukaan

lahan pada kawasan hutan untuk dijadikan lahan

pemukiman atau area terbuka lainnya. Adanya

konversi lahan hutan menyebabkan menurunnya

debit sungai dan meningkatkan air aliran

permukaan (Wirdhana, 2014). Selain itu juga

hutan dapat meningkatkan laju infiltrasi air yang

dapat menembus lapisan bawah permukaan yang

kemudian menjadi mata air (Handayani &

Indrajaya, 2011).

Gambar 2. Perubahan luasan tutupan lahan pada kawasan Sub-DAS Way Bulok pada tahun 2011

(Pratama, 2016) serta pada tahun 2014 dan 2017 (Data Diolah, 2019).

Tutupan lahan untuk persawahan

cenderung mengalami peningkatan. Bahkan pada

tahun 2014 tutupan lahan sawah hanya sebesar

1,045%. Luas kawasan persawahan mengalami

peningkatan yang tajam pada tahun 2017 menjadi

25,611 persen dari total luas Sub- DAS Way

Bulok. Hal ini mengindikasikan bahwa lahan

persawahan memiliki peran yang penting dalam

peningkatan ekonomi penduduk sekitar kawasan

Sub-DAS Way Bulok.

Hal tersebut berbeda dengan tutupan

lahan semak/belukar yang mengalami penurunan

sepanjang tahunnya. Perlu diketahui bahwa

semak/belukar memiliki peran yang penting

dalam konservasi lahan, hal ini dikarenakan

lahan semak/belukar dapat mengurangi laju erosi

dan aliran permukaan yang dapat meningkatkan

resapan air kedalam tanah (Sutrisno, 2011). T

Tutupan lahan perkebunan mengalami

penurunan dari sebesar 2,649% pada tahun 2011

dan 2014 menjadi 2,071% pada tahun 2017.

Abidin (2018) dalam penelitiannya mengatakan

bahwa lahan perkebunan memiliki peran dalam

menjaga erosi dan banjir. Namun, luas
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perkebunan pada kawasan Sub-DAS Way Bulok

cenderung rendah.

3.3. Debit Sungai

Rata-rata debit sungai pada kawasan

Sub-DAS Way Bulok mengalami kenaikan

sepanjang tahunnya seperti yang dijabarkan

pada Tabel 6. Debit sungai merupakan

banyaknya limpasan air sungai yang mengalir

per satuan waktu atau banyaknya air yang

tersimpan pada suatu tempat (Mulyono, 2014).

Menurut Neno, dkk. (2016) menyebutkan

bahwa kemampuan pengukuran debit aliran

sangat diperlukan untuk mengetahuipotensi

sumberdaya air di suatu wilayah DAS.

Dapat diketahui pada Tabel 6 bahwa

total debit sungai pada kawasan Sub-DAS Way

Bulok mengalami peningkatan sepanjang

tahunnya. Di mana pada tahun 2011 rata-rata

debit sungai di Sub-DAS Way Bulok yaitu

sebesar 21,69 m3/s dan mengalami peningkatan

pada tahun 2014 sebesar 24,15 m3/s. Pada tahun

2017 debit sungai meningkat menjadi 35,40

m3/s. Salah satu penyebab meningkatnya debit
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sungai di Sub-DAS Way Bulok sepanjang tahun

dikarenakan sejalan dengan menurunnya tutupan

lahan pada kawasan hutan pada tahun 2017. Hal

ini dikarenakan berdaarkan penelitian yang

dilakukan oleh Salim dkk. (2019) dalam

penelitiannya mengatakan bahwa menurunnya

tutupan hutan dapat meningkatkan debit air dan

aliran permukaan.

perbandingan antara besarnya aliran permukaan

terhadap curah hujan (Romlah dkk., 2018). Hasil

perhitungan koefesien aliran permukaan pada

kawasan Sub-DAS Way Bulok dapat dilihat pada

Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Nilai koefesien aliran permukaan

sepanjang tahun

Tabel 6. Debi

Bulan

t sungai di Sub-DAS Wa
Tahun (m3/s)

2011 2014

Tahun

y Bulok Komponen 2014 2015 2017
Q tahunan 260,28 289,85 424,84

2017 P tahunan 1342 1509 1570

Januari 30,689 42,916 25,027 Koefesien Run off 0,194 0,192 0,271

Februari 47,028 36,4476 153,691 Sumber: Data Diolah (2019).
Maret 33,385 35,666 34,288 Berdasarkan tabel di atas, nilai
April 18,082 24,2097 35,478 koefesien aliran permukaan di Sub-DAS Way
Mei 18,079 19,3409

23,869
Bulok masih sangat rendah pada tahun 2011 dan

Juni 20,487 18,3628
21,653

2014 dan menjadi kategori rendah pada tahun
Juli 11,572 15,365 20,061

Agustus 2,266 20,173 17,121 2017. Namun nilai koefesien aliran permukaan
September 29,667 10,4987 19,128 pada kawasan tersebut meningkat dari tahun
Oktober 7,132 13,2494 17,641 2011 sebesar 0,194 menjadi 0,271 pada tahun
November 15,744 17,738

29,927
2017. Pada koefesien aliran permukaan sebesar

Desember 26,144 35,8854 26,957

Total 260,28 289,85 424,84 0,271 menunjukan bahwa air hujan yang terjadi

Qmax/Qmin 20,75 4,09 8,98

Sumber: Data Diolah (2019)

Indikator dalam mengevaluasi kondisi

suatu DAS yaitu nilai fluktuasi debit/FD (Romlah

dkk., 2018). Nilai fluktuasi debit diperoleh dari

perbandingan antara debit maksimum terhadap

debit minimum (Arsyad, 2010). Fluktuasi debit

pada Sub-DAS Way Bulok mengalami

penurunan, di mana besar nilai FD pada tahun

2011 sebesar 20,75 dan menurun menjadi 8,98

pada tahun 2017. Sehingga dengan nilai tersebut,

fluktuasi debit di Sub-DAS Way Bulok dapat

dikategorikan kelas rendah pada tahun 2015 dan

menjadi kelas sangat rendah pada tahun 2017.

Perubahan fluktuasi debit pada Sub-DAS Way

Bulok sama dengan penelitian yang dilakukan

oleh Hidayat dkk. (2013), pada penelitian

tersebut fluktuasi debit aliran yang terjadi pada

lokasi tersebut disebabkan oleh terjadinmya alih

fungsi lahan yang intensif serta pengelolaan lahan

yang kurang baik.

3.4. Koefesien Aliran Permukaan (Runofff)
Salah satu indikator untuk mengetahui

apakah suatu kawasan DAS mengalami gangguan

secara fisik adalah dengan mengetahui nilai

koefesien aliran permukaan pada kawasan

tersebut (Supriyadi dkk., 2018). Koefesien aliran

permukaan (runoff) merupakan nilai

oleh Kurniawan dkk. (2015). Di mana pada

penelitian yang dilakukan pada kawasan DAS

Blorong tahun 2003-2013, nilai koefesien aliran

permukaannya mengalami peningkatan.

Peningkatan aliran permukaan yang

terjadi di Sub-DAS Way Bulok memperlihatkan

bahwa kemampuan tutupan lahan di Sub-DAS

Way Bulok yang kurang maksimal untuk

menahan dan menyimpan air hujan. Akibatnya air

limpasan banyak yang langsung masuk ke sungai,

sehingga ketersediaan air yang tersedia didalam

tanah saat musim kemarau sedikit untuk menjadi

debit aliran sungai (Supriyadi dkk., 2018)

.Namun, Sub-DAS Way Bulok tidak terjadi

gangguan DAS secara fisik karena nilai koefesien

aliran permukaannya dibawah 30% (Asdak,

2010).Hubungan antara koefesien aliran

permukaan dan luas tutupan hutan dapat dilihat

pada Gambar 3

Hubungan antara koefesien aliran

permukaan dan luas tutupan hutan dalam  rentang

waktu 2011-2017 menunjukkan bahwa nilai

koefesien aliran permukaan meningkat seiring

dengan menurun luasnya tutupan hutan

rata-rata 21,69 24,15 35,40 27,10% menjadi aliran permukaan. Hasil nilai
Max 47,03 42,92 153,69 koefesien aliran permukaan di Sub-DAS Way
Min 2,27 10,50 17,12 Bulok sama dengan penelitian yang dilakukan
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Gambar 3.Hubungan koefesien aliran

permukaan dan tutupan hutan.
Meningkatnya nilai koefesien aliran

permukaan mempengaruhi besar nilai debit

sungai akibat dampak dari pola penggunaan lahan

(Permatasari dkk., 2017) dan menurunnya luas

tutupan hutan. Hal ini serupa dengan penelitian

yang dilakukan oleh Narulita & Marganingrum

(2017) pada kawasan DAS Cerucuk yang

hasilnya nilai koefesien aliran permukaan

meningkat akibat meluasnya lahan terbuka atau

adanya konversi lahan hutan.

Selain kecilnya luas kawasan hutan,

salah satu penyebab terjadinya peningkatan

koefesien aliran permukaan di Sub-DAS Way

Bulok didominasi oleh lahan pertanian kering

yang kurang optimal dalam menyimpan air di

tanah.

4. Kesimpulan
Perubahan tutupan lahan yang

didominasi oleh lahan pertanian dan sedikitnya

kawasan hutan pada Sub-DAS Way Bulok dalam

rentang waktu tahun 2011, 2014, dan 2017

berpengaruh terhadap meningkatnya curah hujan

dari 1342 mm/tahun menjadi 1570 mm/tahun,

meningkatnya debit rata dari 21,69 m3/s menjadi

35,40 m3/s, meningkatnya koefesien aliran

permukaan (runoff) dari 0,19 menjadi 0,27.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, pola pembelian, tingkat kepuasan dan
loyalitas konsumen terhadap pembelian donat pada J.CO Donuts and Coffee di Kota Bandar Lampung.
Penelitian ini menggunakan metode survei di dua gerai J.CO Donuts and Coffee yaitu di Mall Boemi
Kedaton dan Chandra Super Store. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei hingga bulan
Juni 2019 yang melibatkan 53 konsumen yang dipilih secara acak. Alat analisis yang digunakan adalah
Customer Satisfaction Index (CSI), Importance Performance Analysis (IPA) dan piramida loyalitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik konsumen yaitu mayoritas (66,03%) adalah
perempuan yang berada pada kelompok usia 18-26 tahun. Tingkat pendapatan konsumen yang
tertinggi yaitu sebesar Rp15.000.000,00 per bulan dan yang terendah yaitu Rp400.000,00 per bulan
dan pendapatan rata-rata sebesar Rp2.026.037,74 per bulan. Mayoritas konsumen (56,60%) memiliki
tingkat pendidikan terakhir setara SMA. Sebagian besar konsumen merupakan mahasiswa (50,94%).
Nilai CSI diperoleh sebesar 78,15 persen atau berada pada tingkat puas. Berdasarkan analisis tingkat
kepentingan dan kinerja, kuadran yang paling dominan adalah kuadran II (pertahankan prestasi) yang
memuat atribut rasa, varian rasa, tekstur dan kemudahan memperoleh. Paket donat yang paling
banyak dibeli (49,00%) adalah paket 12 donat, dengan varian rasa yang paling banyak diminati adalah
coco loco (37,73%). Mayoritas frekuensi pembelian oleh konsumen sebanyak sekali dalam sebulan
(73,58%). Mayoritas konsumen J.CO Donuts and Coffee termasuk ke dalam kategori committed buyer.

Kata kunci: konsumen, donat, loyalitas, kepuasan

1. Pendahuluan

Donat merupakan salah satu makanan

selingan atau kudapan yang cukup populer di

Indonesia. Donat (doughnuts atau donut) adalah

jenis roti yang proses memasaknya dengan cara

digoreng dan memiliki bentuk khas dengan

lubang di tengah seperti cincin atau berbentuk

bola jika diisi sesuatu (Subagjo, 2007).

Salah satu perusahaan yang bergerak di

bidang industri makanan dan minuman yang

cukup terkenal saat ini yaitu J.CO Donuts &
Coffee. J.CO Donuts and Coffee menawarkan

berbagai variasi donat yang berbahan baku

tepung terigu sebagai menu andalannya. Pada

tahun 2012, J.CO Donuts and Coffee membuka

cabangnya yang ke-106 di Bandar Lampung yang

terletak di Chandra Superstore, lalu pada tahun

2015 diikuti dengan pembukaan cabang

berikutnya di Mall Boemi Kedaton. J.CO Donuts
and Coffee tidak hanya menjual produk,

melainkan gaya hidup. J.CO Donuts and Coffee
menawarkan tempat yang nyaman, pelayanan

yang ramah serta fasilitas wifi gratis yang telah

menjadi kebutuhan serta gaya hidup (life style)

masyarakat perkotaan khususunya kalangan

menengah ke atas.

Namun, jika dilihat dari jumlah

pengunjung dan jumlah penjualan donat oleh

perusahaan J.CO Donuts and Coffee cenderung

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain

J.CO Donuts and Coffee terdapat beberapa

pesaing yang juga menjual produk donat yaitu

Dunkin Donuts, Mokko Factory, Donat Madu.

Persaingan yang dihadapi oleh J.CO Donuts and
Coffee menjadi salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi penurunan jumlah pengunjung

dan penjualan donat. Menurut Tjiptono (2000)

persaingan yang semakin ketat dimana semakin

banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan

kebutuhan dan keinginan konsumen,

menyebabkan setiap perusahaan harus

menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen

sebagai tujuan utama. Untuk menghadapi

persaingan, perusahaan tidak mempunyai pilihan

lain kecuali dengan memahami perilaku

konsumen dan merebut konsumen sebanyak

mungkin.
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Terciptanya kepuasan dapat memberikan

beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara

perusahaan dengan pelanggannya menjadi

harmonis sehingga memberikan dasar yang baik

bagi pembelian ulang dan terciptanya kesetiaan

terhadap merek serta membuat suatu

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)

yang menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono,

2000). Konsumen yang merasa puas terhadap

suatu produk cenderung akan melakukan

pembelian berulang (loyal) terhadap produk

tersebut sehingga dapat membentuk pola

konsumsi atau pola pembelian konsumen

terhadap produk yang dikonsumsinya.  Pola

konsumsi merupakan gambaran mengenai

jumlah, jenis, dan frekuensi bahan makanan yang

dikonsumsi seseorang dan merupakan ciri khas

pada suatu kelompok masyarakat tertentu

(Harper, Deaton, dan Driskel, 1986).

Pola pembelian dan atau konsumsi donat

dalam penelitian ini akan diketahui dengan

melihat jumlah, jenis, dan frekuensi konsumen

dalam membeli dan mengonsumsi donat yang ada

di Bandar Lampung. Untuk itu, perlu dilakukan

penelitian tentang “Kepuasan dan Pola

Pembelian Donat pada J.CO Donuts and Coffee
di Kota Bandar Lampung”. Tujuan dari penelitian

ini yaitu untuk mengetahui karakteristik

konsumen J.CO Donuts and Coffee, pola

pembelian donat oleh konsumen J.CO Donuts
and Coffee dan tingkat kepuasan konsumen

dalam membeli donat pada J.CO Donuts and
Coffee di Kota Bandar Lampung.

2. Bahan dan Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode survei. Metode pengambilan

sampel yang digunakan adalah non probability
sampling yaitu accidental sampling.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei-

Juni 2019 di gerai J.CO Donuts and Coffee di

Kota Bandar Lampung yaitu di Mall Boemi

Kedaton dan Chandra Super Store dengan jumlah

responden sebanyak 53 responden. Responden

yang dijadikan sampel pada penelitian memiliki

kriteria : (1) usia responden minimal 18 tahun

karena responden sudah dianggap dewasa dan

jawabannya sudah bisa dipertanggung jawabkan,

(2) sudah pernah membeli donat sebelumnya

minimal 3 kali pembelian dalam enam bulan

terakhir yang berarti responden sudah

mengetahui kualitas produk tersebut, (3) bersedia

diwawancarai secara langsung menggunakan

kuesioner.

Metode analisis data yang digunakan

dalam penelitian adalah analisis desktipsi

kualitatif, Customer Satisfaction Index (CSI) dan

Importance Performance Analysis (IPA).

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk

mendeskripsikan

atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum, analisis ini digunakan

untuk mengetahui karakteristik konsumen dan

pola pembelian donat oleh konsumen. Pola

pembelian donat dalam penelitian ini akan

diketahui dengan melihat jumlah, jenis, dan

frekuensi konsumen dalam membeli dan

mengonsumsi donat yang ada di Bandar

Lampung.

Sebelum dilakukan analisis untuk

mengetahui tingkat kepuasan konsumen, terlebih

dulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk

menguji kuisioner yang digunakan dalam

penelitian terkait validitas dan reliabilitasnya.

Menurut Sufren dan Natanael (2013), nilai

validitas dapat dikatakan valid jika nilai

corrected item dari total correlation bernilai di

atas 0,2. Apabila nilai korelasi butir corrected
item dari butir total correlation sudah di atas 0,2

maka butir-butir tersebut dikatakan valid. Suatu

instrumen dikatakan reliabel jika nilai cronbach
alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2002).

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat

Kepentingan

Uji validitas dan reliabilitas tingkat kepentingan

Variabel

Nilai Corrected

Item-Total

Correlation

Nilai Cronbach's

Alpha If Item

Deleted

Harga 0.267 0.827

Rasa 0.636 0.782

Aroma 0.608 0.781

Varian rasa 0.424 0.806

Ukuran 0.636 0.774

Tekstur 0.683 0.769

Kemudahan

Memperoleh
0.557 0.787

Kemasan 0.502 0.797

Semua variabel dikatakan valid karena

nilai corrected item dari total correlation sudah

di atas 0,2 dan dikatakan reliabel dengan nilai

cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6 (Tabel 1).

Tingkat kepentingan dan kinerja donat dibagi

menjadi delapan atribut, dimana semua atribut

valid yaitu di atas 0,2.  Hasil uji reliabilitas dari

delapan atribut tersebut didapat nilai Cronbach
Alpha di atas 0,6 yang berarti bahwa data



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

53

mengenai tingkat kepentingan dan kinerja donat

pada J.CO Donuts and Coffee sudah reliable.

Hasil uji validitas tingkat kinerja dapat dilihat

pada Tabel 2.

Tabel 2 . Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat

Kinerja

Uji validitas dan reliabilitas tingkat kinerja

Variabel

Nilai Corrected

Item-Total

Correlation

Nilai Cronbach's

Alpha If Item

Deleted

Harga 0.471 0.776

Rasa 0.505 0.770

Aroma 0.702 0.735

Varian rasa 0.527 0.768

Ukuran 0.477 0.774

Tekstur 0.592 0.761

Kemudahan

Memperoleh
0.493 0.774

Kemasan 0.302 0.803

Analisis Customer Satisfication Index
(CSI), Metode ini digunakan untuk mengukur

indeks kepuasan konsumen secara keseluruhan

dari tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang

berguna untuk pengembangan program

pemasaran yang mempengaruhi kepuasan

pelanggan (Supranto, 2006). Tahapan-tahapan

pengukuran CSI adalah: menghitung Weighting
Factor (WF), yaitu mengubah nilai kepentingan

menjadi angka persen, sehingga diperoleh

Important Weight Factor dengan total 100

persen. Weighting Factor adalah fungsi dari rata-

rata skor kepentingan (RSP – i) masing-masing

atrbut dalam bentuk persentase (%) dari total

rata-rata tingkat kepentingan (RSP – i) untuk

seluruh atribut atau indikator uji.

Weight Factor = X 100%

.......(1)

Menghitung Indeks Kepuasan Konsumen,

dengan cara menghitung Weighted Score (WS),

yaitu perkalian antara Rata-rata Skor Kinerja

(RSK) dengan Weighting Factor (WF), dengan

rumus:

Weighted Score = RSK x WF ..........................(2)

Menghitung Weighted Total (WT), yaitu

menunjukkan semua Weighted Score (WS)

dengan semua atribut kualitas produk dan

pelayanan.

Menghitung Indeks Kepuasan Konsumen,

yaitu Weighted Total (WT) dibagi skala

maksimal (Highest Scale/HS), yaitu skala likert

maksimum (5) dikalikan 100 persen.

CSI = X 100% .....................................(3)

Selain itu, untuk mengetahui penilaian

konsumen terhadap masing-masing atribut,

digunakan Importance Performance Analysis
(IPA). Importance Performance Analysis (IPA)

adalah alat analisis yang menggambarkan kinerja

sebuah produk dibandingkan dengan harapan

konsumen akan kinerja yang seharusnya ada,

menggunakan diagram kartesius.  Kombinasi

antara sumbu X (performance) dan Y

(importance) akan menghasilkan empat kuadran

yang terbentuk dari tingkat kepentingan dan

tingkat kinerja.

Tingkat kepentingan adalah seberapa

penting suatu atribut bagi pelanggan sedangkan

tingkat kinerja adalah kinerja aktual dari atribut

yang dirasakan oleh konsumen. Setiap kuadran

yang terbentuk merupakan penilaian dari

konsumen terhadap atribut-atribut dari suatu

produk. Dari kuadran-kuadran tersebut akan

didapatkan kesimpulan mengenai produk yang

ada di pasaran dan bagaimana produk yang

diharapkan konsumen sehingga produsen dapat

mengambil tindakan terkait dengan upaya

menghasilkan suatu produk yang dapat

memuaskan konsumen.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Karateristik Konsumen
Karakteristik konsumen dalam penelitian

dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin,

pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan

/uang saku per bulan. Berdasarkan

pengelompokkan usia dan jenis kelamin, sebesar

66,03 persen konsumen adalah perempuan yang

berada pada kelompok usia 18-26 tahun. Hal ini

sejalan dengan penelitian Agatha (2019) yang

menyatakan bahwa konsumen keripik di sentra

agroindustri keripik di Kota Bandar Lampung

lebih didominasi oleh perempuan dan paling

banyak berada pada rentang usia 17-23 tahun.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian

Doloksaribu, Indriani, dan Kalsum (2016)

mengenai analisis sikap dan kepuasan konsumen

olahan bebek di Rumah Makan Bebek Belur di

Bandar Lampung yang menunjukkan bahwa

konsumen wanita lebih banyak dibandingkan

dengan konsumen pria.
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Berdasarkan tingkat pendidikan dan

pendapatan, sebesar 24,53 persen konsumen

termasuk dalam golongan berpendapatan

dibawah Rp1.500.000,00 dengan tingkat

pendidikan terakhir SMA.  Kemudian diikuti

dengan 20,75 persen konsumen termasuk dalam

golongan berpendapatan Rp1.500.000,00 –

Rp2.500.000,00 dengan tingkat pendidikan

terakhir SMA.  Hal ini  sejalan dengan penelitian

Andela (2019) yang menyatakan bahwa

mayoritas pendapatan konsumen JB dan YA

digolongkan berpendapatan sebesar

Rp1.500.000,00 – Rp2.500.000,00 dengan

persentase masing-masing 31 persen di JB dan 38

persen di YA.

Konsumen J.CO Donuts and Coffee di

Kota Bandar Lampung merupakan mahasiswa

dengan presentase sebesar 50,94 persen. Hal ini

terjadi karena mahasiswa di Kota Bandar

Lampung cenderung menyukai kegiatan

“nongkrong” bersama teman-temannya serta

didukung oleh lokasi gerai J.CO yang terdapat

pada dua Mall besar di Kota Bandar Lampung

yaitu Mall Boemi Kedaton dan Chandra Super
Store.

B. Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen J.CO
Donuts and Coffee di Kota Bandar Lampung

Nilai Customer Satisfaction Index (CSI)

produk donat pada J.CO Donuts and Coffee
sebesar 78,15 persen atau sebesar 0,78 (Tabel 3).

Hal ini berarti konsumen puas, sesuai dengan

pembagian kriteria menurut Irawan (2002) bahwa

jika nilai CSI berada pada rentang 0,66-0,80

artinya puas.  Hasil penelitian ini  sejalan dengan

hasil penelitian yang  telah dilakukan oleh

Bangun, Indriani dan Sulaiman (2017) yang

meneliti tentang sikap dan tingkat kepuasan

konsumen rumah makan Ayam Penyet Hang Dihi

Bandar Lampung di mana memperoleh nilai

indeks kepuasan konsumen sebesar 76,40  persen

yang berada pada skala 0,60-0,80 dan secara

umum indeks kepuasan konsumen rumah makan

Ayam Penyet Hang Dihi berada pada kriteria

puas.

Walaupun demikian, tingkat kepuasan

konsumen perlu terus ditingkatkan lagi hingga

mendekati 1,00 agar semua atribut memberikan

nilai kepuasan tertinggi bagi konsumen.

Konsumen J.CO Donuts and Coffee ini

memberikan penilaian yang positif terhadap

atribut-atribut donat yang dimiliki oleh

perusahaan.

Tabel 3 . Perhitungan Customer Satisfaction
Index (CSI) pada J.CO Donuts and

Coffee di Kota Bandar Lampung

Atribut

RSP WF RSK WS

Ei
weighting

factor
bi

weighte

d score

Harga 4,25 0,13 3,09 0,39

Rasa 4,75 0,14 4,25 0,60

Aroma 3,89 0,12 4,00 0,46

Varian rasa 4,25 0,13 4,21 0,53

Ukuran 3,87 0,12 3,40 0,39

Tekstur 4,26 0,13 4,11 0,52

Kemudahan

Memperoleh
4,26 0,13 4,09 0,52

Kemasan

Produk
3,92 0,12 4,04 0,47

Weighted Total 33,45 1,02 31,19 3,91

CSI (%) 78,15

Sikap positif yang diberikan konsumen

terlihat bahwa konsumen merasa puas terhadap

kineja yang diberikan perusahaan. Pada

perhitungan ini, konsumen memberikan nilai

kepuasan tertinggi pada atribut rasa dengan nilai

WS sebesar 0,60.  Atribut rasa dinilai penting dan

memiliki kinerja yang baik bagi konsumen

dengan nilai RSP paling tinggi di antara atribut

lainnya yaitu sebesar 4,75 dan nilai RSK sebesar

4,25. Hal ini berarti atribut rasa pada donat dinilai

penting dan memuaskan bagi konsumen sehingga

perlu dipertahankan oleh perusahaan untuk

menjaga kepuasan konsumen. Hal ini sejalan

dengan penelitian Hapsari (2014) yang

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi

konsumen dalam pembelian produk kue adalah

cita rasa (89.01 persen).

Berdasarkan hasil perhitungan, indeks

kepuasan konsumen masih berada di bawah 100

persen yang menunjukkan bahwa perusahaan

J.CO Donuts and Coffee masih perlu

meningkatkan kepuasan konsumennya.

Kepuasan yang belum terpenuhi disebabkan oleh

perbedaan tingkat kepentingan dan kinerja pada

tiap atribut yang dinilai oleh konsumen, dimana

setiap konsumen memberikan penilaian yang

berbeda terhadap tingkat kepentingan dan

kinerja.  Oleh karena itu, perlu dilakukan

penelusuran tingkat kepentingan dan tingkat

kinerja yang salah satunya dapat dilakukan

dengan pendekatan Importance Performance
Analysis (IPA).

Tingkat kepentingan dan kinerja atribut

donat tersaji pada Tabel 4. Tabel 4 menunjukkan

bahwa nilai rata-rata tingkat kepentingan adalah

sebesar 4,18 dan nilai rata-rata tingkat kinerja

adalah 3,89.  Kedua nilai tersebut menjadi garis
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tengah pada diagram kartesius Importance
Performance Analysis (IPA).

Tabel 4. Tingkat kepentingan dan kinerja atribut

Donat pada J.CO Donuts and Coffee di

Kota Bandar Lampung

No Atribut

Tingkat

Kepentingan

Tingkat kinerja

Performance
(X)

Importance
(Y)

1 Harga 4,25 3,09

2 Rasa 4,75 4,25

3 Aroma 3,89 4,00

4 Varian rasa 4,25 4,21

5 Ukuran 3,87 3,40

6 Tekstur 4,26 4,11

7

Kemudahan

Memperoleh 4,26 4,09

8 Kemasan Produk 3,92 4,04

Jumlah 33,45 31,19

Rata-rata 4,18 3,89

Dari hasil analisis ini dapat digambarkan

dalam diagram kartesius Importance
Performance Analysis (IPA) seperti pada Gambar

1. Berdasarkan empat kuadran dalam diagram

kartesius dapat dijelaskan atribut-atribut yang

dapat meningkatkan kepuasan konsumen yaitu

terbagi menjadi kuadran I (Prioritas Utama),

kuadran II (Pertahankan Prestasi), kuadran III

(Prioritas Rendah), dan kuadran IV (Berlebihan).

a) Kuadran I (Prioritas Utama)
Kuadran I pada diagram katesius

Importance Performance Analysis (IPA)

menunjukkan bahwa suatu atribut dianggap

sangat penting oleh konsumen, namun kinerja

dari atribut tersebut masih dinilai rendah atau

belum maksimal.  Atribut yang berada pada

kuadran ini harus menjadi prioritas utama bagi

pihak perusahaan untuk diperbaiki sehingga

dapat meningkatkan kepuasan konsumen.

Berdasarkan analisis ini, hanya terdapat satu

atribut yang berada di kuadran I yaitu atribut

harga.

Penilaian tentang atribut harga ini

berkaitan dengan pendapatan konsumen yang

rata-rata tergolong ke dalam berpendaptan rendah

(>Rp1.500.000,00) dan sedang (Rp1.500.000 –

Rp2.500.000,00) sehingga menyangkut daya beli

konsumen itu sendiri.  Hal ini juga sejalan dengan

penelitian Syarifatunisa (2011) yang menyatakan

bahwa atribut harga yang terjangkau dianggap

penting oleh konsumen Toko Roti Unyil Venus

Bogor, namun pelaksanaannya masih kurang.

b) Kuadran II (Pertahankan Prestasi)
Kuadran II menunjukkan bahwa atribut-

atribut yang dianggap penting telah dilaksanakan

dengan baik dan memenuhi keinginan konsumen,

sehingga harus dipertahankan.  Pada penelitian

ini, atribut yang termasuk ke dalam kuadran II

yaitu : (1) rasa, (2) varian rasa, (3) tekstur, dan (4)

kemudahan memperoleh produk. Hasil ini sejalan

dengan penelitian Kurniati, Silvia, dan Efendi

(2016) dan penelitian Gadung, Zakaria dan

Murniati (2015) yang menyatakan bahwa  atribut

rasa berada pada kuadran II yang merupakan

kuadran pertahankan prestasi. Hasil ini juga

sejalan dengan penelitian Syarifatunisa (2011)

yang menyatakan bahwa variasi rasa yang banyak

akan mencegah kebosanan konsumen dalam

membeli produk makanan yang ditawarkan serta

lokasi toko memiliki peranan yang sangat penting

bagi konsumen dalam memudahkan akses untuk

membeli/memperoleh produk tersebut.

Gambar 1.  Diagram kartesius Importance
Performance Analysis donat pada

J.CO Donuts and Coffee

Keterangan :

1) Harga

2) Rasa

3) Aroma

4) Varian rasa

5) Ukuran

6) Tekstur

7) Kemudahan memperoleh

8) Kemasan produk

c) Kuadran III (Prioritas Rendah)
Kuadran III pada diagram kartesius

Importance Performance Analysis (IPA) memuat

atribut-atribut yang kepentingannya dianggap

rendah oleh konsumen serta pada kenyataannya

kinerja yang diberikan juga masih rendah.
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Atribut yang termasuk dalam kuadran III tidak

diprioritaskan untuk melakukan perbaikan.

Atribut yang berada pada kuadran III adalah

atribut ukuran.

d) Kuadran IV (Berlebihan)
Kuadran IV menunjukkan bahwa

atribut-atribut yang dinilai kurang penting

oleh konsumen, tetapi dalam pelaksanaannya

telah dilaksanakan sangat baik oleh

perusahaan sehingga terkesan berlebihan.

Konsumen merasa puas dengan pelaksanaan

atribut pada kuadran IV namun, pelaksanaan

yang berlabihan sehingga pihak perusahaan

dapat mengurangi dalam pelaksanaannya.

Pada penelitian ini, atribut termasuk

dalam kuadran IV adalah aroma dan kemasan

produk. Hal ini sejalan dengan penelitian

Kurniati, Silvia, dan Efendi (2016) yang

menyatakan bahwa konsumen menganggap

faktor utama dalam suatu kemasan adalah

kemampuan melindungi produk dari

penurunan mutu baik secara kimia, fisika dan

mikrobiologi. Secara keseluruhan,

perusahaan J.CO Donuts and Coffee telah

berupaya memberikan yang terbaik, namun

ada beberapa atribut yang perlu diperbaiki.

Nilai skor Customer Satisfaction Index dan

Importance Performance Analysis dapat

dilihat pada Tabel 5. Dengan menggunakan

metode CSI pihak perusahaan dapat

mengetahui kepuasan kosumen secara

keseluruhan namun dengan menggunakan

metode IPA pihak perusahaan dapat

mengetahui atribut apa saja yang perlu untuk

diperbaiki.

Tabel 5. Customer Satisfaction Index dan

Important Perormance  Analysis

No Atribut CSI Rank
Kuadran

(IPA)

1 Harga 0,39 8 I

2 Rasa 0,60 1 II

3 Aroma 0,46 6 IV

4 Varian rasa 0,53 2 II

5 Ukuran 0,39 7 III

6 Tekstur 0,52 3 II

7

Kemudahan

Memperoleh
0,52 4 II

8 Kemasan Produk 0,47 5 IV

Total 3,91

78,1

5

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat

keterkaitan antara hasil perhitungan CSI dan IPA.

Atribut yang memiliki nilai bobot skor CSI yang

tinggi (rank 1-4) yaitu harga, varian rasa, tekstur

dan kemudahan memperoleh produk termasuk ke

dalam kuadran II yang artinya “pertahankan

prestasi”, sedangkan atribut dengan bobot skor

terkecil (rank 7 dan 8)  yaitu harga dan ukuran

masing masing masuk ke dalam kuadran I yang

artinya “prioritas utama” sehingga penting untuk

dilakukan perbaikan dan kuadran III yang artinya

“prioritas rendah” sehingga tidak memerlukan

perbaikan.  Adapun atribut yang memiliki bobot

skor sedang (rank 5 dan 6) termasuk dalam

kuadran IV yang artinya “berlebihan” sehingga

dapat dikurangi kinerjanya oleh perusahaan

untuk menghemat biaya.

C. Pola Pembelian Donat
Pola pembelian atau pola konsumsi

merupakan susunan beragam pangan dan hasil

olahannya yang dimakan dengan berpola dan

bersiklus oleh orang dan dicerminkan dalam

jumlah, jenis, dan frekuensi (Harper dkk, 1986).

Dari hasil wawancara dengan konsumen,

diperoleh data yaitu sebesar 49,05 persen

konsumen menyatakan bahwa alasan membeli

donat pada J.CO Donuts and Coffee yang

pertama kali dilakukan adalah karena donat J.CO
dinilai memiliki rasa yang enak. Hal ini diperoleh

dari pengalaman mengonsumsi sebelumnya yang

bukan merupakan pembelian pribadi (dibelikan)

di mana konsumsi pertama kali oleh konsumen

bukan merupakan pembelian pertama kali oleh

konsumen tersebut.

Sebesar 86,79 persen konsumen

melakukan pembelian donat pada J.CO Donuts
and Coffee yang pertama kali di Kota Bandar

Lampung. Konsumen yang mengaku menyukai

donat J.CO Donuts and Coffee ini cenderung

melakukan pembelian berulang sehingga dapat

membentuk pola pembelian. Sebanyak 49 persen

konsumen membeli donat sebanyak satu lusin

atau 12 buah dalam sekali transaksi dengan

varian rasa yang paling banyak diminati yaitu

Coco Loco (37,73 persen).

Frekuensi pembelian yang dilakukan oleh

sebagian besar konsumen (73,58 persen) adalah

sebanyak 1 kali dalam sebulan sedangkan yang

lainnya (24,53 persen) membeli sebanyak dua

kali dalam sebulan dan sisanya (1,89 persen)

mengaku membeli sebanyak empat kali dalam

sebulan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Pratama, Indriani dan Endaryanto
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(2017) bahwa  pada pola pembelian pecel lele,

sebagian besar konsumen tetap konsisten

melakukan pembelian walaupun ada perubahan

pada harga, konsumen  melakukan pembelian

satu kali per bulan dengan porsi pembelian satu

porsi.

Mayoritas konsumen membeli donat pada

J.CO Donuts and Coffee pada saat kapan saja

(66,04%), konsumen yang lainnya membeli pada

saat ada acara (16,98%), awal bulan (15,09%)

dan pertengahan bulan (1,89 %). Waktu

pembelian donat berbeda-beda antara konsumen

satu dan lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh

tingkat pendapatan dan pekerjaan konsumen, di

mana sebanyak 15,09 persen konsumen mengaku

membeli pada saat awal bulan yang merupakan

waktu pekerja/pegawai memperoleh gaji/upah.

Pola pembelian ini terbentuk dari

kebiasaan konsumen dalam membeli donat pada

J.CO Donuts and Coffee setiap bulannya.  Hal ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Putri (2010) yang menyatakan bahwa konsumen

bisa menjadi loyal terhadap produk J.CO Donuts
and Coffee setelah konsumen terbiasa membeli

dan percaya terhadap produk J.CO Donuts and
Coffee. Selain donat merek J.CO, terdapat

beberapa donat merek lain yang dibeli oleh

konsumen yaitu diantaranya Dunkin Donuts
(15,09 persen), Donat Madu (9,43%), donat tanpa

merek (3,77%), dan Mokko Factory (1,89%).

D. Label dan Sertifikat Halal serta Pola
Pembelian Konsumen

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis

Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan

kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at

Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat

untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal

pada kemasan produk dari instansi pemerintah

yang berwenang. Sertifikat dan label “halal” yang

terdapat pada suatu produk dapat menjadi salah

satu pertimbangan konsumen dalam membeli

suatu produk.  Berdasarkan hasil wawancara

dengan konsumen, diperoleh data bahwa sebesar

81,13 persen (43 konsumen) tidak mengetahui

bahwa J.CO Donuts and Coffee belum memiliki

sertifikat dan label halal yang tercantum pada

kemasan produk.

Terdapat perubahan sikap oleh beberapa

konsumen setelah mengetahui bahwa J.CO
Donuts and Coffee belum memiliki sertifikat dan

label halal.  Dari 43 konsumen yang baru

mengetahui bahwa J.CO Donuts and Coffee
belum memiliki sertifikat dan label halal,

sebanyak 16 konsumen (37,21 persen)

menyatakan bahwa tidak akan membeli donat

pada J.CO Donuts and Coffee kembali, yang

berarti hali ini dapat mengubah pola pembelian

konsumen tersebut menjadi tidak membeli donat

pada J.CO Donuts and Coffee kembali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Syarifatunisa (2011) yang menyatakan

bahwa konsumen Toko Roti Unyil Venus Bogor

menilai kehalalan produk merupakan hal yang

sangat penting untuk diperhatikan karena

konsumen umumnya adalah masyarakat muslim

yang mementingkan kehalalan produk yang

dikonsumsinya.  Hal ini berarti bahwa sertifikat

dan label halal pada produk donat yang

dikonsumsi dapat menjadi salah satu hal yang

dipertimbangkan konsumen J.CO Donuts and
Coffee di Kota Bandar Lampung dalam

melakukan pembelian, sehingga perusahaan

perlu memperhatikan tentang sertifikat dan label

halal produknya.

4. Kesimpulan

Karakteristik konsumen berdasarkan usia

dan jenis kelamin yaitu sebesar 66,03 persen

konsumen adalah perempuan yang berada pada

kelompok usia 18-26 tahun. Berdasarkan tingkat

pendidikan dan pendapatan, sebesar 24,53 persen

konsumen termasuk dalam golongan

berpendapatan dibawah Rp1.500.000,00 dengan

tingkat pendidikan terakhir SMA dan

berdasarkan jenis pekerjaan yaitu sebesar 50,94

persen konsumen merupakan mahasiswa.

Tingkat kepuasan konsumen berada pada kriteria

puas dengan nilai CSI sebesar 78,15 persen.

Berdasarkan Importance Performance
Analysis (IPA) diperoleh atribut yang berada

pada kuadran I yaitu atribut harga, kuadran II

yaitu atribut rasa, varian rasa, tekstur, dan

kemudahan memperoleh. Pada kuadran  III

terdapat atribut ukuran, dan pada kuadran IV

terdapat atribut aroma dan kemasan produk.

Sebanyak 49 persen konsumen membeli donat

sebanyak 12 buah per transaksi dengan varian

rasa yang banyak diminati yaitu coco loco (37,73

persen) dan frekuensi pembelian sebanyak sekali

dalam sebulan (73,58 persen).
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Penulis Korespodensi : pratiwi.elisya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial, mengetahui risiko dan upaya-upaya
penanganan risiko pada usahatani jeruk.  Penelitian ini menggunakan metode survey.  Lokasi
penelitian ditentukan secara sengaja di Desa Ibul Jaya Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung
Utara. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2019. Responden pada penelitian ini
sebanyak 30 petani jeruk.  Analisis data menggunakan analisis kelayakan finansial serta analisis
kualitatif dan kuantitatif untuk risiko usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani jeruk
layak dan menguntungkan dengan nilai NPV 569.963.938,14;Gross B/C 2,40; Net B/C 7,89; IRR 58%;
Payback Period 4,28 tahun.  Analisis risiko menunjukkan nilai CV<0,5 dan L>0, yang artinya
usahatani jeruk akan selalu untung.  Sumber-sumber risiko yang dihadapi petani jeruk berupa kondisi
cuaca/iklim, hama dan penyakit serta harga/pasar. Upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh
petani yaitu penyiraman, pengendalian hama dan penyakit dan sanitasi lahan.

Kata kunci: jeruk, kelayakan finansial, risiko
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1. Pendahuluan
Salah satu komoditas hortikultura yang

mempunyai nilai ekonomis tinggi dan memegang

peranan penting bagi pembangunan pertanian

adalah buah-buahan. Buah-buahan dapat menjadi

sumber pendapatan bagi masyarakat serta petani,

memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi,

keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan

dan teknologi, serta konsumsinya terus meningkat

sejalan dengan pertumbuhan dan kesadaran

penduduk (Herista 2015).

Buah jeruk merupakan salah satu buah yang

masuk dalam kategori cerah untuk dikembangkan.

Melalui target prioritas komoditas hortikultura

2015-2019 (Direktorat Jenderal Hortikultura

2014), menjadikan buah jeruk sebagai salah satu

buah terpilih yang menjadi target prioritas

pengembangan komoditas hortikultura. Kebijakan

ini dilakukan untuk menekan impor jeruk agar

mendorong produksi jeruk nasional sehingga bisa

menggeser jeruk impor, bahkan bisa diekspor.

Provinsi Lampung memiliki potensi dalam

membudidayakan tanaman jeruk. Jeruk yang

dibudidayakan meliputi jeruk keprok dan jeruk

siam. Produksi jeruk di Provinsi Lampung pada

tahun 2015 sebesar 8.052 ton dan naik 8.774 ton

pada tahun 2016, sedangkan tahun 2017

mengalami penurunan produksi menjadi 8.131

ton. Hal ini menunjukkan bahwa produksi jeruk

fluktuatif namun cenderung meningkat setiap

tahunnya (Badan Pusat Statistik 2018).

Kabupaten Lampung Utara merupakan

salah satu daerah yang memproduksi jeruk,

meskipun produksi jeruk tidak sebanyak di daerah

lain di Provinsi Lampung, akan tetapi pada tahun

2017 pemerintah melalui Dinas Pertanian

Kabupaten Lampung Utara telah menetapkan

Kecamatan Hulu Sungkai dan Kecamatan Sungkai

Utara sebagai sentra pengembangan jeruk.

Usahatani jeruk dimulai dari pengadaan

sarana produksi yang tepat berupa bibit yang

berkualitas, ketersediaan pupuk dan obat-obatan,

adanya alat-alat pertanian yang menunjang. Akan

tetapi, buah jeruk termasuk tanaman yang

memerlukan pemeliharaan dan perawatan lebih

dibandingkan tanaman tahunan lainnya.  sehingga

memerlukan biaya input yang tinggi.

Selain itu, budidaya jeruk yang masih

bergantung pada faktor alam berdampak pada

produksi jeruk, tidak menentunya kondisi cuaca

menyebabkan produktivitas hasil panen jeruk

menurun. Saat musim penghujan kelembaban

pada tanah cukup tinggi dan berpotensi memicu

serangan hama seperti lalat buah dan lembing.

Hal tersebut dapat menimbulkan risiko

usahatani jeruk yang dihadapi petani jeruk. Risiko

yang dihadapi berupa risiko produksi dan risiko

harga. Risiko produksi ditimbulkan antara lain

karena adanya serangan hama dan penyakit,

kondisi cuaca, dan variasi input yang digunakan.

Risiko harga dapat disebabkan oleh permintaan

jeruk rendah dan fluktuasi harga input atau output.

Usahatani jeruk membutuhkan  modal yang

besar untuk biaya investasi dan biaya

pemeliharaan serta masa pengembalian investasi

yang lama yaitu 3 tahun setelah tanam. Pupuk dan

obat-obatan menjadi kendala permodalan, dimana

jeruk memerlukan pemupukan yang banyak serta

rentan terhadap hama dan penyakit.  Usahatani

jeruk juga dihadapkan pada berbagai risiko.

Pengembangan usahatani jeruk harus

memperhatikan kelayakan finansial dan risiko

yang akan timbul dalam pengelolaan usahatani

jeruk. Apakah usahatani jeruk di Kabupaten

Lampung Utara layak secara finansial dan

bagaimana risiko usahatani yang dialami petani

jeruk.

2. Bahan dan Metode
Penelitian dilakukan di Desa Ibul Jaya

Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung

Utara. Penentuan lokasi  penelitian ini dilakukan

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan

bahwa daerah tersebut merupakan salah satu

daerah sentra pengembangan jeruk di Kabupaten

Lampung Utara. Waktu pengambilan data

dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2019.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini

sebanyak 30 petani jeruk. Penelitian ini

menggunakan metode survey. Data yang

digunakan adalah data primer dan sekunder.

Umur ekonomis tanaman jeruk yakni 15

tahun (AAK, 2011) dihitung dengan

menggunakan compound factor mulai tahun ke-1

hingga ke-6 (sebab usahatani jeruk ini telah

dimulai sejak tahun 2012, maka saat ini usahatani

baru berjalan 7 tahun), sedangkan tahun ke-7

yakni 2019 dipresent value-kan dan pada tahun

ke-8 sampai ke-10 menggunakan discount factor
dengan tingkat bunga 9,95 persen (bri.co.id,

2019).  Peramalan produksi tahun ke-8 sampai

tahun ke-15 berdasarkan produksi dari tahun

sebelumnya menggunakan metode trend

kuadratik, dengan model peramalan Y = a + b (x)

– c (x)².

Kelayakan finansial usahatani jeruk

dianalisis menggunakan kriteria investasi Net
Present Value (NPV), InternalRate of Return
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(IRR), Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C), Net
BenefitCost Ratio (Net B/C), dan Payback Period
(PP) serta analisis sensitivitas (Kadariah, 2001):

Net Present Value (NPV)

Bila menggunakan discount
factor:

NPV = ∑ – / (1 – i)t (1)

Bila menggunakan compound factor:

NPV = ∑ – (1 + 1)² (2)

Keterangan :

NPV = Net Present Value
Bt = Benefit atau penerimaan bersih tahun t

Ct = Cost atau biaya pada tahun t

i = Tingkat bunga bank berlaku = 9,95 persen

t = Tahun (waktu ekonomis)

Kriteria penilaian Net Present Value:
(1)Jika NPV > 0 pada saat suku bunga yang

berlaku maka usahatani jeruk layak.

(2)Jika NPV < 0 pada saat suku bunga yang

berlaku maka usahatani jeruk tidak layak.

(3)Jika NPV = 0 pada saat suku bunga yang

berlaku maka usahatani jeruk impas.

Internal Rate of Return (IRR)

IRR=i’+ NPV’ / NPV’ – NPV”(i” – i’) (3)

Keterangan :

IRR = Internal Rate of Return
NPV’= Net Present Value yang positif

NPV”= Net Present Value yang negatif

i’ = Discount rate yang menghasilkan NPV’

i” = Discount rate yang menghasilkan NPV”

Kriteria penilaian Internal Rate of Return:

(1) Jika IRR > tingkat suku bunga yang berlaku

maka usahatani jeruk layak.

(2)Jika IRR < tingkat suku bunga yang berlaku

maka usahatani jeruk tidak layak.

(3)Jika IRR = tingkat suku bunga yang berlaku

maka usahatani jeruk dalam posisi impas.

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net B/C ratio =
∑ ( )( )

∑ ( )( )
(4)

Keterangan :

Net B/C = Net Benefit Cost Ratio
NPV (+) = NPV bernilai positif

NPV ( - ) = NPV bernilai negatif

Kriteria penilaian Net Benefit Cost Ratio:

(1) Jika Net B/C > 1 maka usahatani jeruk layak.

(2)Jika Net B/C < 1 maka usahatani jeruk tidak

layak.

(3)Jika Net B/C = 1 maka usahatani jeruk dalam

posisi impas.

Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C)

Gross B/C =
∑ ( )( )

∑ ( )( )
(5)

Keterangan :

Gross B/C = Gross Benefit Cost Ratio
Bt= Benefit atau penerimaan bersih tahun

Ct = Cost atau biaya pada tahun t

CF = Compound
factor

DF = Discount factor

Kriteria penilaian Gross Benefit Cost Ratio:

(1) Jika Gross B/C >1 maka usahatani jeruk layak.

(2)Jika Gross B/C < 1 maka usahatani jeruk tidak

layak.

(3)Jika Gross B/C = 1 maka usahatani jeruk dalam

posisi impas.

Payback Period (PP)

PP =n+ x 1 tahun (6)

Keterangan:

n = Tahun terakhir jumlah arus kas yang belum

bisa menutupi investasi awal

a = Investasi mula-mula

b = Arus kas kumulatif tahun ke-n

c = Arus kas kumulatif tahun ke n + 1

Kriteria penilaian Payback Periode:

(1) Jika Payback Period < umur ekonomis

tanaman maka usahatani jeruk layak.

(2)Jika Payback Period > umur ekonomis

tanaman, maka usahatani jeruk tidak layak.

Analisis Sensitivitas (Sensitivity Analysis)
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Analisis sensitivitas dilakukan dengan

memperhitungkan kemungkinan seperti

penurunan produksi, penurunan harga jual dan

peningkatan biaya produksi yang mungkin terjadi.

Laju kepekaan atau sensitivitas dihitung melalui

rumus sebagai berikut (Pasaribu 2012):

Laju Kepekaan =
%

%
(7)

Keterangan :

X1 = NPV/IRR/Net B/C/ Gross B/C/ PP setelah

perubahan

X0 = NPV/IRR/Net B/C/ Gross B/C/ PP sebelum

perubahan

X = rata-rata perubahan NPV/IRR/NetB/C/ Gross

B/C/ PP

Y1 = biaya produksi/volume produksi/penurunan

harga jual jeruk setelah perubahan

Y0 = biaya produksi/volume produksi/penurunan

harga jual jeruk sebelum perubahan

Y = rata-rata perubahan biaya produksi/volume

produksi/penurunan harga jual jeruk

Kriteria penilaian laju kepekaan adalah:

(1)Jika laju kepekaan > 1, maka usahatani jeruk

peka atau sensitif terhadap perubahan.

(2)Jika laju kepekaan < 1, maka usahatani jeruk

tidak peka atau tidak sensitif terhadap

perubahan.

Skenario sensitivitas diasumsikan sebagai berikut:

Buah jeruk pernah mengalami harga terendah

sebesar Rp5.000/kg dan harga tertinggi sebesar

Rp8.000/kg di tingkat petani.  Penurunan harga

jual sebesar 37,5%, didapatkan dari persentase

fluktuasi harga jeruk dengan asumsi terjadi

penurunan harga akibat panen yang melimpah.

Kenaikan biaya produksi sebesar 4,21%, didapat

dari tingkat inflasi Bank Indonesia (BI) 5 tahun

terakhir.

Penurunan jumlah produksi mencapai 20%,

didapat dari hasil wawancara dengan para petani

jeruk di lokasi penelitian, produksi turun karena

musim hujan berkepanjangan dan serangan hama

penyakit.

Risiko Usahatani Jeruk

Metode analisis deskriptif kuantitatif

digunakan untuk mengetahui risiko produksi dan

risiko harga, sumber – sumber risiko yang dialami

oleh petani jeruk serta upaya penanganannya.

Pengukuran risiko diukur dengan rumus sebagai

berikut (Kadarsan, 1995):

Rumus untuk menghitung keragaman (variance)

adalah:

V² =
(( ( )

( )
(8)

Rumus untuk menghitung simpangan baku

(standard deviation) adalah:

V = √V2 (9)

Rumus untuk menghitung koefisien variasi (CV)

adalah:

CV = (10)

Keterangan :

CV = Koefisien variasi

V = Simpangan baku (rupiah)

E = Rata-rata pendapatan/produksi

Selain itu penentuan batas bawah sangat

penting dalam pengambilan keputusan petani

untuk mengetahui jumlah hasil terbawah di bawah

tingkat hasil yang diharapkan. Batas bawah

keuntungan (L) menunjukkan nilai nominal

keuntungan terendah yang mungkin diterima oleh

petani (Kadarsan, 1995).

Rumus untuk menghitung batas bawah (L) adalah:

L = E – 2V (11)

Keterangan:

L = Batas bawah

E = Rata-rata pendapatan/produksi yang diperoleh

V = Simpangan baku

Nilai koefisien variasi (CV) dan batas

bawah (L) menunjukan aman tidaknya modal

yang ditanam dari kemungkinan kerugian.  Jika

CV<0,5 atau L>0, maka petani akan selalu untung,

sebaliknya jika CV>0,5 dan L<0 maka petani

mungkin bisa rugi, serta akan impas apabila CV=0

dan L=0 (Hernanto,1994).
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3. Hasil dan Pembahasan
A. Karateristik Petani Responden

Sebagian besar petani jeruk tersebar pada

kategori umur 41 – 54 tahun (53,33%). Tingkat

pendidikan mayoritas petani adalah Sekolah

Menengah Atas (SMA) (43,33%). Jumlah

tanggungan keluarga berkisar 3 – 4 orang

(53,33%). Pengalaman berusahatani berkisar 13 –

21 tahun (43,33%). Sebanyak 53,33% dari jumlah

petani memiliki luas lahan < 0,5 ha dengan rata –

rata luas lahan 0,85 ha. Mayoritas petani memiliki

tanaman jeruk berumur 1 – 3 tahun dengen

persentase 53,33%.

B. Cashflow Usahatani Jeruk

Cashflow digunakan untuk mengetahui

jumlah arus kas masuk dan keluar usahatani jeruk

per hektar selama umur ekonomis tanaman jeruk.

Cashflow terdiri atas biaya investasi, biaya

operasional, biaya tambahan, dan penerimaan.

C. Biaya Investasi
Biaya investasi adalah seluruh biaya yang

dikeluarkan ketika tanaman belum menghasilkan

(TBM) yakni umur 1 – 3 tahun. Biaya investasi

antara lain: bibit, pupuk kandang, peralatan,

tenaga kerja persiapan lahan dan pelubangan serta

tenaga kerja penanaman.

Biaya bibit yang diperlukan adalah Rp

4.536.778/ha. Jarak tanam 4 x 4 m, sehingga

jumlah pohon ≥ 625 batang. Biaya pupuk kandang

TBM sebesar Rp 1.309.500/ha. Pupuk yang

digunakan berupa Phonska, SP36 dan ZA. Biaya

pupuk TBM umur 1 tahun Rp 1.337.500/ha, umur

2 tahun Rp 1.429.167/ha, umur 3 tahun Rp

4.036.600/ha. Obat-obatan yang digunakan

berupa fastac, starban, antracol, orthene, dhitane,
sidhametrin, gramoxone. Biaya obat-obatan TBM

umur 1 tahun Rp 601.000/ha, umur 2 tahun Rp

779.188/ha dan umur 3 tahun sebesar Rp

1.344.100/ha.

Peralatan yang digunakan yaitu cangkul,

golok, arit/sabit, hand sprayer, garpu, gunting

pangkas, tumbu/keranjang, selang, mesin pompa

air, timbangan, terpal, tunjang/penyangga batang

serta pagar. Biaya peralatan yang digunakan Rp

8.010.038/ha. Usahatani jeruk di daerah penelitian

menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan

tenaga kerja luar keluarga. Tingkat upah tenaga

kerja laki-laki dan perempuan per hari yaitu Rp

60.000,00. Biaya tenaga kerja TBM usahatani

jeruk umur 1 dan 2 tahun adalah Rp 4.812.350/ha,

umur 3 tahun sebesar Rp 1.994.542/ha.

D. Biaya Operasional
Biaya operasional adalah biaya yang akan

habis dalam satu kali produksi saat tanaman jeruk

menghasilkan (TM) yang terdiri dari biaya pupuk,

obat-obatan, dan tenaga kerja. Rata-rata biaya

operasional tanaman menghasilkan (TM)

usahatani jeruk disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata biaya operasional tanaman

menghasilkan (TM) usahatani jeruk

per hektar

Umur

(tahun)

Peralatan

(Rp)

Pupuk

(Rp)

Obat-

obatan

(Rp)

Tenaga

kerja (Rp)

4 - 6.223.875 2.589.075 4.610.426

5 - 6.502.294 7.828.950 4.610.426

6 3.334.020 8.410.333 8.163.873 4.610.426

7 - 7.802.625 9.320.836 4.610.426

8 - 10.223.685

10.512.34

5 4.610.426

9 - 11.532.949

12.556.30

1 4.610.426

10 - 12.360.194

14.439.40

6 4.610.426

11 3.552.202 13.334.225

15.951.08

9 4.610.426

12 - 14.613.164

16.989.39

3 4.610.426

13 - 15.726.482

18.957.81

5 4.610.426

14 - 17.135.018

20.885.95

3 4.610.426

15 - 18.042.822

22.395.16

3 4.610.426

Rata-

rata 4.590.815 21.831.949

24.706.18

4 8.511.557

Sumber: Data Primer, 2019 (Diolah).

E. Biaya Tambahan
Biaya tambahan adalah biaya yang

dikeluarkan oleh petani selain dari biaya investasi

dan biaya operasional, yang meliputi biaya bahan

bakar minyak (BBM), pajak dan sewa lahan.

Biaya bahan bakar minyak digunakan untuk bahan

bakar mesin pompa air sebesar Rp 366.250/ha,

rata-rata biaya pajak sebesar Rp 58.583/ha. Biaya

sewa lahan rata-rata sebesar Rp 4.950.000/ha.

F. Penerimaan Usahatani Jeruk
Penerimaan usahatani jeruk diperoleh dari

penjualan jeruk setiap tahunnya. Harga jual yang

digunakan pada penelitian ini adalah harga yang

berlaku saat penelitian yaitu Rp 7.000/kg.

Penerimaan dimulai dari tahun ke-3,

dikarenakan pada tahun ke-1 dan ke-2 tanaman

jeruk belum menghasilkan. Akan tetapi saat

penelitian berlangsung tanaman jeruk belum

memasuki masa panen sehingga tanaman yang

berumur 3 tahun belum bisa dihitung

penerimaannya. Umur tanaman jeruk di daerah
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penelitian baru mencapai 7 tahun, untuk

mengetahui produksi tahun ke-8 hingga ke-15

dilakukan proyeksi berdasarkan produksi dari

tahun sebelumnya menggunakan metode trend

kuadratik, dengan persamaan Y = 7.278 +

2.677(x) – 180 (x)². Hal ini sejalan dengan

penelitian Lestari, Ismono dan Prasmatiwi (2019)

yakni prospek pengembangan pala rakyat dimana

untuk mengetahui produksi pala kedepan

digunakan metode trend kuadratik.

Pendapatan usahatani jeruk diperoleh

dengan mengurangi penerimaan dengan biaya,

meliputi biaya investasi, biaya operasional dan

biaya tambahan. Pendapatan usahatani jeruk per

hektar disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pendapatan usahatani jeruk per hektar

Tahun

Penerimaan

(Rp)

Biaya

(Rp)

Pendapatan

(Rp)

1 0 25.970.915 -25.970.915

2 0 9.684.311 -9.684.311

3 0 14.936.221 -14.936.221

4 48.538.480 18.594.515 29.943.966

5 96.006.061 24.112.809 71.893.252

6 101.500.000 29.689.792 71.810.208

7 75.250.000 26.905.025 48.344.975

8 105.732.643 30.517.595 75.215.047

9 113.125.134 33.870.815 79.254.319

10 117.995.670 36.581.165 81.414.505

11 120.344.251 42.619.081 77.725.171

12 120.170.878 41.384.121 78.786.757

13 117.475.550 44.465.862 73.009.688

14 112.258.266 47.802.536 64.455.730

15 104.519.029 50.219.549 54.299.479

Rata-

rata
82.194.397 31.823.621 50.370.777

Sumber: Data Primer, 2019 (Diolah).

G. Analisis Finansial Usahatani Jeruk
Analisis kelayakan finansial bertujuan

untuk menilai apakah suatu kegiatan investasi

(usaha) yang dijalankan tersebut layak atau tidak

untuk dijalankan.

Pengukuran kriteria investasi dapat dilihat

pada Tabel 3 dimana diperoleh bahwa Gross B/C
Ratio bernilai 2,40 > 1, Net B/C Ratio bernilai 7,89

> 1, IRR bernilai 58% > tingkat suku bunga yang

berlaku yaitu 9,95 %, NPV bernilai positif yaitu

Rp 569.963.938,14, Payback Period bernilai 4,28

tahun < umur ekonomis tanaman. Hal ini sejalan

dengan penelitian Alfizar, Hasyim dan Affandi

(2017) mengenai kelayakan finansial kelapa sawit

dimana secara finansial usahatani kelapa sawit

menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan.

Didukung dengan penelitian Armiati (2013), pada

tingkat suku bunga 14% menunjukkan bahwa

usahatani jeruk keprok selayar layak untuk

dikembangkan dengan nilai B/C 3,96; NPV
45.698.190 dan IRR 38,64%.

Tabel 3.  Analisis finansial usahatani jeruk per

hektar

Kriteria Hasil Keterangan

Gross B/C 2,40 Layak

Net B/C 7,89 Layak

IRR 58% Layak

NPV 569.963.938,14 Layak

PP 4,28 Layak

Sumber: Data Primer, 2019 (Diolah).

H. Analisis Sensitivitas Usahatani Jeruk
Analisis sensitivitas digunakan untuk

mengetahui pengaruh kelayakan usahatani jeruk

terhadap perubahan. Berdasarkan Tabel 4 hasil

analisis sensitivitas dari kelima kriteria investasi

menunjukkan laju kepekaan tidak sensitif

terhadap perubahan akibat kenaikan biaya

produksi sebesar 4,21%.

Hasil analisis sensitivitas dari kelima

kriteria investasi, nilai Net B/C Ratio, Gross B/C
Ratio dan NPV menunjukkan laju kepekaan

sensitif terhadap perubahan akibat penurunan

produksi sebesar 20%. Akan tetapi usahatani jeruk

masih menguntungkan dan layak untuk

dilanjutkan.

Nilai Net B/C Ratio, Gross B/C Ratio, IRR,
dan NPV menunjukkan laju kepekaan sensitif

terhadap perubahan akibat penurunan harga jual

37,5%, akan tetapi usahatani jeruk masih

menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan.

Tabel 4. Analisis sensitivitas usahatani jeruk

Variabel

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Laju

Kepekaan

Ke

t

Kenaikan biaya produksi 4,21%

Gross B/C 2,40 2,35 -0,89 TS

Net B/C 7,89 7,72 -0,80 TS

IRR (%) 58% 57% -0,37 TS

NPV (Rp)

569.963.938,1

4

560.025.994,2

9 -0,65 TS

PP (tahun) 4,28 4,29 0,11 TS

Penurunan produksi 20%

Gross B/C 2,40 1,92 -4,82 S

Net B/C 7,89 5,53 1,58 S

IRR (%) 58% 47% 0,93 TS

NPV (Rp)

569.963.938,1

4

374.705.130,3

3 1,86 S

PP (tahun) 4,28 4,57 -0,29 TS

Penurunan harga jual 37,5%

Gross B/C 2,40 1,50 -1,92 S

Net B/C 7,89 3,47 1,69 S

IRR (%) 58% 35% 1,07 S

NPV (Rp)

569.963.938,1

4

203.853.673,5

0 2,05 S

PP (tahun) 4,28 5,07 -0,37 TS
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Sumber: Data Primer, 2019 (Diolah).

Keterangan:   S : sensitif

TS: tidak sensitif

I. Risiko Usahatani Jeruk
Risiko yang dihadapi oleh para petani jeruk

bergantung oleh keadaan alam, setiap aktivitas

usaha disektor pertanian akan selalu dihadapkan

dengan situasi risiko dan ketidakpastian. Penilaian

risiko yang dilakukan berupa risiko produksi dan

risiko harga. Risiko dihitung dengan

menggunakan data produksi yang diperoleh dari

produksi jeruk tiap tahunnya dan harga jeruk yang

diperoleh tiap bulannya selama satu tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan nilai risiko

disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.  Nilai risiko produksi dan risiko harga

usahatani jeruk di Desa Ibul Jaya

Produksi (kg) Harga (Rp)

Mean (E) 14.678 6.875

Ragam/Var (V²) 9.303.478 1.005.682

Simp. Baku (V) 3.050 1.003

Coev. Var (CV) 0,21 0,15

Batas Bawah (L) 8.577 4.869

Sumber: Data Primer, 2019. (Diolah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

usahatani jeruk memiliki risiko produksi dengan

nilai koefisien variasi (CV) sebesar 0,21, yang

berarti petani jeruk memiliki peluang kehilangan

produksi sebesar 0,21 dalam setiap tahunnya,

namun usahatani jeruk masih menguntungkan.

Nilai batas bawah (L) sebesar 8.577 artinya bahwa

kemungkinan produksi terendah yang dapat

menyebabkan risiko sebesar 8.577kg/usahatani.

Nilai koefisien variasi (CV) pada risiko

harga sebesar 0,15, artinya peluang risiko harga

yang dihadapi petani sebesar 0,15 dan nilai batas

bawah (L) sebesar 4.869, artinya kemungkinan

harga terendah yang diterima petani jeruk yang

menyebabkan terjadinya risiko sebesar Rp

4.869/kg.menyebabkan terjadinya risiko sebesar

Rp 4.869,33/kg. Hal ini sejalan dengan penelitian

Naftaliasari, Abidin dan Kalsum (2015) yakni

analisis risiko usahatani kedelai dimana hasil

analisis risiko petani kedelai diperoleh nilai

CV<0,5 dan nilai L>0, artinya usahatani kedelai

masih menguntungkan berapapun besar risiko dan

petani kedelai di Desa Rejo Binangun terhindar

dari kerugian.

J. Sumber – Sumber Risiko dan Upaya Penangan
Risiko Usahatani Jeruk

Menurut Saptana et al. (2010) sumber-

sumber yang menyebabkan risiko usahatani

berasal dari faktor eksternal maupun internal.

Faktor eksternal ditunjukkan melalui perubahan

cuaca, serangan hama penyakit, harga, sedangkan

faktor internal ditunjukkan melalui ketersediaan

modal, penguasaan lahan dan kemampuan

manajerial.

Risiko produksi yang dihadapi petani jeruk

di Desa Ibul Jaya sebagian besar diakibatkan oleh

kondisi cuaca yang berdampak pada serangan

hama penyakit.

Kedua hal ini berhubungan erat, dimana

terdapat hama dan penyakit yang sering

menyerang tanaman jeruk pada cuaca-cuaca

tertentu.  Misalnya pada saat cuaca hujan terus

menerus, menyebabkan munculnya hama seperti

lalat buah dan lembing yang menyerang buah

muda sehingga buah mengalami kerontokan.

Apabila kemarau berkepanjangan sedangkan buah

jeruk belum bisa dipanen dapat menyebabkan

buah kekurangan air dan kerdil. Berdasarkan hasil

wawancara dengan petani responden, risiko yang

dialami mengalami kegagalan panen mencapai

20%.

Hal ini sejalan dengan penelitian Heriani,

Zakaria dan Soelaiman (2013) mengenai

keuntungan dan risiko usahatani tomat, dimana

risiko produksi berasal dari serangan hama dan

penyakit yang menyerang secara mendadak dan

bersifat meluas segingga dapat mengakibatkan

penurunan hasil hingga mencapai 65% dari total

penanaman bahkan berakibat gagal panen.

Pencegahan dari serangan hama yaitu

sanitasi lahan, memasang perangkap hama, dan

menyemprotkan insektisida. Insektisida yang

digunakan seperti sidamethrin, fastac dan starban.

Langkah preventif yang dapat dilakukan dengan

menanam bibit jeruk berkualitas dan bersertifikat.

Petani responden yang menanggulangi risiko

hama dengan cara-cara tersebut sebanyak 100%.

Apabila musim kemarau berlanjut

sedangkan sudah tiba masa buah maka petani

harus menyiram tanaman jeruk agar daun muda

dapat berbunga yang kemudian akan

menghasilkan buah. Petani responden

menanggulangi musim kemarau tiba dengan

penyiraman rutin (87,5%).

Gangguan lain yang dialami usahatani jeruk

berupa penyakit busuk akar dan busuk pangkal

batang. Apabila penyakit belum terlalu menyebar,

maka dapat ditanggulangi dengan berbagai

fungisida seperti antracol dan dhitane. Penyakit

lain yang sering menyerang berupa bercak daun,
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pengendaliannya diberi pestisida dan pupuk

organik (primatan) yang merupakan pupuk khusus

daun. Penyakit-penyakit ini selalu menyerang

tanaman jeruk tiap tahunnya, sehingga petani

harus selalu mengawasi berbagai macam penyakit

yang akan timbul. Berdasarkan hasil wawancara

dengan petani responden, risiko yang dialami

akibat penyakit menyebabkan tanaman mati

mencapai 5%.

Virus CVPD (Citrus Vein Phloem
Degeneration) yang merupakan masalah terbesar

bagi petani jeruk yang hingga saat ini belum bisa

ditanggulangi.  Apabila tanaman jeruk terjangkit

CVPD maka seluruh tanaman jeruk di daerah

tersebut harus dicabut dan dibakar, dan petani

tidak bisa menanam jeruk sampai virus tersebut

hilang. Berdasarkan hasil wawancara dengan

petani responden, risiko yang dialami akibat virus

tersebut menyebabkan tanaman mati sebesar

100%.

Selain cuaca dan hama penyakit, risiko

yang dihadapi oleh petani responden adalah risiko

harga. Saat memasuki panen raya, produksi jeruk

akan melimpah sehingga menyebabkan turunnya

harga jeruk. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan, harga jeruk rata-rata adalah Rp

7.000/kg di tingkat petani.  Akan tetapi, apabila

saat panen raya, harga jeruk bisa mencapai Rp

5.000/kg, harga ini pernah dialami oleh petani

pada tahun 2018. Risiko harga yang ditimbulkan

akibat penurunan harga jual sebesar 37,5%.

Sumber-sumber risiko yang dialami petani

responden di daerah penelitian juga sama dengan

hasil penelitian Agustiawan (2016) dimana

penyebab risiko oleh petani jeruk siam di

Kabupaten Karo meliputi keadaan alam, hama dan

penyakit tanaman jeruk serta lingkungan bisnis.

4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan dapat disimpulkan bahwa usahatani

jeruk di Desa Ibul Jaya Kecamatan Hulu Sungkai

Kabupaten Lampung Utara secara finansial

menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan.

Risiko produksi, risiko harga dan risiko

pendapatan bernilai L > 0 dan nilai CV < 0,5 yang

artinya petani jeruk akan selalu untung. Sumber-

sumber risiko yang dihadapi petani adalah kondisi

cuaca, hama dan penyakit serta harga/pasar.

Upaya penanganan risiko oleh petani meliputi

penyiraman rutin, pengendalian hama penyakit

tanaman dengan obat-obatan kimia, menanam

bibit jeruk yang berkualitas dan sanitasi lahan.
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Abstrak

Penelitian ini membandingkan tentang keanekaragaman mesofauna tanah di hutan lindung dan hutan konservasi,
Kabupaten Lampung Barat. Pengamatan mesofauna tanah dilakukan di hutan kemasyarakatan di Desa Tribudisukur.
Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskripsi. Variabel pengamatan adalah indeks keanekaragaman
mesofauna tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan keanekaragaman mesofauna tanah di hutan
lindung dan hutan konservasi sangat berbeda. Pada penelitian ini ditemukan empat ordo mesofauna di hutan lindung,
yang meliputi Acarina, Collembola, Diplura, dan Coleoptera. Kemudian Ada enam ordo mesofauna di hutan
konservasi, meliputi Acarina, Collembola, Diplura, Coleoptera, Symphyla dan Diplopoda.  Pada penelitian didapat
nilai indeks keanekaragaman dari hutan lindung dan hutan konservasi masing masing yaitu 1.01 dan 1.30 dalam
katagori rendah. Perbedaan keanekaragaman mesofauna tanah disebabkan oleh berbedaan jumlah dan komposisi
vegetasi yang ada di setiap tutupan lahan.

Kata kunci: Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Keragaman Mesofauna

1. PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Hayati dan Ekosistemnya, yang disebut

dengan Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-

unsur hayati di alam, unsur tersebut terdiri atas

sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber

daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan

unsur non hayati disekitarnya membentuk

ekosistem. Hutan merupakan suatu kesatuan

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber

daya alam hayati yang didominasi pepohonan

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu

dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI, No.

41, 1999).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 bahwa

sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan

dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan

adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat

atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama

untuk meningkatkan kesejahteraannya,

keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial

budaya. Adanya bentuk-bentuknya yaitu Hutan

Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman

Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan

Kehutanan.  Khusus untuk Hutan Kemasyarakatan

(Hkm) berbasis Agroforestry disebutkan sebagai

hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Hutan  memiliki banyak sekali manfaat untuk

kehidupan masyarakat sekitarnya dan juga

memiliki carrying capacity yang tinggi untuk

menampung kebutuhan mahluk hidup didalam

maupun disekitar hutan (Groffman, dkk., 2015;

Martire, dkk., 2015).

Penelitian yang telah dilakukan menyatakan

sistem Agroforestry memiliki peran positif dalam

pembangunan berkelanjutan pada kasus kelaparan

dan sebagai bentuk adaptasi  perubahan iklim serta

mendukung keanekaragaman hayati (Amadu dkk.

2019 ; Apuri, dkk., 2018 ; Haggar, dkk., 2019 ;

Key, dkk., 2019).  Selain itu juga sistem

agroforestry pada hutan kemasyarakatan

mendukung dalam dua hal utama yaitu

permasalahan ekonomi para petani dan

permasalahan lingkungan, sistem agroforestry

dapat mendukung ekonomi petani dengan

menghasilkan beberapa hasil taninya dan dapat

menjadi solusi pagi lahan gundul didaerah yang

kritis dalam meningkatkan keanekaragaman hayati

(Recanati, dkk., 2018 ; Santos, dkk., 2019).

Mesofauna merupakan fauna yang hidup di

permukaan tanah pada kedalaman 0-15 cm

(Erniyani, dkk., 2010; Guru dan Das, 1988).

Mesofauna tanah memiliki ukuran tubuh yang

sangat kecil, yaitu berkisar antara 0,2-10 mm

(Dindal, 1990).  Mesofauna tanah memiliki
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peranan yang sangat penting di dalam tanah, yaitu

sebagai dekomposer bahan organik di dalam tanah.

Selain itu, mesofauna di dalam tanah dapat juga

digunakan sebagai indikator kesuburan tanah

(Adeduntan, 2009).  Hal ini disebabkan karena

mesofauna tanah hanya dapat hidup di tanah yang

memiliki kandungan bahan organik yang tinggi,

karena bahan organik tanah digunakan oleh

mesofauna tanah sebagai sumber energi sehingga

mesofauna tanah juga disebut sebagai dekomposer

bahan organik tanah (Hilman dan Handayani,

2013).  Mesofauna tanah juga dapat menurunkan

rasio C/N di dalam tanah dari 28,196 menjadi

22,85 (Guru dan Panda, 1988 ; Wu, dkk., 2015 ;

Zhu, dkk., 2017).

2. METODE PENELITIAN
Ekstraksi mesofauna dilakukan dengan

menggunakan alat Berlesse-Tullgren. Kemudian,

mesofauna diekstrak di bawah penyinaran lampu

25 watt selama 7 hari.  Hasil ekstraksi mesofauna

ditampung di dalam botol film yang diisi etanol

60% sebanyak 20 ml.  Hasil ektraksi mesofauna

tersebut diamati dengan menggunakan mikroskop

stereo lalu diidentifikasi dan dihitung jumlahnya.

Keterangan :

1. Lampu 25 watt
2. Saringan 2 mm

3. Tempat penampung

mesofauna

4. 20 ml alkohol 60%

Gambar 1.  Alat Berlesse-Tullgren (Coleman, dkk.,

2004)

Keanekaragaman mesofauna tanah dihitung

dengan menggunakan indeks keanekaragaman

Shannon-Wheaver (Odum, 1983).  Berikut formula

indeks keanekaragaman Shannon-Wheaver.
H’ : -∑[(ni/N) In (ni/N)]

Keterangan :

H’ : Indeks keanekaragaman Shannon-
Wheaver

ni :Jumlah individu jenis ke-i

N :Jumlah total individu yang ditemukan

Indeks keanekaragaman Shannon-Wheaver dibagi

berdasarkan tiga kriteria (Tabel 1).

Tabel 1.  Kriteria Indeks

Keanekaragaman

Indeks

Keanekaragaman

Kategori

Keanekaragaman

H ≤ 2 Rendah

2 < H ≤ 2 Tinggi

H ≥ 3 Sedang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Keanekaragaman Mesofauna Tanah

Pada hutan lindung dan hutan konservasi

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa perbedaan

indeks keanekagaman mesofauna tanah dari hutan

konservasi dan hutan lindung hanya memiliki

berbedaan yang sangat kecil. Kedua jenis hutan ini

masih di katagorikan memiliki keanekaragaman

mesofauna yang rendah. Pada penelitian ini hanya

ditemukan 6 (enam) ordo pada hutan konservasi

dan 4 (empat) ordo pada hutan lindung. Perbedaan

jumlah ordo ini dipengaruhi oleh jumlah vegetasi

pada lokasi penelitian.

Menurut Mahendra dkk (2017) perlakuan

perbedaan lahan dan jumlah serta komposisi

vegetasi dapat mempengaruhi keanekaragaman

mesofauna tanah, dan dapat mempengaruhi sifat

kimia (pH, C-organik, N-total, Kdd, P-tersedia)

dan fisika tanah (bulk density, soil temperature,
humidity, dan porosity) pada lahan tersebut.

Tabel 2. Inddeks Keanekaragaman Mesofauna

Tanah pada hutan lindung dan hutan

konservasi

Hutan

Index

Keanekaragaman

Masofauna

Hutan

Konservasi

1. 30 (R)

(Mahendra, dkk.,

2017)

Hutan Lindung 1. 01 (R)

Keanekaragaman Mesofauna Tanah
Telah ditemukan mesofauna Tanah sebanyak

enam ordo pada hutan konservasi di taman nasional

bukit barisan selatan yaitu meliputi acarina,

collembola, diplura, coleoptera, symphyla, dan

diplopoda. Sedangkan pada hutan lindung

ditemukan empat ordo yang meliputi acarina,

collembola, diplura, dan coleopteran.

Hutan konservasi memiliki keanekaragaman

mesofauna lebih tinggi dibandingkan dengan hutan

lindung. Namun nilai keduanya masih

dikatagorikan rendah.
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Pada Gambar 1 dapat dilihat beberapa ordo

dari mesofauna serasah dan tanah yang memiliki

ukuran 0,1 – 2 mm dengan perbesaran 10 x 25

sampai 10 x 35

Gambar 1. Ordo Acarina dan Collembola

Penelitian ini menunjukkan populasi acarina

lebih tinggi dibandingkan dengan populasi

collembola pada hutan konservasi sedangkan

populasi acarina lebih rendah dibandingkan

collembola pada hutan lindung. Penelitian Sarkar

(1988) menyatakan populasi acarina lebih

melimpah dibandingkan dengan populasi

collembola karena populasi ordo tersebut sangat

dipengaruhi oleh jenis vegetasi.  Acarina akan

lebih melimpah pada vegetasi berdaun lebar

sedangkan collembola akan lebih melimpah pada

vegetasi yang tidak berdaun lebar.

Menurut Dominguez dkk (2013)

menyatakan sistem organik dapat meningkatkan

fungsi ekosistem dan dapat memperbaiki tanah.

Ada beberapa gangguan atau perusakan tanah yang

bisa mempengaruhi ekosistem tanah yaitu

Windthrown dan kebakaran hutan (Meehan,dkk.,

2019; Sterzynska dan Sklodowski 2018) Penelitian

mereka menunjukan adanya dampak terhadap

kumpulan collembola di lahan hutan tersebut, dan

penelitian ini menunjukan regerasi collembola

yang cenderung lambat dikarenakan, colembola

membutuhkan naungan atau tutupan kanopi untuk

mendukung regenerasi. Hal tersebut berdampak

pada pada proses dekomposisi juga, ada tiga faktor

penting yang mempengaruhi laju dekomposisi

bahan organik yaitu diantaranya iklim, kualitas

substrat dan fauna tanah itu sendiri (Gonzalez dan

Seastedt 2001 ; Frouz, J.  2017; Li dkk 2019 ;

WWang dkk, 2015).

Mesofauna adalah salah satu indikator

kesehatan tanah yang penting, Mesofauna tanah

memiliki fungsi ekosistem di dalam tanah yaitu

berperan terhadap proses dekomposisi. Mesofauna

tanah memiliki peran khusus dalam ekosistem

tanah dan memiliki hubungan dengan sifat kimia

dan fisika tanah (George dkk 2017 ; Li dkk 2015).

Peran fauna tanah dalam proses dekomposisi

meliputi pencernaan substrat, peningkatan luar

pemukaan melalui fregmentasi dan percepatan

inokulasi mikroba ke serasah serta suhu tanah dan

kelembaban mempengaruhinya (Jiang, dkk 2014).

4. KESIMPULAN
Kesimpulannya adalah perbedaan antara

keanekaragaman mesofauna tanah di hutan

lindung dan konservasi berbeda. Pada penelitian

ini ditemukan empat ordo mesofauna di hutan

lindung, yang meliputi Acarina, Collembola,

Diplura, dan Coleoptera.  Kemudian Ada enam

ordo mesofauna di hutan konservasi, meliputi

Acarina, Collembola, Diplura, Coleoptera,

Symphyla dan Diplopoda.  Pada penelitian didapat

nilai indeks keanekaragaman dari hutan lindung

dan hutan konservasi masing masing yaitu 1.01

dan 1.30 dalam katagori rendah.  Perbedaan

keanekaragaman mesofauna tanah disebabkan

oleh berbedaan jumlah dan komposisi vegetasi

yang ada di setiap tutupan lahan.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan besarnya tingkat pendapatan, pengeluaran rumah
tangga dan kesejahteraan rumah tangga petani anggota KTH Tunas Karya 2. Penelitian ini dilakukan di
Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini merupakan penelitian
sensus terhadap 30 anggota KTH Tunas Karya 2. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan
analisis pendapatan dan kesejahteraan yang diukur dengan indikator Nilai Tukar Pendapatan Rumah
Tangga Petani (NTPRP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani anggota
KTH Tunas Karya 2 adalah Rp 54.789.563,41 per tahun yang disumbang dari beberapa sumber
pendapatan yaitu pendapatan usahatani di kawasan hutan rakyat (on farm utama) sebesar 60,90 persen,
pendapatan usahatani di luar kawasan hutan rakyat (on farm non utama) sebesar 15,99 persen, kegiatan
off farm sebesar 16,51 persen, dan kegiatan di luar pertanian sebesar 6,60 persen. Pengeluaran rumah
tangga petani sebesar Rp 31.093.406,67 per tahun, yang dikontribusi dari pengeluaran pangan sebesar
44,37 persen dan pengeluaran non pangan sebesar 55,63 persen. Rumah tangga petani anggota KTH
Tunas Karya 2 masuk ke dalam kategori sejahtera, yang terlihat dari NTPRP lebih dari satu.

Kata kunci: petani, pengeluaran, pendapatan, rumah tangga

1. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan

suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan

berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,

antara yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan. Namun kondisi saat ini menunjukkan

banyak lahan-lahan kritis tidak produktif khususnya

lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai

akibat dari pengelolaan lahan yang tidak

memperhatikan aspek konservasi sehingga

menimbulkan risiko bencana alam.

Salah satu alternatif penyelesaian masalah

tersebut adalah dengan melakukan kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya untuk

memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan

fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,

produktivitas dan peranannya dalam mendukung

sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Selain itu

upaya untuk meminimalisir masalah ketimpangan

pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, yaitu

dengan mengadakan kegiatan perhutanan sosial

melalui upaya pemberian akses legal kepada

masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan

Desa, izin usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan

Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau

pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum

adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian

sumber daya hutan. Pembentukan perhutanan sosial

ini diharapkan mampu untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat setempat, menjaga

keseimbangan lingkungan dan menjaga keselarasan

dinamika sosial budaya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas,

munculnya hutan rakyat ini diinisiasi karena adanya

lahan-lahan kritis atau tidak produktif sehingga

berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebagai

upaya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, maka

diwujudkan dengan adanya hutan rakyat tersebut.

Hal ini terbukti pada tahun 2017 perkembangan

rehabilitasi lahan pada hutan rakyat di Provinsi
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Lampung tepatnya di sepanjang DAS Way Seputih

Sekampung mencapai 9.307,10 ha (Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017). Salah satu

wilayah di Provinsi Lampung yang mendukung

perkembangan rehabilitasi lahan hutan rakyat di

sepanjang DAS Way Sekampung adalah Kabupaten

Tanggamus.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu

kabupaten yang memiliki luas lahan hutan rakyat

terbesar dan keberadaan kelompok tani hutan

(KTH) terbanyak sebagai penerima bantuan bibit

tanaman dari balai pengelolaan daerah aliran sungai

dan hutan lindung Way Seputih Sekampung (Dinas

Kehutanan Provinsi Lampung 2018). Terdapat 10

kelompok tani hutan di Kabupaten Tanggamus yang

menerima bantuan bibit tanaman pada tahun 2017,

salah satunya yang berada di Kecamatan Air

Naningan. Penerima bantuan bibit tanaman

terbanyak di Kecamatan Air Naningan adalah Pekon

Air Kubang tepatnya di Dusun Kramat Jati pada

KTH Tunas Karya 2 dengan jenis bibit tanaman

berupa sengon, gaharu, cengkeh dan pinang.

Sementara 9 pekon lainnya hanya menerima

bantuan berupa bibit sengon saja.

Hutan rakyat Tunas Karya 2 merupakan hutan

rakyat yang berasal dari lahan kritis atau tidak

produktif. Hutan rakyat ini dulunya hampir semua

berupa padang ilalang sehingga mengakibatkan

lahan mudah terbakar, suhu menjadi panas dan

ketersediaan air menjadi berkurang. Kondisi saat

ini, menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan

yang tergabung dalam kelompok tani hutan Tunas

Karya 2, aktif melakukan penanaman pohon

sehingga kondisi hutan rakyat sekarang sangat

berbeda dengan kondisi sebelum terbangunnya

hutan rakyat. Keadaan ini menunjukkan fakta bahwa

pembentukan perhutanan sosial berupa hutan rakyat

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

setempat, menjaga keseimbangan lingkungan dan

menjaga keselarasan dinamika sosial budaya.

Salah satu alat analisis yang dapat digunakan

untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah

Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani

(NTPRP), karena hal penting dari kesejahteraan

petani dapat dilihat dari perolehan pendapatannya.

Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani

(NTPRP) yang diperoleh merupakan nisbah antara

pendapatan total rumah tangga dari berbagai sumber

pendapatan dengan seluruh pengeluaran petani yang

terdiri dari konsumsi (makanan dan bukan

makanan) dan biaya produksi (Sugiarto 2008).

Namun banyaknya jenis tanaman yang dikelola oleh

petani hutan rakyat berdampak terhadap jangka

waktu penerimaan, sebab usia tanaman dan waktu

panen tanaman yang terdapat di hutan rakyat

berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada

penerimaan secara keseluruhan petani hutan rakyat

tersebut.

Hasil pra survey yang telah dilakukan,

diketahui bahwa petani hutan rakyat juga belum

memperhitungkan pendapatan secara total

mengenai tanaman hutan rakyat yang mereka kelola

sehingga besarnya tingkat kesejahteraan bagi petani

hutan rakyat pun belum diketahui. Berdasarkan

uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini

bertujuan untuk (1) mengetahui struktur dan

besarnya tingkat pendapatan rumah tangga petani

anggota KTH Tunas Karya 2, (2) mengetahui

pengeluaran rumah tangga petani anggota, dan (3)

mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga

petani anggota.

2. Bahan dan Metode
Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Tani

Hutan (KTH) Tunas Karya 2 yang ada di Pekon Air

Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten

Tanggamus. Pemilihan KTH Tunas Karya 2 ini

dilakukan secara purposive dengan pertimbangan

bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) Tunas Karya 2

merupakan KTH yang telah meraih banyak prestasi.

Prestasi-prestasi yang pernah diraih yaitu juara I

kabupaten kategori pengelola hutan rakyat tahun

2008, juara I tingkat Provinsi Lampung kategori

kelompok tani hutan rakyat tahun 2008, juara II

tingkat Provinsi Lampung kategori hutan rakyat

swadaya tahun 2008 dan juara harapan I tingkat

nasional kategori pelaksana GN-RHL tahun 2008.

Selain prestasi tersebut, KTH Tunas Karya 2 bekerja

sama dengan koperasi pertanian yang ada di

Kecamatan Air Naningan sebagai penyedia bahan

baku utama kopi.

Responden dari penelitian ini adalah seluruh

petani anggota KTH Tunas Karya 2. Penentuan

jumlah responden pada penelitian ini menggunakan

metode sensus dimana semua populasi dijadikan

responden dalam penelitian. Menurut Arikunto

(2006), apabila jumlah sampel lebih dari 100 orang,

maka sampel yang diambil adalah 10-15% dari total

responden. Apabila jumlah sampel kurang dari 100

orang, maka sampel yang diambil keseluruhan dari
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subyek yang ada. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, maka jumlah responden untuk penelitian

ini sebanyak 30 responden yang keseluruhan

merupakan anggota kelompok tani hutan (KTH)

Tunas Karya 2.

Jenis data yang digunakan adalah data primer

dan data sekunder. Data primer didapat melalui

teknik wawancara dengan petani hutan rakyat yang

tergabung dalam KTH dengan menggunakan

kuesioner. Data sekunder diperoleh dari lembaga

atau instansi yang berhubungan dengan penelitian,

seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung, dan pemangku kepengurusan

hutan rakyat di Dusun Kramat Jati. Pengumpulan

data dilakukan pada Bulan April-Mei 2019. Metode

analisis data yang digunakan dalam penelitian

adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Berikut

metode analisis data yang digunakan pada setiap

tujuan dalam penelitian, yaitu:

A. Analisis Pendapatan
Analisis pendapatan rumah tangga petani

hutan rakyat yang merupakan anggota KTH

Tunas Karya 2 dilakukan untuk menjawab

tujuan nomor satu yaitu mengetahui struktur

dan besarnya tingkat pendapatan rumah tangga

petani anggota KTH Tunas Karya 2.

Pendapatan rumah tangga adalah tolak ukur

terpenting dalam menilai kesejahteraan petani,

karena beberapa aspek dari kesejahteraan

tergantung pada tingkat pendapatan petani.

Untuk mengetahui pendapatan rumah tangga

petani anggota KTH Tunas Karya 2 maka

dilakukan perhitungan dengan cara menghitung

segala sumber pendapatan keluarga petani baik

dari kegiatan di sektor pertanian maupun

kegiatan di luar sektor pertanian. Secara

matematis pendapatan rumah tangga petani

dapat dihitung menggunakan rumus (Hastuti

dan Rahim 2008):

Prt = P1 usahatani di kawasan HR (on farm) + P2

usahatani di luar kawasan HR (on farm) + P3

non usahatani (off farm) + P4 luar pertanian

(non farm).....….........................................(1)

Keterangan:

Prt = Pendapatan rumah tangga (Rp)

P1 = Pendapatan dari usahatani di kawasan

hutan rakyat (on farm) (Rp)

P2 = Pendapatan dari usahatani di luar

kawasan hutan rakyat (on farm) (Rp)

P3 = Pendapatan dari bukan usahatani (off
farm) (Rp)

P4 = Pendapatan dari luar pertanian (non
farm) (Rp)

Struktur pendapatan rumah tangga petani

menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga

petani dan sektor mana saja dan seberapa besar

kontribusi setiap subsektor ekonomi dapat

membentuk besaran total pendapatan keluarga

petani. Secara sederhana struktur pendapatan dapat

dirumuskan sebagai berikut (Nurmanaf 2005) :

%100)( 
TP

TPSP
PPSP .............................(2)

Keterangan:

PPSP = Pangsa pendapatan sektor pertanian (%)

TPSP = Total pendapatan dari sektor pertanian

(Rp/Thn)

TP = Total pendapatan rumah tangga petani

(Rp/Thn)

B. Struktur Pengeluaran
Semua biaya yang dikeluarkan rumah tangga

petani untuk kebutuhan hidup disebut pengeluaran

rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga

merupakan salah satu indikator yang dapat

memberikan gambaran keadaan kesejahteraan

penduduk serta mencerminkan pendapatan

keluarga. Pengeluaran rumah tangga menurut BPS

(2017) terdiri atas dua kelompok yaitu pengeluaran

pangan dan non pangan. Struktur pengeluaran

rumah tangga petani hutan rakyat pada penelitian ini

dianalisis menggunakan metode deskriptif

kuantitatif berdasarkan pengeluaran pangan dan non

pangan untuk menjawab tujuan nomor dua yang

disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.Struktur pengeluaran rumah tangga
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petani hutan rakyat di Pekon Air Kubang,

Kecamatan Air Naningan, Kabupaten

Tanggamus tahun 2019

No. Struktur Pengeluaran

Rumah Tangga Petani

Hutan Rakyat

(Rp/tahun) (%)

1 Rata-rata pengeluaran

pangan

2 Rata-rata pengeluaran non

pangan

Total
Sumber : Manullang, Noor, Pardian dan Syamsiyah 2017

C. Analisis Kesejahteraan
Analisis tingkat kesejahteraan petani hutan

rakyat dilakukan untuk menjawab tujuan terakhir

yaitu mengetahui tingkat kesejahteraan petani

anggota KTH Tunas Karya 2. Sejahtera bagi

seseorang dengan tingkat pendapatan tertentu belum

dapat juga dikatakan sejahtera bagi orang lain

(Suyanto 2006). Nilai Tukar Pendapatan Rumah

Tangga Petani (NTPRP) merupakan nisbah antara

pendapatan total rumah tangga dari berbagai sumber

pendapatan dengan seluruh pengeluaran petani yang

terdiri dari konsumsi (pangan dan non pangan) dan

biaya produksi. Informasi yang diperlukan untuk

mengukur tingkat kesejahteraan petani anggota

KTH Tunas Karya 2 dengan menggunakan Nilai

Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani adalah

pendapatan baik pendapatan pertanian dan non

pertanian.

Pendapatan pertanian diperoleh dari kegiatan

usahatani di kawasan hutan rakyat, usahatani di luar

kawasan hutan rakyat dan usaha di luar usahatani

(Off Farm). Sementara pendapatan non pertanian

diperoleh dari kegiatan usaha di luar pertanian (Non
Farm). Informasi lain yang diperlukan untuk

mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah

pengeluaran usaha pertanian berupa biaya produksi,

dan pengeluaran usaha non pertanian berupa

pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga petani

baik pengeluaran pangan maupun non pangan serta

seluruh total pengeluaran petani. Klasifikasi

kesejahteraan yang digunakan terdiri dari dua, yaitu

rumah tangga dalam kategori sejahtera dan belum

sejahtera. Secara matematis, penentuan keluarga

petani yang tergolong sejahtera dan belum sejahtera

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

(Sugiarto 2008):

E

Y
NTPRP .....................................................(3)

Y = Yp + Ynp..........................................(4)

E = Ep + Ek.............................................(5)

Keterangan:

NTRP = Nilai tukar pendapatan rumah tangga

petani

Yp = Total pendapatan dari usaha pertanian

(Rp)

Ynp = Total Pendapatan dari usaha non

pertanian (Rp)

Ep = Total pengeluaran untuk usaha

pertanian (Rp)

Ek = Total pengeluaran untuk usaha non

pertanian (konsumsi) (Rp)

Hasil perhitungan berdasarkan rumus tersebut

dapat menunjukkan kategori rumah tangga petani

yang tergolong sejahtera dan belum sejahtera,

dengan ketentuan apabila NTPRP<1, artinya rumah

tangga petani belum masuk kategori sejahtera.

Sebaliknya, apabila NTPRP>1 artinya rumah tangga

petani dikategorikan sejahtera.

3. Hasil dan Pembahasan
A. Karateristik Petani Responden

Karakteristik petani anggota KTH Tunas

Karya 2 dalam penelitian dilihat berdasarkan umur,

pendidikan, pengalaman usahatani, luas lahan dan

status kepemilikan lahan, pengalaman mengelola

hutan rakyat, jumlah tanggungan keluarga dan

pekerjaan sampingan petani. Berdasarkan

pengelompokan umur, diketahui bahwa sebagian

besar petani anggota KTH berada direntang umur

45-54 tahun dengan persentase sebesar 43,33

persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui

bahwa sebagian besar petani anggota KTH Tunas

Karya (56,67 persen) hanya menamatkan jenjang

pendidikan sampai tingkat sekolah dasar.

Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan karena

untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi

memerlukan biaya yang besar bahkan sebagian

besar petani masih belum menyadari akan

pentingnya pendidikan dan lebih memilih untuk

langsung bekerja.

Berdasarkan lama pengalaman usahatani,

diketahui sebagian besar petani anggota KTH Tunas

Karya 2 memiliki pengalaman usahatani antara 23-

35 tahun dengan persentase sebesar 40,00 persen.
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Sementara berdasarkan luas lahan dan status

kepemilikan lahan, sebagian besar luas lahan petani

anggota KTH Tunas Karya 2 berkisar antara 0,50-

2,33 hektare dengan persentase sebesar 73,33

persen, dimana status kepemilikan lahan dari

keseluruhan petani anggota KTH Tunas Karya 2

tersebut adalah milik sendiri yang didapat dari

membeli dan juga berasal dari warisan orang

tua. Pengalaman mengelola hutan rakyat sebagian

besar petani anggota KTH Tunas Karya 2 berkisar

antara 15-20 tahun dengan persentase terbesar 63,33

persen. Semakin lama pengalaman dalam mengelola

hutan rakyat menjadikan petani semakin bijak

dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan

rakyat guna mendapatkan dampak yang baik bagi

keberlangsungan usahatani dimasa yang akan

datang.

Berdasarkan tanggungan keluarga, sebagian

besar jumlah tanggungan keluarga petani anggota

KTH Tunas Karya 2 sebanyak 4-5 orang dengan

persentase terbesar diantara petani lainnya yaitu

53,33 persen. Banyaknya jumlah anggota keluarga

dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja

dalam keluarga sehingga dapat meminimalisir

penggunaan tenaga kerja luar keluarga. Sementara,

sebanyak 20 petani dari 30 petani anggota KTH

Tunas Karya 2 memiliki pekerjaan sampingan selain

bekerja sebagai petani hutan rakyat. Pekerjaan yang

paling banyak dilakukan adalah beternak yaitu

sebesar 35 persen.

B. Pendapatan Rumah Tangga Petani Anggota
KTH Tunas Karya 2

Pendapatan merupakan salah satu tolak ukur

dalam menentukan tingkat kesejahteraan rumah

tangga petani. Pendapatan rumah tangga petani

anggota KTH Tunas Karya 2 tidak hanya berasal

dari kegiatan usahatani di kawasan hutan rakyat (on
farm utama), namun juga berasal dari kegiatan

usahatani di luar kawasan hutan rakyat (on farm
bukan utama), kegiatan diluar usahatani (off farm),

dan kegiatan non pertanian (non farm) dengan cara

menjumlahkan keseluruhan masing-masing

komponen tersebut untuk satu tahun terakhir.

Masing-masing komponen pendapatan memberikan

kontribusi yang berbeda terhadap total keseluruhan

pendapatan rumah tangga petani anggota KTH

tersebut, adapun rata-rata pendapatan per tahun

rumah tangga petani anggota KTH Tunas Karya 2

dari berbagai komponen yang telah disebutkan di

Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan,

Kabupaten Tanggamus adalah sebesar Rp

54.789.563,41 per tahun.

Gambar 1. Kontribusi berbagai macam sumber

pendapatan terhadap total pendapatan

rumah tangga petani anggota KTH

Tunas Karya 2 di Pekon Air Kubang,

Kecamatan Air Naningan, Kabupaten

Tanggamus, 2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa usahatani

yang dilakukan di kawasan hutan rakyat Tunas

Karya 2 memberikan kontribusi terbesar terhadap

pendapatan rumah tangga petani anggota KTH yaitu

sebesar Rp 33.365.465,08 per tahun atau dengan

persentase sebesar 60,90 persen dari pendapatan

total rumah tangga petani. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Syofiandi, Hilmanto, dan

Herwanti (2016) mengenai analisis pendapatan dan

kesejahteraan petani agroforestri di Kelurahan

Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar

Lampung, yang menyatakan bahwa pendapatan

utama responden bersumber dari usahatani

agroforestri dengan rata-rata sebesar Rp

11.675.317,07 per KK per tahun, sehingga hal ini

menunjukkan sumber pendapatan usahatani

agroforestri dari kawasan hutan relatif tinggi yakni

rata-rata 68,67 persen. Penelitian lain yang

dilakukan Yulian, Hilmanto, dan Herwanti (2016)

menunjukkan hasil yang serupa bahwa kontribusi

pendapatan petani dari pertanian khususnya usaha

tani agroforestri sebesar 72,13 persen.
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3,616,000.00

(60,90%)

(15,99%) (16,51%)

(6,60%)

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

Usahatani

HR

Usahatani

non HR

 Off Farm  Non Farm



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

79

C. Pola Pengeluaran Rumah Tangga Petani
Hutan Rakyat Tunas Karya 2

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah

satu indikator yang dapat memberikan gambaran

keadaan kesejahteraan penduduk serta

mencerminkan pendapatan keluarga. Pada

umumnya, besarnya nilai pengeluaran rumah tangga

di perdesaaan bervariasi sesuai dengan besarnya

pendapatan yang mereka peroleh.  Fenomena ini

akan terjadi bila pendapatan rendah akan lebih

mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan

subsistennya, terutama kebutuhan pengeluaran

bahan makanan dibanding lainnya.  Berbeda halnya

bila pendapatan yang diperoleh semakin tinggi akan

terjadi pergeseran antara kebutuhan bahan makanan

dengan kebutuhan bahan bukan makanan (Sugiarto

2008).

Pengeluaran rumah tangga menurut BPS

(2017) terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran

untuk makanan dan bukan makanan.  Pengeluaran

pangan pada penelitian ini dibedakan atas

pengeluaran untuk bahan pangan pokok, minyak

dan lemak, pangan hewani, pangan nabati, gula,

sayur berwarna, sayur tak berwarna, sayur buah,

buah-buahan, minuman dan lainnya. Sementara

pengeluaran non pangan pada penelitian ini

dibedakan atas pengeluaran untuk kesehatan,

pendidikan, listrik, telepon, perabotan rumah,

perbaikan rumah, rokok, jasa, bahan bakar,

transportasi, sosial, pajak, kebersihan badan,

kosmetik dan lainnya. Rata – rata pengeluaran untuk

usaha non pertanian berupa pengeluaran konsumsi

baik pangan maupun non pangan rumah tangga

petani anggota KTH Tunas Karya 2 di Pekon Air

Kubang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.Rata – rata pengeluaran konsumsi rumah

tangga petani anggota KTH Tunas Karya 2,

2019

Tabel 2. Lanjutan.

Sumber: Data primer, 2019 (Diolah).

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata–rata

pengeluaran pangan rumah tangga petani anggota

KTH Tunas Karya 2 sebesar Rp 13.771.880,00 per

tahun dengan persentase sebesar 44,37 persen dari

total pengeluaran rumah tangga, sementara rata–rata

pengeluaran non pangan rumah tangga petani

anggota KTH Tunas Karya 2 adalah sebesar Rp

17.267.526,67 per tahun dengan persentase 55,63

persen dari total pengeluaran rumah tangga petani.

Pengeluaran untuk pangan yang paling besar adalah

pengeluaran pangan pokok beras dengan rata-rata

pengeluaran sebesar Rp 3.405.000,00 per tahun

dengan persentase sebesar 10,97 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Sugesti, Abidin dan Kalsum

(2015) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa

alokasi pengeluaran pangan terbesar dikeluarkan

untuk membeli padi-padian yakni mencapai

Rp3.515.755,00 (17,11% dari jumlah keseluruhan

pengeluaran rumah tangga). Berdasarkan hasil dari

penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata

pengeluran pangan rumah tangga petani didominasi

oleh pengeluaran akan bahan pokok beras, sehingga

Jenis Pengeluaran Rata-rata Persentase

Pengeluaran

(Rp/thn)

Pangan
Bahan Pangan pokok beras 3.405.000,00 10,97

Bahan Pangan pokok non

beras 897.113,33 2,89

Minyak dan lemak 618.600,00 1,99

Pangan hewani 1.955.653,33 6,30

Pangan nabati 2.256.800,00 7,27

Gula 495.700,00 1,60

Sayur berwarna 1.199.013,33 3,86

Sayur tak berwarna 215.266,67 0,69

Jenis Pengeluaran Rata-rata Persentase

Pengeluaran

(Rp/thn)

Sayur buah 1.674.266,67 5,39

Buah-buahan 343.200,00 1,11

Minuman 384.000,00 1,24

Lainnya 327.266,67 1,05

Total pengeluaran pangan 13.771.880,00 44,37

Non Pangan
Kesehatan 302.800,00 0,98

Pendidikan 2.355.133,33 7,59

Listrik 1.294.000,00 4,17

Telepon 956.400,00 3,08

Perabotan rumah 0,00 0,00

Perbaikan rumah 1.233.333,33 3,97

Pakaian 1.247.666,67 4,02

Rokok 2.111.866,67 6,80

Jasa 1.794.733,33 5,78

Bahan bakar 2.989.760,00 9,63

Transportasi 204.666,67 0,66

Sosial 216.000,00 0,70

Pajak 754.733,33 2,43

Kebersihan badan 1.024.600,00 3,30

Kosmetik 671.833,33 2,16

Lainnya 110.000,00 0,35

Total pengeluaran non

pangan 17.267.526,67 55,63

Total Pengeluaran Rumah

Tangga 31.093.406,67 100,00
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disimpulkan bahwa rumah tangga petani anggota

KTH Tunas Karya 2 mengonsumsi beras sebagai

makanan pokok mereka dibandingkan bahan pangan

pokok non beras seperti, mie, singkong dan jagung.

Alokasi pengeluaran paling besar kedua

setelah pengeluaran pangan pokok beras adalah

pengeluaran non pangan akan bahan bakar dengan

jumlah persentase sebesar 9,63 persen. Hasil ini

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Setiyawati, Dwijatenaya dan Norhaq (2017) yang

menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran non

pangan terbesar adalah bahan bakar sebesar Rp

1.476.735,00 per tahun atau 19,30 persen.  Sama

halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Anggraini, Zakaria dan Prasmatiwi (2014) terkait

ketahanan pangan rumah tangga petani kopi di

Kabupaten Lampung Barat yang menunjukkan

pengeluaran non pangan terbesar berasal dari

pengeluaran bahan bakar yaitu sebesar Rp

129.248,43 per bulan atau 7,00 persen.

D. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani
Hutan Rakyat Tunas Karya 2

Salah satu pendekatan untuk mengukur

tingkat kesejahteraan rumah tangga petani anggota

KTH Tunas Karya 2 adalah Nilai Tukar Pendapatan

Rumah Tangga Petani (NTPRP) yang diperoleh

merupakan nisbah antara pendapatan total rumah

tangga dari berbagai sumber pendapatan dengan

seluruh pengeluaran petani yang terdiri dari

konsumsi (pangan dan non pangan) dan biaya

produksi. Indikator pembentuk dari Nilai Tukar

Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP)

anggota KTH Tunas Karya 2 terdiri dari pendapatan,

pengeluaran konsumsi, pengeluaran biaya usaha dan

total pengeluaran rumah tangga petani. Berikut Nilai

Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP),

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

E

Y
NTPRP

Y           = Yp + Ynp

E           = Ep + EK

,2251.403.995

,4154.789.563
NTPRP 

= 1,07

Analisis Nilai Tukar Pendapatan Rumah

Tangga Petani (NTPRP) merupakan analisis untuk

mengukur tingkat kesejahteraan petani. Semakin

besar nilai NTPRP tingkat kesejahteraan petani

semakin tinggi. NTPRP yang dijelaskan diatas

merupakan nilai tukar pendapatan terhadap

pengeluaran total rumah tangga petani. Hasil yang

diperoleh adalah NTPRP>1, hal ini menunjukkan

bahwa total pendapatan rumah tangga petani lebih

besar dibandingkan dengan pengeluaran total rumah

tangga petani. Artinya, petani sudah mampu

memenuhi kebutuhan baik untuk usaha pertanian

dan konsumsi rumah tangganya.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang

telah dilakukan oleh Manullang, et al (2017) terkait

analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah

tangga petani kedelai di Kecamatan Jatiwaras,

Kabupaten Tasikmalaya yang menunjukkan bahwa

tingkat kesejahteraan petani di Kecamatan Jatiwaras

dikategorikan baik, dimana pendapatan total rumah

tangga lebih besar dari pengeluaran total rumah

tangga dengan nilai NTPRP 1,15. Artinya, petani

surplus dilihat dari pendapatan petani naik lebih

besar dari pada pengeluarannya. Selain terhadap

pengeluaran total rumah tangga, nilai NTPRP

terhadap biaya produksi, konsumsi pangan,

konsumsi non pangan dan terhadap total konsumsi

yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.Nilai tukar pendapatan rumah tangga

petani anggota KTH Tunas Karya 2 di

Pekon Air Kubang, Kecamatan Air

Naningan, 2019

Sumber: Data primer, 2019 (Diolah).

Uraian NTPRP

A Pendapatan 54.789.563,41
I. Pendapatan pertanian 51.173.563,41

1. Usahatani di kawasan HR 33.365.465,08

2. Usahatani di luar kawasan HR 8.762.898,33

3. Usaha Off farm 9.045.200,00

II. Non Pertanian 3.616.000,00

1. Usaha Non farm 3.616.000,00

B Biaya Produksi 20.364.588,55
1. Usahatani di kawasan HR 19.114.000,22

2. Usahatani di luar kawasan HR 1.250.588,33

C Konsumsi 31.039.406,67

1. Pangan 13.771.880,00

2. Non-Pangan 17.267.526,67

D Total Pengeluaran 51.403.995,22

F

Nilai Tukar Pendapatan

Terhadap :
Biaya Produksi 2,69

Konsumsi Pangan 3,98

Konsumsi Non Pangan 3,17

Total Konsumsi 1,77

Total Pengeluaran 1,07
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Tabel 3 memperlihatkan bahwa pembentukan

NTPRP yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran

konsumsi, pengeluaran biaya usaha seperti biaya

usahatani dan usaha non pertanian dapat

menggambarkan besarnya tingkat kesejahteraan

yang dapat dicapai rumah tangga petani anggota

KTH Tunas Karya 2 di Pekon Air Kubang tersebut.

Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani

terhadap total pengeluaran lebih dari satu yaitu 1,07.

Nilai ini mengindikasikan bahwa rumah tangga

petani anggota KTH masuk ke dalam kategori

sejahtera karena besarnya pendapatan yang

diperoleh masih mencukupi untuk memenuhi semua

kebutuhan pengeluarannya.

Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani

terhadap biaya produksi lebih besar dari satu yaitu

2,69 sehingga masuk kategori sejahtera. Sama

halnya dengan nilai tukar pendapatan rumah tangga

petani terhadap total konsumsi yang menunjukkan

nilai lebih besar dari satu yaitu 1,77, hal ini

mengindikasi bahwa rumah tangga petani anggota

KTH Tunas Karya 2 masuk kedalam kategori

sejahtera karena besarnya pendapatan yang

diperoleh mampu memenuhi kebutuhan konsumsi

baik pangan dan non pangan.

Namun apabila dibandingkan antara NTPRP

terhadap total konsumsi dan terhadap biaya

produksi, menunjukkan bahwa NTPRP terhadap

biaya produksi lebih besar dibandingkan NTPRP

terhadap total konsumsi. Data tersebut

menunjukkan bahwa rumah tangga petani anggota

KTH Tunas Karya 2 lebih banyak mengeluarkan

pendapatan untuk biaya produksi seperti membeli

pupuk, pestisida, tenaga kerja, iuran KTH dan lain-

lain dalam pengelolaan lahannya sehingga dapat

memberikan pendapatan yang optimal

4. Kesimpulan
Pendapatan rumah tangga petani anggota

KTH Tunas Karya 2 adalah Rp 54.789.563,41 per

tahun yang disumbang dari beberapa sumber

pendapatan yaitu on farm utama sebesar 60,90

persen, on farm non utama sebesar 15,99 persen,

kegiatan off farm sebesar 16,51 persen, dan kegiatan

di luar pertanian sebesar 6,60 persen. Pengeluaran

rumah tangga petani sebesar Rp 31.093.406,67 per

tahun, yang dikontribusi dari pengeluaran pangan

sebesar 44,37 persen dan pengeluaran non pangan

sebesar 55,63 persen. Nilai tukar pendapatan rumah

tangga (NTPRP) petani anggota KTH Tunas Karya

2 terhadap biaya produksi (2,69), konsumsi pangan

(3,98), konsumsi non pangan (3,17), total konsumsi

(1,77) dan total pengeluaran (1,07).  Hal ini

menunjukkan bahwa nilai NTPRP lebih dari satu

(NTPRP>1), nilai tersebut mengindikasikan bahwa

rumah tangga petani anggota KTH Tunas Karya 2

masuk ke dalam kategori sejahtera.
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ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi data bencana banjir di Kota Bandar Lampung menunjukkan
peningkatan jumlah daerah rawan banjir yang sangat signifikan. hingga periode awal Tahun 2019, titik daerah banjir
telah tersebar di 12 kecamatan atau lebih dari setengah luas wilayah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar
Lampung telah melakukan upaya penanggulangan banjir dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar
Lampung, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10
Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. Namun dalam pelaksanaannya justru bencana
banjir semakin meluas dan tak terkendali. penelitian ini akan menganalisis sejauh mana tingkat kolaborasi yang sudah
dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan bencana banjir

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi
dan studi pustaka, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan banjir di Kota Bandar Lampung tiap tahun
semakin meningkat, dari 20 Kecamatan yang ada di Bandar Lampung, 12 Kecamatan masuk dalam zona kawasan
banjir, selain itu kolaborasi antar satuan kerja perangkat daerah masih minim dan belum ada sinergi satu sama lain.
Dilain pihak Non Government Organization (NGO) seperti Walhi, Mitra Bentala, dan Watala sebagai pressure group

belum terbangun upaya advokasi bersama terkait persoalan banjir di Kota Bandar Lampung, dan terakhir kesadaran
serta partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung untuk perduli terhadap lingkungan sangat minim.

Kata kunci: Banjir, Pemerintah Kota Bandar Lampung, kolaborasi

1. Pendahuluan

Secara tofografis Posisi wilayah Indonesia

yang berada di garis Katulistiwa dan berbentuk

Kepulauan menimbulkan potensi tinggi terjadinya

berbagai jenis bencana hidrometeorologi, yaitu

banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim

(angin puting beliung), abrasi, gelombang ekstrim

dan kebakaran lahan dan hutan (Q Umam, F

Rahman, 2018; W Riasasi, F Nucifera, 2018). Selain

itu faktor lingkungan sosial seperti membuang

sampah sembarangan, mendirikan bangunan tanpa

izin, membakar hutan, dan prilaku sosial buruk

lainnya juga memberikan kontribusi yang besar

munculnya bencana disejumlah daerah (J Purba,

2002; SA Priambodo, 2009). Data menunjukkan

bahwa kejadian bencana telah meningkat secara

signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada kurun

waktu tersebut Indonesia dilanda 11.274 kejadian

bencana yang telah menelan korban jiwa sebanyak

193.240 orang dan mengakibatkan total kerugian

sekurang-kurangnya Rp 420 triliun. Kejadian

bencana itu antara lain gempa bumi dan tsunami

Aceh-Nias (2004), gempa bumi Yogyakarta dan

Jawa Tengah (2006), gempa bumi Sumatera Barat

(2007), banjir Jakarta (2007), gempa bumi

Bengkulu (2007), gempa bumi Sumatera Barat

(2009), tsunami Mentawai (2010), banjir bandang

Wasior (2010), erupsi Gunung Merapi (2010), lahar

dingin Gunung Merapi (2011), serta banjir Jakarta

(2012, 2013 dan 2014), erupsi Gunung Sinabung

(2013, 2014), Tsunami Lampung-Banten (2018).

Saat ini peluang bencana semakin terbuka lebih

besar mengingat fenomena geologi yang semakin

dinamis, perubahan iklim yang semakin ekstrim,

peningkatan degradasi lingkungan, bonus

demografi yang tidak terkelola dengan baik.

Kota Bandar lampung merupakan salah satu

kota di indonesia yang diprediksi sejumlah pakar

akan terpapar bencana, hal ini dapat dikatakan wajar
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mengingat daerah ini berdekatan dengan potensi

letusan gunung berapi, perubahan iklim ektream dan

potensi tanah yang labil. Disisi lain pembangunan

tiang pancang dan beton semakin marak terjadi di

sejumlah titik. Mulai dari pembangunan jalan,

jembatan, mall, dan bangunan lainnya, tentu dengan

meningkatnya potensi bangunan fisik ini akan

mempengaruhi daya serap tanah. Daya dukung

resapan tanah menjadi terganggu sehingga mutlak

jika terjadi hujan maka potensi genangan air akan

terbuka lebar. Sejalan dengan pembangunan yang

terjadi di bandar lampung, Menurut Korten,

pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi

kepada pertumbuhan telah menghasilkan ekslusi

sosial dan tiga krisis besar, berupa: kekerasan,

kemiskinan, dan kehancuran lingkungan (Warsilah,

Henny. 2015). Jika pemerintah tidak memiliki

feasibility study yang jelas tentang tata kota, maka

dampak pembangunan justru menghadirkan

bencana. Selain akibat pembangunan yang tidak

teratur, aktivitas kegiatan masyarakat yang tidak

peduli pada lingkungan juga menyebabkan

terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak

pada perubahan alam.

Dari penelusuran data observasi

menunjukkan, Bandar Lampung dalam kurun waktu

5 tahun terakhir secara meyakinkan mengalami

peningkatan jumlah titik lokasi rawan banjir, sejak

tahun 2016 titik lokasi banjir telah tersebar di 5

kecamatan, titik lokasi banjir di Bandar Lampung

sebanyak 5 kecamatan, kejadian berulang kembali

ditahun 2017 dimana ada penambahan titik lokasi

banjir menjadi 7 kecamatan, sebagain merupakan

daerah yang sebelumnya telah terkena banjir, dan

sebagain lagi merupakan daerah titik baru.

Sedangkan di akhir tahun 2018 titik lokasi banjir

terus meroket dari sebelumnya hanya terjadi di 6

kecamatan, hingga awal tahun 2019 berkembang

menjadi 12 kecamatan. Bencana ini tentu bencana

paling terburuk yang dialami Kota Bandar Lampung

dimana lebih setengah wilayah kota terendam

banjir.

Tabel 1.  Titik Lokasi Banjir Kota Bandar

Lampung Tahun 2016 - 2019

Pemerintah Kota Bandar Lampung sejatinya

telah melakukan berbagai upaya untuk

penanggulangan banjir. Upaya tersebut yakni

membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Bandar Lampung. Peraturan Walikota

Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010 Tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar

Lampung. serta Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang rencana

Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030..

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Bandar Lampung selaku leading sektor

penanggulangan Bencana telah melakukan banyak

hal untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah,

maupun Perwali. Mulai dari memetakan daerah

rawan, merespon laporan kejadian dan kerusakan,

mempetakan tingkat kemiringan tanah,

mempetakan lokasi pemukiman, industri dan

kepadatan penduduk dan peta-peta infrastruktur

fisik lainnya. serta menggabungkan data itu dengan

rancangan kegiatan persiapan dan penanggulangan.

Pemerintah kota juga serius mengatur tata guna

lahan dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang

rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011- 2030.

Tujuan pengaturan tata guna lahan tersebut adalah

untuk menekan risiko terhadap nyawa, harta benda

dan pembangunan di kawasan-kawasan rawan

No Tahun Jumlah
Titik Lokasi Banjir

Perkecamatan

(1) (2) (3) (4)

1 2016 5
Way Halim, Kedamaian,

Bumi Waras, Panjang,

Sukabumi

2 2017 7

Teluk Betung Timur,

Tanjung Karang Pusat,

Teluk Betung Selatan,

Teluk Betung Utara, Way

Halim, Panjang, Tanjung

Karang Barat

3 2018 6

Bumi Waras, Teluk Betung

Timur, Teluk Betung

Barat, Panjang, Teluk

Betung Selatan dan

Kedamaian.

4 2019 12

Sukarame, Tanjung Karang

Barat, Teluk Betung Barat,

Bumi Waras, Kedamaian,

Way Halim, Labuhan Ratu,

Sukabumi,Kedaton, Teluk

Betung Selatan, Kecamatan

Panjang,Rajabasa
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bencana (Irianto, 2006). Namun Perda ini tidak

mampu sepenuhnya mengatur tata pemukiman

warga, hal ini didasarkan pada banyaknya lokasi

Ruang Terbuka Hijau Kota justru terjadi alih fungsi

lahan, dari sebelumnya sebagai daerah resapan air,

kini menjadi pusat bisnis baik pengembangan

properti rumah seperti di wilayah Kecamatan

Sukarame, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan

Tanjung Karang Barat, dan beberapa kecamatan

lainnya. Selain itu banyak lokasi bukit hijau kota

jadi tempat mengais rezeki dengan melakukan

tambang liar hingga mendirikan bangunan seperti

Hotel, Restoran, hingga tempat wisata. Dampaknya

jelas tidak ada lagi hutan penyangga kota, sehingga

hujan turun tanah tidak mampu lagi menyerap.

Disisi lain pemerintah daerah Bandar

Lampung juga telah melakukan pengerukan untuk

beberapa sungai yang ada di kota bandar lampung

seperti daerah Teluk Betung, Bumi Waras dll,

selain itu juga sungai sungai dibandar lampung juga

telah dilakukan betonisasi tanggul penahan air

namun sayangnya metode ini tidak cukup efektif

mengingat banyak sungai di Kota Bandar Lampung

yang kian hari kian menyempit dan mengalami

pendangkalan secara cepat akibat luapan sampah

masyarakat. Selain itu untuk kawasan, daerah

permukiman, pusat perkotaan, kolam-kolam retensi

dan saluran buatan (drainase) telah dibangun namun

masih banyak bangunan fisik tersebut bermasalah

karena konstruksi itu bangunan itu yang tidak sesuai

spesifikasi sehingga jika datangnya banjir maka

rentan sekali saluran tersebut jebol. Kerawanan

sampah juga menjadi faktor utama penyebab banjir

di Kota Bandar Lampung, prilaku sosial masyarakat

yang buruk dengan membuang sampah

sembarangan menjadi permasalahan utama, kita

dapat melihat disepanjang jalan, pemukiman warga,

tanah kosong, hingga disungai masih banyak

sampah berserakan, bahkan peran serta masyarakat

dalam minimasi bencana banjir masih sangat lemah,

masyarakat masih sulit diajak kerja bakti untuk

membersihkan kotoran yang menyumbat saluran air,

membangun tanggul dengan karungkarung pasir atau

bebatuan, menanami bantaran sungai penghijauan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini

akan mengidentifikasi permasalahan bencana banjir

di Kota Bandar Lampung meliputi: bagaimana

selama ini proses penanggulangan Bencana Banjir di

Kota Bandar Lampung, bagaimana Pemerintah

Daerah melakukan kolaborasi untuk penanganan

bencana banjir, apakah NGO dan dan masyarakat

dilibatkan dalam kolaborasi tersebut dalam upaya

penanggulangan banjir secara bersama-sama.

Dengan melakukan penelitiaan ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah

Kota Bandar Lampung untuk membangun

RoadMap Penanggulangan Bencana Banjir dengan

berbasis pada penerapan konsep Collaborative
Governance.

2. Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, metode

deskriptif digunakan untuk mengetahui dan

mendeskripsikan bagaimana kolaborasi stakeholder
dalam penanggulangan bencana banjir di Kota

Bandar Lampung. Pada dasarnya tofografis Posisi

wilayah Indonesia yang berada di garis Katulistiwa

dan berbentuk Kepulauan menimbulkan potensi

tinggi terjadinya berbagai jenis bencana

hidrometeorologi, selain itu faktor lingkungan sosial

seperti membuang sampah sembarangan,

mendirikan bangunan tanpa izin, membakar hutan,

dan prilaku sosial buruk lainnya juga memberikan

kontribusi yang besar munculnya bencana

disejumlah daerah. Kota Bandar Lampung

merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang

tidak luput dilanda bencana. Dari survei media dan

lapangan menunjukkan selama kurun waktu tahun

2018 hingga Tahun 2019 Kota bandar lampung

mengalami bencana banjir yang cukup parah,

bahkan banjir telah menyebar disebagian besar

wilayah perkotaaan,

Dalam rangka penanggulangan banjir

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan

upaya konkrit yakni dengan membentuk Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun

2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan

Walikota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010

Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar

Lampung, serta Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang rencana

Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. Namun

dalam pelaksanaannya justru bencana banjir

semakin meluas dan tak terkendali.

Oleh karena itu penelitian ini akan

menganalisis sejauh mana tingkat kolaborasi yang

sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar
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Lampung dalam upaya penanggulangan bencana

banjir. Tingkatan yang ingin dicapai tidak lagi

mendasari pada kinerja antar satuan kerja perangkat

daerah semata, tapi juga memperhitungkan peran

kekuatan lain diluar pemerintah, seperti kelompok

masyarakat

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini bermacam-macam bentuknya,

mulai dari materi-materi tentang konsep good
governance, collaborative, Collaborative
Governance, hingga melihat secara langsung

konsep tersebut didalam penanggulangan bencana

banjir di Kota Bandar Lampung. Materi yang

dimaksudkan adalah sesuatu yang berwujud tulisan

tentang apa saja konsep dan gagasan dari teori

tersebut dan bagaimana aplikasinya dilapangan.

Bahasa atau kata-kata dan tindakan merupakan

sumber data utama yang bersifat pengamatan dan

wawancara berupa melihat, mendengar, bertanya

kepada narasumber bersangkutan. Sumber data ini

dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui

pengambilan foto, dan video visual recorder. Ada

bermacam-macam materi berupa sumber data

kualitatif yang digunakan yaitu:

3.1.1 Observasi

pengumpulan data melalui observasi

dilakukan, untuk mengamati secara langsung apa

yang terjadi di lapangan. Melalui observasi

penganalisis dapat memperoleh pandangan-

pandangan mengenai apa yang sebenarnya

dilakukan, observasi didapat melalui beberapa

saluran yakni, melalui berita atau informasi media

massa, melalui informasi warga masyarakat yang

terdampak paparan banjir, serta observasi

kesejumlah satuan kerja perangkat daerah. Hasil

pendokumentasian tersebut digunakan sebagai data

primer.

3.1.2 Wawancara

Data-data yang diperoleh dari narasumber,

penting untuk dicatat dan dikaji secara mendalam.

Penelusuran data tersebut dilakukan dengan teknik

wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan

langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan

menggunakan format tanya jawab. Teknik

wawancara yang digunakan teknik wawancara tidak

terstruktur, yaitu peneliti berpedoman pada garis

besar permasalahan yang akan ditanyakan

(Sugiyono. 2011). Narasumber yang dipilih adalah

yang mengetahui secara pasti dan terlibat langsung

dalam kegiatan, serta wawancara dengan beberapa

narasumber yang dianggap penting dalam kajian ini.

Narasumber tersebut adalah Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup,

dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar

Lampung mewakili Pemerintah, sedangkan

Perwakilan Kelompok Masyarakat yakni Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Mitra

Bentala, dan Watala

3.1.3 Studi Pustaka

Penelaahan kepustakaan merupakan studi

awal, guna mendapatkan informasi secara tertulis

dengan melakukan pengumpulan dan mempelajari

beberapa referensi. Studi pustaka merupakan

metode pengumpulan data yang diarahkan kepada

pencarian data dan informasi melalui dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar,

maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung

dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan

semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau

karya tulis akademik dan seni yang telah ada

(Sugiyono. 2005). Dalam penelitian ini maka

kegunaan studi pustaka untuk mencari data-data

melalui reperensi baik data-data tertulis berupa

buku-buku, laporan penelitian, artikel, manuskrip,

majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan

penanggulangan banjir dan Konsep Collaborative
Governance.

3.1.4 Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif sebagian

besar diperoleh dari sumber manusia atau human
resources, melalui observasi dan wawancara. Akan

tetapi ada pula sumber bukan manusia(non human
resources) diantaranya dokumen, foto dan bahan

statistik. Menurut Sugiyono studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode

observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian

kualitatif akan semakin tinggi jika

melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam

metode penelitian kualitatifnya. Metode kualitatif

menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data

seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi

observasi, analisis dokumen dan atefak lainnya.

3.2 Teknik Analisis Data

Hasil pengamatan yang telah diperoleh, yang

dimulai dari pengumpulan data, yaitu

mengidentifikasikan seluruh aspek yang ada

Tentang Proses Penanganan Banjir, Tentang

Implementasi Perda dan Perwali mengenai
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Penanggulangan Banjir, Tentang Siapa yang terlibat

dalam Penanggulangan Banjir, dan Dampak dari

kolaborasi tersebut dalam Penanggulangan Banjir.

Selanjutnya setelah mengidentifikasikan hal tersebut

maka akan terlihat posisi dimana menjadi titik

kelemahan penerapan Collaborative Governance
ini.. Dari hasil evaluasi tersebut yang telah diuraikan

akan mendapatkan suatu kesimpulan mengenai

bagaimana Collaborative Governance bekerja

dalam lingkup penanganan Banjir di Kota Bandar

Lampung.

3. Hasil dan Pembahasan

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah

daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20

Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi

penduduk 1.015.910 jiwa (berdasarkan data tahun

2017). Saat ini kota Bandar Lampung merupakan

pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di

Provinsi Lampung. Jika dilihat dari sejarah banjir

yang terjadi di Kota Bandar Lampung selama 10

Tahun Terakhir, banjir besar tercatat pernah

melanda kota Bandar lampung sebanyak tiga (3) kali

yakni : Tahun 1998, Tahun 2008 dan Tahun 2013,

dampak terbesar dari banjir tersebut mengakibatkan

6000 rumah rusak berat dan ringan serta memakan

korban jiwa sebanyak 3 orang (Lampost 2013).

Perolehan data dilapangan menunjukkan, hingga

Tahun 2019, tercatat daerah yang masuk zona banjir

di Kota Bandar Lampung sebanyak 12 kecamatan

dan 22 kelurahan

Dari total 12 Kecamatan yang masuk dalam

zona rawan banjir, sebanyak 2.628 unit rumah

terendam banjir, sedangkan 2 rumah roboh akibat

terjangan banjir, selain itu terdapat 6 gedung

sekolah, 2 unit puskesmas, dan 1 gedung TPA juga

ikut terendam banjir. Dan terakhir 1 unit kendaraan

roda empat juga ikut hanyut ditelan banjir, data ini

tidak menemukan korban jiwa dalam kejadian

banjir tersebut.

A. Identifikasi Faktor penyebab Banjir di Kota

Bandar Lampung

Kelurahan Kepayang,

Rajabasa Nunyai,

Kelurahan Labuhan

Ratu dan Sepang Jaya

Surabaya,
Sukamenanti,

Sukamenanti Baru, Sidodadi,

Penengahan Raya, Kedaton Kelurahan Sukarame,

Korpri Jaya, Way Dadi, dan

Way Dadi Baru

Kelurahan Segala Mider

Kelurahan Tanjung Baru

Kali Balok Kencana

Tanjung raya

Kelurahan Kuripan dan

Sawah Brebes

Kelurahan

Sukaraja, dan

Bumi Waras

Kelurahan Karang

Maritim dan Srengsem

Kelurahan Gedung

Pakuon, Pesawahan

Kelurahan Sukabumi Indah

Kelurahan Jagabaya I
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Dari hasil pengumpulan data dan observasi

dilapangan, penelitian ini menemukan sejumlah

faktor yang sangat mempengaruhi, yakni sebagai

berikut: Pertama, terjadi Fenomena Bencana

Hidrometeorologi akibat terjadinya persinggungan

dua keadaan

atau peristiwa pada saat yang sama, yaitu :

a) Pertama; puncak musim hujan tahun 2019

b)

di Indonesia terjadi pada bulan Januari,

c) Februari serta dasarian pertama Maret 2019;

d) Kedua; adanya fenomena MJO (Madden
Julian Oscilation) pada bulan Februari sampai

dengan dasarian pertama Maret 2019,

fenomena MJO ini berupa pergerakan Frasa

Basah yang bertiup dari Samudra Hindia dan

dilain sisi adanya Frasa Kering dari Samudra

Fasifik, keduanya bertumbukan di Indonesia

sehingga menimbulkan pergerakan curah

hujan signifikan, akumulasinya bisa

mengakibatkan banjir, longsor dan pohon

tumbang.

Berkaitan dengan Bencana

Hidrometeorologi tersebut, Kota Bandar Lampung

telah terjadi cuaca extreme dalam bentuk hujan

lebat dengan (100mm/hari), petir dan angin

kencang. Peristiwa ini telah mengakibatkan banjir,

longsor dan pohon tumbang yang terjadi pada

banyak tempat/lokasi di Bandar Lampung, di

beberapa titik ketinggian air mencapai 3,5 meter

dari bibir sungai, akibatnya banyak talud, jembatan,

pondasi/tembok bangunan yang jebol, rubuh dan

rusak

Kedua, Kepadatan Penduduk Kota Bandar

Lampung diatas rata-rata, hal ini memicu

munculnya banyak pembangunan infrastruktur baru

yang dibangun di sejumlah wilayah untuk

menunjang kebutuhan masyarakat lampung

tersebut. sayangnya pembangunan tersebut tidak

diimbangi dengan keseimbangan lingkungan, data

menunjukkan banyak investasi yang ada di bandar

lampung masuk dikawasan zona hijau dan tidak

dianjurkan untuk dibangun sebuah bangunan, hal ini

dapat dilihat dari banyaknya berdiri rumah-rumah

baru yang membuat aliran sungai semakin sempit,

Perubahan alih fungsi lahanPerubahan alih fungsi

lahan menjadi ladang bisnis juga terjadi di daerah

tangkapan air hujan yang ada di wilayah hulu seperti

Kecamatan Kemiling, Langkapura, kedaton, hingga

kecamatan Tanjung Karang Barat. Dari data Walhi

menunjukkan sebanyak 22 bukit dari 33 bukit yang

ada di Kota Bandar Lampung telah rusak di

eksploitasi, artinya hanya tersisa 11 bukit yang

terselamatkan, padahal sejatinya Sesuai amanat

Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata

Ruang, setiap kota harus menyediakan 30 persen

dari luas wilayahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau,

sedangkan di Bandar Lampung tingga sekitar 11

persen Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Zona

si

Kategori

serapan

Wilayah

I Recharge

Area

Kemiling dan Teluk

Betung Barat

II

Area

Penyangga

Kecamatan Tanjung

Karang Barat,

Tanjung Karang

Timur, Panjang,

Tanjung Karang

Pusat, Teluk Betung

Utara, dan Teluk

Betung Selatan.

III Resapan

Rendah

Kedaton, Sukarame,

Tanjung Karang Barat

IV
Resapan

Sedang

Tanjung Karang Pusat,

Sukabumi, Tanjung

Karang Timur

V Resapan

Tinggi

Sukabumi dan

Sukarame

VI Kawasan

Dipengaru

hi Air Laut

Pesisir Teluk Lampung,

Teluk Betung Selatan,

Panjang, Teluk Betung

Barat

Tabel. 1

Zonasi resapan air Kota Bandar Lampung

Sedangkan dari sisi eksploitasi, sejumlah

bukit di Bandar Lampung kini dibangun sejumlah

destinasi wisata alam, perumahan-perumahan real

estate/villa, hingga kawasan resto dan tempat

hiburan, selain itu di sejumlah titik bukit lain seperti

di bukit Sukamenanti, Kecamatan Kedaton,

Bandarlampung. Di daerah tersebut masih

ditemukan sejumlah titik penambangan di sekitar

bukit. Penambangan tersebut menggunakan alat

berat sehingga bukit yang tadinya utuh kini dikikis

sedikit demi sedikit demi diambil batunya untuk



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

89

dijual. Padahal sejatinya Bukit merupakan bagian

daripada RTH selain sebagai paru-paru kota, bukit

juga berfungsi sebagai daerah resapan air.

Melindungi bukit sama dengan menjaga kesehatan

udara dan melindungi masyarakat dari resiko banjir

Hal ini juga ditegaskan oleh sejumlah aktivis

lingkungan yang tergabung didalam NGO Mitra

Bentala Bandar Lampung dalam kutipan

wawancara:

“banjir di Bandar Lampung ini terjadi karena

berbagai faktor yang pertama yaitu bagaian

hulu yang tidak bisa lagi menampung air

hujan, kemudian terjadinya kerusakan

dibagian hulu seperti hutan gundul.

Kemudian ruang resapan berkurang sehingga

air hujan yang turun langsung mengalir ke

drainase atau sungai apabila masih

ketampung maka tidak akan terjadi banjir,

akan tetapi kalo sungai sudah mengalami

pendangkalan, intensitas hujan yang tinggi

dan lama itu akan menyebabkan banjir.

Karena daya resap air itu sudah berkurang

wilayahnya, seperti alih fungsi lahan yang

mulanya sebagai cachment area atau tempat

wilayah yang berfungsi menyerap air ketika

hujan. Sekarang dikota Bandar lampung

banyak alih fungsi lahan yang dijadikan

perumahan-perumahan dan mall-mall

sehingga ruang meresap air menjadi tidak ada

itu yang terjadi di kota Bandar lampung ini”.

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh

aktivis lingkungan yang tergabung didalam NGO

Watala Lampung, dimana faktor penentu utama

penyebab banjir di Kota Bandar Lampung lebih

disebabkan semakin sedikitnya Ruang Terbuka

Hijau dan semakin banyaknya alih fungsi lahan

yang tidak semestinya, sehingga daerah yang

seharunya menjadi kantong-kantong air sudah tidak

dapat menjalankan fungsinya mengingat daerah

hutan kota telah gundul dan beralih fungsi dengan

banyaknya bangunan-bangunan beton yang

menutup pori-pori bukit.

“adanya perubahan fungsi lahan, semulanya

dataran tinggi sebagai penyerap air hujan

ketika sudah tidak ada lahan penyerapan di

daerah tinggi maka dia akan memuntahkan

air ke bagian bawah itu penyebab terjadinya

banjir serta ketidakkonsistenan pemeritah

terhadap kebijakannya, yang semulanya itu

adalah lahan untuk penyerapan air di alih

fungsikan sebagai perumahan dll”.

Faktor penyebab ketiga yang menyebabkan

terjadinya banjir di Kota Bandar Lampung adalah

banyak sungai dan drainase yang ada di Kota Bandar

Lampung yang sudah terjadi penyempitan dan

sedimentasi. Hal ini diakibatkan oleh semakin

padatnya jumlah penduduk dan keinginan untuk

membangun rumah menjadi tinggi pula,

berdasarkan hasil observasi dilapangan

menunjukkan sejumlah rumah atau gubuk yang

tidak memiliki izin kerap menghiasi tepian sungai-

sungai yang ada di Bandar Lampung, sejatinya izin

mendirikan bangunan harus jauh dari garis sepadan

sungai sekitar tiga meter dari

sil dan Pembahasan: Hasil dan pembahasan

Gambar. 2 Rumah Warga di Kecamatan Panjang,

Kelurahan Serengsem RT 09, 11, 12

Selain  itu  juga  terjadi  pendangkalan  sungai

Way  Lunik,  Kecamatan Panjang Bandarlampung,

yang diduga  disebabkan  oleh  perbuatan  kooporasi

perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi dan

pengaspalan jalan, tiga perusahaan yakni, PT Usaha

Remaja Mandiri (Prima Mix), PT Gandapahala

Tataperkasa (Gatara), dan PT SMB. Hasil

wawancara dengan sejumlah warga menunjukkan

bahwa limbah perusahaan tersebut yakni berupa

batu-batu dan pasir dari pabrik tersebut masuk ke

badan sungai dan terjadi pendangkalan, akibatnya

ketika hujan turun, debit air tidak mampu

ditampung dan meluap hingga akhirnya banjir,

Berdasarkan penginderaan jarak jauh dan

pemetaan wilayah banjir menggunakan drone,

sebagian besar sungai yang ada di Kota Bandar

Lampung terutama sungai kali balau sudah tidak

alamiah, tekture tanah sudah tergantikan dengan
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beton-beton serta talud penyangga yang dibangun

tanpa memperhitungkan jumlah dan kapasitas debit

air yang ditampung, pembangunan tanggul sungai

tersebut lebih disebabkan hanya untuk membatasi

pinggiran rumah masyarakat yang terus

mempersempit jalur sungai, hasil identifikasi dari

sejumlah gambar dan video di daerah antasari

menunjukkan kawasan yang dilanda banjir besar

merupakan kawasan padat penduduk, selain itu

kawasan tersebut merupakan daerah cekungan

kedalam sehingga memungkinkan aliran air yang

masuk kedaerah tersebut sulit unruk keluar masuk.

Akibatnya ketika banjir datang banyak rumah

masyarakat terendam banjir hingga mencapai 4

meter.

Gambar. 3 Sungai mengalir Zig Zag, betonisasi,

dan penyempitan sungai di Daerah Antasari

Jika diidentifikasi secara detail, ada beberapa

hal yang membuat sungai kali balau tidak ideal

dalam menjalankan fungsinya sebagai sungai

alamiah, 1. Akibat pembangunan jalan dan

jembatan, aliran sungai terhambat sehingga ruang

sungai terbatas, 2. Sebagian besar sungai telah

dilakukan betonisasi disepanjang aliran sungai yang

terlihat dipaksakan, 3. Lebar badan sungai sangat

tidak memungkinkan untuk menampung debit air

yang tinggi, Penumpukan sampah dan

pendangkalan sungai yang terjadi selama bertahun-

tahun mengakibatkan debit air yang tinggi cepat

naik kepermukaan tanah warga.

Dari sudut pandang lain terlihat kawasan ini

telah dilakukan betonisasi sepanjang aliran sungai

yang dipaksakan tanpa perhitungan dan

perencanaan yang baik, hal ini dapat terlihat dari

bentuk lekukan sungai yang sangat sempit serta

tajam, dengan model aliran sungai ini maka akan

sangat memungkinkan aliran air yang deras dari

hulu akan membentur dinding sungai yang sempit,

dan dapat dengan segera meluap hingga

kepemukiman penduduk.

Faktor berikutnya yang juga sangat

mempengaruhi terjadinya banjir di Kota Bandar

Lampung adalah permasalahan sampah sudah

sangat parah, terutama di wilayah pesisir teluk

lampung seperti Teluk Betung Selatan, Teluk

Betung Barat, Panjang dan Kedamaian. Berdasar

data Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) Bakung, Rabu, 30/1/2019, pada 2016,

volume sampah sebanyak 790 ton per  hari. Angka

tersebut naik menjadi 800 ton per hari pada 2017.

Artinya, terjadi peningkatan volume sampah sekitar

10 ton. Dan hingga 2019 ini Produksi sampah Kota

Bandar Lampung mencapai lebih dari 7.200 ton per

hari dari jumlah penduduk sebanyak sembilan juta

jiwa. Sebanyak 3,5 persen sampah dibuang ke

sungai dan bermuara di laut, tebaran sampah

tersebut sebagian besar berasal dari limbah rumah

tangga.

Ketidakperdulian masyarakat terhadap aspek

kebersihan lingkungan terutama sungai menjadi

faktor utama yang menyebabkan banyaknya

tumpukan sampah yang tersebar di sejumlah sungai

dan laut, kesadaran masyarakat untuk membuang

sampah ditempat yang disediakan sangat minim,

bahkan disebagian besar penduduk  yang berada di

kawasan sungai justru dengan mudah lebih memilih

membuang sampah kesungai, akibatnya sampah

tersebut menumpuk di badan sungai dan

menghambat aliran air sehingga ketika gelombang

hujan datang maka sungai sudah tidak

memungkinkan lagi untuk menampung debit air

tersebut, itulah mengapa setiap tahun peristiwa

banjir selalu terjadi. Sejumlah NGO seperti Walhi,

dan Watala juga memiliki pendapat yang sama

sebagai berikut:

“kesadaran masyarakat masih minim, bisa

dilihat dari sungai-sungai di beberapa

draenase juga banyak yang tertumpuk

sampah, hal ini di sebabkan karena mnimnya

semangat gotong royong di masyarakat

kota”.(Kutipan wawancara dengan NGO

Walhi Bandar Lampung)”

Begitu juga dengan NGO Watala, mereka

melihat persoalan kesadaran  masyarakat terhadap

lingkungan masih sangat minim sehingga terlihat
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kurang perduli dengan dampak yang dihasilkan jika

membuang sampah sembarangan

“respon masyarakat lumayan bagus, tapi

memang belum maksimal dalam penyadaran

tersebut karna kesadaran masyarakat kota ini

rendah istilahnya kurang peduli”. ”.(Kutipan

wawancara dengan NGO Watala Bandar

Lampung)”

Sedangkan Mitra Bentala melihat bahwa

bukan sesuatu yang mudah untuk menyadarkan dan

meyakinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi

aktif terhadap lingkungan bersih, kebiasaan dan

tradisi yang sudah berlangsung sangat lama

membuat sampah bukan lagi sebagai sebuah

persoalan khusus melainkan sesuatu yang dianggap

wajar dan lumrah terjadi. Namun optimisme NGO

tersebut untuk mengubah mindsite masyarakat Kota

Bandar Lampung agar perduli dan berpartisipasi

terhadap kebersihan lingkungan tercermin dari

sejumlah program kegiatan, baik berupa program

gotong- royong bersih pesisir pantai, hingga edukasi

dan pelatihan pemanfaatan daur ulang sampah.

“bukan soal banjir saja tapi bencana yang lain

juga kesadaran masyarakat itu bukan sesuatu

hal yang dapat ditumbuhkan secara cepat.

Ada yang cepat ada yang lambat harus

membuthkan proses yang lama serta aksi

yang nyata”. ”.(Kutipan wawancara dengan

NGO Watala Bandar Lampung)

B. Collaborative Governance; Antara

Kebutuhan dan Formalitas

Ketika berbicara kata idealitas dalam tataran

konsep, maka Collaborative Governance sejatinya

menjadi alat yang mampu membantu persaoalan

pemerintah hari ini, pemerintah tidak lagi dilihat

sebagai faktor utama dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, melainkan hanya

menjadi salah satu aktor penentu, sedangkan

kekuatan lain seperti domain masyarakat dan

korporasi kini menjadi kekuatan atau nilai yang

patut diperhitungkan, guna penyelesaian

permasalahan pemerintah dapat diselesaikan secara

bersama-sama. Collaborative Governance adalah

pemerintahan yang disusun dengan melibatkan

badan public dan organisasi non pemerintah dalam

proses pengambilan keputusan secara formal,

berorientasi musyawarah mufakat, dan ada

pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan

public atau mengelola program public, serta asset
public (Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2007).

Menurut Charles Horton Cooley, kolaborasi

timbul apabila:

1. Orang menyadari bahwa mereka mempunyai

kepentingan-kepentingan yang sama dan pada

saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan

dan pengendaliaN terhadap diri sendiri untuk

memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut

melalui kolaborasi.

2. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepetingan

yang sama dan adanya organisasi merupakan

fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang

berguna. Pada dasarnya kolaborasi dapat terjadi

apabila seseorang atau sekelompok orang dapat

memperoleh keuntungan atau manfaat dari

oarang atau kelompok lainnya: demikian pula

sebaliknya (Abdulsyani,1994)

Namun ditengah penting dan manfaatnya

Collaborative Governance untuk menyelesaikan

persoalan atau kepentingan bersama, konsep ini

justru belum digunakan sepenuhnya oleh

pemerintah, kelompok masyarakat maupun

koorporasi. Hasil Observasi Dan Analisis Data

Menunjukkan Kolaborasi Antar Stakeholder

Terkait Dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Dikota Bandar Lampung Masih Minim Dan Belum

Ada Sinergi Satu Sama Lain. Pemerintah dalam hal

ini sebagai aktor utama penyelenggaraan

pemerintahan tidak mampu bersinergi antar satuan

kerja (OPD) terkait persoalan banjir, sehingga

banyak program antar dinas saling berbenturan dan

tidak efektif, setiap kebijakan yang dihasilkanpun

antar satuan kerja berbeda-beda sehingga ketika

tahapan implementasi mengalami gesekan

kepentingan.
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Upaya kolaborasi ini sejatinya sudah

diupayakan dan diinisiasi oleh kelompok

masyarakat seperti NGO Walhi, Watala, dan Mitra

Bentala. Upaya tersebut seperti keinginan mereka

untuk dilibatkan dalam pembentukan PERDA

RT/RW, bekerjama membentuk program/aktivitas

yang berkaitan dengan pemanfaatan sampah,

advokasi pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

yang harus tetap ada sebagai jantung resapan air,

berikut Kutipan wawancara dengan NGO Walhi

Bandar Lampung

“kami meminta kepada pemerintah untuk

melakukan perbaikan seperti perbaikan

draenase, perbaikan fungsi sungai, dan juga

bagaimana pemerintah itu membuat

kebijakan yang spesifik terkait dengan

pengelolaan lingkungan hidup seperti

penyedian RTH, penyedian bukit, penyedian

daerah resapan air, kemudian memberikan

revisi terhadap RT/RW kota bandar lampung

salah satunya yaitu antisipasi banjir”.

Keinginan untuk berkolaborasi juga datang

dari NGO Mitra Bentala, dimana mereka secara

tegas siap membantu mendorong pemerintah

menyelesaikan persoalan lingkungan agar terbebas

dari urusan banjir, berikut Kutipan wawancara

dengan NGO Walhi Bandar Lampung:

Wawancara mitra bentala“kita memberikan

dorongan kepada pemerintah agar ada

perhatian khusus dan dilakukan secara terus

menerus terhadap banjir karena persoalan

banjir ini kan terjadi setiap tahun. Misalkan

kita mengadvokasikan untuk melakukan

pemeliharaan secara rutin ke sungai – sungai

seperti pengerukan. Dan juga mengingatkan

pemerintah agar konsisten terhadap apa yang

telah ditetapkan misalnya daerah bagian hulu

yang ditetapkan sebagai sabuk hijau tapi di

izinkan orang untuk

membangun perumahan, nah seperti ini yang

terus kita advokasikan agar kebijakannya

tetap konsisten. Karena sekarang ini banyak

gunung-gunung yang sudah gundul itu yang

selalu kita advokasikan terhadap pemerintah

jangan sampe di tahun-tahun selanjutnya

semakin meluas. Kita selalu menekan kan di

rapat-rapat”.

Sayangnya inisiasi dan advokasi NGO

tersebut tidak ditangkap oleh pemerintah untuk

membantu mengurai permasalahan banjir di Kota

Bandar Lampung, sejauh ini Pemerintah Bandar

Lampung belum melihat isu banjir adalah isu

strategis untuk dibahs dan dikembangkan. Hal ini

ditegaskan dalam kutipan wawancara dengan NGO

Mitra Bentala:

“kalo pemerintah macam – macam ada yang

cepat dan ada yang lambat,  tapi rata rata

respon dari pemerintah itu lambat. Bahkan

ada masukan – masukan yang belum

dijalankan, ya pemerintah seperti itulah

banyak alasan– alasan beberapa hal yang

tidak jadi prioritaslah, terbatas soal

anggaranlah. mestinya itu dijadikan

pengalaman karena terjadi setiap tahun”.

Pernyataan tersebut diatas juga dibenarkan

oleh NGO Mitra Bentala bahwa sampai saat ini

niatan pemerintah daerah untuk mengajak

berdiskusi atau audiensi bersama menyelesaikan

persoalan banjir masih sebatas wacana yang sifatnya

musiman, akan ada niat serius ketika bencana banjir

sudah datang, namun hilang ketika bencana tersebut

telah berakhir. Sejatinya upaya NGO ini bisa jadi

ditolak dengan berbagai alasan namun hal kongkrit

yang masih menghantui kelompok masyarakat ini

adalah idealitas masing-masing-masing NGO

dengan segala kepentingannya ternyata satu sama

MASYARAKAT

MASYARAKAT

MASYARAKAT

WALHI

MITRA
BENTALA

WATALA

PEMERINTAH

KOTA
BANDAR

LAMPUNG

Diagram 1: Diagram Pola Kolaborasi Yang Terpisah
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lain tidak saling terhubung. Hal tersebut tampak

pada kutipan wawancara dengan NGO Walhi:

“antar NGO belum ada kalo terkait advokasi

bersama dalam merumuskan konsep, namun

terkait pembahasan banjir di forum-forum itu

mereka tetep bersuara saling mendukung”.

Hal ini juga dipertegas oleh NGO Mitra

Bentala yang juga melihat ada ketiadaan

kepentingan yang sama dalam mengadvokasi secara

serius untuk menyelesaikan persoalan banjir

tersebut:

“untuk penanggulangan banjir itu sendiri

belum pernah, akan tetapi kalo bekerja sama

karena kegiatannya sama itu sering kami

lakukan. Namun untuk banjir itu sendiri

belum pernah”

Sejatinya keseriusan pemerintah untuk

berkolaborasi bersama sangat minim terlihat juga

dari belum adanya regulasi secara khusus yang

dapat menjadi fondasi untuk membangun konsep

Collaborative Governance, hal tersebut dapat

terlihat dari Kutipan wawancara dengan NGO Mitra

Bentala:

“sampai saat ini kita belum melihat regulasi

mengenai penanganan khusus terkait bencana

banjir”.

3. Penutup

Dari hasil analisis data dalam pembahasan

diatas menunjukkan beberapa hal yang dapat

disimpulkan; Pertama, bahwa Persoalan banjir di

Kota Bandar Lampung tiap tahun semakin

meningkat, sebaran banjir ini tidak lagi berada pada

beberapa titik saja namun juga terjadi pada sejumlah

titik banjir baru yang memungkinkan daerah baru

ini akan terjadi sepanjang tahun. Tercatat daerah

yang masuk zona banjir di Kota Bandar Lampung

sebanyak 12 kecamatan dan 22 kelurahan. Dari total

12 Kecamatan yang masuk dalam zona rawan

banjir, sebanyak 2.628 unit rumah terendam banjir,

sedangkan 2 rumah roboh akibat terjangan banjir,

selain itu terdapat 6 gedung sekolah, 2 unit

puskesmas, dan 1 gedung TPA juga ikut terendam

banjir. Dan terakhir 1 unit kendaraan roda empat

juga ikut hanyut ditelan banjir, data ini tidak

menemukan korban jiwa dalam kejadian banjir

tersebut.

Kedua, Faktor-Faktor yang Menyebabkan

Terjadinya Banjir di Kota Bandar Lampung dapat

diidentifikasi sebagai berikut: 1. Berkaitan dengan

Bencana Hidrometeorologi dimana Kota Bandar

Lampung terjadi cuaca extreme dalam bentuk hujan

lebat dengan (100mm/hari), petir dan angin

kencang. 2. Kepadatan Penduduk Kota Bandar

Lampung diatas rata-rata, serta Perubahan alih

fungsi lahan menjadi ladang bisnis, 3. banyak

sungai dan drainase yang ada di Kota Bandar

Lampung yang sudah terjadi penyempitan dan

sedimentasi. 4. peningkatan volume sampah dan

sebaran sampah di daerah sungai.

Ketiga, kolaborasi antar stakeholder terkait

dalam penanggulangan bencana banjir di Kota

Bandar Lampung masih minim dan belum ada

sinergi satu sama lain. Sesama OPD masih belum

bersinergi dalam menyelesaikan persoalan banjir,

terbukti dengan adanya tumpang tindih pendataan

dan penyelesaian masalah banjir, selain itu NGO

yang diharapkan kekuatan lain untuk mendorong

kinerja pemerintah menjadi lebih baik ternyata

belum ada koordinasi dan kerjasama, sehingga

sejauh ini masing-masing NGO bergerak sendiri-

sendiri, hal ini juga diperparah oleh

ketidakperdulian masyarakat akan hidup bersih dan

perduli lingkungan, dimana banyak masyarakat

yang membuang sampah sembarangan dan minim

terlibat atau berpartisipasi aktif dalam membangun

lingkungan bersih.

Ucapan Terima Kasih
Terima kasih disampaikan kepada seluruh

stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini, dalam

hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup,

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD. Selain itu kami ucapkan terimakasih atas

keterlibatan aktif dari Non Government

Organization (NGO) Walhi, Mitra Bentala, dan

Watala yang telah menyajikan sejumlah data dan

wawancara intensif dalam mendukung upaya

penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung

yang lebih kongkrit, efektif dan efisien. Tak lupa

juga kami ucapkan kepada sejumalah masyarakat

yang menjadi titik observasi kami dibeberapa

kecamatan di Kota Bandar Lampung. terakhir kami

juga mengucapkan terimakasih kepada tim peneliti

mahasiswa dan dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan

FISIP Universitas Lampung yang telah optimal
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dalam membantu penelusuran data dan analisis,

mudah-mudahan penelitian ini menjadi landasan

awal untuk penelitian yang lebih substantif

kedepannya yang berkaitan dengan lingkungan

hidup.
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Abstrak

Kebakaran merupakan ancaman terbesar terhadap keberadaan lahan gambut, setelah dikeringkan, gambut
sangat mudah terbakar. Ekosistem gambut tropis, termasuk flora dan fauna, juga ikut hilang terkena
dampak kebakaran. Kebakaran di lahan gambut lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, baik
sengaja maupun tidak, untuk kegiatan perkebunan, pengembangan pertanian atau hanya sekedar
pembersihan lahan. Tanah gambut menjadi kering karena penurunan level air tanah, sehingga sangat
mudah terbakar. Dalam penelitian ini mencatat bahwa hilangnya gambut di dalam kawasan hutan yang
tumbuh kembali (RF) rata-rata mencapai 44,2 cm, area terbuka (DB) rata-rata mencapai 32,1 cm dan di
kawasan hutan terdegradasi (DF) rata-rata kehilangan 53,9 cm. Kehilangan gambut juga akan
menyebabkan hilangnya karbon, sekitar 337,9 ton C / ha di kawasan hutan yang tumbuh kembali (RF),
240,0 ton C / ha di area terbuka (DB) dan 382,6 ton C / ha di area hutan terdegradasi (DF).

Kata kunci : Kehilangan gambut, Kehilangan karbon, Gambut terdegradasi

1. Pendahuluan
Kebakaran merupakan ancaman besar terhadap

keberadaan lahan gambut tropis serta flora dan fauna

yang terkait, karena kerusakan yang ditimbulkan lebih

besar daripada dampak kegiatan pembalakan liar.

Kebakaran di lahan gambut tropis terjadi salah satunya

adalah penurunan muka air tanah di musim kemarau,

gambut sangat kering dan mudah terbakar. Pengeringan

lahan gambut terjadi lebih cepat dan lebih lama jika ada

kanal yang dibuat untuk kegiatan pertanian,

perkebunan, dan juga pembalakan liar.

Para peneliti menyatakan bahwa kebakaran di

area Proyek Lahan Gambut 1 juta hektar, di Kalimantan

Tengah, menyebabkan hilangnya lapisan gambut.

Limin, et al (2007) mengatakan, hilangnya gambut

akibat kebakaran pada tahun 2002, menyebabkan

hilangnya gambut rata-rata mencapai kedalaman 42 cm.

Tingkat kehilangan gambut karena kebakaran

tergantung pada kedalaman air tanah. Page et al (2002)

51 cm. Usup et al (2004) dan Couwenberg et al (2009),

dan Ballhorn et al (2009)  berkisar antara 27 cm hingga

33 cm. Kondisi optimal untuk kebakaran gambut

meliputi: (1) muka air rendah, (2) kelembaban tanah

rendah, dan (3) kayu bakar yang tersedia dalam matriks

gambut. Secara fisik, lapisan gambut yang lebih dalam

(20-50  cm)  mengandung lebih  banyak serpihan kayu
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dibandingkan pada lapisan permukaan (Usup, at al.,

2004).

Pemadaman kebakaran di lahan gambut

memerlukan tenaga, waktu dan dana yang cukup besar.

Untuk memadamkan kebakaran gambut, dibutuhkan

300-450 liter air/m2, agar dapat sepenuhnya

dipadamkan, serta membanjiri permukaan tanah untuk

mencegah pasokan oksigen ke tanah (Limin, et al.,

2007). Pemadaman yang tanggung dan hujan dengan

intensitas rendah tidak akan dapat memadamkan api

yang bergerak dibawah gambut (underground fire).

Akibatnya, bara api akan terus mengeluarkan asap

tebal, karena pembakaran yang tidak sempurna (TSA-

CIMTROP UPR, 2015), dan melepaskan gas

berbahaya ke atmosfer yang menyebabkan masalah

kesehatan masyarakat. Penelitian lebih lanjut tentang

kebakaran gambut, terutama di Indonsia seperti yang

dilaporkan oleh Page et al, (2002) bahwa kebakaran

gambut pada tahun 1997, melepaskan 810 hingga

2.570 Mt karbon, yaitu (106 ton), ke atmosfer. Van der

Werf et al., (2008) juga melaporkan bahwa rata-rata 74

juta ton karbon per tahun antara 2000 - 2006,

dilepaskan oleh kebakaran gambut Borneo. Jumlah

karbon yang dilepaskan dari kebakaran gambut ini

hanya membuat Indonesia menjadi salah satu

penghasil emisi CO2 terbesar di dunia, (Hooijer et al

2006). Gas-gas yang dilepaskanke
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atmosfer adalah CH4, CO2 dan CO, yang paling

dominan adalah CO2 (Nurhayati A.D at al., 2010).

Amonia, hidrogen sianida, dan partikel halus sangat

berbahaya, meskipun kehidupan mereka di atmosfer

lebih pendek daripada gas rumah kaca, tetapi partikel ini

mempengaruhi sistem bumi dan lingkungan setidaknya

dalam skala waktu yang singkat (Kuwate, et al, 2018) .

Konsentrasi partikulat (PM10) di Palangka Raya pada

tahun 2015, menunjukkan konsentrasi> 2.500 μ g / m3

(Hayasaka dan Sepriando, 2018) lebih tinggi

dibandingkan pada tahun 2002 dan 2006 yang <2.000

ug / m3 (Hayasaka, et al, 2015). Kebakaran juga

menyebabkan kerugian sosial-ekonomi bagi

masyarakat, dengan yang pada 2015 diperkirakan

mencapai IDR 221 triliun (Bank Dunia, 2016).

2. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

melanjutkan penelitian oleh Limin, et al (2007) dalam

menentukan kehilangan gambut dan karbon akibat

kebakaran yang selalu terjadi di 3 area yang berbeda,

yaitu, kawasan hutan yang tumbuh kembali, area

terbuka dan hutan terdegradasi.

3. Metode
Penelitian ini dilaksanakan di daerah

Kalampangan, di bekas Proyek Lahan Gambut Blok C

(2 ° 17'21,23 "S; 114 ° 1'58,31" E), Kalimantan Tengah

(Gambar 1) tahun 2014. Daerah ini terdegradasi akibat

drainase dan deforestasi, kebakaran terjadi pada tahun-

tahun El Niño yaitu tahun 1997, 2002, 2006, 2009 dan

2015. Untuk mengukur hilangnya gambut akibat

kebakaran, pipa besi dipasang pada 3 (tiga) lokasi

berbeda :

(1) Re-growing forest (RF) dengan kode pipa 1, 2, 3, 4

dan 5 (Gambar 2), lokasi ini terbakar pada tahun

1997 dan 2002. Spesies pohon yang dominan adalah

tumih (Combretucarpus rutundatus), gerunggang

(Cratoxylon arborencens), akasia (Acaciamangium)
dan mahambung (Shorea smithiana).

(2) Area terbuka (DB) dengan kode pipa 6, 7, 8, 9, 10

dan 11 (Gambar 3), terbakar pada tahun 1997, 2002

dan 2009. Area ini didominasi oleh pakis, termasuk

kalakai (Stenochlaena palustris), hawuk (Pteridium
aquilinum) dan lampesau (Blechnum serrulatum).

(3) Area hutan terdegradasi (DF) dengan kode pipa 12,

13 dan 14 (Gambar 4), lokasi ini belum pernah

terbakar sebelumnya. Spesies pohon yang dominan

adalah tumih (Combretucarpus rotundatus),
hangkang (Palaquium leiocarpum), punak

(Tetramerista glabra), jelutung (Dyera polyphylla).
Pipa dipasang pada Agustus 2014, kemudian

diberi tanda di permukaan serasah, dan ketebalan serasah

diukur  (Tabel  1).  Pipa  diukur  kembali pada
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bulan Novemeber 2014 setelah terjadinya kebakaran

pada bulan sebelumnya (Oktober 2014).

Lima ulangan sampel (volume: 100 cm3)

dikumpulkan di sekitar tiga lokasi menggunakan ring

sample. Sampel gambut dikumpulkan dan dikeringkan

dengan oven pada suhu 105 ° C hingga 96 jam.

Kandungan karbon tanah gambut ditentukan dengan

alat analisis CN (Sumigraph NCH-22; Sumika

Chemical Analysis Service Ltd., Osaka, Jepang) (Itoh

et al., 2017). Kehilangan karbon dihitung

menggunakan rumus:

Keterangan:
KC : Kehilangan

karbon KK :

Kandungan karbon BV

: Berat volume

KG : kedalaman gambut

Gbr 1. Lokasi penelitian di Kalampangan Zone, eks

Proyek Lahan Gambut 1 juta hektar Block C,

Kalimantan Tengah.

Tbl 1. Ketebalan seserah saat pemasangan pipa besi
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(A) (B) (C)

Gbr 2. Installasi pipa besi di 3 lokasi berbeda; (A) Re-

growing forest (RF); (B) Degraded burn (DB);

dan Degraded forest (RF)

4. Hasil

Kehilangan gambut
Kebakaran tahun 2014 menyebabkan hilangnya

banyak gambut. Perbandingan antara tiga kondisi lahan

gambut yang berbeda menunjukkan bahwa DF

mengalami kehilangan gambut tertinggi pada 53,9 ±

21,9 cm (rata-rata ± SD, n = 3), diikuti oleh RF pada

44,2 ± 17,1 cm (n = 5) dan DB pada 32,1 ± 12,6 cm (n

= 6).

(A) (B) (C)

Gbr 3. Kehilangan karbin setelah kebakaran pada 3

lokasi berberda; (A) Re-growing forest (RF);

(B) Degraded burn (DB); and Degraded forest

(RF)

Gbr 4. Ilustrasi kehilangan gambut pada 3 lokasi

berbeda
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Gbr 5. Kebakaran di Hutan Kampus tahun 2019

Kehilangan karbon

Tbl 2. Kehilangan karbon dan potencial CO2 di RF,

DB dan DF pada kebakaran tahun 2014

Air tanah

Gbr 6. (A) Air tanah di DF; (B) Air tanah di DB
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4. Diskusi
Hasil pengukuran kehilangan gambut

menggunakan pipa besi di tiga kondisi lahan gambut

tropis yang terkena dampak kebakaran menunjukkan

bahwa wilayah DF memiliki kehilangan gambut yang

tertinggi, diikuti oleh area RF dan DB. Hal ini

disebabkan karena area DF, memiliki muka air yang

sangat jauh dari permukaan tanah yaitu sekitar -140 cm

(Gambar 6A), memiliki rata-rata lapisan seresah yang

cukup tebal 17,3 ± 2,47 cm (Tabel 1 dan Gambar 4),

tingkat kematangan gambut yang rendah, berat volume

0,13 g/m3 (Tabel 2), gambut sangat kering, sistem akar

yang dalam akan menjadi bahan bakar untuk kebakaran

selanjutnya. Wilayah RF memiliki lapisan serasah rata-

rata 5,94 ± 3,26 cm (Tabel 1 dan Gambar 4), gambut

memiliki tingkat kematangan sedang, kerapatan curah

0,14 g / m3 (Tabel 2), masih berupa pohon mati dan

menjadi bahan bakar api. . Kandungan kayu yang tinggi

dan berat volume yang rendah, memungkinkan oksigen

disuplai ke lapisan gambut yang lebih dalam ketika

pembakaran yang membara terjadi (Usup, et al., 2004).

Api di bawah permukaan gambut (underground fire)
akan meningkat ketika gambut mengering, tetapi juga

tergantung pada kadar air pada gambut, (Rein et al.,

2008; Huang dan Rein, 2015). Perubahan kedalaman

gambut yang terbakar berdasarkan frekuensi kebakaran,

akan berkurang jika terjadi di lokasi yang sama

(Konecny et al. 2016). Sebaliknya, area DB telah

dibakar beberapa kali, lapisan seresahnya tipis rata-rata

6,66 ± 0,71 cm (Tabel 1 dan Gambar 4), muka air tanah

rendah sekitar -80 cm (Gambar 6B), gambut memiliki

tingkat kematangan yang tinggi (terjadi kompaksi),

berat volume 0,14 g/m3 (Tabel 2), dan bahan bakar

(kayu dan akar) mulai berkurang. Sebagai hasil dari

pembakaran, karbon organik, dan nitrogen total

berkurang dalam gambut yang tersisa, sedangkan nutrisi

mineral, pH, dan berat voliume meningkat (Smith et al.,

2001; Dikici & Yilmaz, 2006); Karena pembakaran

yang tidak sempurna, beberapa bahan yang mudah

terbakar masih tersisa sebagai pohon mati dan arang,

menjadi bahan bakar untuk api berikutnya (Limin atal.,

2007). Sejalan dengan tren yang dilaporkan dalam

kehilangan gambut, hilangnya karbon dari kebakaran

(Tabel 2) paling tinggi di lokasi DF, diikuti oleh RF dan

kemudian situs DB.

Kehilangan gambut juga akan menyebabkan

kehilangan karbon (Tabel 2), dalam penelitian ini

kehilangan karbon dari pembakaran gambut lebih besar

di daerah yang masih berhutan (DF) sekitar 382,6 ton

C/ha, setelah itu di daerah RF sekitar 240,0 ton C/ha dan

area DB sekitar 337,9 ton C/ha. Area DF tidak pernah

terbakar sejak 1997, lapisan seresah tebal, berat volume

0,13 g/m3, kedalaman air tanah -140 cm, gambut sangat

kering, api membakar gambut secara vertikal hingga
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titik tertentu kemudian menyebar secara horizontal.

Jumlah biomassa yang dikonsumsi oleh api tergantung

pada seberapa dalam gambut (Hu et al., 2018).

Kedalaman kebakaran bervariasi, pada beberapa

tempat kebakaran gambut hingga kedalaman 0,85 m,

menghasilkan emisi karbon 31,5 kg C m-2 (Page et al.,

2002; Page and Banks, 2007). Sedangkan area RF dan

area DB, seresahnya lebih tipis, telah terbakar

beberapa kali, berat volume 0,13 g/m3, muka air tanah

sekitar -80 cm.

Pada lokasi penelitian telah terjadi kebakaran

empat kali (1997, 2002, 2006, 2009 dan 2014),

sehingga akan ada banyak kehilangan gambut. Jika

rata-rata kehilangan gambut, seperti misalnya pada

area RF (terbakar tiga kali; 1997, 2002 dan 2014)

adalah 44,2 cm, total kehilangan gambut akibat

kebakaran adalah 132,6 cm; dalam DB (terbakar empat

kali; 1997, 2002, 2009 dan 2014), rata-rata kehilangan

gambut adalah 32,1 cm dan total kehilangan gambut

akibat kebakaran adalah 128,2 cm; dan dalam DF

(terbakar pada 2014), rata-rata dan total kehilangan

gambut adalah 53,9 cm. Kehilangan gambut ini juga

akan mengurangi kemampuan gambut untuk menahan

air selama musim hujan. Gambut yang ada menjadi

jenuh dan tidak mampu menyerap air. Jadi pada tahun

2015 itu berkontribusi terhadap terjadinya banjir besar

di lokasi ini (Gambar 7) (Kusin & Kulu, 2017), seperti

juga telah dilaporkan oleh Wosten et al., (2008).

Berdasarkan data curah hujan (Gambar 8), tertinggi

pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2006,

tampaknya banjir pada tahun 2015 dapat terjadi karena

gambut yang ada di daerah ini tidak dapat menyerap

air.

Gbr 7. Banjir di base camp CIMTROP – Kalampangan

area (2015)
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Gbr 8. Curah hujan di lokasi penelitian

5. Kesimpulan

Kebakaran merupakan ancaman besar terhadap

keberadaan gambut dan memberikan kontribusi besar

pada emisi gas rumah kaca. Hilangnya gambut akan

mengurangi kemampuannya untuk menyerap air hujan

dan dengan demikian berkontribusi terhadap banjir.

Karena itu diperlukan langkah-langkah mendesak untuk

mendeteksi, mencegah, dan memberantas kebakaran

lahan gambut dengan lebih baik.

6. Ucapan terima kasih

Terima kasih kami atas tim pemadam kebakaran

(TSA) - CIMTROP Universitas Palangka Raya atas

dedikasinya yang tanpa henti untuk memadamkan api di

lokasi ini dan membantu dalam pelaksanaan penelitian

ini.
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Abstrak
Bergesernya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi
memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar
minyak dan gas bumi kepada pemerintah provinsi. Kondisi ini merupakan pekerjaan yang cukup berat
khusunya bagi pemerintah provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki 7 (tujuh) Kabupaten/Kota
pesisir dan 132 pulau, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan wilayah pesisir terutama
dalam hal pengawasan karena terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana yang dimiliki serta jarak
Ibu Kota Provinsi ke wilayah-wilayah pesisir tersebut cukup jauh. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah
provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir direpresentasikan dengan menetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis
masyarakat menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018
belum seutuhnya mengakomodir hak-hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya
model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi.

Kata kunci: Pengelolaan, Pesisir, Masyarakat

1. Pendahuluan
Secara geografis Indonesia terletak di

antara dua benua, yakni benua Asia dan Australia,

serta berada di antara dua samudera yakni

samudera India dan Pasifik. Selain itu, Indonesia

merupakan negara kepulauan terbesar di dunia

yang terdiri dari 17. 508 pulau yang terbentang

dari sabang hingga merauke (Herry Fitriansah,

2012). Dengan kondisi geografis yang demikian,

Indonesia memiliki kekayaan dan sumber daya

laut yang berlimpah dan bervariasi (A. Dewi,

2018). Selanjutnya dengan panjang garis pantai

81.000 km, wilayah lautan Indonesia lebih luas

dari wilayah daratan. Kondisi ini menjadikan

wilayah pesisir sebagai basis utama pendapatan

masyarakat Indonesia (M. Fabianto dan P.

Berhitu, 2004). Diperkirakan 150 juta penduduk

Indonesia bermukim di wilayah pesisir, dan 80%

lokasi industri Indonesia terletak di wilayah

pesisir yang di dominasi oleh pabrik batubara.

Indonesian Centre For Environmental Law

mencatat dari total 53.717 pabrik batubara di

Indonesia, 53.717 atau 82% terletak di wilayah

pesisir (ICEL, 2019). Wilayah pesisir secara

umum diartikan sebagai pertemuan antara lautan

dan daratan. Wilayah pesisir memiliki potensi

yang kaya dan unik serta bernilai ekonomi tinggi.

Kondisi ini menghadapkan wilayah pesisir pada

ancaman yang tinggi pula. Saat ini muncul gejala

buruk di wilayah pesisir, yakni pemanfaatan dan

pengelolaan wilayah pesisir yang membahayakan

keberlanjutan sumber daya pesisir seperti

pencemaran, penangkapan ikan dengan peledak,

ekploitasi, keruskan ekosistem pesisir, konflik

pemanfaatan ruang dan sebagainya (R. Dahuri,

2001). Kondisi ini mengancam kelestarian sumber

daya pesisir sekaligus mengancam kesejahteraan

nelayan dan masyarakat pesisir yang

menggantungkan kehidupannya pada sumber daya

pesisir.

Wilayah pesisir kerap menjadi

perbincangan di berbagai forum baik nasional

maupun internasional. Hal ini di sebabkan karena

kekhawatiran msyarakat atas kondisi lingkungan

laut. Hasil penelitian menyatakan 83% masyarakat

Indonesia khawatir akan kelestarian lingkungan

pesisir di masa depan (Mahfud Effendi, 2009).

Pembukaan UUD 1945 menentukan kewajiban
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pemerintah untuk melindungi dan menjamin

kesejahteraan segenap bangsa Indonesia termasuk

masyarakat pesisir. Selanjutnya untuk

mewujudkan pengelolaan dan perlindungan

wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan,

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

memberikan kewenangan kepada pemerintah

daerah untuk mengelola wilayah laut yang ada di

wilayahnya. Berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan

wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh

12 mil di luar minyak dan gas bumi merupakan

kewenangan pemerintah daerah provinsi. Dengan

demikian pemerintah daerah kabupaten/kota tidak

mempunyai kewenangan dalam pengelolaan

wilayah pesisir. Ketentuan ini memperlihatkan

betapa luasnya wilayah pesisir yang menjadi

kewenangan pemerintah provinsi. Di samping itu,

sumber daya manusia dan sarana yang ada di

pemrintah daerah provinsi sangat terbatas,

sehingga memerlukan peran serta masyarakat agar

pengelolaan wilayah pesisir dapat terlaksana

dengan optimal. Keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir di atur dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 memberikan legalitas kepada

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-

KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan

Masyarakat Dalam PengelolaanWilayah Pesisir

Dan Pulau-Pulau Kecil, menentukan bahwa peran

serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah

pesisir merupakan kesadaran masyarakat dan

keterlibatannya dalam pengelolaan wilayah

pesisir. Keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan

wilayah pesisir bertujuan agar pengelolaan

wilayah pesisir terlaksana dengan tepat dan

berdaya guna. Selain itu pemerintah berkewajiban

untuk memberdayakan masyarakat pesisir

berdasarkan potensi, karakteristik, dan

kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat pesisir

diperlukan untuk mendorong mereka menentukan

pilhan terbaik  dalam memanfaatkan sumber daya

pesisir.

Provinsi Lampung merupakan pintu

gerbang pulau Sumatera yang menghubungkan

dengan Pulau Jawa yang memiliki kawasan pesisir

laut yang sangat besar. Lampung memiliki 7

(tujuh) wilayah kabupaten kota pesisir yang

membutuhkan rencana pembangunan yang

terintegral lintas sektor, administrasi hulu dan

hilir. Rencana pembangunan kawasan pesisir

menjadi sangat penting untuk terintegral antara

kawasan darat dan laut mengingat potensi pesisir

Lampung sangat besar sebagai aset pembangunan

daerah dan semakin maraknya permasalahan-

permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir

antar sektor dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun

2014 tentang Perubahan  atas Undang-Undang

Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

mengharuskan pemerintah daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

perencanaan pengelolaan kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil secara terpadu dengan

melibatkan stakeholder terkait terutama

masyarakat sebagai pengguna langsung yang

meliputi rencana strategis, rencana zonasi,

rencana kelola dan rencana aksi. Sebagai tindak

lanjut dari amanat Undang- Undang Nomor 1

tahun 2014, pemerintah provinsi lampung

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Lampung 2018-2038. Peraturan Daerah ini

memuat arah kebijakan lintas sektor dalam

pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil di Provinsi Lampung dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya masyarakat yang menggantungkan

kehidupannya di wilayah pesisir.

Selanjutnya mencermati Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Provinsi Lampung 2018-2038, telah

mengatur mengenai keterlibatan masyarakat

dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 1 angka

57 Peraturan Daerah ini menentukan bahwa

masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari

masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan

masyarakat tradisional. Selanjutnya Pasal 3 huruf

i menentukan bahwa ruang lingkup peraturan

daerah ini yakni hak, kewajiban, dan peran serta

masyarakat. Kemudian di pertegas oleh ketentuan

Pasal 4 huruf g bahwa RZWP-3-K berdasarkan

asas peran serta masyarakat. Peran serta

masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi
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Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Provinsi Lampung 2018-2038 di atur dalam Bab

X yang memuat hak, kewajiban, dan peran

masyarakat, dan tata cara peran masyarakat dalam

perencanaan RZWP-3-K, peran masyarakat dalam

pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil, dan tata cara peran masyarakat dalam

pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil.

Mengamati ketentuan Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Provinsi Lampung 2018-2038, secara umum

telah mengatur keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir. Namun apabila

diamati lebih lanjut, Peraturan Daerah Provinsi

Lampung Nomor 1 Tahun 2018 masih mempunyai

kekurangan dalam mengatur peran serta

masyarakat untuk terlibat pada pengelolaan

wilayah pesisir Lampung. beberapa kekurangan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1

Tahun 2018 antara lain belum mengatur mengenai

peran masyarakat dalam memberikan usulan

RZWP-3-K, belum mengatur kewajiban

pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha

masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K, belum

mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan pembinaan dalam rangka

peningkatan peran serta dan pemberdayaan

masyarakat dalam RZWP-3-K, dan belum ada

pengaturan lebih lanjut terkait kewajiban

pemerintah daerah untuk memfasilitasi

pengurusan izin oleh masyarakat dan tidak

memuat sanksi apabila kewajiban pemerintah

tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas,

permasalahan dalam penelitian ini mengenai

bagaimana kebijakan pengelolaan wilayah

pesisir Provinsi Lampung saat ini? Dan

bagaimana model kebijakan pengelolaan

wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat?

Adapun tujuan penelitian ini yakni mengetahui

kebijakan pengelolaan wilayah pesisir provinsi

Lampung saat ini, dan mengetahui model
kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung

yang berbasis masyarakat.

2. Bahan dan Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum

normatif yang dilakukan dengan meneliti data

sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan yeng terkait dengan

pengelolaan wilayah pesisir. Bahan hukum

sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian,

dan artikel ilmiah yang terkait dengan

permasalahan yang akan di bahas. Sedangkan

bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa

Indonesia. Selanjutnya data yang diperoleh

dianalisis secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Provinsi Lampung Saat Ini
Provinsi Lampung merupakan salah satu

daerah yang mempunyai potensi di kawasan

pesisir. Potensi kawasan pesisir Lampung dapat di

lihat dari letak Geografis pada kedudukan

103º40’’ (BT) Bujur Timur sampai 105º50’’ (BT)

Bujur Timur dan 3º45’’ (LS) Lintang Selatan

sampai 6º45’’ (LS) Lintang Selatan. Provinsi

Lampung memiliki  areal daratan seluas 35.288,35

km2 termasuk 132 pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Luas laut yang meliputi jarak 12 mil laut dari garis

pantai yang merupakan kewenangan perairan laut

Provinsi Lampung diperkirakan ± 24.820 km2

(atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999).

Panjang garis pantai provinsi Lampung sekitar

1.105 km, yang terdiri dari  empat wilayah pesisir,

yaitu Pantai Barat dengan penjang garis pantai 210

km, Teluk Semangka dengan panjang garis pantai

200 km, Teluk Lampung dan Selat Sunda panjang

garis pantai 160 km, dan Pantai Timur panjang

garis pantainya 270 km.  Provinsi Lampung

memiliki satu pulau yang merupakan batas terluar

bagian Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia

yaitu pulau Betuah yang berada di Kabupaten

Pesisir Barat.  Luas wilayah Provinsi Lampung

tersebut merupakan potensi yang menempatkan

Lampung sebagai provinsi dengan sumberdaya

kelautan dan perikanan yang besar, termasuk

didalamnya terkandung keanekaragaman hayati

dan nonhayati bernilai ekonomi tinggi. Potensi

kelautan dan perikanan tersebut pada umumnya

dibedakan menjadi sumber daya terbarukan

(renewable resources), seperti sumber daya

perikanan (perikanan tangkap dengan potensi luas

24.820 km2, dan perikanan budidaya dengan

potensi lahan 103.564 ha), mangrove, terumbu

karang, padang lamun, energi gelombang, pasang

surut, angin dan sinar matahari; dan sumber daya

tidak terbaharukan (non-renewable resources),

seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan

berbagai jenis mineral. Selain, juga terdapat

berbagai macam potensi jasa lingkungan yang
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dapat dikembangkan seperti pariwisata bahari,

industri maritim, jasa angkutan, pembangkit listrik

dan sebagainya. Selain itu terdapat potensi dan

peluang pengembangan meliputi perikanan

tangkap, budidaya perikanan laut, pengembangan

pulau-pulau kecil, pemanfaatan air laut dalam

(deep sea water), Kandungan minyak dan gas, dan

keanekaragaman hayati laut.  Pengambangan

usaha kelautan berkaitan dengan budidaya dan

perikanan tangkap di wilayah perairan provinsi

Lampung masih cukup potensial walaupun

kondisinya saat ini sangat dipengaruhi oleh

terjadinya penurunan kualitas air akibat

pencemaran dan kerusakan ekosistem pantai yang

berakibat kepada penurunan produktivitas

budidaya dan perikanan tangkap. Belum

maksimalnya upaya konservasi lingkungan dan

pemenuhan sarana perikanan yang memadai bagi

pelaku usaha kelautan. Peluang lain yang tidak

kalah pentingnya adalah potensi sumberdaya

manusia masyarakat pesisir terkait sosiokultur

masyarakat dikawasan pesisir,salah satunya

kearifan lokal dan inisiatif dalam pengelolaan

sumberdaya alam yang lestari.Tumbuh dan

berkembangnya kelompok-kelompok nelayan

tradisional, Kelompok Konservasi, masyarakat

pelestari hutan mangrove dan lembaga swadaya

masyarakat yang konsen terhadap pemberdayaan

masyarakat dan pengelolaan kawasan wilayah

pesisir, menjadi  mitra strategis pemerintah daerah

dalam mendukung pembangunan pesisir Lampung

yang terpadu dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir

Provinsi Lampung semakin beragam seiring

dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan

pembangunan, yang diikuti dengan semakin

meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim

di wilayah pesisir. Data terakhir menunjukkan

bahwa saat ini lebih dari 1 juta kepala keluarga

menggantungkan kehidupannya di wilayah pesisir

Lampung. Semakin pesatnya pertumbuhan

penduduk dan kegiatan pembangunan di wilayah

pesisir, maka semakin meningkat pula tekanan

terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir.

Misalnya pada tahun 2016 lebih dari 136.00 ha

hutan bakau di pesisir rusak parah (A. Widodo,

2016). Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah

Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan

tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan

optimalisasi hasil yang diperoleh serta

mengurangi dampak negatif yang terjadi di

wilayah pesisir perlu dilakukan sinkronisasi

program antar lembaga. Salah satu instrumen

hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan

sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9

ayat (5) bahwa Rencana Kawasan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan

Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah

Provinsi Lampung menetapkan Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.

Rencana tata ruang wilayah provinsi Lampung

merupakan acuan dari segala aspek perencanaan

pembangunan di provinsi Lampung. Peraturan

Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor

dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau

kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan,

pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian serta

proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Lampung Tahun 2018-2038 pada umumnya telah

memuat ketentuan mengenai partsipasi

masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Apabila diamati lebih lanjut, Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 masih

mempunyai kekurangan dalam mengatur peran

serta masyarakat untuk terlibat pada pengelolaan

wilayah pesisir Lampung. Beberapa kekurangan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1

Tahun 2018 yakni:

a) Belum mengatur mengenai peran masyarakat

dalam memberikan usulan RZWP-3-K

Pasal 82 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, hanya

memuat ketentuan mengenai partisipasi

masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K.

Selanjutnya di tegaskan oleh ketentuan Pasal 83

bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan

RZWP-3-K  berupa persiapan penyusunan

RZWP-3-K, penentuan arah pengembangan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

pengidentifikasian potensi dan masalah,

perumusan konsepsi RZWP-3-K, dan penetapan

RZWP-3-K. Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 1 Tahun 2018 belum mencantumkan

secara tegas tata cara dan bentuk partsipasi

masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-
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K sebagaimana amanat Pasal 60 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 60

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur

mengenai hak masyarakat untuk mengusulkan

wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke

dalam RZWP-3-K, dan mengusulkan wilayah

masyarakat hukum adat dalam RZWP-3-K.

Selanjutnya Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-

KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa peran

serta masyarakat dalam perencanan PWP-3-K

dilakukan melalui usulan penyusunan RZWP-3-

K. Usulan RZWP-3-K dari masyarakat menjadi

sangat penting agar RZWP-3-K sesuai dengan

kebutuhan masyarakat pesisir sehingga dapat

meningkatka pendapatan mereka mengingat

tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir saat ini

masih menghadapi berbagai keterbatasan

(Stefanus Stanis, 2005). Tingkat kesejahteraan

masyarakat pesisir yang di rilis oleh Kementerian

Kelautan dan Perikanan mengalami peningkatan

setiap tahun nya, sebagaimana grafik di bawah ini:

Gambar 1. Indeks kesejahteraan masyarakat pesisir

(KKP, 2015)

Kendati perekonomian masyarakat pesisir

mengalami pertumbuhan setiap tahun, namun

kesejahteraan masyarakat pesisir masih menjadi

persoalan. Kemiskinan dan ketimpangan

pendapatan masih menjadi persoalan masyarakat

pesisir. Pada tahun 2015, indeks kesejahteraan

masyarakat pesisir 40,5. Selanjutnya pada tahun

2019 indeks kesejahteraan masyarakat pesisir

sebesar 51, artinya dalam kurun waktu 4 tahun

kesejahteraan masyarakat pesisir tidak mengalami

peningkatan signifikan.

b) Belum mengatur kewajiban pemerintah untuk

mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir

dalam RZWP-3-K

Pilar utama dalam pengelolaan wilayah

pesisir yakni memperbaiki tingkat kemakmuran

masyarakat pesisir (N. Fajri Chikmawati, 2019).

Selama ini pengelolaan wilayah pesisir akrab

dengan kemiskinan masyarakat pesisir (Yusuf

Fadli dan Adie Dwiyanto.N, 2018). Pembangunan

wilayah pesisir Lampung setidaknya dapat

berepedoman pada tiga pilar sebagaimana gambar

di bawah ini:

Gambar 2. Pilar Pembangunan ekonomi wilayah

berbasis sumberdaya (Adrianto, 2007)

Salah satu cara untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pesisir yakni dengan

mendorong kegiatan usahanya sebagai bagian

pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan

masyarakat pesisir umumnya menyangkut

pemberian keterampilan, kesempatan, dan

pengetahuan (Yayan Sopyan, 2014). Pasal 63 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil menentukan bahwa pemerintah dan

pemerintah daerah berkewajiban mendorong

kegiatan usaha masyarakat melalui pemberian

akses teknologi dan informasi, peningkatan

kapasitas, permodalan, jaminan pasar,

infrastruktur, dan sebagainya. Ketentuan ini di

ikuti oleh ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-

KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dan Pulau-Pulau Kecil. Namun Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum

mengatur sama sekali mengenai kewajiban

pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan

usaha masyarakat pesisir.

c) Belum mengatur kewajiban pemerintah daerah

untuk menyelenggarakan pembinaan dalam

rangka peningkatan peran serta dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

wilayah pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan

prinsip keseimbangan pembangunan dan

konservasi guna mewujudkan pengelolaan

wilayah pesisir yang berkelanjutan (L. Sarah

Hiariei dan N.R. Romeon, 2013). Hal ini selaras
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dengansalah satu tujuan dibentuknya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 yakni memperkuat

peran serta masyarakat dan mendorong inisiatif

masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (H.

Tinambunan, 2016). Selanjutnya mengenai

kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan

pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir

telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-

KP/2014. Adapun pembinaan dalam rangka

peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir dilakukan melalui

bimbingan, bantuan hukum, sosialisasi,

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Namun

ketentuan ini belum diadopsi oleh Peraturan

Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun

2018-2038. Padahal peran serta masyarakat pesisir

dalam pengelolaan wilayah pesisir sangat penting,

mengingat masyarakat pesisir merupakan ujung

tombak pembangunan wilayah pesisir. Selain

meningkatkan partisipasi masyarakat, pembinaan

diperlukan guna memberikan pemahaman kepada

masyarakat pesisir untuk menjaga lingkungan

pesisir, memanfaatkan sumberdaya pesisir secara

rasional, dan menyeimbangkan pembangunan

dengan pelestarian sumberdaya pesisir (T.

Kusumastanto dan Y. Wahyudin, 2012).

d) Belum mengatur lebih lanjut mengenai

kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi

pengurusan izin oleh masyarakat, dan sanksi

apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Pengelolaan wilayah pesisir mengenal dua

bentuk izin, yakni izin lokasi dan izin pengelolaan.

Izin lokasi merupakan dasar untuk memperoleh

izin pengelolaan. Izin lokasi diberikan dengan

mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir

dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan

tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas

damai kapal asing. Selanjutnya izin pengelolaan

wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan

pemanfaatan sumber daya pesisir dan perairan

pualu-pualu kecil. Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 menentukan bahwa

pemerintah dan pemerintah daerah wajib

memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin

pengelolaan kepada masyarakat lokal dan

masyarakat tradisional. Pasal 63 ayat (1) Peraturan

Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun

2018-2038 telah mengatur mengenai kewajiban

Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk memfasilitasi

pemberian izin lokasi perairan pesisir dan izin

pengelolan. Namun Peraturan Daerah Provinsi

Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum memuat

lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme

pemfasilitasan izin tersebut, serta tidak mengatur

sanksi apabila Gubernur, Bupati/Walikota tidak

mematuhi kewajiban tersebut, setidaknya sanksi

administratif guna menjamin terlaksananya

kewajiban pemerintah tersebut. Pemberian

fasilitas dalam perizinan lokasi dan perizinan

pengelolaan wilayah pesisir menjadi suatu

keharusan sebagai salah satu bentuk

pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya

nelayan dan petani ikan (D. G. Bengen, 2001).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

menentukan bahwa pengelolaan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan

pemerintah provinsi. Ketentuan ini dipertegas oleh

Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan

Pulau-Pulau Kecil pada intinya menyatakan

bahwa kewenangan pengelolaan wilayah pesisir

khususnya perizinan adalah kewenangan

pemerintah provinsi (Z. Aspan dkk., 2019).

Berdasarkan uraian diatas, Peraturan

Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun

2018-2038 sebagai representasi kebijakan

pemerintah daerah provinsi Lampung, secara

umum telah memberikan legalitas kepada

masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan

wilayah pesisir. Namun apabila di cermati lebih

lanjut, Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 1 Tahun 2018 belum seutuhnya

mengakomodir hak-hak masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 belum

masih memiliki sejumlah kelemahan yakni Belum

mengatur mengenai peran masyarakat dalam

memberikan usulan RZWP-3-K, Belum mengatur

kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan

usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K,

Belum mengatur kewajiban pemerintah daerah

untuk menyelenggarakan pembinaan dalam

rangka peningkatan peran serta dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

wilayah pesisir, Belum mengatur lebih lanjut

mengenai kewajiban pemerintah untuk

memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat,

dan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak
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dilaksanakan. Berbagai kelemahan ini disebabkan

karena peraturan perundang-undangan terkait

pengelolaan wilayah pesisir belum diakomodir

semua dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 1 Tahun 2018 tersebut. Minimnya

ketentuan yang memuat keterlibatan masyarakat

dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 1 Tahun 2018 disebabkan karena

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil belum

dijadikan pedoman dalam penyusunan nya. Hal ini

dapat dilihat pada bagian konsideran yang tidak

mencantumkan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 sebagai

dasar mengingat nya.

2. Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah

Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat
Wilayah pesisir dan kekayaan sumberdaya

nya menjadi alternatif pendukung pembangunan

nasional. Selain itu sumber daya daratan semakin

terbatas, hal ini pula yang menyebabkan jumlah

penduduk di wilayah pesisir semakin meningkat

(B. Pramudyanto, 2014). Secara bentang alam

wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri,

yakni pesisir merupakan tempat bertemunya

daratan dan lautan (Kay dan Alder, 1999).

Konsekuensi yang timbul dari kekayaan

sumberdaya pesisir yakni munculnya berbagai

persoalan pengelolaan akibat dari berbagai

kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Untuk

mengatasi berbagai persoalan tersebut,

pemerintah menetapkan beberapa peraturan

terkait pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu

aturan yang membawa banyak perubahan dalam

pengelolaan wilayah pesisir yakni Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 memuat ketentuan

mengenai pembagian urusan pemerintah di bidang

kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah

provinsi mempunyai kewenangan untuk

mengelola wilayah pesisir sejauh 12 mil, artinya

kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota

untuk mengelola wilayah pesisir dihilangkan.

Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir

yang tadinya secara desentralisasi berubah

menjadi dekonsentrasi.

Bergesernya kewenangan pengelolaan

wilayah pesisir dari desentralisasi menjadi

dekonsentrasi merupakan pekerjaan yang cukup

berat bagi pemerintah provinsi. Misalnya provinsi

Lampung yang memiliki 7 (tujuh)

Kabupaten/Kota pesisir yakni Kota Bandar

Lampung, Kabupaten Lampung Selatan,

Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur, dan

Pesisir Barat. Selain itu Provinsi memiliki 132

pulau yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah pesisir

tersebut. Kondisi yang demikian menyebabkan

pemerintah provinsi kesulitan dalam pengelolaan

wilayah pesisir terutama dalam hal pengawasan.

Disamping terbatasnya sumberdaya manusia dan

sarana yang dimiliki pemerintah provinsi, jarak

dari Ibu Kota Provinsi ke wilayah-wilayah pesisir

tersebut cukup jauh. Pengelolaan wilayah pesisir

Lampung pada dasarnya sudah di atur dalam

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1

Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung

Tahun 2018-2038. Namun dalam PERDA tersebut

belum mengakomodir sepenuhnya partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Padahal dengan keterbatasan yang ada pada

pemerintah provinsi, masyarakat merupakan

komponen penting dalam mengelola wilayah

pesisir Lampung yang optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat

merupakan pilihan yang tepat mengingat beberapa

keterbatasan baik perangkat hukum, sumberdaya

manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki

provinsi Lampung saat ini. Pengelolaan wilayah

pesisir berbasis masyarakat merupakan strategi

komprehensif untuk menangani berbagai

persoalan pengelolaan wilayah pesisir melalui

partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat pesisir

(N. Nurdin, 2010). Selanjutnya model pengelolaan

wilayah pesisir berbasis masyarakat sebagaimana

dalam skema di bawah ini:

Fasilitator
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Gambar 3. Skema pengelolaan pesisir berbasis

masyarakat

Model kebijakan pengelolaan wilayah

pesisir Lampung berbasis masyarakat mulai dari

proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

dan evaluasi sebagaimana ketentuan Pasal 62

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau

Kecil  pada intinya menentukan bahwa

masyarakat mempunyai hak yang sama dalam

perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil. Ketentuan ini di tegaskan pula

dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014

tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa masyarakat

mempunyai kesempatan yang sama untuk

berperan serta dalam perencanaan pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya

Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi

Lampung Nomor 1 Tahun 2018 memuat ketentuan

bahwa penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan

melibatkan peran serta masyarakat. Guna

mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang

terpadu, berdaya saing, dan berkelanjutan,

makalah ini menawarkan beberapan model

pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis

masyarakat sebagai berikut:

a. Proses perencanaan

Peran serta masyarakat dalam perencanaan

pengelolaan wilayah pesisir Lampung dilakukan

melalui usulan RZWP-3-K. Pada model ini,

pemerintah provinsi Lampung di tuntut untuk

memberikan pembinaan kepada masyarakat

pesisir guna memicu pemikiran kreatif dan

inovatif mereka dalam perencanaan pengelolaan

wilayah pesisir. Model ini mempunyai

keunggulan dalam memberikan kemampuan

kepada masyarakat pesisir untuk menggali potensi

wilaya pesisir, sehingga kebijakan yang dihasilkan

pun berpihak pada lingkungan pesisir dan

masyarakatnya.

b. Proses pelaksanaan

Masyarakat harus di posisikan sebagai

pengelola sumberdaya utama dalam pelaksanaan

pengelolaan wilayah pesisir. Pada tahap

pelaksanaan diperlukan kerjasama berbagai pihak

dalam hal ini pemerintah daerah, perguruan tinggi,

Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat

pesisir Lampung. Model ini menghendaki

kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan

masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat

pesisir dapat berupa pengembangan aksesibilitas

masyarakat terhadap sumber daya alam dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pesisir khususnya di Lampung. Selanjutnya

pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir

Lampung dilakukan dengan peningkatan

aksesibilitas masyarakat pesisir dalam

pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat

pesisir sangat diperlukan agar menghasilkan

keputusan yang sesuai dengan aspirasi, potensi,

dan kepentingan masyarakat pesisir. Adapun

sasaran pemberdayaan masyarakat khususnya

masyarakat pesisir yaitu terpenuhinya kebutuhan

pokok masyarakat pesisir, tersedianya sarana dan

prasarana yang baik, meningkatkan peran

kelembagaan masyarakat, terciptanya kegiatan-

kegiatan ekonomi produktif, dan terciptanya

kegiatan ekonomi yang berbasis pada wilayah

pesisir (V. Nikijuluw, 2001).

Kemudian yang tidak kalah penting dalam

proses pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir

yaitu pemberdayaan kearifan lokal. Selain

memilik sumberdaya pesisir yang kaya, provinsi

Lampung juga mempunyai nilai kearfian lokal

yang unik disebut Piil Pesenggiri. Kearifan lokal

tersebut mengandung nilai kebaikan dan pedoman

berperilaku dalam bermasyarakat I. Ruslan, 2018).

Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat

untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi

lingkungan, kebutuhan dan kepercayaan (R. Sofia

dkk., 2016). Berkaitan dengan pengelolaan

wilayah pesisir, kearifan lokal masyarakat

Lampung dapat digunakan untuk menjaga

kelestarian wilayah pesisir sesuai nilai-nilai luhur

masyarakatnya. Sejauh ini kearifan lokal telah

ditempatkan dalam peraturan perundang-udangan

terkait pengelolaan wilayah pesisir seperti

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau

Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran

Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau

Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan

Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Daerah Provinsi

Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Namun

kearifan lokal perlu diberdayakan untuk menjamin

pengelolaan wilayah pesisir tanpa merusak
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lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat

pesisir.

c. Proses pengawasan

Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir

dilakukan sejak dimulainya proses pelaksanaan.

Pengwasan wilayah pesisir berbasis masyarakat

dilakukan dengan pendistribusian tanggungjawab

dari pemerintah kepada masyarakat (A. Waluyo,

2014). Salah satu bentuk pendistribusian

kewenangan pengawasan kepada masyarakat

yakni hak masyarakat untuk melapor apabila

terdapat indikasi pelanggaran dalam pengelolaan

wilayah pesisir. Selain memberikan peluang

kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan

pengelolaan lingkungan, pengawasan berbasis

masyarakat dapat memperkuat kebersamaan

masyarakat dalam melindungi potensi daerahnya

(Y. Nurmalasari, 2013). Pengawasan dengan

memberdayakan masyarakat dapat membantu

dalam menyelesaikan berbagai persoalan

pengelolaan wilayah pesisir. Berikut skema

pengawasan berbasis masyarakat:

Gambar 4. Skema pengawasan berbasis masyarakat

(Sulaiman Tripa, 2001)

d. Proses evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah proses pengawasan.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui

kekurangan dan kelebihan pengelolaan

wilayah pesisir. Evaluasi berbasis masyarakat

merupakan kerjasama antara pemerintah dan

masyarakat untuk memberikan penilaian

terhadap proses pengelolaan wilayah pesisir.

Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi

ini menjadi penting untuk perbaikan

pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir,

mengingat masyarakat terutama yang hidup di

pesisir merasakan langsung dampak

pengelolaan wilayah pesisir karena mereka

selalu hidup berdampingan dengan ligkungan

pesisir.

Rasa tanggungjawab masyarakat terhadap

wilayah pesisir perlu di kembangkan untuk

mendukung model pengelolaan wilayah pesisir

berbasis masyarakat. Model pengelolaan wilayah

pesisir berbasis masyarakat mempunyai

keunggulan antara lain menjaga fungsi dan

kelestarian lingkungan pesisir, meningkatkan

pendapatan masyarakat pesisir, meningkatkan

partisipasi masyarakat yang di dasarkan pada nilai

kearifan lokal, pembangunan wilayah pesisir

terpusat pada masyarakat pesisir, membuka akses

sumberdaya bagi masyarakat pesisir, pengelolaan

wilayah pesisir sesuai dengan kebutuhan

masyarakat pesisir, dan masyarakat pesisir dapat

langsung menikmati sumberdaya pesisir.

Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir

Lampung, model pengelolaan wilayah pesisir

berbasis masyarakat dapat dijadikan pedoman

dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah

pesisir yang akan datang. Kebijakan pengelolaan

wilayah pesisir pemerintah provinsi Lampung

yang berbasis masyarakat akan lebih memberikan

jaminan bagi pengelolaan wilayah pesisir tanpa

merusaknya. Penerapan model ini mungkin tidak

akan sulit, mengingat provinsi Lampung saat ini

memiliki kelompok-kelompok nelayan

tradisional, kelompok konservasi, masyarakat

pelestari hutan mangrove dan lembaga swadaya

masyarakat yang berkonsentrasi terhadap

pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan

kawasan wlayah pesisir, menjadi  mitra strategis

pemerintah daerah dalam mendukung

pembangunan pesisir Lampung yang terpadu dan

berkelanjutan.

4. Kesimpulan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Lampung Tahun 2018-2038 secara umum telah

memberikan legalitas kepada masyarakat untuk

ikut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Namun apabila di cermati lebih lanjut, Peraturan

Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018

belum seutuhnya mengakomodir hak-hak

masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Adapun model pengelolaan wilayah pesisir

berbasis masyarakat meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pada

tahap perencanaan, masyarakat pesisir

mempunyai kesempatan untuk menggali potensi

wilaya pesisir, sehingga kebijakan yang dihasilkan

pun berpihak pada lingkungan pesisir dan

masyarakatnya. Pada tahap pelaksanaan,

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat

pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir, dan

Masyarakat Laut Aparatur

Negara

Ekonomi, Politik,

Sosial Budaya dll

Kesejahteraan

Pembangunan

Pembangunan
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pemberdayaan kearifan lokal. Pada tahap

pengawasan, dilakukan dengan pendistribusian

tanggungjawab dari pemerintah kepada

masyarakat, sedangkan pada tahap evaluasi

dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah

dan masyarakat untuk memberikan penilaian

terhadap proses pengelolaan wilayah pesisir.
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Abstrak

Lampung University is one of Indonesia’s college located on Sumatera Island. University in Indonesia implement

development strategies in line with the new paradigm of higher education, namely autonomy, evaluation, accreditation,
and accountability. In order to build new buildings sometimes universities use vacant land or greenspace, this thing
happened to fulfill the shortage of buildings due to the surge in the number of academic community. Therefore, the
existence of open space is increasingly eroded due to building construction. According to Indonesian Law Number 26
Year 2007 it is explained that the percentage of greenspace that must be owned is 30% of the total land area. Based on
University of Lampung’s vision and mission, in 2025 Unila wants to be a Top Ten university in Indonesia with one of its

mission as a green campus in Indonesia. Therefore, to support the mission a strategy is needed , one of the strategies is
through the development of a clean environment by maintaining variety plants or trees that even need to be increased so
that CO2 in the atmosphere can be controlled. In general, trees have the function of absorbing CO2 and releasing O2,
but individually each tree has a function and CO2 absorption that varies depending on the size or diameter of the tree.
Therefore, this study aims to calculate the needs of CO2 and oxygen demand (O2) and alsos calculate the amount of
Oxygen (O2) contribution in University of Lampung.

Kata kunci: Greenspace, Oxygen Demand (O2), University Of Lampung

1. Preliminary
Lampung University is one of Indonesia’s

college located on Sumatera Island. University in

Indonesia implement development strategies in line

with the new paradigm of higher education, namely

autonomy, evaluation, accreditation, and

accountability. In 2018, the number of academics in

the University of Lampung reached 27,439 people,

divided by 25,805 students, the number of

educational staff as many as 578 people, and the

number of educators as many as 1,056 people, all of

which were spread throughout the faculties at

Lampung University.

Along with the growth in the number of

academic community each year, therefore Unila

must be prepared to face the surge in the number of

existing academic community. Adequate facilities

for lecture room infrastructure are mandatory that

must be prepared by universities. In order to build

new buildings sometimes universities use vacant

land or greenspace, this thing happened to fulfill the

shortage of buildings due to the surge in the

number of academic community. Therefore, the

existence of open space is increasingly eroded due

to building construction. According to Indonesian

Law Number 26 Year 2007 it is explained that the

percentage of greenspace that must be owned is 30%

of the total land area.

Based on the vision and mission of the

University of Lampung in 2025, Unila wants to

become a Top Ten tertiary institution in Indonesia

with one of its mission as a green campus in

Indonesia. Therefore, to support the mission

requires a strategy, one of the strategies is through

the development of a clean environment by

maintaining various plants or trees and even need to

increase the amount so that CO2 in the atmosphere

can be controlled (Banuwa, 2013). In general, trees

have the function of absorbing CO2 and releasing

O2, but individually each tree has a function and CO2

absorption that varies depending on the size or small

diameter of the tree. Therefore, this study aims to

calculate the needs of CO2 and oxygen demand (O2)

and calculate the amountof
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contribution of Oxygen (O2) of the University of

Lampung.

2. Materials and Methods

Materials and methods used in this study are:

2.1 Material
Data collection materials used are expected to

provide maximum results. Materials used for field

observations include meter tape, observation sheets,

scissors, ovens, digital scales in grams, cameras and

rapia straps.

2.2 Research Methods

- Primary Data

Primary data collection is carried out by

conducting a review and collection of data directly

at the University of Lampung obtained directly from

the source, observed, and recorded for the first time.

The determination of questionnaire respondents was

carried out using the Purposive Sampling technique.

As the name implies, the sample is taken with a

specific purpose or objective (Riduwan, 2004). The

proportion of the sample to be used as respondents

was obtained using the Taro Yamane Formula.

- Secondary Data
Data is obtained indirectly, the method of data

collection with this secondary survey was carried

out through the study of documents obtained from

the agencies involved in this research. Secondary

data collection is done through the collection of

documents, archives or literature from various

related agencies. In addition, documentation studies

are also conducted aimed at obtaining data based on

sources originating from books, literature, reports

and other documents relating to writing . This

document can be obtained from government

agencies and archives and personal documents.

2.3 Data Analysis Method

- Calculate the oxygen needs of the

University of Lampung
Calculating oxygen requirements for the

University of Lampung will be analyzed using the

Gerarkis Method. Estimated area of green space is

calculated based on oxygen demand by residents and

motor vehicles.

a. Oxygen demand for population
Humans consume more oxygen for the

combustion of nutrients in the body.

Calculation of the oxygen needs of the

population using the assumption that the

oxygen requirement per day per person is the

same that is equal to 600 liters / day or 0.864

kg / day (Purwatik, 2014).

b. Oxygen demand for vehicle
The biggest consumers of oxygen other

than humans are motorized vehicles so it is

important to be taken into account. Motor

vehicles need oxygen for the process of

burning fuel. The amount of oxygen demand

by motor vehicles per day can be determined

from the amount of fuel consumption

(gasoline and diesel) per day (Nirmalasari,

2013).

The area of greenspace based on  oxygen

requirements is calculated using the Gerarkis

formula with the following assumptions:

a. Oxygen users are only humans, and

motorized vehicles.

b. The number of vehicles going in and out

of the study area is considered the same

every day.

c. Oxygen needs per day per person is the

same that is equal to 600 liters / day or

0.86 kg / day.
d. Oxygen supply is only carried out by

plants and there is no attempt to increase

the area of green space.

e. Population growth and motor vehicles

are constant.

The minimum area of greenspace to meet

the oxygen demand of an urban area is

calculated by the equation (Wisesa, 1988).

Where:

L: City greenspace in the t-year (m2)
P: the amount of oxygen needed for the

population in the year t (grams)

K: the amount of oxygen needed for motor

vehicles in the t-year (gram).

T: the amount of oxygen needed for

livestock in the t-year (gram)
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54: constants which indicate that one m of

land area produces 54 grams of plant dry

weight per day

0.9375: constant which states that one gram

of plant dry weight is equivalent to oxygen

production of 0.9375 gram (g / day).

Calculation of prediction of population

and motorized vehicles, for a given year using

Postcensal Estimated, is the estimated

number of variables after the census. In

principle, the increase in variables is

considered linear, which means that each year

will increase by the same amount.

Information:
Pn: Number of population / motorized

vehicles / livestock in year n

Po: Number of residents / motorized vehicles

Height) as high as 1.3 meters from the ground

surface. Biomass data collection is carried out

using a non-destructive method (not cutting

trees) on each tree in the study area. The

classification for tree biomass is divided into

3, namely sapling level with diameter <10 cm

and plant height> 1.5 m, for pole level with

diameter of 10-20 cm. Before making

measurements, the name of the tree that is the

object of research will be recorded in the

research form and after that only measure the

diameter of the tree trunk using a meter. The

meter position must be aligned in all

directions so that the data obtained is accurate

and for the height of the tree we will measure

using the Hagameter.

Tabel 1. Estimation of biomass using

allometric equations (Hairiah dan Rahayu,

2007)
Estimation of

/ livestock in the initial year
Pm: Total population / motorized vehicles /

Types of Trees biomass

(Kg.pohon-1)

Source

livestock in the estimated year (year m)
n: Difference from 2 known censuses

Branching Tree
BK =

2.62

0.11PD

Ketterings,

2001

- Calculate the contribution of oxygen

existing Greenspace in Universitas

Lampung
Estimating the contribution of oxygen

Tree

unbranched

Bayur

BK = π H
D2/40

BK = -0.3229

D + 4.32

D2/10000

Hairiah et

al, 2007

Arifin, 2001

produced  by  a  tree,  we  first  calculate the
estimate of carbon dioxide present.

According  to  the  Guidelines  for  Using the

Mahoni
BK = 0.0048

D

BK = 0.1479

Priyadarsini,

2011

Hairiyah

Allometric Model for Estimating Biomass

and Forest Carbon Stocks in Indonesia

Number P.01 / VIII-P3KR / 2012, the

Allometric Model is a regression model that

states the relationship between the size or

growth of one individual component of a tree

and the entire component of that individual

tree . This model is used to estimate tree

biomass and forest stands in Indonesia as a

basis for calculating forest carbon stocks and

determining factors for greenhouse gas

emissions, especially carbon dioxide from

Sengon

Akasia Daun

Lebar

Akasia Daun

Kecil

Pulai

Keterangan:

D2,2989

BK =

0.0000478
D2,76

BK = 0.0775

D2 H 0.9018

BK = 0.9861

D0.3086 H0,8450

BK =
0.0000801

D2,471

dan Rahayu,

2007

Waterloo,

1995

Waterloo,

1995

Brown,

1997

Ermawati,

1995

Angsana
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the land-based sector.
a. Tree Biomass

Biomass in woody plants can be

measured using the Allometric equation

which is based on measuring the diameter of

a tree trunk or DBH (Diameter at Breast

BK: Dry weight (Kg/Pohon)

D: DBH (Diameter Breast Height, 1,3 m)

P : wood density (0,7 gr)

H: Total Plant Height (cm)

r : The radius of the tree trunk
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CO2 = Cn x 3,67

Estimated Amount of Carbon = Biomass (ton/ha) x 0,46

b. Plant biomass and liter biomass
The method of measuring biomass of

undergrowth is different from the method of

carbon measurement of woody plants.

Sampling begins with the determination of

the observation plot point with a size of 50 x

50 cm2, then the lower plants (trees <5 cm in

diameter, herbs and grasses) are pruned and

then weighed wet using a scale, then dried

using an oven at 80oC for 48 hours or until

the weight is constant (Afriliyanti, 2017).

Litter biomass measurement can use the

Biomass Expansion Factor formula (Brown,

1997).

Information:
BK = Dry weight (kg)

BB = Wet weight (kg)

c. Estimation of woody necromassa

Measurements were made on the

diameter and length of all dead trees. Then a

small sample of wood measuring 3 x 3 x 3

cm3 is taken, weighed the wet weight and

then put in an oven at 80oC for 48 hours to

calculate the specific gravity. Dead wood

biomass is calculated by the formula (Hairiah

and Rahayu, 2007).

Information:

B: Biomass (kg)

h: Length of wood (m)

r: Wood radius (cm)

s: The specific gravity (gcm-3) and the value

40 are constants

Figure 1. Form of the level of integrity of

dead trees (Hairiah dan Rahayu, 2007)

Estimation of necromass biomass was

analyzed using allometric equations such as

living trees and multiplied by correction

factors adjusted for the level of integrity of

dead trees. The level of integrity of dead trees

can be classified as follows.

a. Trees die without leaves with a correction

factor of 0.9

b. Dead trees without leaves and twigs with a

correction factor of 0.8

c. Dead trees without leaves, twigs and

branches with a correction factor of 0.7

After knowing the magnitude of the diameter

of the tree in each tree, then obtained Allel

medel. The amount of carbon can be

calculated by multiplying the total biomass by

a constant of 0.46, because the carbon

concentration of organic matter is usually

46%. The calculation can be done with the

following formula:

Carbon Dioxide Uptake

Information:

CO2: Carbon dioxide uptake (tons / ha)

Cn: Carbon Content per Area Unit (ton / ha)

3.67: Equivalent Numbers or Conversion of

Elements of CO2 to O2

Carbon dioxide (CO2) that has been

known can be used to calculate the oxygen

(O2) produced by means of a conversion

factor of CO2 - O2 with the following formula:

Information:
O2: Oxygen produced (tons / ha)
CO2n: Unified CO2 Absorption (ton / ha)

0.73: Equivalent Numbers or Conversion of

Elements of CO2 to O2

3. Results and Discussion

3.1 Oxygen needs of the University of

Lampung

- Oxygen demand for academic

community
The calculation of oxygen demand by the

Academic Community is obtained from the

population of 2018. The calculation of

oxygen demand by the Academic

O2 = CO2n x 0,73

B = π * r2*h*s / 40
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Community uses the assumption that the

oxygen demand per person is the same, that

is equal to 600 liters/day or 0.864 kg/day.

Tabel 2. The calculation of oxygen demand is based on the number of academics in 2018

No Population
Number of

people

Standard Oxygen
Needs Per Person

(Kg/Hari)

Oxygen Needs of Lampung

University (Kg/Hari)

1 Tenaga Pendidik
1056

2 Tenaga
Kependidikan 578 0,864

912,384

499,392

3 Mahasiswa
25805

22295,52

Amount 27439 23707,296

Source : Analysis Results, 2019

Based on the number of academics in

Lampung University in 2018 above, it was

found that the oxygen demand needed was

23,707,296 kg / day. Oxygen needs are

obtained from the product of the oxygen

demand per person per day with the number

of Academic Society in 2018. The amount of

oxygen demand based on the number of

Academic Society will continue to increase if

there is an increase in the number of

Academic Community Members of the

University of Lampung.

- Oxygen needs for motor vehicles
The biggest consumers of oxygen other

than humans are motorized vehicles so it is

important to be taken into account. Motor

vehicles need oxygen for the process of

burning fuel. The amount of oxygen demand

by motor vehicles per day can be determined

from the amount of fuel consumption

(gasoline and diesel) per day. Calculation of

oxygen demand by motorized vehicles needs

to know the number and types of motorized

vehicles in the University of Lampung.

Tabel 3. The number of motor vehicles at

the University of Lampung in 2018.

No. Transportation Types 2018

1 Motorcycle 18893

2 Car 4556

3 Bus 8

Amount 23457

Source: Pambudi, 2018

Calculations to determine the oxygen

requirements of each type of motorized

vehicle are as follows:

Tabel 4. Total oxygen demand for motor vehicles at Lampung University in 2018

The Number

No.
Transportation

Types

Number of

Vehicles (Unit)

Oxygen Needs

(Kg/Hour)

Duration of

Use (Hour)

of Oxygen

Needs

(Kg/Day)

1 Motorcycle 18893 0,58 5 54789,7
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2 Car 4556 11,83 5 269487,4

3 Bus 8 44,32 5 1772,8

Amount 23457 326049,9

Source: Analysis Results, 2019
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Based on the above table, it is known that

the amount of oxygen needed in 2018 is

326,049.9 kg / day, with the number of

vehicle units of 23,457 vehicles. It can be

assumed that the motorized vehicle operates

for 5 hours in one day. To support the campus

program in 2025 Unila becomes the top ten

university in Indonesia and as a green

campus, therefore it is necessary to calculate

the number of vehicles and the amount of

oxygen needed in 2025.

- Prediction the amount of oxygen  demand

in 20125
Prediction of the amount of oxygen

demand in 2025 is obtained from the

projected number of the University of

Lampung Academic Community and the

assumption of the number of vehicle needs.

Academic community projections and

vehicles use the Postcensal Estimated

method, which is an estimate of the number

of variables after the census is conducted. In

principle, the increase in variables is

considered linear, which means that each year

will increase by the same amount.

Tabel 5. Prediction of the amount of oxygen demand based on the number of academicians in

2025

No Year

The Number Of
Academic

Community
Standard Oxygen Needs

(Person) (Kg/Day)

Oxygen Needs of Lampung

University (Kg/Day)

Source: Analysis Results, 2019

Based on the number of Academic

Community members above, it was found that

in 2010 Unila with the number of Academic

Community members amounting to 23,888

people needed oxygen needs of 20,639.06

kg/day, whereas in 2025 the

number of Academic Community members

produced by projection of Academic

Community Members was 29,442 and needed

the amount oxygen of 25,438, 11 kg/day. The

total oxygen demand needed in 2025 is

368,122.32 kg/day with a total of 426,068

people.

Members

(Jiwa)

1 2010 23888 0,864 20639,06

2 2011 24247 0,864 20950,57

3 2012 24612 0,864 21265,76

4 2013 24982 0,864 21585,69

5 2014 25358 0,864 21909,44

6 2015 25740 0,864 22239,07

7 2016 26127 0,864 22574,66

8 2017 26520 0,864 22913,28

9 2018 27439 0,864 23707,30

10 2019 26919 0,864 23258,02

11 2020 27324 0,864 23608,94

12 2021 27735 0,864 23963,12

13 2022 28152 0,864 24324,65



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

123

Tabel 6. Prediction of the number of vehicles and oxygen demand in 2025

No.
Number Of Vehicles

(Unit)
Transportation Types

Motorcycle Car Bus

1 2018 18893 4556 8

2 2020 26463 6024 8

3 2023 37818 8226 8

4 2025 45388 9694 8

Oxygen Needs (Kg/Day)

1 2018 54789,7 269487,4 1772,8

2 2020 76742,7 356319,6 1772,8

3 2023 109672,2 486567,9 1772,8

4 2025 131625,2 573400,1 1772,8

Source: Analysis Results, 2019

Tabel 7. Prediction of University of Lampung's Greenspace needs

Amount
Amount of Oxygen Needs

Parameter (Kg/Day)

2018 2025 2018 2025

Population 27439 29442,253 23707 25438

Transportation

Motorcycle 18893 45388 54790 131625

Car 4556 9694 269487 573400

Bus 8 8 1773 1773

Total 50896 84532 349757 732236

Source: Analysis Results, 2019

The table above shows that the need for the

amount of oxygen produced in 2018 is 349,757.2

kg/day and in 2025 based on the population and the

number of vehicles in Lampung University is

732,236.21 kg/day.

cm are included in the classification of large trees

with 1292 trees. The following is the elaboration of

the number of research area trees.

Tabel 8. Number of trees in the study area

3.2 Contribution of Existing Greenspace

Oxygen University Of Lampung
The  University of  Lampung has  an  area of

62.8 hectares and has a vision to maintain an area

Treatment Area Wide (ha)
Number

of Trees

Trees D >

30 cm

Unila also has a variety of plants that grow, there are

about approximately 5170 trees. treatment areas that

have the highest number of trees to the lowest

of greenspace (RTH) of 60 percent of the total area FEB 2,5 200 43

(Masterplan, 2016-2026). Greenspace (RTH) in FH 1,5 121 23

2018 is only 33.15 hectares or 52 percent. RTH in FMIPA 3,9 461 119

are KPA, FP, FKIP, FT, FMIPA, FK, FEB, FH, FK 2,1 243 47

FISIP, and RSPI with a number of trees 1643, 981, KPA 22,5 1643 272

617, 477, 461, 243, 121, 200, 86 and 352
(Afriliyanti, 2017). Trees with a diameter of> 30

RSP Unila 10 352 120

FP 10 981 370

FT 7,2 469 172

FKIP 5,6 614 107

FISIP 1 86 19
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Treatment Area Wide (ha)
Number

of Trees

Trees D >

30 cm

FKIP: Teacher Training and Education Faculty
FISIP: Faculty of Social and Political Sciences

Jumlah 66,3 5170 1292

Source: Afriliyanti, 2017 and Results of Field

Observations, 2019

Information :

FP: Faculty of Agriculture

FT: Faculty of Engineering

FEB: Faculty of  Economics  and  Business

FH: Faculty of Law

FMIPA: Faculty of Mathematics and Natural

Sciences

FK: Faculty of Medicine
KPA: Areas in the University of Lampung In

addition to the Faculty

RSP Unila: Education Hospital of Unila

- Carbon above ground level

Total plant biomass consisting of upper

component biomass, trees, and necromass and lower

components including grass and litter. The

following is a table of biomass quantities obtained

from the study area.

Tabel 9. Plant Biomass above Ground Level

Treatment Area
Trees Biomass

Necromass Grass Biomass Litter Biomass Total Biomass

(ton/ha) (ton/ha) (ton/ha) (ton/ha) (ton/ha)

FP 244,11 10,01 1,61 0,70 256,43

FT 67,30 0,26 0,20 0,80 68,55

FEB 38,68 0,37 0,57 0,11 39,73

FH 41,55 0,17 1,23 0,14 43,10

FMIPA 76,44 0,55 0,18 0,66 77,82

FKIP 52,50 0,39 0,53 0,34 53,76

FISIP 43,99 0,20 1,19 0,09 45,46

FK 33,73 3,57 0,97 0,14 38,40

KPA 76,78 0,15 0,22 0,81 77,96

RSP Unila 18,73 0,69 0,02 0,06 19,50

TOTAL 693,81 16,36 6,72 3,85 720,71

Source: Afriliyanti, 2017 and Results Analysis, 2019

- Stored Carbondioxide,  Carbondioxide Uptake,

and Oxygen Produced in The Study Area
Treatment

Area

Total

Biomass

Stored

Carbondioxide

Treatment

Area

Total

Biomass

Stored

Carbondioxide

Source: Afriliyanti, 2017 and Results Analysis,

2019

Based on the table above, we can get results for

the research area that has the largest carbon dioxide

deposit in the FP Region at 117.96 tons/ha. As for

the region that has the smallest carbon dioxide

deposit in the Unila RSP study, it was 8.97 tons/ha.

(ton/ha) (ton/ha)

KPA 77,96 35,86

RSP Unila 19,50 8,97

TOTAL 720,71 331,53

(ton/ha) (ton/ha)

FP 256,43 117,96

FT 68,55 31,53

FEB 39,73 18,28

FH 43,10 19,83

FMIPA 77,82 35,80

FKIP 53,76 24,73

FISIP 45,46 20,91

FK 38,40 17,66
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that the FP area has more large trees (D> 30 cm)

compared to other regions so that it can be said that

the greater the trunk diameter of a tree, the greater

the biomass value of the tree, this statement is in

accordance with the results of research conducted by

Yuliasmara (2009).

the amount of carbon dioxide uptake, it can then

calculate the amount of oxygen produced by the

University of Lampung. The following is the

amount of oxygen produced by trees in the

University of Lampung environment.

Tabel 11. Oxygen Produced

Tabel 10. Carbon dioxide uptake on the ground

at the University of Lampung
Treatment

Area

Carbon

Saved

Carbondioxide

Uptake

Oxygen

Produced

Treatment Carbon Carbondioxide (ton/ha) (Ton/Ha) (Ton/Ha)

Area Saved Uptake FP 117,96 432,91 316,02

(ton/ha) (Ton/Ha)

FP 117,96 432,91

FT 31,53 115,73

FEB 18,28 67,07

FH 19,83 72,76

RSP Unila 8,97 32,92

TOTAL 331,53 1216,70

Source: Afriliyanti, 2017 and Results Analysis,

2019

Based on the carbon dioxide uptake table

above it is known that the largest amount of carbon

dioxide uptake is in the FP research area which is

432.91 tons / ha, and the research area of the Unila

RSP is a research area that has the smallest carbon

dioxide uptake of 32.92 tons / ha. After calculating

Source: Afriliyanti, 2017 and Results Analysis,

2019

Tabel 12 Amount of Existing Oxygen Needs and Needs Needed at the University of Lampung

Amount
Total Oxygen Existing

Standard Of Oxygen (Kg/Hari)

Source: Results Analysis, 2019
Based on the data above, after calculating, the

largest amount of Oxygen up to those in the Study Area

were FP, KPA, FMIPA, FT, FKIP, FISIP, FH, FH, FEB,

FMIPA 35,80 131,38 FKIP 24,73 90,76 66,25

FKIP 24,73 90,76 FISIP 20,91 76,75 56,02

FISIP 20,91 76,75 FK 17,66 64,83 47,32

FK 17,66 64,83 KPA 35,86 131,61 96,08

KPA 35,86 131,61 RSP Unila 8,97 32,92 24,03

Parameter (Kg/Hari)

2018 2025 2018 2018 2025

Population

Transportation
Motorcycle

27439

18893

29442

45388 888.190

23707

54790

25438

131625

Car 4556 9694 269487 573400

Bus 8 8 1773 1773

Total 50896 84532 888.190 349.757 732.236

FT 31,53 115,73 84,48

FEB 18,28 67,07 48,96

FH 19,83 72,76 53,12

FMIPA 35,80 131,38 95,90

TOTAL

(Ton/Ha)
331,53 1216,70 888,19

TOTAL

(Kg/Ha)
331.530 1.216.700 888.190
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FK, and Unila RSP. Oxygen produced by the FP

Research Area is 316.02 tons /

ha, and the Research Area with the smallest amount

of oxygen is 24.03 tons/ha.

4. Conclusion
The conclusion obtained from this study is

that oxygen demand at the University of Lampung

in 2018 and 2025 amounted to 349,757 kg / day
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and 732,236 kg/day. The contribution of green space

to oxygen demand at the University of Lampung is

888,190 kg/day. This means that oxygen needs at the

University of Lampung have been properly fulfilled

and supported by the availability of sufficient green

space. Meanwhile, if viewed based on the Lampung

University Masterplan Document for 2016-2026,

the area of green space is expected to be 60 percent

and also based on Law 26 of 2007 the area of green

space is a minimum of 30 percent of the total area.

However, if calculated the area of Unila's RTH is

currently only 29 percent, meaning that it is

necessary to increase the area of RTH at Lampung

University to support Unila's vision of becoming a

green campus in 2025.
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Abstrak

Potensi pencemaran air semakin besar seiiring dengan perkembangan industri dan pertumbuhan penduduk.
Limbah cair yang dihasilkan oleh industri harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air sehingga tidak
mencemari lingkungan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Rumah sakit selain
mengobati orang sakit, juga penghasil limbah yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pelaksanaan sistem
Managemen Lingkungan (SML) di rumah sakit memerlukan adanya evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dengan tujuan
rumah sakit. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja lingkungan. Pengukuran diperlukan untuk
meningkatkan kinerja dan untuk mengetahui indikator-indikator performa lingkungan sehingga dapat dilakukan tindakan
perbaikan segera maupun tindak pencegahan terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan prioritas program atau
kegiatan yang memiliki daya ungkit paling besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi indikator kunci dan
bobot kepentingannya pada kegiatan program pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis diperoleh 6 Key to Environmental Performance
Indikator (KEPI). Indikator Kinerja Ketaatan Terhadap Pemenuhan Ketentuan Baku Mutu merupakan indikator
terpenting dengan bobot 28,9%, diikuti oleh indikator Ketaatan Terhadap Parameter yang Dipantau dengan bobot 21,6%,
dan Ketaatan Terhadap Titik Penataan peringkat ketiga dengan bobot 15,7%. Peringkat keempat adalah Ketaatan
Terhadap Jumlah & Tiap Parameter yang Dilaporkan dengan bobot 13%, kelima Ketaatan Terhadap Izin dengan bobot
11,8% dan terakhir Ketaatan Terhadap Ketentuan Tehnis dengan bobot 8,9%.

Kata kunci : Rumah Sakit, Limbah Cair, Analytical Hierarchy Procces (AHP), Baku mutu.

1. Pendahuluan

Air sebagai sumber daya alam yang

memiliki fungsi sangat penting dan mutlak

diperlukan bagi semua mahluk hidup. Air

merupakan unsur utama dalam tumbuhan, tubuh

hewan dan tubuh manusia. Peranan air yang begitu

penting dengan jumlah terbatas memerlukan upaya

menjaga kualitas air.

Kualitas air sungai dipengaruhi oleh

kualitas pasokan air yang berasal dari daerah

tangkapan, sedangkan kualitas pasokan air dari

daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas

manusia yang ada di dalamnya. Selain itu, berbagai

aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya yang berasal dari kegiatan industri, rumah

tangga, dan pertanian akan menghasilkan limbah

yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas

air sungai (Agustiningsih & Sasongko, 2012).

Potensi pencemaran air semakin besar

seiring dengan perkembangan industri dan

pertumbuhan penduduk. Menjaga kualitas air dapat

dilakukan melalui upaya-upaya pengelolaan air,

misalnya, limbah cair yang dihasilkan oleh industri

harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke

badan air sehingga tidak mencemari lingkungan

(Manik, 2016).

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu

alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
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menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Rumah Sakit tidak hanya membawa dampak positif,

namun juga memiliki dampak negatif berupa

pencemaran dari limbah yang dihasilkan. Semakin

banyak rumah sakit atau fasilitas pelayanan

kesehatan di masyarakat, maka berdampak pula

pada banyaknya limbah yang dihasilkan. Jenis

limbah yang dihasilkan berupa sampah padat, cair

dan gas. Sampah rumah sakit jika tidak dikelola

dengan baik dapat mencemari lingkungan; tanah,

air, dan udara (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Limbah cair dapat mengandung bibit

penyakit yang dapat menimbulkan penyakit bawaan

air. Limbah cair yang tidak dikelola dengan baik

juga dapat menjadi sarang vektor penyakit. Vektor

penyakit tersebut dapat membawa mikroorganisme

pathogen penyebab penyakit, seperti diare, kolera,

filariasis, penyakit cacing, dan tifoid. Penyakit yang

ditimbulkan dari limbah berbahaya dapat bersifat

akut dan kronis (Sumantri, 2015) dalam (Harlisty,

Akili, & Kandou, 2016).

Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu

Provinsi Lampung merupakan rumah sakit milik

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dengan

kapasitas 169 tempat tidur (RSUD Pringsewu,

2019). Kebutuhan air bersih untuk rumah sakit type

C antara 200 sampai dengan 200 liter/tempat

tidur/hari (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Perhitungan air limbah rumah sakit dihitung

berdasarkan penggunaan air bersih, yaitu sekitar 85-

95% dari total penggunaan air bersih. Jadi, air

limbah minimal yang dihasilkan dari RSUD

Pringsewu adalah sebesar 85% x 33,8 m3/hari =

28,73 m3/hari.

Pelaksanaan sistem managemenlingkungan

di rumah sakit memerlukan adanya evaluasi untuk

mengetahui kesesuaian dengan tujuan rumah sakit.

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran

kinerja lingkungan (Adisasmito, 2008). Pengukuran

diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan untuk

mengetahui indikator-indikator performa

lingkungan sehingga dapat dilakukan tindakan

perbaikan segera maupun tindak pencegahan

terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan

prioritas program atau kegiatan yang memiliki daya

ungkit paling besar (Perdana & Trihadiningrum,

2014).

Key to Environmental Performance
Indicator (KEPI) adalah informasi tentang evaluasi

lingkungan serta efektifitas dan efisiensi perusahaan

dalam mengelola sumber daya. Dengan pendekatan

KEPI tersebut, dapat diindikasikan potensi dampak

yang dapat timbul dari tiap-tiap proses, sehingga

perusahaan dapat melakukan tindakan perbaikan

(Damasari, Aviasti, & Assad, 2017)

Alat-alat penunjang pengukuran kinerja

digunakan untuk membantu proses pengukuran

kinerja seperti penentuan bobot kinerja dan upaya

melakukan konsolidasi kinerja dari indikator-

indikator kinerja kunci yang beragam jenis

metriknya. Salah satu metode yang digunakan utuk

mengukur kinerja lingkungan adalah Analytical
Hierarchy Process (AHP).

Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi indikator kunci dan bobot

kepentingannya pada kegiatan programpengelolaan

limbah cair di Rumah Sakit Umum Daerah

Pringsewu menggunakan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP).

2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit

Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Provinsi Lampung, pada Bulan Agustus Tahun

2019. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan

data penelitian berupa lembaran kertas kuesioner.

Tahap pertama penelitian adalah

merumuskan indikator-indikator kunci kinerja, dan

menyusun hirarki. Selanjutnya menyusun daftar

pertanyaan penelitian, dengan mengacu pada skor

yang telah dikembangkan oleh Thomas L. Saaty

(Mutaqin, 2017) seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas

Kepentingan Defenisi

1 Kedua elemen sama pentingnya

3 Elemen yang satu sedikit lebih

penting daripada elemen yang

lainnya

5 Elemen yang satu lebih penting

daripada elemen lainnya

7 Satu elemen jelas lebih mutlak

penting daripada elemen lainnya

9 Satu elemen mutlak penting dari

pada elemen lainnya

2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai

pertimbangan berdekatan

Sumber : Saaty dalam Mutaqin (2017)
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Data yang digunakan adalah data primer,

dengan narasumber berasal dari internal dan

eksternal rumah sakit, yang dipilih adalah Instansi

Tabel 2. Key Performancy Indicator Kinerja

Program Pengelolaan Limbah Cair di RSUD

Pringsewu

pembina/pengawas pengelola lingkungan di

Kabupaten Pringsewu yaitu Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Pringsewu dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Pringsewu, serta dari RSUD Pringsewu

No Indikator KEPI

1 Ketaatan Terhadap Izin KEPI 1
2 Ketaatan Terhadap Titik Penataan KEPI 2

itu sendiri.
Tahap selanjutnya adalah pengolahan data

dengan menggunakan software excel. Penentuan

prioritas kepentingan dilakukan dengan

mengkuantifikasikan pendapat kualitatif responden

menggunakan skala penilaian sehingga diperoleh

angka kuantitatif yang diolah menggunakan metode

3 Ketaatan Terhadap Parameter yang

Dipantau

4 Ketaatan Terhadap Jumlah & Tiap

Parameter yang Dilaporkan

5 Ketaatan Terhadap Pemenuhan

Ketentuan Baku Mutu
6 Ketaatan Terhadap Ketentuan

KEPI 3

KEPI 4

KEPI 5

KEPI 6

Expert Choice yang akan menghasilkan bobot.

3. Hasil dan Pembahasan

Perancangan indikator-indikator kunci

kinerja analisis program pengelolaan limbah cair

dilakukan dengan melakukan identifikasi aspek-

aspek, dampak, dan peraturan perundang-undangan

yang sesuai dengan kondisi di rumah sakit.

Didapatkan 6 indikator kunci kinerja (), yang

selanjutnya disusun dalam hirarki dan disajikan

pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Hirarki Indikator Kinerja Program

Pengelolaan Limbah Cair di RSUD Pringsewu

Selanjutnya indikator kunci ditandai dengan

label KEPI 1 sampai dengan KEPI 6.
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Tehnis

Pembobotan indikator program

pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Pringsewu dilakukan untuk

mengetahui tingkat kepentingan antara

indikator yang satu dengan indikator lainnya.

Bobot kepentingan untuk masing-masing

indikator yang diperoleh harus memenuhi

syarat konsistensi dengan nilai inconsistency ≤

0,1 (Saaty, 1977). Jika nilainya lebih dari 0,1

maka dilakukan penilaian ulang kepada pihak

responden.

Hasil pengolahan data dari masing-

masing responden disusun dalam matrix 6 x 6,

disajikan pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5

berikut ini :

Tabel 3. Matrix Perbandingan

Berpasangan Responden RSUD

Pringsewu

KEPI 1 2 3 4 5 6

1 1,00 0,33 0,20 0,33 0,11 0,14

2 3,00 1,00 0,20 3,00 0,11 0,33

3 5,00 5,00 1,00 5,00 0,14 0,33

4 3,00 0,33 0,20 1,00 0,11 0,14
5 9,00 9,00 7,00 9,00 1,00 3,00

6 7,00 3,00 3,00 7,00 0,33 1,00

Nilai CR adalah 0,1 sama dengan 0,1

dengan demikian jawaban responden konsisten.
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Tabel 4. Matrix Perbandingan Berpasangan dari

Responden Dinas Kesehatan

KEPI 1 2 3 4 5 6

1 1,00 5,00 5,00 2,00 1,00 7,00
2 0,20 1,00 2,00 0,50 0,33 4,00

3 0,20 0,50 1,00 0,33 0,33 3,00

4 0,50 2,00 3,00 1,00 0,33 3,00

5 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00

6 0,14 0,25 0,33 0,33 0,33

Nilai CR adalah 0,06 lebih kecil dari 0,1

dengan demikian jawaban responden Dinas

Kesehatan konsisten.

Tabel 5. Matrix Perbandingan Berpasangan dari

Responden Dinas Lingkungan Hidup

KEPI 1 2 3 4 5 6

1 1,00 0,33 0,20 0,33 1,00 3,00

2 3,00 1,00 0,33 3,00 5,00 5,00
3 5,00    3,00 1,00 3,00 7,00 7,00
4 3,00 0,33 0,33 1,00 3,00 5,00
5 1,00 0,20 0,14 0,33 1,00 7,00

6 0,33 0,20 0,14 0,20 0,14 1,00

Tabel 7. Nilai Eigen Value dan Bobot Prioritas

Responden Gabungan

KEPI Eigen Value Bobot Prioritas

Jumlah 6,483 1,000

Hasil perhitungan didapatkan Lamda

maksimal sebesar 6,008 dan CI sebesar 0,0016.

Karena menggunakan tabel 6 x 6 maka di dapat IR

tabel adalah 1,24 sehingga didapatkan hasil CR

sebesar 0,0013 dan nilai ini lebih rendah dari 0,1

sehingga jawaban responden konsisten.

Tabel 8. Hasil Pembobotan indikator Kinerja

Program Pengelolaan Limbah Cair di RSUD

Pringsewu

KEPI Indikator Bobot

1 Ketaatan Terhadap Izin 0,118
2 Ketaatan Terhadap Titik Penataan 0,157

Nilai CR adalah 0,09 lebih kecil dari 0,1

sehingga jawaban responden Dinas Lingkungan

Hidup konsisten.

Bobot yang dijadikan acuan akhir untuk

perhitungan tahap selanjutnya adalah bobot hasil

perhitungan rata-rata untuk semua responden.

Matrik rata-rata jawaban responden disajikan pada

3 Ketaatan Terhadap Parameter

yang Dipantau

4 Ketaatan Terhadap Jumlah & Tiap

Parameter yang Dilaporkan

5 Ketaatan Terhadap Pemenuhan

Ketentuan Baku Mutu

6 Ketaatan Tehadap Ketentuan

0,216

0,130

0,289

0,089

Tabel 6 dan Tabel 7 berikut ini.

Tabel 6. Matrix Perbandingan Berpasangan dari

Responden Gabungan responden

KEPI 1 2 3 4 5 6

1 1,00 0,82 0,59 0,61 0,48 1,44

2 1,22 1,00 0,51 1,65 0,57 1,88

3 1,71 1,96 1,00 1,71 0,69 1,91

4 1,65 0,61 0,59 1,00 0,48 1,29

5 2,08 1,75 1,44 2,08 1,00 3,98

6 0,69 0,53 0,52 0,78 0,25 1,00

Jml 8,35 6,67 4,65 7,82 3,48 11,51

Tehnis
Total 1,000

1,00

1 0,766 0,118

2 1,016 0,157

3 1,402 0,216

4 0,844 0,130

5 1,876 0,289
6 0,579 0,089
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Gambar 2. Grafik Prioritas Indikator Kinerja
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Indikator KEPI 5 yaitu Ketaatan Terhadap

Pemenuhan Baku Mutu merupakan indikator yang

memiliki bobot terbesar diatara 6 indikator lainnya

dengan bobot 28,9%.

Pemerintah mengharuskan perusahaan

memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan

sesuai dengan izin pembuangan limbah cair. Baku

mutu menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu

Air Limbah Lampiran XLIV yang terdiri dari

parameter fisika, kimia dan biologi.

Parameter fisika terdiri dari 3 parameter

yaitu suhu, zat padat terlarut, dan zat padat

tersusupensi. Indikator kimia terdiri dari 7

parameter meliputi pH, BOD (Biological Oxigen
Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS,

minyak dan lemak, MBAS, Amonia nitrogen.

Sedangkan biologi terdiri dari 1 parameter yaitu

total coliform.

Kadar maksimum yang diperbolehkan

untuk fisika yaitu Suhu 38 derajat celcius, zat padat

terlarut 2000 mg/l, zat padat tersuspensi 200 mg/l.

Kadar maksimul parameter kimia pH : 6-9, BOD :

50, COD : 80, TSS : 10, Minyak lemak : 10,MBAS

: 10, Amonia Nitrogen : 10. Sedangkan parameter

biologi Total Coliform : 5.000 mpn/100ml

(Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2014b).

Suhu air sangat berpengaruh terhadap

kelarutan oksigen dalam perairan. Air yang suhunya

naik akan mengganggu kehidupan hewan air dan

organisme air lainnya karena kadar oksigen yang

terlarut dalam air akan turun sehingga mengganggu

proses metabolisme organisme di perairan. Makin

tinggi kenaikan suhu air makin sedikit oksigen yang

terlarut di dalamnya (Limbong, 2019).

Kekeruhan air disebabkan oleh zat yang

tersuspensi, baik yang bersifat anorganik maupun

yang organik. Buangan industri dapat juga

merupakan sumber kekeruhan. Zat organik dapat

menjadi makanan bakteri, sehingga mendukung

perkembangbiakannya. Bakteri ini juga merupakan

zat organik tersuspensi, sehingga pertambahannya

akan menambah pula kekeruhan air. Air yang keruh

sulit didesinfeksi, karena mikroba terlindung oleh

zat tersuspensi tersebut. Hal ini tentu berbahaya bagi

kesehatan, bila mikroba itu pathogen.

Reaksi kimia banyak dikendalikan oleh

nilai pH dan demikian pula aktivitas biologi yang

biasanya dibatasi oleh rentang pH. Air yang terlalu

asam atau basa tidak dikehendaki oleh karena akan

bersifat korosif atau kemungkinan akan sulit diolah.

Minyak, lemak dan TSS menjadi penting

dimana Minyak Lemak sifatnya mengapung di air

dan membentuk lapisan yang sangat tipis

mengakibatkan terbatasnya oksigen masuk ke dalam

air. TSS mempunyai efek yang kurang baik terhadap

kualitas air karena menyebabkan kekeruhan dan

mengurangi cahaya yang dapat masuk ke dalam air.

Oleh karenanya, manfaat air dapat berkurang, dan

organisme yang butuh cahaya akan mati.

Chemical Oxygen Demand yang besar

menunjukkan besarnya kebutuhan oksigen yang

digunakan proses oksidasi kimia dalam air.

Kebutuhan oksigen kimiawi juga digunakan secara

luas sebagai ukuran kekuatan pencemaran limbah

cair.

Nilai BOD dan COD yang tinggi

menunjukkan air limbah tercemar berat. Pada

limbah-limbah yang mudah terurai secara biologi,

perbandingan BOD dan COD tidak besar (1 – 1,5),

tetapi untuk yang sulit terurai secara biologi

perbandingannya dapat menjadi sangat tinggi (2,5 –

5).

BOD dan COD masih diperlukan sebagai

parameter dalam baku mutu air limbah atau sebagai

parameter pencemaran perairan, karena peranannya

sebagai penduga pencemaran bahan organik dan

kaitannya dengan penurunan kandungan oksigen

terlarut Peranan BOD dan COD bukan sebagai

penentu, tetapi setara dengan parameter lainnya

yang menjadi parameter kunci sehubungan dengan

dugaan pencemaran oleh kegiatan tertentu. (Atima,

2015).

Limbah cair rumah sakit yang mengandung

mikroorganisme patogen dapat menyebabkan

penyakit. Parameter yang digunakan sebagai

indikator adanya mikroorganisme yaitu bakteri

Coliform total. Apabila limbah cair rumah sakit

yang tidak diolah dengan baik langsung dibuang ke

lingkungan, maka akan berdampak pada penurunan

kualitas lingkungan, dan berdampak langsung

terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya

(Harlisty et al., 2016).

KEPI 3 yaitu Ketaatan Terhadap Parameter

yang Dipantau menjadi peringkat kedua dengan

bobot 21,6%. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Pringsewu Nomor B/554/KPTS/D.08/2018 tentang

Izin Pembuangan Air Limbah Rumah Sakit Umum
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Daerah Pringsewu Tanggal 25 September 2018

Rumah sakit wajib memantau seluruh parameter

yang dipersyaratkan sesuai dengan izin pembuangan

limbah cair. Dalam hal ini peraturan yang digunakan

adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu

air limbah. Berdasarkan lampiran XLIV dalam

peraturan tersebut, parameter yang dipantau untuk

fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari parameter

fisika terdiri dari 3 parameter yaitu suhu, zat padat

terlarut, dan zat padat tersusupensi. Parameter kimia

terdiri dari 7 parameter meliputi pH, BOD, COD,

TSS, minyak dan lemak, MBAS, Amonia Nitrogen.

Sedangkan biologi terdiri dari 1 parameter yaitu

total coliform.

KEPI 2 Ketaatan Terhadap Titik Penataan

dengan bobot 15,7% menduduki peringkat ketiga.

Rumah sakit berkewajiban memantau seluruh titik

penataan dan atau air buangan yang harus dikelola

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Titik

penataan dimaksud adalah outlet limbah cair

sebelum dibuang ke badan air.

KEPI 4 Ketaatan Terhadap Jumlah dan Tiap

Parameter yang Dilaporkan menempati peringkat ke

empat dengan bobot 13,0%. Rumah sakit wajib

melaporkan data secara lengkap sesuai denganyang

dipersyaratkan meliputi pemantauan kualitas air

limbah, produksi bulanan riil atau bahan baku,

catatan debit harian.

Rumah sakit berdasarkan izin pembuangan

limbah cair berkewajiban melaporkan hasil

pemantauan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

sekali kepada penerbit izin pembuangan air limbah,

dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur

sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil

pemantauan sebagaimana dimaksud paling sedikit

memuat: 1. Catatan debit air limbah harian, 2. Bahan

baku dan/atau produksi senyatanya harian;

3. Kadar parameter baku mutu limbah cair dan 4.

Penghitungan beban air limbah. (Kementerian

Lingkungan Hidup RI, 2014a).

Peringkat ke lima yaitu KEPI 1 Ketaatan

Terhadap Izin 11,8%. Rumah sakit wajib

mempunyai izin limbah cair (IPLC) ke badan air,

laut, atau land application.

Izin merupakan alat pemerintah yang

bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai

instrument aministrasi untuk mengendalikan

perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin

adalah preventif, karena tidak bisa dilepaskan

dengan perintah dan kewajiban yang harus

ditaati oleh pemengang izin. Selain itu, fungsi

izin ada represif.

Izin dapat berfungsi sebagai instrument

untuk menanggulangi masalah lingkungan

disebabkan aktifitas manusia yang melekat

dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha

yang memperoleh izin atas pengelolaan

lingkungan, dibebani kewajiban untuk

melakukan penangulangan pencemaran atau

perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas

usahanya (Helmi, 2011).
KEPI 6 Ketaatan Terhadap Ketentuan Tehnis

menduduki peringkat terakhir dengan bobot 8,9%.

Ketentuan tehnis untuk pengelolaan limbah cair

meliputi :

a. Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi

ekternal maupun internal yang sudah

terakreditas. Penggunaan laboratorium

terakreditasi berkaitan dengan validitas hasil

pengujian.

b. Memisahkan saluran air limbah dengan

limpasan air hujan.

c. Membuat saluran air limbah yang kedap air.

d. Memasang pengukur debit.

e. Tidak melakukan pengenceran.

f. Tidak melakukan by pass air limbah.
g. Memenuhi seluruh ketentuan yang

dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.

Ketaatan terhadap pengendalian

pencemaran air dinilai berdasarkan ketentuan bahwa

semua pembuangan air limbah ke badan air harus

memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke badan air

harus melalui titik penataan yang telah ditetapkan.

Pada titik penataan itu berlaku baku mutu kualitas

air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke badan

air. Pemantauan berkala harus dilakukan untuk

menjamin bahwa air limbah yang dibuang

memenuhi baku mutu, dan dilakukan menggunakan

laboratorium yang telah terakreditasi untuk

menjamin validitas hasil pemeriksaan. Perusahaan

juga harus taat terhadap persyaratan tehnis.

4. Kesimpulan
Hasil analisis indikator Program Kinerja

Pengelolaan Limbah Cair di RSUD Pringsewu

didapatkan 6 indikator kinerja kunci.
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Indikator Kinerja Ketaatan Terhadap Pemenuhan

Ketentuan Baku Mutu merupakan indikator

terpenting dengan bobot 28,9%, diikuti oleh

indikator ketaatan terhadap parameter yang dipantau

dengan bobot 21,6%, dan ketaatan terhadap titik

penataan peringkat ketiga dengan bobot 15,7%.

Peringkat keempat adalah Ketaatan Terhadap

Jumlah & Tiap Parameter yang Dilaporkan dengan

bobot 13%, kelima Ketaatan Terhadap Izin dengan

bobot 11,8% dan terakhir Ketaatan Terhadap

Ketentuan Tehnis dengan bobot 8,9%.

Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Ir. Agus

Setiawan, M.Si, Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A,
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penyusunan jurnal ini.
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Abstrak

Primata mempunyai peran penting dalam ekosistem hutan, yaitu sebagai satwa penyebar biji yang dapat
membantu proses regenerasi hutan.  Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat
keanekaragaman pada tipe ekosistem rawa dan ekosistem hutan dataran rendah di Resort Totoprajo Taman
Nasional Way Kambas (TNWK).  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2019 di TNWK Resort
Totoprojo.  Pengumpulan data keanekaragaman primata menggunakan metode Jalur dengan panjang jalur
200m berjumlah 5 jalur.  Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan Indeks Shannon Wiener.
Hasil dari penelitian ditemukan dua jenis primata di lokasi penelitian yaitu Symphalagus syndactylus dan
Macaca fasicularis.  Keanekaragaman jenis primata di hutan rawa mempunyai nilai 0,53 Sedangkan pada
ekosistem hutan dataran rendah didapati nilai sebesar 0,36. Keanekaragaman pada kedua tipe ekosistem
tergolong rendah karena mempunyai nilai kurang dari satu (<1). Rendahnya nilai keanekaragaman
primata berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu ekosistem, karena kurangnya salah satu satwa
penyebar biji yang dapat membantu proses regenerasi hutan secara alami.  Kelestarian primata pada lokasi
penelitian perlu dijaga dengan baik dengan berbagai upaya konservasi, salah satu upaya yang dapat
dilakukan dengan cara menjaga kelestarian habitat primata melakukan perlindungan yang intensif
terhadap jenis primata dari gangguan, salah satunya adalah perburuan liar.

Kata kunci: Ekosistem, Indeks Shannon Wienner , Keanekaragaman, Macaca fasicularis ,Primata,
Symphalagus syndactylus.

1. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-undang nomor. 5 tahun

(1990) Taman Nasional termasuk dalam Kawasan

Pelestarian Alam (KPA), yang penetapannya

ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

menjaga kawasan hutan beserta seluruh

keanekaragaman hayati didalamnya.  Menurut

Basalamah dkk (2010), Taman Nasional

mempunyai peran penting dalam pelestarian jenis-

jenis satwa termasuk primata dan diupayakan

menjaga seluruh tipe ekosistem yang ada.

Taman Nasional Way Kambas (TNWK)

mempunyai luasan 130 hektare yang dikelola

menggunakan sistem zonasi yang terdiri dari zona

inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona

pemanfaatan khusus.  Wilayah pengelolaan TNWK

dibagi menjadi 3 wilayah Satuan Pengelolaan Hutan

(SPTN) yaitu : SPTN wilayah I Way kanan, SPTN

wilayah II bungur, SPTN 3 wilayah Kuala Penet.

Menurut Nuri dkk (2013), TNWK memiliki

ekosistem penyusun hutan diantaranya : hutan

mangrove, hutan pantai, hutan riparian, hutan rawa,

dan hutan dataran rendah, yang menjadi habitat bagi

5 megasatwa khas Indonesia yaitu : harimau

sumatera (Panthera tigris sumatrae), badak

sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), tapir (Tapirus
indicus), beruang madu (Helarctos malayanus), dan

gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus)

yang merupakan satwa endemik khas Sumatera

serta beberapa jenis primata.

Primata di ekosistem hutan memiliki peran

penting dalam menjaga kelestarian hutan, karena

primata merupakan salah satu satwa yang berfungsi

sebagai penyebar biji yang dapat membantu

penyebaran keanekaragaman hayati secara alami

(Kinanto dkk., 2018). Kehidupan primata sangat

bergantung pada habitatnya, kondisi dan kualitas

tempat hidup sangat menentukan keberadaan
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primata pada suatu ekosistem hutan, beberapa faktor

yang menjadi penyebab berkurangnya populasi dan

keanekaragaman primata seperti kerusakan habitat,

perburuan liar, konversi lahan menjadi laha n

perkebunan serta fragmentasi hutan. Faktor-faktor

tersebut juga menjadi ancaman terbesar bagi upaya

konservasi primata. Akibatnya dalam beberapa

tahun jumlah primata di Indonesia terus mengalami

penurunan dan dapat menyebabkan kepunahan di

beberapa dekade mendatang (Rodriguez dan

Mandujano, 2009).

Penelitian ini penting dilakukan untuk

landasan data mengenai keanekaragaman primata di

lokasi penelitian.  Data hasil penelitian ini dapat

menggambarkan kondisi aktual primata dalam

kawasan hutan, khususnya di Resort Totoprojo

SPTN wilayah II, TNWK. Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengidentifikasi jenis primata di

kedua ekosistem yang berbeda di TNWK. Penelitian

ini bisa menjadi landasan sebagai bahan

pertimbangan bagi pihak pengelola Taman Nasional

dalam hal konservasi primata.

2. Bahan dan Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan April

2019 di Taman Nasional Way Kambas, SPTN

wilayah II, Resort Totoprojo Kabupaten Lampung

Timur. Lokasi penelitian dilakukan pada dua tipe

ekosistem, yaitu pada ekosistem rawa dan hutan

dataran rendah yang merupakan ekosistem utama di

Resort tersebut.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini

adalah jam tangan digital (Eiger), binokuler, kamera

(Cannon), Global positioning system (Garmin), peta

kerja, alat tulis dan tally sheet. Objek pada

penelitian ini adalah primata primata yang aktif

pada siang hari (Diurnal) yang dijumpai pada

transek observasi dan pengamatan.

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini

adalah data primer berupa jumlah dan jenis primata

yang dijumpai pada lokasi penelitian dan, data

sekunder seperti studi literatur, kondisi umum

penelitian yang diperoleh dari jurnal dan sumber

pustaka lainnya. Untuk melengkapi data primer

yang diambil di lapangan.

Pengumpulan data terkait jenis dan jumlah

primata pada penelitian ini menggunakan metode

jalur transek (Line transect ) dengan panjang jalur

yang akan dibuat sepanjang 200 meter dan

berjumlah 5 jalur transek di kedua ekosistem. Lebar

jalur yang akan dimuat dalam penelitian ini adalah

100meter, dengan asumsi bahwa peneliti dapat

mendeteksi keberadaan primata dalam jarak 50

meter di kiri jalur dan 50 meter di kanan jalur.

Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  Data

yang diperoleh dilapangan meliputi jumlah jenis

spesies primata (Diurnal) yang ditemukan pada

jalur pengamatan dan di hitung keanekaragamannya

(H’) menggunakan rumus Shannon Wienner,

H’= -Σ Pi ln (Pi), dimana Pi = (ni/N)

Untuk keanekaragaman indeks dari hasil

perhitungan H≤ 1= keanekaragaman rendah, 1< H

< 3= keanekaragaman sedang, H≥ 3 =

keanekaragaman tinggi.

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil pengamatan yang dilakukan  di Resort

Toto Projo TNWK ditemukan dua jenis primata

dengan family yang berbeda yaitu family

Hylobatidae, Siamang (Symphalagus syndactylus)

dan Cercopithecidae, monyet ekor panjang (macaca
fasicularis).  Jumlah total individu yang ditemui di

dua habitat yang berbeda berjumlah 43 individu,

didapati pada ekosistem rawa dengan jumlah total

34 individu dan pada ekosistem hutan dataran

rendah sebanyak 9 individu dapat dilihat pada Tabel

1 dan 2.

Tabel 1. Jenis primata pada ekosistem rawa TNWK

No Spesies Family Nama

Ilmiah

Jml

1 Siamang Hylobatidae Symphalagus
syndactylus

4

2 Monyet

ekor

panjang

Cercopithecidae Macaca
fasicularis

30

Jumlah Total 34
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Tabel 2. Jenis primata pada ekosistem hutan dataran

rendah TNWK

Pengambilan data terkait jumlah primata di

dua ekosistem yang berbeda dilakukan pengulangan

sebanyak tiga kali pengulangan di tiap

ekosistemnya, dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Diagram keanekaragaman jenis primata di

ekosistem rawa.

Berdasarkan Gambar 3 pada ekosistem rawa

di hari pertama ditemukan sebanyak 1 individu

Symphalangus syndactylus (Siamang), sedangkan

jenis  macaca fasicularis (Monyet ekor panjang)

tidak ditemukan.  Pengulangan pada hari ke dua

ditemukan 2 jenis individu yaitu macaca fasicularis

(Monyet ekor panjang) yang berjumlah 11 ekor dan

Symphalangus syndactylus (Siamang) berjumlah 1

ekor.  Jenis macaca fasicularis (Monyet ekor

panjang) ditemukan sebanyak 19 ekor dan

Symphalangus syndactylus (Siamang) ditemukan

sebanyak 2 ekor pada pengulangan hari ke tiga.

Gambar 2. Diagram keanekaragaman jenis primata di

ekosistem hutan dataran rendah

Berdasarkan Gambar 4 di ekosistem hutan dataran

rendah pada hari pertama hanya ditemukan 1 jenis

primata yaitu Symphalangus syndactylus (Siamang)

yang berjumlah 2 ekor, lalu pada pengulangan hari

ke dua di temukan jenis macaca fasicularis (Monyet

ekor panjang) yang berjumlah 7 ekor dan

Symphalangus syndactylus (Siamang) 1 ekor.

Pengulangan pada hari ketiga tidak ditemukan sama

sekali primata pada lokasi hutan dataran rendah.

Perjumpaan primata pada kedua ekosistem

dan perbedaan kondisi habitat primata di lokasi

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

Gambar 3. Peta transek pengamatan primata pada

ekosistem rawa di Resort Totoprojo

Kondisi pada ekosistem rawa dapat dilihat

pada Gambar 3, pada gambar tersebut terdapat garis

biru yang menandakan sumber air di ekosistem ini,

selain itu sumber air utama yaitu sungai yang

membatasi hutan dan perkampungan juga terdapat

pada ekosistem ini.
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No Spesies Family Nama

Ilmiah

Jml

1 Siamang Hylobatidae Symphalagus
syndactylus

2

2 Monyet

ekor

panjang

Cercopithecidae Macaca
fasicularis

7

Jumlah Total 9
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Selanjutnya adalah gambar yang menjelaskan

lokasi penelitian pada ekosistem hutan dataran

rendah

Gambar 4. Peta transek pengamatan primata pada

ekosistem hutan dataran rendah di Resort Totoprojo

Pada lokasi ini terlihat garis merah yang

menandakan padang ilalang yang membuat lokasi

ini terfragmentasi.

Keanekaragaman jenis primata di hitung

menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-

Wiener yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil perhitungan Shannon Wienner

Indeks Jenis Ekosistem Nilai indeks

Rawa Hutan

Dataran

Rendah

Rawa Dataran

rendah

Indeks

Shannon

Wienner

(H')

0,53 0,36 Rendah Rendah

Hasil perhitungan keanekaragaman jenis

primata didapatkan hasil 0,53 untuk ekosistem rawa

dan 0,36 untuk ekosistem hutan dataran rendah.

Hasil tersebut dapat dianalisis menggunakan

klasifikasi indeks keanekaragaman dan didapatkan

bahwa kedua ekosistem memiliki nilai

keanekaragaman rendah dengan angka yang

ditunjukan kurang dari satu (<1).  Perbedaan nilai

keanekaragaman yang didapat, dipengaruhi oleh

jumlah jenis yang ditemukan pada kedua ekosistem,

jumlah jenis monyet ekor panjang dan siamang lebih

banyak ditemukan di ekosistem rawa daripada

ekosistem hutan dataran rendah, hal tersebut yang

menyebabkan nilai keanekaragaman pada ekosistem

rawa lebih tinggi dibanding dengan ekosistem hutan

dataran rendah.

Perbedaan kondisi habitat pada kedua

ekosistem di lokasi penelitian merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi keberadaan primata,

dengan  hasil penelitian yang membuktikan, lebih

banyak individu primata yang ditemukan pada

ekosistem rawa dibandingkan dengan ekosistem

hutan dataran rendah.  Hal tersebut selaras dengan

penelitian Agustian dkk (2014), menyatakan bahwa

kecocokan kondisi lingkungan dan (kemampuan

primata beradaptasi dengan lingkungan) yang

didukung oleh tempat berlindung, ketersediaan

sumber pakan dan jauh dari gangguan yang menjadi

penyokong kehidupan primata pada suatu

ekosistem.

Hal tersebut didapati karena kondisi habitat

juga berpengaruh terhadap keberadaan primata.

Pada kedua lokasi penelitian kondisi vegetasi yang

mendominasi cenderung masih berukuran kecil dan

fragmentasi habitat terutama pada habitat hutan

dataran rendah, yang menyebabkan nilai dari

keanekaragaman kedua habitat rendah.

Berdasarkan data penelitian terdapat

perbedaan jumlah jenis primata yang cukup

signifikan pada dua lokasi tersebut,  jenis primata

Monyet ekor panjang (macaca fasicularis) adalah

spesies yang paling banyak dijumpai pada kedua

ekosistem dan lebih mendominasi dibandingkan

dengan siamang (Symphalangus syndactylus).

Menurut penelitian Hidayat (2016), Monyet

ekor panjang (macaca fasicularis) adalah spesies

yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan

memiliki ukuran kelompok yang besar dan tersebar

di hampir seluruh ekosistem di hutan Indonesia.

Berbeda hal dengan siamang yang memiliki ukuran

kelompok yang lebih kecil.

Permatasari (2017), menyatakan bahwa

Siamang pada umumnya hanya bergerak di sekitar

pohon dengan ketinggian lebih dari 30 meter dan

dengan tajuk yang rapat.  Faktor tersebutlah yang

menjadi salah satu penyebab jenis Siamang

(Symphalangus syndactylus) lebih sedikit

ditemukan di kedua ekosistem.

4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

dapat diambil kesimpulan bahwa nilai indeks
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keanekaragaman pada ekosistem rawa sebesar 0,53

dan ekosistem hutan dataran rendah sebesar 0,36.

Menurut indeks Shannon Wienner (H’) kedua
ekosistem memiliki nilai keanekaragaman yang

rendah karena memiliki nilai kurang dari satu (<1).

5. Ucapan terimakasih
Terimakasih kepada Bapak Basuki dari

Auriga sebagai pembimbing lapangan.  Balai

TNWK yang telah memfasilitasi dan mendukung

penelitian ini.
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Abstrak

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional telah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu. Akan
tetapi, pengetahuan mengenai tumbuhan yang berpotensi obat hanya berdasarkan pada ajaran nenek
moyang, bahkan telah mengalami distorsi informasi kepada generasi muda. Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk mengetahui kelimpahan dan sebaran tumbuhan berpotensi obat di Pekon Pahmungan dan
Tenumbang. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode analisis vegetasi, indeks
keanekaragaman, indeks kemerataan dan indeks kekayaan jenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tumbuhan yang jumlahnya melimpah pada Pekon Pahmungan yaitu Sirih (Piper betle), Gandarusa (Justicia
gandarussa), Duku (Lansium domesticum) dan Durian (Durio zibethinus), sedangkan pada Peko
Tenumbang yaitu Bandotan (Ageratum conyzoides), Durian (Durio zibethinus) dan Sengon (Albizia
chinensis). Hasil selanjutnya yaitu sebaran tumbuhan berpotensi obat pada kedua pekon rata-rata kurang
merata dengan indeks keanekaragaman yang sedang serta kekayaan jenis yang sedang dan tinggi.

Kata kunci: Kelimpahan; sebaran; tumbuhan obat; manfaat.

1. Pendahuluan
Pengobatan tradisional yang memanfaatkan

tumbuhan obat telah dilakukan sejak dahulu. Singh

(2015) menyatakan bahwa pengobatan tersebut

telah menjadi topik penting dalam beberapa decade

terakhir. Sebagian besar penduduk di beberapa

negara berkembang sangat bergantung dengan

pengobatan tradisional menggunakan tumbuhan

obat. Hidayat (2012) dalam studinya menyatakan

bahwa di Indonesia masih banyak spesies tumbuhan

obat yang belum dibudidayakan, sehingga

ketersediaannya masih tergantung pada alam.

Menurut Lestaridewi et al. (2017), pemanfaatan

tumbuhan obat sebagai pengobatan tradisional

masih tinggi, meskipun pelayanan kesehatan

modern sudah berkembang pesat. Hal  ini karena

penggunaan obat modern menurut Satria (2013)

memiliki efek samping yang dapat merugikan.

Suparni dan Wulandari (2012); Utami dan

Puspaningtyas (2013) menyatakan bahwa tumbuhan

obat merupakan berbagai macam tumbuhan yang

dikenal, diketahui dan dipercaya memiliki khasiat

yang menyembuhkan atau mengobati. Mabel et al.
(2016) dalam

penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat lokal

menganggap pengetahuan tentang alam tumbuh-

tumbuhan merupakan pengetahuan dasar yang

sangat penting dalam mempertahankan

kehidupannya.

Tumbuhan obat paling banyak ditemukan

pada fase tumbuhan bawah (semai) (Susanti et al.,
2018). Selain itu, spesies tumbuhan obat yang

ditemukan pada pola agroforestri kompeks lebih

banyak daripada ekosistem hutan lainnya, seperti

hutan lindung (Ernikawati et al., 2017). Salah satu

tutupan lahan hutan alam dengan pola agroforestri

kompleks yaitu repong damar yang merupakan

vegetasi hutan dengan pola campuran yang

didomonasi dengan spesies damar mata kucing

hampir 65% (Hariatno dan Winarno, 2008).

Masyarakat Krui yang mengelola repong

damar telah mengenal dan mengetahui pemanfaatan

tumbuhan obat, bahkan sudah diwariskan dari

generasi ke generasi. Namun, dalam

perkembangannya menurut Mayangsari et al.
(2019), populasi tumbuhan obat semakin terancam

keberadaannya karena kurangnya pengetahuan

masyarakat dalam pemanfaatan secara lestari.
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oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana

kelimpahan dan sebaran tumbuhan berpotensi obat di

Pekon Pahmungan dan Pekon Tenumbang.

2. Bahan dan Metode

Bahan yang digunakan meliputi lembar

pengamatan, tali rapia, haga meter, dan pita ukur.

Penentuan sampel plot dilakukan pada Pekon

Pahmungan dan Pekon Tenumbang dengan luas

masing-masing 900 ha dan 475 ha. Jumlah plot

sampel yang diperoleh yaitu 69 plot (IS = 0.2%).

Pengambilan sampel menggunakan metode garis

berpetak (plot 20x20 m) dengan jarak antar plot 20

m. Menurut Indriyanto (2008), parameter analisis

vegetasi yang diukur adalah sebagai berikut.

a. Kerapatan (K)
Kerapatan merupakan jumlah individu

organisme per satuan ruang.

K = -------------------------------

e. Indeks kekayaan jenis Margalef (R)
Kekayaan jenis tumbuhan pada suatu habitat

dapat ditentukan dengan menggunakan rumus

indeks kekayaan jenis margalef (Clifford dan

Stephenson, 1975).

R =
-

Keterangan:

R = Indeks kekayaan jenis
S = Jumlah total jenis dalam suatu habitat

N = Jumlah individu dalam suatu habitat

f. Indeks keanekaragaman
Indeks keanekaragaman bertujuan untuk

membandingkan berbagai komunitas tumbuhan

serta untuk mempelajari pengaruh gangguan

faktor-faktor lingkungan (abiotik) terhadap

komunitas atau juga untuk mengetahui keadaan

suksesi atau stabilitas komunitas (Lahusen et al.,
20 4; B U   ’, 20 6 .  M w g

dan Reynolds, 1988) rumus indeks

KR =

b. Frekuensi (F)

Frekuensi spesies tumbuhan adalah jumlah

petak contoh ditemukannya suatu spesies dari

keseluruhan jumlah petak yang telah dibuat.

F =
J --------------------------------------------------------------

keanekaragaman jenis dari Shannon-Wienner

adalah:

H’ = -∑ log

Keterangan:

H’ = I g ----------------- Wienner

ni = Jumlah individu dari suatu jenis

N = Jumlah total individu seluruh jenis

FR= ----------------------

c. Dominansi spesies (D)

Kriteria komunitas indeks kekayaan jenis

Margalef dan indeks keanekaragaman dapat dilihat

pada Tabel 1.

Parameter vegetasi dominan dapat diketahui

dengan total luas basal area.

D = -----------------------------

Tabel 1. Kriteria komunitas indeks kekayaan jenis

dan keanekaragaman (Ludwig dan Reynolds, 1988)

DR = ----------------------

d. Indeks nilai penting (INP)
Indeks nilai penting menunjukkan

kepentingan suatu jenis tumbuhan serta peranannya

dalam komunitas.

INP untuk tiang dan pohon = KR + FR + DR
INP untuk semai, tumbuhan bawah dan pancang =

KR + FR

g. Indeks kemerataan jenis
Indeks ini ditentukan dengan menggunakan

rumus indeks kemerataan jenis Shannon-Wiener

(Ludwig dan Reynolds, 1988).

Kriteria Rendah Sedang Tinggi

Indeks Kekayaan
Jenis Margalef

<3,5 3,5-5,0 >5,0

Indeks
Keanekaragaman

H’< <H’<3 H’>3
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E =
H

.

Keterangan:

E = Indeks kemerataan jenis
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H’ = Indeks keanekaragaman

S = Jumlah seluruh jenis

Tabel 2 Klasifikasi nilai indeks kemerataan jenis

Nilai Indeks Kemerataan Kategori

0.96 – 1 Merata

0.76 – 0.95 Hampir merata

0.51 – 0.75 Cukup merata

0.26 – 0.50 Kurang merata

0.00 – 0.25 Tidak merata

3. Hasil dan Pembahasan
Repong damar di Pekon Pahmungan dan

Tenumbang merupakan salah satu kebun yang

memiliki potensi tumbuhan obat di dalamnya.

Tumbuhan obat yang terdapat di kedua pekon

tersebut sangat melimpah. Sejalan dengan

pernyataan Jennifer dan Saptutyningsih (2015),

bahwa tanaman obat yang tumbuh di Indonesia

sekitar kurang lebih 80% dari tanaman obat yang

ada di dunia, sehingga bahan baku dalam pembuatan

obat tradisional masih sangat mudah ditemui di

lingkungan sekitar.

3.1 Kelimpahan Tumbuhan Berpotensi Obat

Kelimpahan suatu vegetasi dapat diketahui

dari kerapatan jenis, frekuensi dan dominansinya

yang diakumulasikan dalam nilai INP. Menurut

Insafitri (2010), kelimpahan jenis dapat dinyatakan

dari jumlah jenis yang ditemukan per satuan luas

atau volume. Nilai INP tertinggi pada setiap fase

terdiri dari jenis yang berbeda-beda (Tabel 1).

Besarnya nilai penting dari masing-masing

struktur vegetasi dikarenakan frekuensi, kerapatan

dan dominansinya relatif tinggi dibandingkan

vegetasi lain. Solfieni et al. (2015) menyatakan

bahwa nilai kerapatan yang tinggi menunjukkan

bahwa vegetasi tersebut memiliki jumlah yang

melimpah. Nilai penting dapat digunakan sebagai

indikator untuk mengetahui dominansi spesies

dalam komunitas tumbuhan yang diteliti. Nilai

tersebut menunjukkan tingkat kedudukan suatu jenis

dalam suatu komunitas. Semakin besar INP suatu

jenis, maka peranannya dalam komunitas tersebut

semakin penting.

Menurut Rizkiyah et al. (2013), konsep

dominansi spesies berkaitan dengan kemampuan

suatu spesies tersebut dalam bersaing dengan

vegetasi lain untuk memperoleh usur hara dan

nutrisi, mempunyai sifat toleransi yang tinggi dan

cocok dengan kondisi habitatnya. Akan tetapi,

Nursanti dan Adriadi (2018) menyatakan bahwa

sifat mendominasi suatu jenis tertentu dapat

menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem yang

ditempati jenis tersebut. Dominansi sangat erat

hubungannya dengan invasi yaitu suatu sifat yang

menggambarkan kinerja suatu spesies tumbuhan

atau hewan yang menjadi dominan serta

mengancam ekosistem, habitat dan spesies yang

terdapat di suatu lokasi.

a. Fase semai/ tumbuhan bawah

Jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai obat

dibedakan berdasarkan tingkatan/fase vegetasinya.

Pada tingkat semai/tumbuhan bawah, di Pekon

Pahmungan tumbuhan yang memiliki nilai penting

tertinggi yaitu Sirih (Piper betle). Munawaroh dan

Yuzammi (2017) menyatakan bahwa tumbuhan

Piper persebarannya sangat luas, khususnya di

daerah tropis dan sub tropis. Akan tetapi, di

Indonesia keberadaan P. betle belum mendapat

perhatian serius. Walaupun, secara tidak langsung

masyarakat telah ikut mengkonservasi secara exsitu.

Tanaman sirih (Piper betle) merupakan salah

satu jenis obat-obatan dari alam yang dapat

dijadikan alternatif sebagai antiseptik dan aman

(tidak ada efek samping). Jenis antiseptik ini juga

mudah terdegradasi (terurai), murah dan mudah

diperoleh serta mengandung senyawa eugenol,

kavikol, allipyrokatekol dan kavibetol yang dapat

berfungsi sebagai zat antiseptic (Munawaroh dan

Yuzammi, 2017).

Nilai penting fase semai di Pekon Tenumbang

didominasi oleh Bandotan (Ageratum conyzoides)

yang merupakan tumbuhan rumput dan sering

digunakan sebagai pakan ternak. Menurut Sultan et
al. (2016), tumbuhan bandotan merupakan gulma

pengganggu yang hidup liar dan banyak ditemukan

di berbagai daerah. Gulma ini banyak ditemukan di

sawah, kebun, pekarangan rumah dan pinggiran

jalan. Meskipun demikian, gulma tersebut telah

digunakan sebagai obat tradisional, bahkan juga

digunakan sebagai pestisida nabati ramah

lingkungan. Melissa dan Muchtaridi (2017)

menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat dari

Bandotan seperti
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Tabel 1. Jenis tumbuhan berpotensi obat yang memiliki nilai INP tertinggi pada setiap tingkat pertumbuhan.

Tingkat

pertumbuhan
Jenis tumbuhan

Persentase (%)

KR FR DR INP

Pekon Pahmungan

Semai/

tumbuhan

bawah

Sirih (Piper betle) 15.86 5.48 21.34

Seruni (Chrysanthemum sp.) 8.20 6.58 14.77

Pakis (Lygodium sp.) 6.04 6.03 12.07

Jukuk busuk (Ageratum conyzoides) 6.76 3.29 10.05

Pancang Gandarusa (Justicia gandarussa) 6.02 7.41 13.42

Daun hitam (Graptophyllum sp.) 6.77 6.48 13.25

Memata (Sauropus androgynous) 6.77 6.48 13.25

Daun ungu (Graptophyllum pictum) 6.77 5.56 12.32

Tiang Duku (Lansium domesticum) 20.35 20.20 20.54 61.09

Bayur (Pterospermum javanicum) 9.73 8.84 9.61 28.19

Kanihai badak (Bridelia glauca) 7.08 6.31 7.29 20.68

Sungkai (Peronema canescens) 5.31 6.31 8.12 19.74

Pohon Durian (Durio zibethinus) 37.82 25.72 37.95 101.49

Duku (Lansium domesticum) 10.08 8.57 12.43 31.09

Bayur (Pterospermum javanicum) 7.14 8.57 5.80 21.52

Kayu lada (Cinnamomum porrectum) 5.46 5.72 6.97 18.15

Pekon Tenumbang

Semai/

tumbuhan

bawah

Bandotan (Ageratum conyzoides) 15.32 5.48 20.8

Patikan kerbau (Euphorbia hirta) 7.6 7.83 15.43

Sirih (Piper betle) 5.8 7.31 13.11

Meniran (Phyllantus niruri) 4.5 4.8 9.3

Pancang Durian (Durio zibethinus) 7.08 7.22 14.3

Duku (Lansium domesticum) 6.58 6 12.58

Sengon (Albizia cinensis) 6.31 5.67 11.98

Jengkol (Archidendron pauciflorum) 6.11 5.12 11.23

Tiang Sengon (Albizia cinensis) 9.54 12.13 13.67 35.34

Cengkeh (Syzygium aromaticum) 8.43 10.65 13.12 32.2

Kayu salai (Glochidion obscurum) 7.01 10.32 12.35 29.68

Alpukat (Persea americana) 6.68 8.67 10.29 25.64

Pohon Durian (Durio zibethinus) 25.63 20.12 34.79 80.54

Duku (Lansium domesticum) 11.95 15.23 9.46 36.64

Sengon (Albizia cinensis) 9.49 7.57 8.32 25.38

Kayu salai (Glochidion obscurum) 5.87 5.21 7.13 18.21

Sumber: Data primer (2019).

antidiabetes, antiinflamasi, antioksidan,

analgesik, ansiolitik, antibakteri. Igafur et al.
(2016) menunjukkan bahwa tanaman tersebut

sangat efektif untuk menyembuhkan luka luar dan

bakar. Hal ini dibuktikan oleh Safani et al.

(2019), bahwa ekstrak daun Bandotan dapat

digunakan sebagai terapi untuk pemulihan luka

diabetik yang disebabkan oleh Staphylococcus
aureus. Astuti (2015) dalam penelitian sebelumnya

juga memaparkan bagaimana ekstrak etanol dari
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sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus
aureus.

b. Fase pancang
Nilai penting tertinggi untuk fase pancang

pada Pekon Pahmungan yaitu tumbuhan Gandarusa

(Justicia gandarussa), sedangkan pada Pekon

Tenumbang adalah Durian (Durio zibethinus).

Pesebaran Gandarusa (Justicia gandarussa) pada

Pekon Pahmungan dipengaruhi oleh ketinggian

tempat yang berkisar antara 10-50 mpdl dan

kondisinya hutannya masih asli . Hal ini sejalan

dengan kajian yang dilakukan oleh Laili et al.
(2018) bahwa gandarusa merupakan tumbuhan

semak, yang tumbuh liar di hutan, tanggul sungai

atau dipelihara sebagai tanaman obat yang bersifat

herbal, dan tumbuh pada ketinggian 1-500 mdpl.

Ratih et al. (2019) mengkaji bagaimana

ekstrak Gandarusa mampu menghilangkan racun

yang terkandung dalam obat kimiawi. Di India,

Gandarusa telah digunakan mengobati banyak

penyakit seperti rematik, bronkitis, demam, eksim,

dan penyakit kuning (Ayob et al. 2013). Bahkan, di

Indonesia sendiri, khususnya di Papua telah

mengembangkan obat antifetilitas untuk pria dari

tumbuhan Gandarusa (Raghu dan Agrawal, 2016).

Kajian yang dilakukan Widodo et al. (2018) juga

menunjukkan bahwa ekstrak daun Gandarusa dapat

menghambat enzim penyebab HIV.

Pada Pekon Tenumbang, Durian (Durio
zibethinus) memiliki nilai penting yang tinggi

karena secara sengaja ditanam oleh masyarakat

sebagai salah satu sumber penghasilan selain  getah

damar. Selain itu, Duku (Lansium domesticum)

juga cukup mendominasi pada pekon tersebut.     M

’ et  al.  (2014),  buah duku dapat dimanfaatkan

sebagai obat malaria. Terlebih lagi ekstrak dari

bijinya dapat digunakan sebagai insektisida untuk

membasmi nyamuk Aedes aegypti.

c. Fase tiang

Pada Pekon Pahmungan, nilai penting

tertinggi pada fase tiang adalah tanaman Duku

(Lansium domesticum). Sama halnya dengan

Durian, tanaman tersebut ditanam oleh masyarakat

sekitar. Tujuan utamanya yaitu sabagai sumber

penghasilan tahunan. Hal ini karena waktu panen

buah Duku (Lansium domesticum) hanya satu tahun

sekali pada bulan Febuari, Maret dan April. Akan

tetapi, pemanfaatan tanaman ini sebagai

obat tradisionnal belum dilakukan oleh masyarakat

sekitar.

Fase tiang di Pekon Tenumbang didominasi

oleh Sengon (Albizia spesiosa). Vegetasi ini

sengaja ditanam oleh masyarakat sebagai tanaman

penyela pada kebun sawit. Berdasarkan penuturan

dari individu kunci, munculnya tanaman sawit pada

pekon tersebut dikarenakan harga sawit yang

cenderung mahal pada masanya dahulu. Hal ini

menyebabkan beberapa masyarakat menebang

pohon Damar (Shorea javanica) dan menggantinya

dengan tanaman sawit. Namun, kegiatan ini tidak

berlangsung lama, sehingga saat ini masyarakat

mulai kembali menanam tanaman Damar (Shorea
javanica).

Perbanyakan tanaman Sengon dilakukan

oleh masyarakat dengan tujuan mengambil hasil

kayunya. Namun, secara tradisional Sengon dapat

digunakan sebagai tumbuhan obat (mengobati

gigitan serangga dan patah tulang). Akan tetapi,

masyarakat di Pekon Tenumbang secara

keseluruhan belum mengetahui manfaat dari

Sengon tersebut. Bahkan, pemanfaatan Sengon

sebagai obat tradisional belum pernah dilakukan

oleh masyarakat Pesisir Barat. Masyarakat hanya

memandang Sengon sebagai tumbuhan penghasil

kayu. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayat et
al. (2010) dan Liyanti et al. (2015), bahwa Sengon

hanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan

kayu bakar.

d. Fase pohon

Vegetasi yang memiliki nilai penting

tertinggi untuk fase pohon pada kedua pekon

adalah   Durian (Durio zibethinus). Meskipun

demikian, nilai penting di Pekon Pahmungan lebih

tinggi dibandingkan pekon Tenumbang. Hal ini

dipengaruhi oleh luasan kebun pada pekon dan

kesadaran masyarakat dalam mempertahankan

vegetasi yang telah ada sebelumnya. Rendahnya

frekuensi Durian di Pekon Tenumbang disebabkan

adanya alih fungsi lahan menjadi kebun kelapa

sawit. Sejalan dengan penelitian Endarwati et al.
(2017), bahwa alih fungsi dapat mempengaruhi

jumlah vegetasi yang terdapat pada lahan tersebut.

Jenis tumbuhan berpotensi obat yang

memiliki nilai penting tertinggi setelah Durian

pada Pekon Pahmungan dan Tenumbang yaitu

pohon  Duku  (Lansium domesticum). Meskipun

jumlahnya cukup banyak, pohon Duku belum

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tumbuhan
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obat. Menurut Hanum et al. (2013), selain memiliki

kandungan gizi tinggi, buahnya dipercaya oleh

masyarakat mampu mengobati beberapa penyakit

seperti malaria, disentri dan diare. Hasil pengujian

yang dilakukan oleh Salim et al. (2016)

menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah duku dapat

dimanfaatkan sebagai insektisida nabati. Bahkan

juga dapat dimanfaatkan sebagai peluruh logam

berat (Wahyuni et al., 2014) dan memiliki

kandungan antioksidan yang tinggi (Subandrate et
al., 2016).

Nilai penting yang dihitung pada Tabel 1

merupakan nilai yang diperoleh hanya dari

tumbuhan yang berpotensi obat. Apabila dilihat

secara keseluruhan di lapangan, vegetasi yang

mendominasi terutama pada fase pohon dan tiang

adalah Damar (Shorea javanica). Akan tetapi,

tanaman ini diketahui hanya dimanfaatkan oleh

masyarakat sebatas getah dan kayunya untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi. Lensari dan

Yuningsih (2017) mengkaji bahwa banyaknya resin

yang dihasilkan diperoleh dari jumlah pohon damar

yang terdapat di dalam repong, hal ini sangat

membantu masyarakat dalam pemenuhan

kebutuhannya. Saputri et al. (2015) juga

menyatakan bagaimana penambahan jumlah setiap

satu batang damar dapat  meningkatkan pendapatan

rata-rata masyarakat sebanyak Rp 23.150,00/bulan.

3.2 Sebaran Tumbuhan Berpotensi Obat

Sebaran suatu vegetasi merupakan gambaran

keseluruhan jenis yang terdapat dalam suatu

komunitas. Sebaran tersebut dapat diketahui dari

indeks kemerataan jenis tumbuhan yang berpotensi

obat. Selain itu, juga dapat dilihat dari indeks

keanekaragaman dan kekayaan jenisnya.

Keanekaragaman tumbuhan berpotensi obat pada

Tabel 2 berada pada kategori sedang. Lain halnya

dengan indeks kekayaan yang menunjukkan

kategori tinggi pada fase semai, pancang dan tiang

untuk kedua pekon serta kategori sedang untuk fase

pohon.

a. Indeks keanekaragaman

Keanekaragaman jenis suatu komunitas

dipengaruhi oleh bebarapa faktor seperti curah

hujan, jenis tanah dan ketinggian tempat. Apabila

faktor tersebut sesuai dengan kararteristik tumbuh

akan semakin banyak (Rizkiyah et al. 2013). Hal

ini akan mempengaruhi tingginya nilai

keanekaragaman jenis. Keanekaragaman

tumbuhan obat di Pekon Pahmungan lebih tinggi

dibandingkan dengan Pekon Tenumbang. Hal ini

menunjukkan bahwa jumlah vegetasi yang terdapat

di Pekon Pahmungan lebih rapat dan beragam.

Secara keseluruhan, tegakan yang terdapat di

Pekon Pahmungan masih didominasi oleh pohon

Damar dengan tumbuhan bawah yang cukup

beragam. Lain halnya dengan Pekon Tenumbang,

meskipun tegakan penyusun ekosistem didominasi

oleh pohon  Damar, diameter pohon tersebut relatif

lebih kecil. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya

alih fungsi lahan menjadi tanaman kelapa sawit.

Selain itu, tumbuhan bawah yang terdapat di

Pekon Tenumbang juga cukup jarang jika dilihat

dengan kasat mata, hal ini disebabkan adanya

beberapa tanaman pokok seperti cengkeh yang

kondisi lahan di bawah tegakannya harus bebas dari

tumbuhan bawah untuk memudahkan pemanenan.

Hal ini didukung oleh Hani dan Suryanto (2014),

bahwa tajuk cengkeh dibiarkan tanpa ada

pemangkasan dengan harapan produksi buah

semakin banyak. Hal ini mengakibatkan naungan

semakin rapat dan jumlah tumbuhan bawah

semakin sedikit.

b. Indeks kemerataan
Sebaran vegetasi dalam suatu komunitas

dapat diketahui dari indeks kemerataan jenisnya.

Nilai kemerataan menurut Ludwig dan Reynolds

(1988) berkisar antara 0-1. Apabila nilai yang

diperoleh yaitu 1 (satu) maka vegetasi dalam suatu

komunitas persebarannya merata. Secara

keseluruhan, nilai indeks kemerataan pada kedua

pekon adalah <1. Hal ini menunjukkan bahwa

persebaran vegetasi tumbuhan obat tidak merata.

Gunawan et al. (2011) berpendapat bahwa

penyebab ketidakmerataan tersebut dikarenakan

adanya jenis-jenis vegetasi tertentu yang sangat

mendominasi sehingga jenis vegetasi lainnya tidak

merata, dalam hal ini yaitu pohon Damar. Menurut

Nguyen et al. (2015), faktor penyebab distribusi

vegetasi tidak merata disebabkan oleh perbedaan

topografi dan sifat tanah termasuk pH, kadar air

tanah, dan tekstur tanah.
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Tabel 2. Indeks keanekaragaman, kemerataan dan kekayaan jenis tumbuhan berpotensi obat

Tingkat pertumbuhan H’ E R

Pekon Pahmungan

Semai/ tumbuhan bawah 1.48 0.18 9.71

Pancang 1 0.20 6.95

Tiang 1.31 0.37 6.77

Pohon 1.06 0.33 4.39

Pekon Tenumbang

Semai/ tumbuhan bawah 1.16 0.16 8.71

Pancang 0.96 0.19 6.84

Tiang 1.10 0.23 5.37

Pohon 1 0.21 3.54

Sumber: Data primer (2019).

Sebaran jenis tumbuhan yang berpotensi

obat dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa pada

Pekon Pahmungan untuk fase semai/tumbuhan

bawah dan pancang tidak merata, sedangkan untuk

fase tiang dan pohon sebarannya kurang merata

dengan nilai berturut-turut 0.37 dan 0.33. Sebaran

jenis pada Pekon Tenumbang untuk keseluruhan

fase berada dalam kategori tidak merata dengan

rentang nilai 0.16 – 0.23. Gunawan et al. (2011)

memaparkan bahwa distribusi setiap jenis pada

masing-masing plot menentukan nilai kemerataan

suatu jenis. Semakin merata suatu jenis dalam suatu

ekosistem/tipe vegetasi hutan, maka  semakin

tinggi nilai kemerataannya.

c. Indeks kekayaan jenis
Indeks kekayaan jenis (R) digunakan untuk

mengetahui kekayaan jenis dalam suatu komunitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam

Tabel 2 diketahui bahwa nilai indeks keakayaan

tergolong sedang (R<3.5) sampai tinggi (R>5.0).

Pada Pekon Pahmungan, indeks kekayaan jenis

untuk fase semai, pancang dan tiang berada dalam

kategori tinggi dengan

nilai antara 6.77 sampai 9.71. Lain hanya dengan

fase pohon, indeksnya berada pada angka 4.39

dengan kategori sedang. Sama halnya dengan

Pekon Tenumbang, hasil analisis juga

menunjukkan bahwa pada fase semai, pancang dan

tiang memiliki kategori tinggi, sedangkan fase

pohon berada pada ketegori sedang.

Nilai indeks kekayaan jenis berbanding lurus

dengan jumlah jenis tumbuhan pada suatu

komunitas. Hal ini didukung oleh pernyataan

Oladoye et al. (2014); Agbelade et al. (2017),

bahwa semakin banyak jumlah jenis tumbuhan

yang ditemukan, nilai indeks kekayaannya akan

semakin besar. Pouteau et al. (2018) yang mengkaji

kekayaan jenis suatu vegetasi menggunakan

pengindraan jauh menyatakan bahwa kekayaan

spesies pohon diasumsikan tetap, tidak berubah

selama 15 tahun. Hal ini dikarenakan pohon

merupakan organisme tetap dalam penginderaan

jauh.

4. Kesimpulan
Tumbuhan berpotensi obat yang paling

melimpah jumlahnya pada Pekon Pahmungan

yaitu Sirih (Piper betle), Gandarusa (Justicia
gandarussa), Duku (Lansium domesticum) dan

Durian (Durio zibethinus) dengan nilai INP

masing-masing berturut-turut 21.34 %, 13.42 %,

61.09 % dan 101.49 %. Sedangkan pada Pekon

Tenumbang meliputi Bandotan (Ageratum
conyzoides) dengan INP 20.8 %, Durian (Durio
zibethinus) 14.3 % dan 80.54% serta Sengon

(Albizia chinensis) 80.54%. Sebaran tumbuhan

berpotensi obat pada kedua pekon rata-rata kurang

merata (0.16 – 0.37) dengan indeks

keanekaragaman yang sedang (1 – 1.48) dan

kekayaan jenis yang sedang (3.54 – 4.59) dan

tinggi (5.37 – 9.71).
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Abstrak

Kelurahan Gunung Sulah merupakan salah satu daerah pengrajin terbesar di Kota Bandar Lampung.
Limbah dari pengolahan tahu biasanya memiliki jumlah bahan organik yang tinggi; Kadar BOD sekitar
6000-8000 mg / L, COD sekitar 7.500-14.000 mg / L. Jika semua limbah dibuang tanpa penanganan sama
sekali, ini pasti akan mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari jenis industri, demografi dan volume limbah. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji T ketika informasi mengenai nilai variance (ragam)
populasi tidak diketahui patuh dan tidak patuh. Dari hasil diketahui bahwa jenis industri (0,62-tidak ada
pengaruh), izin usaha (0,02-ada pengaruh), modal (0,003-ada pengaruh), omzet (0.006-ada pengaruh),
lama usaha (0,003-ada pengaruh), jumlah karyawan (0,004-ada pengaruh), volume limbah (0,005-ada
pengaruh), umur (0,76-tidak ada pengaruh), jenis Kelamin (0,52-tidak ada pengaruh), pendidikan (0,62 -
tidak ada pengaruh).

Kata kunci: Tahu, Tingkat Kepatuhan, Industri Limbah, Demografi, Pengetahuan

1. Pendahuluan

Pembuangan limbah sembarangan diakui

sebagai penyebab penting pencemaran lingkungan

dan terkait dengan masalah kesehatan (McHugh,

2016). Pembuangan limbah rumah tangga adalah

masalah penting bagi Desa Gunung Sulah. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi

faktor-faktor demografi sosial yang terkait dengan

praktik, pengetahuan, dan perilaku mengenai

pengelolaan limbah tahu dan untuk menghasilkan

rencana tindakan korektif. Para peneliti menemukan

bahwa tidak ada latar belakang dalam jenis industri,

izin usaha, modal, pendapatan, jumlah karyawan,

lama usaha, volume sampah secara mandiri serta

latar belakang mengenai jenis kelamin, usia,

pendidikan sebagai variabel perancu yang terkait

dengan pembuangan limbah sembarangan. Area

perumahan yang tidak direncanakan adalah faktor

tambahan yang terkait dengan pembuangan limbah

sembarangan. Peneliti juga menemukan bahwa

anggota masyarakat memiliki pengetahuan yang

buruk dan perilaku yang tidak aman terkait dengan

pengelolaan limbah. Promosi informasi lingkungan

dan pendidikan publik dan implementasi program

aksi masyarakat tentang pencegahan penyakit dan

promosi kesehatan akan meningkatkan keramahan

lingkungan dan keselamatan publik (Ojewale, 2014;

Okechukwu et al., 2012).

Dari dataset di Provinsi Lampung 2016

industri kecil dan menengah dari agensi ada 238

industri tahu yang berlokasi di Kota Bandar

Lampung. Penyebaran agroindustri tahu di kota

Bandar Lampung di lokasi atau desa Gunung Sulah

sebanyak 71 industri tahu, maka di Kampung

Sawah terdapat 43 industri tahu, untuk daerah

Mekar Sari terdapat sekitar 27 industri tahu, di

Gedung Pakuon sebanyak 22 industri tahu, untuk di

kawasan Kampung Surabaya sebanyak 14 industri

tahu, yang terakhir adalah di kawasan Pal Putih

sebanyak 17 industri tahu. Namun, pencemaran

lingkungan yang terkait dengan pembuangan

limbah sembarangan memiliki dampak negatif

serius pada kesehatan dan keselamatan masyarakat

(Mamady & Mafoule, 2014;Mamady & Hu, 2011).

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa

pengetahuan tentang dampak kesehatan yang

merusak dari limbah terkait dengan strategi

pembuangan limbah (Okechukwu et al., 2012;Aroj

et all., 2004). Misalnya, perilaku keselamatan

diperlukan untuk mencegah kontaminasi langsung
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dan paparan zat berbahaya dan berbahaya terhadap

kesehatan dari limbah industri di satu sisi. Di sisi

lain, peningkatan pengetahuan dapat

menumbuhkan sikap positif dan membangun

praktik yang bertujuan memberi informasi kepada

publik tentang hubungan sebab akibat antara polusi

lingkungan dan kesehatan, dan tidak ada ketentuan

yang dibuat untuk evaluasi jangka panjang yang

akan memungkinkan untuk memeriksa apakah

langkah-langkah ini membantu mengurangi

masalah kesehatan terkait lingkungan dengan biaya

yang efektif. Penyebab utama dari pengelolaan

limbah yang tidak tepat terkait dengan kurangnya

manajemen keuangan dan logistik, kurangnya

infrastruktur perkotaan, perencanaan miring,

mengabaikan estetika dasar, dan pertumbuhan

industri dan komersial serta persepsi dan praktik

sosial-budaya (Ishak & Dadson, 2014;Ogwueleka,

2009). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui tingkat kepatuhan dari jenis industri,

demografi dan volume limbah Gunung Sulah.

2. Metode Penelitian

Materi yang dilakukan dalam proses

penelitian ini, peneliti menggunakan alat tulis untuk

kuesioner dan botol steril untuk mengambil sampel

pembuangan limbah tahu meningkatkan alat analisis

statistik menggunakan IBM Open SPSS versi 2.4.

Untuk metode ada bagian:

2.1 Sampel Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah semua

jenis industri tahu di Gunung Sulah sebanyak 71

pemilik industri tahu. Dalam penelitian (Arikunto,

2006) dalam formula:

N

N e2 1

Untuk komentar untuk n = jumlah responden,

N = jumlah total industri kecil dan menengah yang

dijadikan sampel, dan e = presisi 10%. Sehingga jika

dihitung untuk sampel penelitian 42 populasi

sebagai berikut:

bagian dari kriteria inklusi, responden diharuskan

untuk (1) pemilik bisnis, (2) secara bebas setuju

untuk berpartisipasi dalam survei, (3) memiliki

keterampilan bahasa Indonesia, dan (4) tidak

menderita gangguan sistem saraf pusat (termasuk

penyakit Alzheimer, amyotrophic lateral sclerosis

(ALS), dan gangguan perilaku).

Unit pengambilan sampel primer adalah

limbah tahu yang keluar langsung daripembuangan

tersier tanpa perantara. Untuk mendapatkan ukuran

sampel yang diperlukan untuk penelitian ini,

formula desain sampel bertingkat digunakan dengan

margin of error untuk estimasi seluruh populasi

(Statistics Canada, 2003). Tingkat respons

gabungan adalah 96,0%, untuk ukuran sampel akhir

42.

2.2 Pengumpulan Data

Untuk meningkatkan tingkat responden,

pengumpulan data bekerja sama dengan para

pemimpin dari koperasi pengusaha tempe dan tahu

lokal. Survei mengumpulkan informasi terperinci

tentang responden dan mendapatkan persetujuan

model penelitian,  termasuk  pemodelan

karakteristik sosial demografis pemilik industri

kecil pada efek kepatuhan pada manajemen

lingkungan kemudian memodelkan profil industri

kecil pada efek kepatuhan pada manajemen

lingkungan dan pemodelan tingkat pengetahuan

pemilik industri kecil tentang efek kepatuhan pada

manajemen lingkungan dan yang terakhir adalah

pemodelan pengawasan efek kepatuhan dalam

manajemen lingkungan. Dalam penelitian ini ada 3

variabel yang digunakan untuk mewakili ukuran

hasil, termasuk yang terkait dengan profil industri

yang terdiri dari apakah jenis industri, izin usaha,

modal, omset, jumlah karyawan, lama usaha.

Kemudian variabel limbah terkait dengan

volumenya, dan akhirnya karakteristik sosial

demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia,

pendidikan mempengaruhi tingkat kepatuhan
terhadap pengelolaan limbah (Yulianto, 2013).

71
n

710,121


71

1,71
 42

2.3 Analisis Data

Analisis deskriptif dilakukan untuk

Sampel penelitian adalah pengrajin yang

mewakili semua anggota pengusaha tahu dari

berbagai lintas-bagian, multistage, clustered,

stratified, dari desa Gunung Sulah. Survei dilakukan

antara Mei dan Agustus 2019. Sebagai

n 
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menyelidiki karakteristik praktik pembuangan

limbah yang berbeda dari populasi penelitian.

Analisis Uji normalitas yang digunakan adalah uji

chi-square berdasarkan sampel yang akan diuji

untuk hipotesis. Apakah sampel terdistribusi
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normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan

adalah uji lilifor yang dilakukan untuk menguji

pengaruh faktor profil industri, volume limbah, dan

demografi terhadap praktik pengelolaan limbah

masyarakat dan tingkat pengetahuan mereka.

Digabungkan dengan uji homogenitas dilakukan

untuk menentukan perbedaan antara dua kondisi

populasi dengan uji lavene pada pemilihan variabel

penjelas berdasarkan akal sehat dan literatur (

Ojewale (2014); Onu et al (2016); Bogoro (2016)).

Untuk komponen kuesioner, item dan analisis

reliabilitas diterapkan. Saat ini, batas signifikansi

statistik ditetapkan α = 0,05.

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi data penelitian ini dimaksudkan

untuk memberikan gambaran tentang tingkat

kepatuhan industri kecil pengrajin tahu dalam

pengelolaan limbah yang dilakukan di Desa Gunung

Sulah, Bandar Lampung. Deskripsi data adalah

sebagai berikut:

3.1 Kondisi Demografi

Demografi dalam penelitian ini berfungsi

sebagai variabel perancu yang terdiri dari usia, jenis

kelamin dan distribusi pendidikan. Ada 11 (26,2%)

responden   berusia   <20   tahun   dan 31

(73,8%) lainnya berusia> 20 tahun. Ada 14

responden perempuan (33,3%) dan 28 responden

lainnya (66,7%) adalah laki-laki. Berdasarkan tabel

di atas juga diketahui bahwa pendidikan sekolah

dasar dan menengah adalah 19 (45,2%) orang dan

ada 23 (54,8%) berpendidikan ≥ SLTA dan

Pendidikan Tinggi. Tabel 1 di bawah ini

menunjukkan deskripsi proporsi sosial demografis

responden.

usaha, dan jumlah karyawan. Dalam profil industri

berdasarkan jenis industri tercatat bahwa sebanyak

15 (35,7%) responden adalah pengrajin dengan jenis

industri lainnya, sedangkan 27 (64,3%) lainnya

adalah jenis usaha pengolahan tahu. Profil bisnis

berdasarkan izin usaha terdistribusi sebanyak 14

(33,3%) adalah jenis usaha besar dan sebanyak 28

(66,7%) adalah jenis usaha kecil dan menengah.

Dilihat dari kapasitas modal terdistribusi, 16

(38,1%) bisnis memiliki modal> 500 juta dan 26

(61,9%) memiliki modal <500 juta. Profil bisnis

dalam hal turnover termasuk dalam kategori tinggi

sebanyak 14 (33,3%) dan ada juga responden yang

memiliki industri dengan turnover rendah sebanyak

28 (66,7%). Durasi bisnis industri didistribusikan

sebanyak 19 (45,2%) yang bisnisnya telah berjalan>

10 tahun dan mereka yang <10 tahun sebanyak 23

(54,8%). Jumlah karyawan dari industri kecil

menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 17 (40,5%)

memiliki jumlah karyawan 100 orang sedangkan

pengrajin tahu yang memiliki 1-99 karyawan ada

sebanyak 25 (59,5%).

Tabel 2. Profil Industri

Tabel 1. Kondisi Demografi

3.2 Profil Industri

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa

dari 42 pemilik industri kecil, pengrajin tahu

didistribusikan dengan profil industri, dilihat dari

jenis industri, izin usaha, modal, omzet, lama
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3.3 Kualitas Limbah

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui

bahwa dari 42 pemilik industri tahu skala kecil

terdapat 15 (35,7%) responden yang memiliki

limbah berkualitas rendah. Responden yang

kualitas limbahnya di atas BOD> 20 tinggi, 27

(64,3%). Data ini menunjukkan bahwa masih ada

industri tahu dengan limbah berkualitas tinggi.

Tabel 3. Kualitas Limbah
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3.4 Tingkat Kepatuhan Pengrajin

Berdasarkan Tabel 4 di atas, diketahui bahwa

dari 42 pemilik industri tahu skala kecil ada

15 (35,7%) orang yang memenuhi syarat dalam

pengelolaan limbah. Responden yang digolongkan

tidak patuh adalah 27 (64,3%). Data ini

menunjukkan bahwa ketidakpatuhan berarti bahwa

pembuat tahu tidak memiliki pengetahuan, kemauan

dan kemampuan dalam manajemen lingkungan,

tidak ada infrastruktur manajemen lingkungan yang

tersedia, tidak ada proses pengolahan limbah.

Sementara kepatuhan terhadap pengelolaan limbah

menunjukkan pengetahuan, kemauan dan

kemampuan dalam pengelolaan lingkungan yang

baik, tersedia infrastruktur pengelolaan lingkungan

yang memadai, ada proses pengolahan limbah yang

menggunakan peralatan pendukung modern dan

sederhana.

Tabel 4. Tingkat Kepatuhan Pengrajin

4. Pembahasan

Hasil uji T dalam kelompok Compliant dan

Non-Compliant berdasarkan Profil Industri Tabel 5

di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) pada variabel jenis industri adalah 0,62

sehingga nilai probabilitas di atas 0,05 (0,62> 0,05)

sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis industri

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengelolaan

limbah lingkungan pengrajin tahu skala kecil di

Kelurahan Gunung Sulah. Sedangkan untuk

variabel profil industri lainnya, yaitu izin usaha,

modal, omzet, panjang usaha dan jumlah karyawan

menghasilkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05

sehingga dapat dikatakan bahwa profil bisnis terdiri

dari izin usaha, modal, omzet, durasi bisnis dan total

karyawan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepatuhan pengelolaan limbah lingkungan

di industri kecil pengrajin tahu di Desa Gunung

Sulah.

Table 5. T Test Compliant dan Non-Compliant

Selanjutnya berdasarkan Tabel 5 di atas dapat

dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada

variabel volume sampah adalah 0,005, dengan

demikian nilai probabilitas <0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa volume limbah memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan

pengelolaan limbah lingkungan pada industri skala

kecil pengrajin di Gunung Sulah.

Tabel 6. T Test Volume Limbah

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai

Asymp. Sig. (2-tailed) pada variabel demografi

sosial pada variabel usia, jenis kelamin dan

pendidikan, semuanya menghasilkan sig> 0,05

sehingga disimpulkan bahwa demografi sosial tidak

berpengaruh pada kepatuhan terhadap pengelolaan

lingkungan pada pengrajin industri skala kecil di

Gunung Sulah.

Tabel 7. T test Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan

Retnaningsih (2016) yang menyimpulkan

bahwa tingkat pendidikan seseorang berpengaruh

dalam merespons sesuatu yang berasal dari luar.

Penelitian Husni (2018) dan Putri (2017)

memberikan penjelasan yang mendukung

penelitian. Penelitian ini menjelaskan bahwa

pemahaman risiko lingkungan akibat limbah perlu

ditingkatkan, dampak pada kualitas hidup,

keanekaragaman hayati dan habitat yang perlu

dipulihkan, beban lingkungan yang harus dikurangi.

Penelitian Husni (2018) dan Putri (2017)

memberikan penjelasan yang mendukung
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penelitian. Penelitian ini menjelaskan bahwa

pemahaman risiko lingkungan akibat limbah perlu

ditingkatkan, dampak pada kualitas hidup,

keanekaragaman hayati dan habitat yang perlu

dipulihkan, beban lingkungan yang harus dikurangi.

Ketaatan berarti taat, taat, tunduk, taat pada ajaran

dan aturan. Menurut Niven, (2008) dalam faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

termasuk pendidikan.

9. Kesimpulan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa

peluang industri kecil tahu tentang kepatuhan dalam

pengelolaan lingkungan tidak secara signifikan

dipengaruhi oleh variabel penjelas seperti yang

ditentukan dalam karakteristik demografis. Hasil

penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan

limbah yang terkait dengan karakteristik demografi

meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan,

sedangkan profil industri yang diukur adalah jenis

industri, izin usaha, omset, modal, lama bisnis, dan

jumlah karyawan untuk menggambarkan kapasitas

dan kemampuan dari bisnis di industri pengolahan

tahu termasuk kemampuan pengelolaan limbahnya.

Faktor-faktor yang secara signifikan

mempengaruhi tingkat kepatuhan pengelolaan

limbah lingkungan pada pemilik produsen tahu

skala kecil di Gunung Sulah adalah izin usaha,

modal, omzet, lama usaha, jumlah karyawan dan

volume limbah, sedangkan faktor yang melakukan

tidak mempengaruhi kepatuhan pengelolaan limbah

lingkungan pada pemilik industri kecil pengrajin

tahu di desa Gunung Sulah adalah jenis industri dan

faktor demografi .
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Abstrak

Aktivitas industri selain menghasilkan produk yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia, juga
menghasilkan produk samping serta limbah yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Untuk itu
pembangunan industri diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan. Langkah yang
tepat untuk mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan salah satunya adalah dengan
pengembangan Kawasan Industri (KI) berwawasan lingkungan atau Eco Industrial Park (EIP). Di
Indonesia hal ini bersesuaian dengan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Revolusi Industri
4.0. dimana satu dari 10 prioritas nasional dalam Making Indonesia 4.0 adalah pemerintah akan fokus
untuk mendesain ulang zona industri dengan mengakomodasi konsep ramah lingkungan dan standar-
standar keberlanjutan baik untuk kawasan industri yang sudah ada maupun kawasan industri baru. Untuk
itu tujuan dalam penelitian ini adalah merumuskan indikator-indikator dalam konsep EIP melalui studi
literatur, yang dapat diterapkan dalam pengelolaan KI MM2100-MMID sebagai objek penelitian dan
mengukur tingkat kepentingan indikator tersebut sehingga dapat diketahui langkah prioritas dalam
pengelolaan KI untuk menuju EIP yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

Kata kunci: Analytical Hierarchy Procces (AHP), Eco Industrial Park, MM2100-MMID

1. Pendahuluan
Berkembangnya industrialisasi di

Indonesia seiring dengan semakin menipisnya

sumber bahan baku dari alam, menurunnya

kualitas lingkungan, dan terjadinya pemanasan

global (Djajadiningrat dan Famiola, 2004). Untuk

itu pembangunan industri diarahkan dengan

menerapkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
142 Tahun 2015 tentang kawasan industri,

penyediaan lokasi industri yang memadai berupa

kawasan industri merupakan langkah dalam

peningkatan daya saing dan daya tarik investasi.

Hal ini diyakini dapat menciptakan iklim usaha

yang kondusif, efesiensi, kepastian hukum dan

pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-

kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri.

Langkah yang tepat untuk mendukung

pembangunan industri agar dapat menjadi

berkelanjutan adalah dengan pengembangan

Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan atau

Eco-Industrial Park (EIP). EIP merupakan

penjabaran dari konsep ekologi industri yang

memandang kawasan industri dengan

mempertimbangkan tercapainya keberlanjutan

ekologis, peningkatan kualitas hidup dan

keberlanjutan ekonomi untuk aktivitas secara

seimbang (Lowe, 2001).

Berdasarkan potensi dan keunggulan

konsep EIP tersebut maka dalam penelitian ini

akan menganalisa indikator pengelolaan EIP ke

dalam kawasan industri existing di Indonesia.

Dalam hal ini Kawasan industri MM2100-

MMID yang terletak di Cikarang Barat

merupakan lokasi yang tepat untuk dilakukan

pengembangan EIP.

Kawasan industri MM2100-MMID pada

tahun 2015 memperoleh penghargaan dalam

acara KI Award yang diselenggarakan

Kementerian Perindustrian sebagai kawasan

industri dengan kinerja terbaik dalam

pengelolaan lingkungan. Selain itu KI MM2100-
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MMID juga meraih penghargaan sebagai

Kawasan Industri Terbaik di Indonesia. Kinerja

yang sudah baik dalam pengelolaan kawasan

industri inilah yang mendorong dilakukan

pengkajian untuk menyempurnakan status

kawasan industri menjadi EIP.

Untuk mewujudkan pengembangan sebuah

kawasan industri menjadi EIP diperlukan langkah-

langkah nyata yang harus dilakukan, untuk itu

dalam penelitian ini, akan dianalisis indikator-

indikator dalam pengelolaan EIP yang dilakukan

dengan studi literatur dari beberapa jurnal

terdahulu dan pedoman EIP dari UNIDO selaku

badan khusus PBB yang telah merancang berbagai

EIP di seluruh dunia.

Setelah indikator-indikator dalam

penerapan konsep EIP teridentifikasi yang

dilakukan selanjutnya adalah mengukur tingkat

kepentingan indikator tersebut sehingga dapat

diketahui tindakan prioritas manakah yang perlu

dilakukan untuk mencapai sebuah EIP.

Tujuan penelitian ini yaitu dapat

teridentifikasi indikator yang perlu diterapkan

dalam pengelolaan KI serta menilai tingkat

kepentingannya sehingga dapat diketahui

pengelolaan yang tepat untuk menuju kawasan

industri yang berkelanjutan (EIP).

2. Bahan dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan di KI MM2100-

MMID di Cikarang Barat. Selain itu narasumber

yang memberikan penilaian mengenai tingkat

kepentingan indikator

oleh Thomas L. Saaty (1990) dan dianalisis

dengan metode Analytical Hierarchy Procces (AHP).

Dalam pengolahan data penelitian ini

menggunakan bantuan software Microsoft Excel
sehingga dapat diperoleh bobot masing-masing

indikator dengan lebih mudah dan cepat.

3. Hasil dan Pembahasan
Struktur indikator pengelolaan EIP dalam

penelitian ini terbagi dalam 4 aspek, sesuai dengan

model kerangka EIP yang dikembangkan oleh

Cheel dan dimodifikasi oleh Lowe (2001), yaitu:

Aspek Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek

Sosial, dan Aspek Teknis. Sehingga hierarki

penerapan konsep EIP dapat terlihat seperti

gambar di bawah ini:

Tujuan

(Goal)

Aspek

Indikator

Gambar 1. Hirarki Penerapan Konsep EIP

Struktur di atas merupakan penetapan

indikator-indikator dalam penerapan EIP di dalam

kawasan industri. Indikator ini digunakan sebagai

variabel dalam penelitian ini. Kedelapanbelas

variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Penelitian

penerapan konsep EIP adalah beberapa
pemegang kepentingan di Kementerian

Perindustrian yang menanganai kawasan industri.

Narasumber tersebut dianggap sebagai pakar yang

mampu memberikan penilaian terhadap variabel

penelitian.

Perangkat yang digunakan untuk

mengumpulkan data antara lain lembar kertas

kuesioner dan alat perekam untuk menyimpan

hasil wawancara bersama narasumber.

Langkah pertama dalam penelitian ini

adalah menganalisa hierarki dan indikator dalam

pengelolaan kawasan industri yang sesuai dengan

konsep EIP. Tahapan ini dilakukan dengan

menggali informasi dari narasumber dan

penelitian terdahulu.

Langkah selanjutnya adalah menggali

informasi pada narasumber yang telah dianggap

sebagai pakar untuk menilai tingkat kepentingan

indikator yang telah ada. Penilaian narasumber

dilakukan dengan mengacu pada skala penilaian

perbandingan berpasangan yang dikembangkan

Eco Industrial Park

A B C D E F G

Kinerja

Lingkungan

A B C D E

Kinerja

Ekonomi

A B C

Kinerja

Sosial

A B C

Kinerja

Teknis
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No Variabel

Aspek Lingkungan
a. Adanya penerapan konsep produksi

limbah nol (zero waste)
b. Adanya analisis mengenai ketersediaan

sumber daya alam dan daya dukung

lingkungan

c. Adanya manajemen perencanaan

terhadap isu perubahan iklim

d. Adanya suatu tindakan konservasi

ekologi di dalam kawasan industri

e. Adanya Buffer Zone dan Ruang

Terbuka Hijau yang sesuai dengan

perencanaan kebutuhan dalam

Masterplan Kawasan

f. Adanya penanganan khusus terhadap

industri-industri yang memiliki polutan

terbesar

g. Adanya area dan pelayanan

pengumpulan serta penanganan limbah

di dalam kawasan industri
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Lanjutan Tabel 1. Variabel Penelitian 3.1. Pembobotan Antar Aspek
Tabel 2. Perbandingan Berpasangan Antar Aspek

No Variabel

Aspek Ekonomi Aspek A B C D
Nilai

Bobot

a. Adanya manajemen pemanfaatan air secara

terpadu untuk efisiensi di kawasan industri

b. Adanya tindakan efisiensi pemanfaatan

energi industri di dalam kawasan industri

c. Adanya penggunaan energi terbarukan di

dalam kegiatan industri

d. Adanya keterkaitan industri di dalam

kawasan industri

e. Adanya kerjasama dan pertukaran bahan

antar industri di dalam kawasan industri

Aspek Sosial

a. Adanya kerjasama antar industri dengan

UKM/masyarakat sekitar

b. Adanya komitmen seluruh tenant dalam

menerapkan sistem yang berkelanjutan

c. Adanya pengembangan pendidikan dan

pelatihan sebagai penunjang industri

Aspek Teknis

a. Adanya penerapan konsep pembangunan

infrastruktur yang berkelanjutan

b. Adanya penerapan konsep Kluster Industri

c. Adanya   pengembangan   teknologi melalui

Research and Development (R&D)

Sumber: Hasil Analisis (2019)

Eigen

A 1,00 0,38 3,52 4,17 1,54 0,34

B 0,97 1,00 3,76 4,26 1,98 0,44

C 0,28 0,27 1,00 1,78 0,61 0,13

D 0,24 0,24 0,56 1,00 0,42 0,09

2,49 2,49 1,88 8,84 11,21 4,55

Berdasarkan hasil perhitungan uji

konsistensi, didapatkan nilai CR = 0,001 < 0,10

yang berarti prefensi responden konsisten. Pada

tabel diatas diperoleh urutan prioritas untuk

hierarki aspek yakni aspek Ekonomi memiliki

tingkat kepentingan terbesar dengan bobot 0,436

atau 43,6%, kemudian aspek Lingkungan

memiliki tingkat kepentingan ke-2 dengan bobot

0,338 atau 33,8%, aspek Sosial memiliki tingkat

kepentingan ke-3 dengan bobot 0,133 atau 13,3%

sedangkan aspek Teknis memiliki tingkat

kepentingan ke-4 dengan nilai bobot 0,093 atau

9,3%.

3.2. Pembobotan Antar Indikator pada

Aspek Lingkungan
Tabel 3. Perbandingan Berpasangan pada Aspek

Lingkungan

Indikator-indikator di atas merupakan
Indi

kator
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Nilai

Eigen
Bobot

pengembangan dari penelitian terdahulu yang

telah dilakukan Prasetya (2007) mengenai

Pengukuran Status Kawasan Industri Terhadap

Konsep Eco-Industrial Park. Dalam penelitian ini

indikator lebih disesuaikan dengan konsep EIP

yang telah disusun UNIDO (United Nations

Industrial Development Organization) dan

beberapa masukan dari narasumber yang berasal

dari Pemerintah Pusat.

Pembobotan aspek dan indikator dilakukan

untuk mengetahui tingkat kepentingan masing-

A1 1,00   5,12    1,64  3,39   1,68   2,05 0,59 1,79 0,19

A2 0,20   1,00    0,37  0,44   0,29   0,36 0,17 0,34 0,04

A3 0,61   2,67    1,00  2,14   0,21   0,30 0,15 0,61 0,07

A4 0,29   2,27 0,47  1,00   0,37   0,51 0,16 0,51 0,06

A5 0,60   3,39    4,86  2,72   1,00   1,90 0,31 1,48 0,16

A6 0,49   2,81    3,32  1,97   0,63   1,00 0,24 1,05 0,11

A7 1,68   6,00    6,56  6,05   3,27   4,08 1,00 3,41 0,37

masing aspek dan  indikator.  Bobot kepentingan

yang diperoleh harus memenuhi syarat

konsistensi dengan nilai inconsistency ≤ 0,1.

Hasil pembobotan untuk masing-masing

aspek dan indikator penerapan konsep EIP adalah

sebagai berikut:
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4,87   23,2    18,2  17,7   7,45   10,2 2,63 9,20

1,

00

Berdasarkan hasil perhitungan uji

konsistensi, didapatkan nilai CR = 0,00 <

0,10 yang berarti prefensi responden

konsisten.
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1

3.3. Pembobotan Antar Indikator pada

Aspek Ekonomi
Tabel 4. Perbandingan Berpasangan pada Aspek

Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan uji

konsistensi, didapatkan nilai CR = 0,00 < 0,10

yang berarti prefensi responden konsisten.

3.6. Pembobotan Antar Seluruh Indikator

Indikator B1 B2 B3 B4 B5
Nilai

Eigen
Bobot

Tabel 7. Pembobotan Seluruh Indikator

Aspek Bobot Indikator
Bobot Bobot

B1 1,00 1,25 3,06 0,45 0,44 0,94 0,17 Indikator Akhir

B2 0,80 1,00 3,13 0,73 0,68 1,05 0,18 A1 0,19 0,07

B3 0,33 0,32 1,00 0,28 0,23 0,37 0,06
A2
A3

0,05
0,07

0,01
0,02

B4 2,24 1,36 3,55 1,00 0,56 1,43 0,25 Lingkungan 0,34 A4 0,06 0,02
A5 0,16 0,05

B5 2,29 1,48 4,42 1,78 1,00 1,93 0,34 A6 0,11 0,04

6,66 5,40 15,16 4,25 2,90 5,72 1,00 A7 0,37 0,13

B1 0,17 0,07

Berdasarkan hasil perhitungan

konsistensi, didapatkan nilai CR = 0,00 <

uji

0,10 Ekonomi 0,44
B2

B3

0,18
0,06

0,08
0,03

yang berarti prefensi responden konsisten. B4 0,25 0,11

B5 0,34 0,15

3.4. Pembobotan Antar Indikator pada

Aspek Ekonomi
Tabel 5. Perbandingan Berpasangan pada Aspek

Sosial

Indikator C1 C2 C3
Nilai

Eigen
Bobot

Total Bobot Indikator Penerapan Konsep

EIP

C3 1,32 0,25 1,00 0,69 0,17

7,79 1,43 6,59 4,19 1,00

Berdasarkan hasil perhitungan uji

konsistensi, didapatkan nilai CR = 0,00 < 0,10

yang berarti prefensi responden konsisten.

3.5. Pembobotan Antar Indikator pada

Aspek Teknis
Tabel 6. Perbandingan Berpasangan pada Aspek

Teknis

Indikator mengenai kerjasama dan

pertukaran bahan antar industri di dalam kawasan

industri menjadi prioritas utama dalam

pengelolaan EIP. Seperti halnya dijelaskan oleh

Haskins (2012) dalam jurnalnya yang

menyebutkan bahwa sejak munculnya simbiosis

industri di Denmark, para peneliti mulai menarik

sebuah pola kesuksesan dalam mengembangkan

EIP. Menurut narasumber dalam penelitian ini

juga menyebutkan bahwa simbiosis industri akan

berjalan dengan mudah apabila terdapat

keterkaitan industri di dalamnya.

Indikator mengenai fasilitas dan sarana di

Indikator D1 D2 D3
Nilai

Bobot
dalam kawasan industri juga memiliki peran yang

penting dalam penerapan EIP. Fasilitas seperti

pengolahan limbah terpadu, sumber energi,  buffer

zone dan ruang terbuka hijau mendapatkan nilai

bobot yang cukup besar.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan Eilering & Vermeulen (2011) yang

menjelaskan bahwa di negara Belanda,

C1 1,00 0,18 0,76 0,52 0,12

C2 5,47 1,00 4,83 2,98 0,71

Eigen

D1 1,00 0,28 0,52 0,52 0,16

D2 3,63 1,00 0,50 1,22 0,37

D3 1,94 1,99 1,00 1,57 0,47

6,57 3,27 2,02 3,31 1,00

C1 0,12 0,02

Sosial 0,13 C2 0,71 0,10

C3 0,17 0,02

D1 0,16 0,02

Teknis 0,09 D2 0,37 0,03

D3 0,47 0,04
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pembangunan EIP telah

diangkat sebagai sebuah
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kebijakan nasional secara resmi. Hal ini

memberikan dampak dukungan baik dari segi

kebijakan maupun finansial terhadap

pembangunan infrastruktur, fasilitas industri serta

dukungan terhadap aktivitas simbiosis industri di

dalamnya.

Di dalam KI MM2100-MMID saat ini

Kawasan Industri (KI) MM2100-MMID

merupakan kawasan industri yang telah memiliki

kualitas lingkungan yang sangat baik. Pihak

pengelola kawasan selalu berusaha meningkatkan

kualitas dan fasilitas bagi seluruh tenan. Berbagai

fasilitas menjadi daya tarik bagi investor untuk

menjalankan usahanya di kawasan industri ini.

Seperti teknologi pengolahan air bersih dan air

limbah yang tidak dimiliki kawasan industri lain,

listrik, gas dan juga jaringan komunikasi yang

telah disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Kawasan industri MM2100-MMID selalu

berusaha meningkatkan kualitas pengelolaannya.

Pihak pengelola juga mendukung program

lingkungan bersih baik dari pemerintah maupun

dari pihak kawasan sendiri. Salah satunya

keinginan pengelola untuk menerapkan sistem

yang berkelanjutan seperti pada EIP.

Untuk meningkatkan status kawasan

menjadi EIP dalam penelitian ini masih ada

beberapa indikator yang belum diterapkan di KI

MM2100-MMID ini, antara lain konsep klustering

industri yang tidak dilakukan di dalam

pengelolaan kawasan. Hal ini lebih dikarenakan

banyaknya industri existing yang keberadaannya

sudah ada sejak sebelum konsep kluster industri

tersebut muncul.

Selain itu terkait penggunaan energi baru

dan terbarukan, saat ini MM2100-MMID juga

belum memanfaatkannya untuk skala industri,

hanya sebatas operasional gedung dan bahan

bakar kendaraan.

Keterkaitan industri dan aktifitas simbiosis

industri juga belum diaplikasikan terhadap tenan-

tenan yang telah ada maupun calon investor yang

akan memasuki kawasan. Hanya saja terdapat

beberapa perusahaan penyuplai bahan baku

ataupun anak perusahaan yang berkaitan satu

sama lain, seperti perusahaan otomotif dan

elektronik.

Selebihnya indikator-indikator lainnya

sudah mulai diterapkan dan akan terus

ditingkatkan pihak pengelola kawasan

industri untuk dapat mencapai sebuah

kawasan industri yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan

urutan tingkat kepentingan indikator penerapan

konsep EIP antara lain:

1. Adanya kerjasama dan pertukaran bahan

antar industri di dalam kawasan industri.

2. Adanya area dan pelayanan pengumpulan

serta penanganan limbah di dalam kawasan

industri.

3. Adanya keterkaitan industri di dalam

kawasan industri.

4. Adanya komitmen seluruh tenant dalam

menerapkan sistem yang berkelanjutan.

5. Adanya tindakan efisiensi pemanfaatan

energi industri di dalam kawasan industri.

6. Adanya manajemen pemanfaatan air secara

terpadu untuk efisiensi di kawasan industri.

7. Adanya penerapan konsep produksi limbah

nol (zero waste).
8. Adanya Buffer Zone dan Ruang Terbuka

Hijau yang sesuai dengan perencanaan

kebutuhan dalam Masterplan Kawasan.

9. Adanya pengembangan teknologi melalui

Research and Development (R&D).
10.Adanya penanganan khusus terhadap

industri-industri yang memiliki polutan

terbesar.

11.Adanya penerapan konsep Kluster Industri.

12.Adanya penggunaan energi terbarukan di

dalam kegiatan industri.

13.Adanya manajemen perencanaan terhadap

isu perubahan iklim.

14.Adanya pengembangan pendidikan dan

pelatihan sebagai penunjang industri.

15.Adanya suatu tindakan konservasi ekologi

di dalam kawasan industri.

16.Adanya kerjasama antar industri dengan

UKM/masyarakat sekitar.

17.Adanya penerapan konsep pembangunan

infrastruktur yang berkelanjutan.

18.Adanya analisis mengenai ketersediaan

sumber daya alam dan daya dukung

lingkungan.
Dalam pengelolaan KI MM2100-MMID

saat ini kinerja penerapan indikator konsep EIP

sudah mulai dilakukan. Namun untuk menuju

status EIP terdapat beberapa indikator yang masih

perlu ditingkatkan kinerjanya.
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Abstrak

Penginderaan jauh berkembang pesat pada saat ini, baik data, metode dalam pengolahannya dan juga diimbangi
dengan pemanfaatannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tutupan lahan, dengan
data yang digunakan yaitu citra Landsat multiwaktu. Pada penelitian ini metode pengolahan yang digunakan yaitu
Object Orientation Classification (OOC). Metode OOC terdiri dari dua tahapan yaitu segmentasi dengan
algoritma multiresolution dan klasifikasi dengan metode Nearest Neighbor dengan aplikasi eCognition Dev 64.
Proses segmentasi dengan parameter skala 90, kekompakan 0,7 dan bentuk 0,3 pada lokasi penelitian KPH
Gunung Balak Register 38 dengan luas wilayah sebesar 22.635 Ha dan dilakukan proses klasifikasi yang
menghasilkan 5 kelas yaitu Badan Air, Lahan terbuka, Permukiman, Vegetasi Hutan, dan Vegetasi Non Hutan.
Besar akurasi keseluruhan 96% dan nilai Kappa 94,87%. Oleh sebab itu segmentasi dan klasifikasi nearest
neighbor dapat digunakan dengan baik dalam proses identifikasi tutupan lahan dengan menghasilkan tingkat
akurasi dan kepercayaan tinggi.

Kata kunci: Algoritma Multiresolution, Citra Landsat, eCognition 64, Segmentasi, Tutupan Lahan

1. Pendahuluan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem

berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam

hayati yang didominasi pepohonan dalam

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan

lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No 41 tahun

1999). Berdasarkan pengelolaan hutan pemerintah

Indonesia memberlakukan adanya unit pengelolaan

yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

yang diharapkan dapat memperbaiki tatakelola

hutan di Indonesia (Ekawati, 2013).

Pengelolaan hutan dalam konsep KPH harus

dilakukan sehingga hutan lestari dan masyarakat

sejahtera dapat terwujud. Pengelolaan hutan lestari

menjadi tujuan utama pembangunan KPH, karena

hutan yang lestari diharapkan dapat memberikan

manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial bagi

para pihak yang berkepentingan dengan sektor

kehutanan. (Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun

2007).

Pada umumnya pengelolaan tersebut

bersifat dinamis untuk itu perlu perencanaan yang

baik dalam pengelolaan agar terciptanya suatu

tatanan penggunaan yang baik dan efisien. Salah

satu langkah awal dalam pengelolaan hutan agar

efisien adalah dengan pemetaan hutan dan

mengidentifikasi tutupan lahan hutan tersebut. Saat

ini metode untuk pengukuran, pemetaan dan

penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi

semakin maju dan pesat, hal tersebut ditandai

dengan berkembangnya alat-alat pengukuran yang

semakin canggih, baik seperti ETS (Electronic Total
Station), waterpass, GPS (Global Positioning
System), dan juga dengan berkembangnya satelit

yang menghasilkan produk citra beresolusi tinggi

dimana sangat menunjang perkembangan sistem

pengindraan jauh baik dari segi fungsinya maupun

perkembangan metode pengolahannnya.

Salah satu perkembangan dalam pengolahan

citra pengindraan jauh adalah pengolahan

pengklasifikasian citra. Pengklasifikasian

berdasarkan objek atau Object Orientation
Classification (OOC) didapatkan dari proses

segmentasi piksel-piksel yang berdampingan

menjadi objek spektral yang homogen.
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Melalui penelitian ini kedepannya

diharapakan metode segmentasi melalui software
eCognition ini dapat dijadikan sebagai salah satu

cara untuk mengidentifikasi tutupan lahan dengan

tepat, cepat dan akurat di samping perkembangan

pengolahan citra yang juga semakin maju.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan Register 38

Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur,

Provinsi Lampung pada bulan September-Oktober

2018..  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data spasial tutupan lahan KPH Gunung

Balak, citra Landsat ETM+ dan OLI provinsi

lampung path-row 123-64 tahun 2008-2018, peta

administrasi, peta tutupan lahan dari KPH Gunung

Balak.

.Alat yang digunakan dalam penelitian

meliputi alat tulis, kamera, seperangkat

komputer/laptop, GPS (Global Positioning System),

Ecognition Developer 9.01, Erdas Imagine 8.5,

softwareArcGis 10.3, ArcView 3.3, Microsoft Office

2013.
Penelitian ini menggunakan. Metode OOC

terdiri dari dua tahapan yaitu segmentasi dan
klasifikasi. Adapun Secara garis besar proses dalam

penelitian berikut terbagi atas empat tahapan, yaitu

:

Pertama, Proses pra-pengolahan citra meliputi

proses penajaman citra, koreksi geometrik dan

proses pemotongan citra. Selanjutanya, proses

segmentasi citra menggunakan eCognition
developer 64 meliputi dari pembuatan project baru,

pergantian nama layer, penentuan kombinasi kanal

RGB, algoritma yang digunakan dan penentuan

besar parameter yang digunakan yaitu skala,

kekompakan dan dan bentuknya.

Berikutnya dilanjutkan dengan proses

pengklasifikasian citra meliputi pembuatan kelas-

kelas klasifikasi dan penentuan sampel pada citra

menurut kelas-kelas klasifikasi tersebut. Adapun

kelas-kelas klasifikasi tersebut adalah badan air,

lahan terbuka, permukiman, vegetasi hutan dan

vegetasi non hutan.

Dan terakhir yaitu penyajian hasil segmentasi

yang merupakan proses terakhir dari pengolahan

citra ini. Adapun proses dalam tahapan ini berupa

penyajian model segmentasi citra, hasil klasifikasi

tutupan lahan, penilaian akurasi klasifikasi dan

validasi objek.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

segmentasi citra multiwaktu Ecognition 64

Pada Citra landsat tahun 2008, 2015 dan

2018 dilakukan proses segmentasi dengan algoritma

Multiresolution, parameter Bilangan skala yang

digunakan 90, kekompakan 0,7 dan bentuk 0,3.

Gambar 1. Hasil Segmentasi Citra tahun 2008 dengan

Bilangan Skala 90 Bentuk 0,3 dan Kekompakan 0,7.
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Gambar 2. Hasil Segmentasi Citra tahun 2015 dengan

Bilangan Skala 90 Bentuk 0,3 dan Kekompakan 0,7.

Gambar 3. Hasil Segmentasi Citra tahun 2018 dengan

Bilangan Skala 90 Bentuk 0,3 dan Kekompakan 0,7.

Berdasarkan hasil segmentasi dengan

bilangan skala 90, bentuk 0,3 dan kekompakan 0,7

dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan besar nilai

parameter tersebut ditinjau berdasarkan durasi

proses segmentasi, banyaknya boundry hasil

segmentasi dan hasil penampakan segmentasi yang

dinilai sangat baik karena secara garis besar tiap

segmennya mencakup satu kelas klasifikasi,

walaupun pada sebagian kecil dalam satu segmen

ada juga yang mewakili dua kelas klasifikasi yang

berbeda.

Penentuan nilai koefisien parameter bentuk

0,3 dan kekompakan 0,7 didasarkan karena

parameter yang lebih diutamakan yaitu parameter

warna dengan koefisien 0,3 (70%) dan kekompakan

0,7 (70%). Parameter warna diutamakan agar hasil

segmentasi sesuai dengan penampakan citra

sehingga mudah untuk interpretasi citra pada proses

klasifikasi dalam pemilihan kelas klasifikasinya.

Hasil dan Analisis Klasifikasi Citra multiwaktu

pada eCognition Developer 64

Klasifikasi citra didapat setelah melalui

beberapa proses segmentasi, dan pengklasifikasian

dengan metode nearest neighbor berdasarkan

sampel yang telah ditentukan sesuai dengan kelas-

kelasnya. Setelah proses klasifikasi nearest
neighbor selesai, hasilnya dari proses klasifikasi

tampak pada gambar 4, 5 dan 6. dimana badan air

(biru), lahan terbuka (kuning), permukiman

(merah), vegetasi hutan (hijau tua) dan vegetasi non

hutan (hijau muda) dapat ditindak lanjuti untuk

mendapatkan informasi luasan dari tutupan lahan

KPH Gunung Balak Register 38.

Gambar 4. Peta tutupan lahan tahun 2008 KPH Gunung

Balak Register 38
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Gambar 5. Peta tutupan lahan tahun 2015 KPH Gunung

Balak Register 38

Gambar 6. Peta tutupan lahan tahun 2018 KPH Gunung

Balak Register 38

Gambar 7. Grafik tutupan lahan tahun 2008, 2015 dan

2018.

B. Pembahasan

Analisis Perubahan Tutupan Lahan

Penutupan lahan merupakan istilah yang

berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada

dipermukaan bumi. Sedangkan perubahan

penutupan lahan adalah keadaan suatu lahan yang

mengalami perubahan pada waktu berbeda baik

karena manusia (Lillesand dan Kiefer 1994).

Analisis perubahan tutupan lahan pada tahun 2008-

2018 dihitung menggunakan matriks perubahan

tutupan lahan. Matrik ini mengandung informasi

luas dan bentuk perubahan dari suatu kelas tutupan

lahan ke tutupan lahan lainnya.

1. Perubahan tutupan lahan pada tahun 2008-

2015

Perubahan yang terjadi pada 2008 hingga

tahun 2015 mencakup perubahan vegetasi hutan

menjadi lahan terbuka sebesar 298,9 ha. Dalam

rentan tahun ini luas vegetasi non hutan mengalami

perubahan terbesar yaitu sebesar 1495 ha. Adapun

perubahan lain tutupan lahan dari tahun 2008

sampai dengan tahun 2015 KPH Gunung Balak

register 38 juga disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan tutupan lahan tahun 2008-2015

Tahun 2015

2008

2 3 4 5 Total

1 4,1 4,5 4,7 13,2

2 169,8 6,1 22,6 100,1 298,6

3 73,2 309,4 4,4 183,8 570,8

4 298,9 42,8 65,2 431,7 838,6

5 640,6 348,2 164,9 1495,0 2648,7

Total 1186,6 710,9 257,1 2215,3 4369,9

Pada tahun ini juga mulai banyak perubahan

lahan terbuka menjadi vegetasi non hutan dimana

jika dilihat melalui digitasi citra terlihat banyak area

yang berwarna hijau muda kemerahan yang

berbentuk plot-plot menandakan jika itu adalah area

perkebunan atau ladang pertanian milik masyarakat.
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2. Perubahan tutupan lahan pada tahun 2015-

2018

Berdasarkan analisis di tahun 2015 hingga

tahun 2018 terjadi perubahan vegetasi non hutan

menjadi vegetasi hutan sebesar 1168,40 ha. Namun

perlu diketehui bahwa perubahan juga terus terjadi

pada area vegetasi hutan yang menjadi pemukiman.

Hal ini tentu dapat terjadi karena jumlah penduduk

yang berada dalam wilayah KPH gunung Balak

register 38 ini terus bertambah. Dengan status

sebagai Kawasan lindung seharusnya hal ini tidak di

perbolehkan atau diizinkan. Adapun analisis

perubahan tutupan lahan tahun 2015 sampai tahun

2018 disajikan secara keseluruhan pada tabel 2.

Tabel 2. Perubahan tutupan lahan tahun 2015-2018

2018

2015

1 2 3 4 5 Total

2 2,2 946,2 125,7 429,5 674,4 2178,0

3 17,6 83,7 575,2 175,2 260,1 1111,8

4 21,5 8,1 135,7 204,9 370,2

5 147,6 457,3 347,9 1168,4 1519,7 3640,8

total 167,4 1508,6 1056,9 1908,8 2659,1 7300,8

Keterangan:

1 : Badan Air

2 : Lahan terbuka

3 : Permukiman

4 : Vegetasi Hutan

5 : Vegetasi non Hutan

Uji Akurasi Klasifikasi

Dari hasil validasi citra dan perhitungan yang

dilakukan, maka diperoleh persentase producer

accuracy (untuk mengetahui tingkat akurasi

berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan), user

accuracy (untuk mengetahui tingkat akurasi

berdasarkan hasil pembacaan citra). Adapun hasil

analisis yang diperoleh yaitu disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Tabel Matrik kesalahan (matrik

konfusi/error matrix) hasil digitasi visual tahun

2018.
Tutupan

Lahan 1 2 3 4 5 Total Prod. Acc.

1 2 2 100%

2 6 6 100%

3 5 1 6 83,33%

4 5 5 100%

5 6 6 100%

Total 2 6 5 5 7 25

User acc. 100% 100% 100% 100% 85%

Keterangan :

1 : Badan Air

2 : Lahan terbuka

3 : Permukiman

4 : Vegetasi Hutan

5 : Vegetasi non Hutan

Uji akurasi klasifikasi dilakukan dengan

membuat matriks konjugasi validasi citra. Citra

yang dijadikan sebagai acuan adalah citra tahun

2018 karena dapat diklasifikasikan secara langsung

(keadaan sebenarnya dilapangan) berdasarkan titik

observasi yang dicocokan dengan hasil klasifikasi

visual. Adapun hasil uji akurasi disajikan pada Tabel

4.

Tabel 4. Hasil uji akurasi citra tahun 2018

Tahun
Akurasi %

Overall Kappa

2018 96,00% 94,87%

Nilai keakuratan dapat dilihat berdasarkan

kappa akurasi. Secara teoritis nilai kappa akurasi

yang mengindikasikan hasil digitasi yang baik

adalah diatas 85% (Jaya, 2010). Nilai kappa akurasi

pada klasifikasi visual tahun 2018 yang diperoleh

sebesar 94,87%. Uji akurasi tidak dilakukan untuk

hasil klasifikasi citra tahun 2008 sampai 2015, hal

ini dikarenakan dalam mengklasifikasi citra tersebut

digunakan informasi berdasarkan kunci interpretasi

yang sebelumnya digunakan pada klasifikasi citra

tahun 2018.

Tahapan uji akurasi klasifikasi yang

dilakukan dengan metode uji akurasi menggunakan

metode koefisien Kappa. Nilai koefisien Kappa

mempunyai rentang 0 hingga 1, dalam peroses

pemetaan klasifikasi / penutupan lahan nilai akurasi

yang dapat diterima yaitu 85% atau 0,85 (Colwell,

1984). Dalam penelitian ini diperoleh nilai akurasi
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Kappa sebesar 94,87% yang menunjukkan bahwa

keakuratan dalam klasifikasi sangat baik.

Dinamika Perubahan Tutupan Lahan

Tacconi dkk (2003), menguraikan data yang

menegaskan bahwa penyebab langsung hilangnya

hutan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi selama

periode 1985-1997 terdiri dari aktivitas perkebunan

sebanyak 2,4 juta hektare (14%), kebakaran hutan

1,74 juta hektare (10%), investor kecil 2 juta hektare

(10%), petani pelopor 1,22 juta hektare (7%).

Penegasan ini mengindikasikan betapa sudah

sejak lama para peneliti memberikan gambaran

bahwa aktivitas-aktivitas tersebut merupakan

aktivitas-aktivitas yang paling banyak

menyebabkan deforestasi di Indonesia,

pengelolaannya perlu dikontrol dan dikendalikan

untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas

sumberdaya hutan Indonesia.

Kegiatan masyarakat yaitu pembukaan lahan

dan permukiman menyebabkan perubahan fungsi

hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan

masyarakat sekitar, ladang warga diolah secara

berpindah-pindah tersebut bukanlah milik mereka

melainkan milik pihak luar sedangkan mereka

hanya mengelola saja. Satu petak ladang yang dibuat

dapat dimanfaatkan untuk dua kali panen.

Namun hasil wawancara dengan pihak KPH

Gunung Balak menjelaskan bahwa areal kanan kiri

jalan selebar 50 m merupakan areal yang

diperuntukkan untuk dibuka, agar memudahkan

jalur transportasi mengingat area KPH Gunung

Balak juga terdapat jalur perlintasan utama yang

menghubungkan lintas timur dengan lintas selatan

Akan tetapi pada perkembangannya, pihak lain

datang dan memanfaatkan lahan tersebut untuk

berladang, membuka perkebunan secara legal

maupun ilegal, dan program perluasan jalan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu

penggunaan metode segmentasi multiresolution dan

klasifikasi nearest neighbor dapat digunakan

dengan baik dalam mengidentifikasi tutupan lahan.

Kelas tutupan lahan yang didapat meliputi Badan

Air, Lahan Terbuka, Permukiman, Vegetasi Hutan,

dan Vegetasi non Hutan. Adapun akurasi umum

tutupan lahan yang dihasilkan sebesar 96% dan

besar nilai akurasi Kappa 94,87%. Hal tersebut

menyatakan bahwa peta tutupan lahan yang

dihasilkan dapat dipercaya sepenuhnya.
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Abstract

Tourism destinations must be involved and developed towards restoration by taking into account input from
parties involved in tourism activities. Tanjung Setia Beach, Pesisir Selatan Regency, Pesisir Barat Regency
in 2019. With an assessment point on the quality of the principle of ecotourism tourism. This study uses
qualitative methods, techniques for collecting semi-structured interview data and observation. The results
of this study indicate sub elements: (1) make a Standard Operating Procedure (SPO) in the implementation
of activities (36.84%), and; (2) optimize the uniqueness of the area as a tourist attraction (42.11%), can be
used as an external factor as an opportunity. Meanwhile, sub elements: (3) provide convenience services
and correct information (100%), and; (4) expertise in each service (81.67%), can be used as an external
factor as a strength (strength) in the process of developing a strategy for developing and managing tourist
objects in Tanjung Setia Beach.

Keywords: ecotourism, perception, tanjung setia, tourist attraction

1. Pendahuluan
Perkembangan pariwisata dunia belakangan

ini kian mencuat, terlebih kepariwisataan Indonesia.

Keindahan alam, keragaman flora dan fauna serta

kekayaan budaya Indonesia mampu mengundang

minat wisatawan domestik maupun wisatawan asing

untuk melakukan perjalanan wisata ke Indonesia.

Sebagai produk wisata, Indonesia merupakan

salah satu destinasi pariwisata yang memiliki

berbagai daya tarik wisata baik alam, budaya,

maupun minat khusus. Kekayaan alam Indonesia

sebagian besar 70% adalah wilayah lautan dengan

perairan seluas 93.000 km dan panjang pantai

sekitar 81.000 km atau hampir 25% dari panjang

pantai di dunia, maka tak heran apabila Indonesia

merupakan negara maritim terbesar di dunia.

Berdasarkan kondisi geografis tersebut dapat

dipastikan bahwa Indonesia memiliki beragam

pontensi daya tarik wisata alam khususnya wisata

bahari.

Salah satu objek wisata yang menarik minat

wisatawan mancanegara adalah Pantai Tanjung

Setia yang terletak di Pekon (Desa) Tanjung Setia

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian Herlina (2017) terkait daya tarik objek

wisata, fasilitas, keamanan dan aksesibilitas di

Pantai Tanjung Setia menunjukkan bahwa: (1).

Objek Wisata Pantai Tanjung Setia cukup menarik,

karena panorama alamnya indah. (2). Fasilitas di

objek wisata Pantai Tanjung setia kurang lengkap,

karena tidak semua fasilitas tersedia. (3). Keamanan

objek wisata Pantai Tanjung Setia aman karena tidak

pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. (4).
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kondisi jalan masih ada yang berlubang sehingga

waktu tempuh lama dan jarak tempuh lebih jauh

serta biaya yang dikeluarkan lebih banyak.

Upaya pembangunan oleh para stakeholder

baik infrastruktur maupun sumber daya manusia

serta kegiatan-kegiatan positif dalam rangka

promosi peningkatan jumlah kunjungan dan waktu

tinggal yang lebih lama terus dilakukan. Data

menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan wisatawan

domestik dan mancanegara tahun 2014- 2018

mengalami peningkatan 60% dengan

waktutinggal 10 hari (Disparekraf, 2019).
Sebuah destinasi wisata harus memiliki

planning yang tepat, dengan adanya planning, maka

sesuatu yang tidak ada harganya bisa menjadi

sebuah destinasi dengan value yang tinggi.

Sektor yang dapat dikembangkan pada daerah

pesisir adalah ekowisata. Ekowisata (ecotourism)

merupakan suatu bentuk perjalanan yang

bertanggung jawab ke wilayah-wilayah yang masih

alami dengan tujuan konservasi atau melestarikan

lingkungan dan memberi penghidupan pada

penduduk lokal serta melibatkan unsur pendidikan

(Kismanto K. dkk, 2017).  Daerah pesisir menjadi

salah satu sumber pendapatan daerah melalui

potensi industri ekowisata bahari yang ada. Pantai

Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat sangat

berpotensi untuk dikembangkan dengan konsep

ekowisata bahari.

Merujuk penelitian Yoshua, dkk (2018),

dengan parameter atribut-atribut ekowisata (letak,

estetika, atraksi, fasilitas, air bersih, transportasi,

dan dukungan masyarakat) menyimpulkan bahwa

kelas kesesuaian Pantai Tanjung Setia dengan skor

200 dikategorikan Sesuai Bersyarat/S3 (Marginally

menyusun rencana strategis pengembangan objek

wisata Pantai Tanjung Setia dengan konsep

ekowisata di masa yang akan datang.

2. Bahan dan Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif lebih

kepada penelitian mendalam dan akurat serta hasil

dari penelitian akan lebih banyak berupa uraian

deskriptif serta analisis sehingga pertanyaan dalam

penelitian dapat terjawab. Teknik pengumpulan data

adalah dengan menggunakan wawancara semi

terbuka/ terstruktur, yaitu wawancara yang sifatnya

fleksibel namun tetap dalam kaedah yang telah

ditentukan. Tujuan wawancara adalah untuk

mendapatkan informasi yang faktual yang nantinya

akan dikorelasikan dengan hasil observasi dan data

tertulis sebagai pelengkap. (Rangkuti, 2016)

Metode penentuan sampel dalam penelitian

ini adalah accidental sampling sebanyak 60

informan dan pelaku usaha dengan metode sensus

sebanyak 19 informan.

Teknik analisis data reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan. Data yang disajikan

dalam bentuk skoring kuantitatif dan kumpulan

tulisan paradigma kualitatif dimana data- data

tersebut akan ditulis dalam bentuk kutipan- kutipan

yang menggambarkan tentang penelitian di

lapangan.

Skoring persepsi informan tentang sejauh

mana prinsip-prinsip ekowisata telah berlaku

dilakukan menggunakan skala Likert. Interval skor

skala yang dipakai disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Skoring skala Likert penilaian persepsi

suitabel),  yang   memiliki  makna   bahwa wilayah

tersebut mempunyai pembatas yang serius untuk
No

Persentase Keterangan

mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus
diterapkan.

Terkait adanya rencana pengembangan Pantai

Tanjung Setia dengan konsep ekowisata

sebagaimana tertuang dalam RIPPDA Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka dipandang

perlu melihat lebih jauh bagaimana persepsi

wisatawan dan pelaku usaha terkait sejauh mana

prinsip-prinsip ekowisata telah dijalankan dalam

kegiatan kepariwisataan di Pantai Tanjung Setia.

Tujuan penelitian ini mengetahui persepsi

wisatawan dan pelaku usaha terhadap prinsip-

prinsip wisata sebagai masukan dan rekomendasi

faktor internal dan eksternal dalam rangka
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(%)

1 0 - 20 sangat buruk

2 21 - 40 buruk

3 41 - 60 cukup baik

4 61 - 80 baik

5 81 - 100 sangat baik

Sumber: Budiasih, 2012
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Wilayah Desa Tanjung Setia merupakan

bagian wilayah Kecamatan Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat. Tanjung  Setia (05°18’00”

LS - 104°00’00”). Morfologi pantai ini datar hingga

landai (2% - 8%), karakteristik garis pantai teluk ini

terdiri dari pasir, kerikil, dan kerakal (Profil Desa

Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten

Pesisir Barat Tahun 2018). Sketsa objek wisata

Pantai Tanjung Setia disajikan pada Gambar 1.

NO.
NAMA HOTEL/

LOSMEN/ VILLA/
JUMLAH

Sumber: Prodeskel Desa Tanjung Setia, 2019

Gambar 1. Peta objek wisata Pantai Tanjung Setia.

Daftar luas wilayah dan potensi wilayah

Desa Tanjung Setia disajikan pada tabel 2.

Sumber: Disparekraf, 2019; analisis data, 2019

Daftar jumlah kunjungan wisatawan di Pantai

Tanjung Setia disajikan pada tabel 3.

Tabel 4. Daftar jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara dan domestik di Pantai Tanjung Setia

tahun 2014-2018

Tabel 2. Daftar potensi wilayah Desa Tanjung

Setia

No Potensi Wilayah Luas

Laut (wisata pulau, taman laut,

No Tahun
Wisatawan Wisatawan

1 situs sejarah bahari, pantai dll) 60 Ha

2 Agrowisata 40 Ha

Jumlah 100 Ha

Sumber: Profil Desa Tanjung Setia Tahun 2018

Daftar jumlah fasilitas penginapan di lokasi

Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan

disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Daftar jumlah fasilitas penginapan di lokasi

Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan

Tahun 2018

COTTAGE KAMAR

1 Green Room 5

2 Damai Bungalow 7

3 Beocean 6

4 Kepalas Losmen 6

5 Ujung Tapokan 13

6 Sumatra Surf Resrt 12

7 Paradise 9

8 Karang Besi 8

9 Utovia 11

10 Kahuna 12

11 Lovina 16

12 Way Teluk 14

13 Cabana 9

14 Family Losmen 13

15 Ujung Bacur 12

16 Karang Nyimbor 7

17 Ombak Indah 14

18 Losmen Horja 10
19 Rumah Radja 8

JUMLAH 192

Mancanegara Domestik

1 2014 654 NA

2 2015 988 NA

3 2016 1.889 10.393

4 2017 4.160 33.428
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5 2018 5.130 31.877

Sumber: Disparekraf, 2019

Jumlah pengunjung di Pantai Tanjung

Setia yang cenderung meningkat setiap tahun

dikarenakan semakin baiknya persepsi

wisatawan terhadap atraksi objek wisata,

dukungan fasilitas yang memadai serta

keramahan masyarakat dan semua stake holder

yang terlibat dalam kepariwisataan. Selain itu

kenyamanan dalam berwisata merupakan

aspek yang sangat penting dalam suatu

kunjungan, meningkatnya jumlah pengunjung

dan bertambahnya waktu tinggal ke
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Pantai Tanjung Setia merupakan salah satu bukti

nyata akan keramahan para pelaku usaha dan

masyarakat terhadap wisatawan

3.2. Persepsi wisatawan dan pelaku usaha terkait

prinsip wisata ekowisata di Pantai Tanjung

Setia
Ekowisata merupakan salah satu parameter

yang digunakan untuk menilai sejauhmana objek

wisata bertanggung jawab dalam melestarikan

lingkungan, mempertahankan kesejahteraan

masyarakat lokal, dan melibatkan interpretasi dan

pendidikan (Kiper, 2013). Salah satu prinsip dalam

konsep ekowisata adalah prinsip wisata, dengan sub

unsur: (1) Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan

daerah sebagai Daya Tarik Wisata, (2) Membuat

Standar Prosedur Operasi (SPO) untuk pelaksanaan

kegiatan di lapangan, (3) Menyediakan fasilitas

yang memadai sesuai

dengan kebutuhan pengunjung, kondisi setempat

dan mengoptimalkan kandungan material lokal, (4)

Memprioritaskan kebersihan dan kesehatan dalam

segala bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa,

(5) Memberikan kemudahan pelayanan jasa dan

informasi yang benar, (6) Memprioritaskan

keramahan dalam setiap pelayanan (Priono, 2012;

Afriza, 2017)

Persepsi merupakan sebuah proses saat

individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-

kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi

lingkungan mereka. Perilaku individu tersebut

seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang

kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Dalam

hal ini persepsi akan dikaitkan terhadap salah satu

prinsip ekowisata yaitu prinsip wisata.

Perbandingan persepsi wisatawan dan  pelaku usaha

terhadap prinsip wisata ekowisata di Pantai Tanjung

Setia disajikan pada Gambar 2.

Sumber : Analisis Data, 2019

Gambar 2. Perbandingan persepsi wisatawan dan pelaku usaha terhadap prinsip wisata ekowisata di Pantai Tanjung Setia.

Memprioritaskan keramahan dalam setiap pelayanan
81.67

Memberikan kemudahan pelayanan jasa dan
informasi yang benar

76.67

100.00

Memprioritaskan kebersihan dan kesehatan dalam
segala bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa

73.33

73.68

Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan
kebutuhan pengunjung, kondisi setempat dan

mengoptimalkan kandungan material lokal

78.33

63.16

Membuat Standar Prosedur Operasi (SPO) untuk

pelaksanaan kegiatan di lapangan. 42.11

Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah
sebagai Daya Tarik Wisata.

61.67

36.84

80.00

Skoring (%)

Wisatawan Pelaku Usaha
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui

bahwa hasil rekapitulasi persepsi wisatawan

terhadap daya tarik wisata ditinjau dari prinsip

wisata adalah:

3.2.1. Pengoptimalan keunikan dan kekhasan

daerah sebagai Daya Tarik Wisata
Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan

daerah sebagai Daya Tarik Wisata, dikategorikan

baik menurut wisatawan (61,67%) namun kurang

baik menurut persepsi pelaku usaha (36,84%).

Hasil tersebut memperkuat penelitian Aziz

(2012) bahwa jenis jasa yang ditawarkan dalam

promosi objek wisata di Pantai Tanjung Setia yang

utama adalah surfing, sedangkan untuk kegiatan

selam (Diving) dan untuk kegiatan memancing

(Fishing) masuk dalam kategori S2 (cukup sesuai)

dengan nilai IKW masing-masing kategori sebesar

70% dan 64%. belum menjadi primadona daya tarik

wisatawan.

Disamping itu Kabupaten Pesisir Barat yang

dikenal dengan sebutan “negeri para sai batin dan

para ulama” sangat kaya akan seni dan budaya,

yang telah diwariskan secara turun temurun oleh

leluhur. potensi cukup besar dapat dimanfaatkan

untuk mengatrol akselerasi pembangunan daerah

dalam rangka mewujudkan kualitas hidup

masyarakat dan kondisi daerah yang lebih baik saat

ini maupun pada masa yang akan datang.

(pesisirbaratkab.go.id). Kegiatan seni dan budaya

belum menjadi agenda utama dalam upaya

mengenalkan pariwisata di Pantai Tanjung Setia

kepada para wisatawan baik domestik maupun

mancanegara.

Dalam upaya pengembangan objek wisata,

keunikan dan kekhasan daerah merupakan salah

satu peluang yang harus menjadi pertimbangan

bagi para pelaku usaha sehingga variasi objek

wisata yang ditawarkan beragam dan menjadi lebih

menarik.

3.2.2. Standar Prosedur Operasi (SPO)

Membuat Standar Prosedur Operasi (SPO)

untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan,

dikategorikan cukup baik menurut  persepsi pelaku

usaha (42,11%). Sejumlah 8 dari 19 pelaku usaha/

pemilik penginapan yang telah memiliki SPO

secara tertulis.

3.2.3. Penyediaan fasilitas sesuai dengan

kebutuhan pengunjung, kondisi

setempat dan mengoptimalkan

kandungan material local
Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai

dengan kebutuhan pengunjung, kondisi setempat

dan mengoptimalkan kandungan material local,

dikategorikan baik menurut wisatawan (78,33%)

juga baik menurut persepsi pelaku usaha (63,16%).

Peneliti melihat bahwa tingginya tingkat

persepsi wisatawan dan pelaku usaha berbanding

lurus dengan upaya pengembangan Pantai  Tanjung

Setia oleh Pemerintah  Provensi Lampung dan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk

menjadikannya salah satu fokus pengembangan

potensi wisata terus dilakukan mulai dari

pembenahan akses, penambahan fasilitas Tempat

Parkir, Tempat Ibadah, Kios Cinderamata, Gazebo,

Pagar Pembatas, Gapura Identitas, Lampu Tama,

Lampu Hias, Plang TIC dan Kuliner, Panggung

Kesenian, dan Surfing Center dan Perlengkapan

(Disparekraf, 2019). Hasil observasi lapangan

selain fasilitas milik pemerintah terdapat pula

fasilitas lain yang dimiliki para pelaku usaha di

Kawasan Objek Wisata Tanjung Setia yaitu

losmen, rumah makan, rental mobil dan motor, jasa

tour & travel, surf camp, cottage, rental papan

surfing, ding repair (jasa perbaikan papan selancar)

(Hasil observasi lapangan, 2019)

Peningkatan kualitas akses jalan lingkar

kawasan serta mulai beroperasinya akses menuju

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat melalui Bandar

Udara M. Taufik Kiemas juga memberikan

pengaruh baik terhadap persepsi wisatawan dan

pelaku usaha.

UKK Imigrasi Kelas III Kotabumi di Krui

merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dan

daerah untuk menambah minat wisatawan

mancanegra untuk berkunjung dan tinggal lebih

lama di Pantai Tanjung Setia pada khususnya dan

Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya.

Keseriusan pemerintah kabupaten dalam

upaya pengembangan pariwisata di Pesisir Barat

salah satunya terbukti dengan diraihnya

“Momentum Award Kategori Pemerintah Daerah
Gencar Memperluas Akses Pariwisata” pada

Perayaan Ulang Tahun ke- 2 Harian Momentum.
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3.2.4. Prioritas kebersihan dan kesehatan

dalam pelayanan, baik fasilitas maupun

jasa
Memprioritaskan kebersihan dan kesehatan

dalam segala bentuk pelayanan, baik fasilitas

maupun jasa, dikategorikan baik menurut

wisatawan (73,33%) dan baik menurut persepsi

pelaku usaha (73,68%).

Hasil wawancara dilapangan diketahui

bahwa cakupan pengelolaan sampah secara rutin

harian yang dilakukan oleh pemerintah belum

mencapai wilayah kawasan wisata Pantai Tanjung

Setia, namun himbauan berupa slogan “3S”

(sampah dipegang, sampah dibawa, sampah

dibuang) terlihat dimana di lokasi objek wisata.

Disamping para pemilik usaha penginapan sangat

peduli dengan pengelolaan sampah khususnya

produksi sampah yang dihasilkan di lokasi

penginapan.

Sebagian besar pemilik usaha mengelola

sampah secara mandiri mulai dari mengumpulkan,

menyimpan, sampai dengan membuang sampah ke

lokasi tempat pembuangan akhir sampah yang

berjarak sekitar 10 km.

3.2.5. Kemudahan pelayanan jasa dan

informasi
Memberikan kemudahan pelayanan jasa dan

informasi yang benar, dikategorikan baik menurut

wisatawan (76,67%) dan sangat baik menurut

persepsi pelaku usaha (100%). Tingginya tingkat

persepsepsi wisatawan dan pelaku usaha terkait

kualitas pelayanan dan informasi yang benar

disebabkan antusias masyarakat pendukung jasa

lain kegiatan kepariwisataan di Pantai Tanjung

Setia dan sekitarnya. Dukungan pemerintah terkait

upaya tersebut dengan mengadakan kegiatan-

kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dalam memberikan pelayanan maksimal

kepada para wisatawan. Program kegiatan yang

dilakukan diantaranya:

- Pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata

(POKDARWIS) kecamatan

- Pelatihan bagi Pemandu Wisata Alam

(Surfing, Tracking, Ekowosata)

- Pelatihan bagi Pemandu Wisata Budaya

(Kuliner dan Belanja)

- Pelatihan Manajemen Homestay

(Disparekraf, 2019)

Sejalan dengan hal tersebut penelitian

Aprilia, dkk (2017) tentang pengaruh daya tarik

wisata dan fasilitas layanan terhadap kepuasan

wisatawan di pantai Balekambang Kabupaten

Malang, diketahui bahwa Fasilitas Layanan

berpengaruh signifikan sebesar 11,3% terhadap

kepuasan wisatawan.

Hal ini sesuai dengan teori Yoeti dalam

Bakarudin (2009) yaitu sarana perusahaan-

perusahaan yang memberikan pelayanan kepada

wisatawan, baik secara langsung maupun tidak

langsung dan hidup serta kehidupannya banyak

tergantung pada kedatangan wisatawan. Dimana

sarana dan prasarana masih terdapat banyak

kekurangan akan membuat layanan pada

pengunjung akan merasa kurang nyaman.

3.2.6. Keramahan dalam setiap pelayanan
Memprioritaskan keramahan dalam setiap

pelayanan, dikategorikan sangat baik menurut

wisatawan (81,67%).

Kenyamanan dalam berwisata merupakan

aspek yang sangat penting dalam suatu kunjungan,

apabila seseorang sekali mengunjungi objek wisata

dan mereka merasa nyaman, maka pada lain

kesempatan mereka ingin mengunjunginya

kembali, begitu juga sebaliknya. Kenyamanan ini

juga mempengaruhi betah atau tidaknya

pengunjung untuk bertahan di suatu objek wisata.

Kenyamanan ini ditentukan oleh pelayanan,

kelengkapan fasilitas, kebersihan lokasi, dan

nyaman atau tidaknya pengunjung dengan

regulasi/peraturan yang ada di lokasi wisata.

Berdasarkan pemaparan ke-enam sub unsur

wisata tersebut, maka dalam upaya

pengembangan objek wisata, sub unsur:

a. pembuatan Standar Prosedur Operasional

(SPO) dalam pelaksanaan kegiatan

(36,84%), dan

b. pengotimalan keunikan kekhasan daerah

sebagai daya tarik wisata (42,11%),

dapat dipertimbangkan menjadi eksternal

sebagai suatu peluang (opportunity).

Sedangkan, sub unsur:

a. Memberikan kemudahan pelayanan jasa

dan informasi yang benar (100%), dan

b. keramahan dalam setiap pelayanan

(81,67%),
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dapat dipertimbangkan menjadi internal

sebagai suatu kekuatan (strengh) dalam proses

penyusunan strategi pengembangan dan

pengelolaan objek wisata di Pantai Tanjung

Setia.

Kesimpulan
Perencanaan dan pengembangan Potensi dan

daya tarik objek wisata Pantai Tanjung Setia

Kabupaten Pesisir Barat sangat diperlukan

sehingga keindahan alam, dan ketertarikan

wisatawan asing tidak terhalangi oleh atribut–

atribut ekowisata yang kurang memadai demi

tujuan tercapainya kemakmuran daerah yang

berdampak cukup besar bagi provinsi maupun

negara.

Kelima prinsip pengembangan ekowisata

akan bisa diterapkan , apabila ada sinergi antar

stake holder yang terlibat, baik dari pihak

pemerintah, pihak pengelola ekowisata, wisatawan

dan tentunya masyarakat lokal di sekitar kawasan

ekowisata.

Persepsi wisatawan dan pelaku usaha

menghasilkan salah satu masukan dan rekomendasi

dalam memperbaiki lokasi wisata menjadi lebih

baik melalui pengembangan dan pengelolaan objek

wisata.

Ucapan Terima Kasih
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Kemeteriaan Kesehatan
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Daftar Pustaka

Aprilia., & Rosyidah, E (2017). Pengaruh daya tarik

wisata dan fasilitas layanan terhadap kepuasan

wisatawan di balekambang kabupaten malang.

Fakultas Ilmu Administrasi: Universitas

Brawijaya.

Afriza, L., Riyanti, A., Indrianty, S. (2017).

Pengembangan Pariwisata Kawasan Gede Bage

Berbasis Ekowisata. Tourism and Hospitality
Essentials (THE) Journal, Vol. 7, No. 2, 2017

hal: 53-64

Budiasih, Y. (2012). Statistika Deskriftif untuk Ekonomi

dan Bisnis (p.17). Tangerang. Jelajah Nusa.

Dwiyanti, I (2015). Pengaruh Atribut Produk Wisata

Terhadap Kepuasan Wisatawan (Studi pada Batu

Night Spectacular Kota Batu). Fakultas Ekonomi

dan Bisnis: Universitas Brawijaya .

Fandeli, C. (2000). Pengertian dan Konsep Dasar

Pariwisata. Penerbit, Fakultas Kehutanan

Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Herlina, M. (2017). Studi pengunjung objek  wisata

Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016. Skripsi.

Universitas Lampung.

Moleong., & Lexy, J (2017). Metodologi Penelitian

Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Pakpahan, D, G. (2016). Deskripsi Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Tanjung Setia yang Bekerja di

Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Desa Tanjung

Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten

Pesisir Barat. Skripsi. Universitas Lampung.

Pratikto, I, Aziz, Z., Subardjo, P. (2012). Studi

Kesesuaian Perairan Pantai Tanjung Setia

sebagai Kawasan Wisata Bahari, Kabupaten

Lampung Barat, Provinsi Lampung. Journal Of
Marine Research. 1(2), 125-134

Priono, Y. (2012). Pengembangan Kawasan Ekowisata

Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat. Jurnal

Perspektif Arsitektur. Jurnal Perspektif

Arsitektur . (1), 51-67.

Susilawati, H (2014). Persepsi Masyarakat Tentang

Aksesibilitas Di Korong Salisikan Kenagarian

Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai

Kabupaten Padang Pariaman. Program Studi

Penddikan Geografi.STKIP PGRI Sumbar.

Yosua, W, B., Herison, A., Romdania, Y. (2018).

Analisis Zonasi Ekowisata Bahari Berbasis

Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Di

Kabupaten Pesisir Barat, Lampung). Spatial

Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi,

18(2), 95-104.



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

188

PENGUKURAN EROSI MENGGUNAKAN METODE USLE DI SUB-SUB

DAS KHILAU SUB DAS BULOK DAS SEKAMPUNG

Selin Handayani1*, Irwan Sukri Banuwa2, Slamet Budi Yowono3, Samsul Bakri4

Jurusan Kehutanan Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. SumantriBrojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Penulis Korespodensi : selinhandayani01@gmail.com

Abstrak

Perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya erosi. Erosi adalah
peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh
media alami.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai erosi yang terjadi pada setiap satuan lahan.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2019 di Sub-sub DAS Khilau tepatnya di Desa
Bayas jaya. Salah satu metode yang digunakan untuk menduga erosi adalah USLE (Universal Soil Loss
Equation) melalui pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG), dengan metode ini dapat memprediksi erosi
dalam jangka waktu yang panjang. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan secara langsung kondisi
tutupan lahan dan topografi. Hasil pengukuran erosi diperoleh dari overlay peta kemiringan lereng, jenis
tanah dan penggunaan lahan.  Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan persamaan Wischmeier dan
Smith (1978) rata-rata erosi di sub-sub DAS Khilau sebesar 93,73 ton/ha/tahun dan nilai erosi yang dapat
ditoleransi 38,70 ton/ha/tahun. Indeks bahaya erosi tertinggi terdapat pada penggunaan lahan berupa
tanaman semusim 13,61 ton/ha/tahun, sedangkan indeks bahaya erosi terendah terdapat pada penggunaan
lahan sawah 0,02 ton/ha/tahun. Terdapat 4 (kategori) indeks bahaya erosi yang terjadi di Sub-sub DAS Khilau
yaitu, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Kata kunci: Penggunaan lahan, erosi, Sistem Informasi Geografis (SIG)

1.Pendahuluan
Perubahan penggunaan lahan yang tidak

terkendali menyebabkan terjadinya kerusakan di

dibagian hulu DAS (Trisakti, 2014). Perubahan

tataguna lahan dihulu DAS tidak hanya akan

memberikan dampak di daerah dimana kegiatan

tersebut berlangsung, tetapi juga akan

menimbulkan dampak di daerah hilir (Masnang et
al., 2014). Salah satu dampak dari adanya

perubahan penggunaan lahan adalah terjadinya

erosi. Hal ini disebabkan berkurangnya lahan

hutan sebagai resapan yang dapat mempengaruhi

besarnya erosi permukaan (Ishtiyaq, 2013).

Erosi adalah peristiwa pindahnya atau

terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari

suatu tempat ke tempat lain oleh media alami

(Arsyad, 2010). Erosi merupakan salah satu

petunjuk bahwa suatu lahan tersebut mengalami

kerusakan (Yudhistira, 2011). Meningkatnya laju

erosi dapat mengakibatkan fungsi hidrologis dari

DAS tersebut tidak berjalan dengan baik seperti

terjadinya fluktuasi debit aliran permukaan yang

tinggi dan sedimentasi (Rusnam, 2013).

USLE (Universal Soil Loss Equation)
merupakan salah satu metode yang digunakan

untuk menduga besarnya erosi yang terjadi dalam

jangka waktu yang panjang. Wischmeier (1978)

mengatakan bahwa metode USLE didesain untuk

digunakan memprediksi kehilangan tanah yang

dihasilkan oleh erosi dan diendapkan pada segmen

lereng bukan pada hulu DAS, selain itu juga

didesain untuk memprediksi rata-rata jumlah erosi

dalam waktu yang panjang. Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.13 tahun

2018 menetapkan Sub-sub DAS Khilau DAS

Sekampung, sebagai Site Project Cross Cutting
Capacity Development (CCCD).

Sub-sub DAS Khilau merupakan salah satu

bagian dari DAS Sekampung yang terletak di

Kabupaten Pesawaran. Sub-sub DAS Khilau

mengalami degradasi lahan yang diakibatkan

adanya perubahan penggunaan lahan dan akan

berpengaruh terhadap erosi. Oleh karena itu perlu

dilakukan penelitian mengenai besarnya erosi

yang terjadi, sehingga dapat diketahui nilai erosi

yang terjadi di Sub-sub DAS Khilau.

2. Metode
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret

hingga april 2019 di Sub-sub DAS Khilau Sub

DAS Bulok DAS Sekampung, tepatnya di Desa

Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten
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Pesawaran Provinsi Lampung.  Lokasi penelitian

disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1.  Peta lokasi penelitian.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

peta dalam format SHP (Shapefile), sedangkan

alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kamera, GPS (Global Positioning System), laptop,

software GIS dan alat pendukung lainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer dan data sekunder.  Data primer

meliputi pengamatan secara langsung kondisi

tutupan lahan dan kondisi tofografi, sedangkan

data sekunder meliputi data curah hujan,

kemiringan lereng dan jenis tanah yang berada di

Sub-sub DAS Khilau.

Metode yang digunakan untuk mengetahui

nilai erosi yang terjadi di Sub-sub DAS Khilau

adalah USLE (universal soil loss equation).

USLE merupakan metode erosi yang dirancang

untuk memprediksi rata-rata erosi dalam jangka

waktu yang panjang, untuk mengetahui besarnya

erosi yang terjadi maka di gunakan persamaan

(Wischmeier dan Smith,1978).

A = R K L S C P

Keterangan :

A: Banyaknya tanah tererosi (ton/ha/th).

R: Erosivitas Hujan (faktor CH).

K: Faktor erodibilitas tanah.

L: Fator panjang lereng.

S: Faktor kecuraman lereng.

C: Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan

tanaman.

P: Faktor tindakan-tindakan khusus konservasi

tanah.

1.  Erosivitas hujan

Erosivitas hujan adalah kemampuan hujan

mengerosi tanah, untuk mengetahui erosivitas

hujan yang terjadi maka digunakan persamaan

bols (1978).

EI30 = 6,119 (CH) , (HH) , (H24) ,

Keterangan :

CH :  Curah hujan rata-rata bulanan (cm).

HH :  Jumlah hari hujan rata-rata bulanan.

H24 : Curah hujan maksimum selama 24 jam

pada bulan yang bersangkutan.

2.  Erodibilitas tanah

Erodibilitas tanah merupakan kemampuan atau

ketahanan partikel tanah terhadap pengelupasan

dan pemindahan tanah akibat energi kinetik hujan.

Nilai K dapat diketahui melalui persamaan

Wischemeir dan Smith (1978).

100K = 1,292 {2,1M1,14(10-4)(12-a) + 3,25 (b-2)

2,5 (c-3)}.

Dimana:

K : Erodibilitas tanah.

M : Ukuran partikel (% debu + % pasir halus)

(100% liat).

a : Persen bahan organik.

b : Kelas struktur tanah.

c : Kelas permeabilitas tanah.

3.  Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

Faktor panjang dan kemiringan lereng dapat

dicari dengan menggunakan rumus yaitu :

LS = √ (0.0138+0.00965 +0.0138 s²)

Dimana:

x:  Panjang lereng (m).

s: Kemiringan lereng (%) (Arsyad, 2010).

4. Tutupan lahan (CP)

Kondisi tutupan lahan yang berada di Sub-Sub

DAS Way Khilau dapat dilihat secara langsung

(Ground Cek) atau melalui citra satelit. Hasil

pengecekan dilapang kemudian disesuaikan

dengan nilai faktor CP yang disajikan pada Tabel

1.

Tabel 1.  Nilai faktor CP

No Macam Penggunaan
Nilai

Faktor

1 Tanah terbuka/tanpa

tanaman 1,000

2 Sawah
0,010

3 Tegalan tidak

dispesifikasi 0,700

4 Ubikayu
0,800

Tabel 1.  (Lanjutan)

No Macam Penggunaan
Nilai

Faktor

5 Jagung 0,700

6 Kedelai 0,399
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7 Kentang 0,400

8 Kacang tanah 0,200

9 Padi 0,561

10 Tebu 0,200

11 Pisang 0,600

12 Akar wangi (sereh wangi). 0,400

13 Rumput Bede (tahun

pertama)

0,287

14 Rumput Bede (tahun

kedua)

0,002

15 Kopi dengan penutupan

tanah buruk

0,200

16 Talas 0,850

17 Kebun campuran:

Kerapatan tinggi

0,100

Kerapatan sedang 0,200

Kerapatan rendah 0,500

18 Perladangan 0,400

19 Hutan alam: Serasah

banyak

0,001

Serasah

kurang

0,005

20 Hutan produksi: Tebang

habis

0.500

Tebang pilih 0,200

21 Semak belukar/padang

rumput

0,300

22 Ubikayu + Kedelai 0,181

23 Ubikayu + Kacang tanah 0,195

24 Padi – Sorghum 0,345

25 Padi – Kedelai 0,417

26 Kacang tanah + Gude 0,495

27 Kacang tanah + Kacang

tunggak

0,571

28 Kacang tanah + Mulsa

jerami 4 ton/ha

0,049

29 Padi + Mulsa jerami 4

ton/ha

0,096

30 Kacang tanah + Mulsa

jagung 4 ton/ha

0,128

31 Kacang tanah + Mulsa

Crotalaria

0,136

32 Kacang tanah + Mulsa

kacang tunggak

0,259

33 Kacang tanah + Mulsa

jerami 2 ton/ha

0,377

34 Padi + Mulsa Crotalaria 3

ton/ha

0,387

35 Pola tanam tumpang

gilir**) + Mulsa jerami

0,079

36 Pola tanam berurutan ***)

+ Mulsa sisa tanaman

0,357

37 Alang-alang murni subur 0,001

Perhitungan TSL sangat penting dilakukan

ketika melakukan pendugaan erosi. Nilai TSL

dihitung berdasarkan kedalaman minimun tanah

laju pembentukan tanah, kedalaman ekuivalen

(equivalent depth) dan umur guna tanah

(resources life).  Penentuan nilai TSL dapat

menggunakan rumus sebagai berikut.

T= + P.T

Keterangan :

D :Kedalaman tanah efektif (mm).

DE : Kedalaman tanah ekuivalen (mm).

(D x faktor kedalaman tanah).

D Min : Kedalaman tanah minimum.

MPT : Masa pakai tanah.

PT : Laju pembentukan tanah, di Indonesia

2,0 mm/th (Wood dan Dent, 1983).

Penetapan nilai TSL pada penelitian ini diperoleh

dari penelitian sebelumnya di DAS Sekampung

Hulu yang dijelaskan oleh Banuwa (2008) jika

nilai

TSL sebesar 38,70 ton/ha/th.

3. Hasil dan Pembahasan

Erosivitas Hujan
Data curah hujan yang digunakan diperoleh

dari penakar hujan yang terdekat dengan Desa

bayas jaya, untuk menghitung nilai erosivita hujan

digunakan data curah hujan 6 tahun terakhir

(2012-2017).  Hasil perhitungan nilai erosivitas

hujan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai erosivitas hujan

No Bulan Penduga EI30

1 Januari 180,05

2 Februari 201,49

3 Maret 210,05

4 April 92,90

5 Mei 57,51

6 Juni 34,13

7 Juli 106,15

8 Agustus 38,53

9 September 67,32

10 Oktober 57,57

11 November 131,25

12 Desember 131,35

Jumlah 1308,30

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai

erosivitas hujan di Sub-sub DAS Khilau sebesar

1308,08 ton/ha/cm. Erosivitas hujan terendah

terjadi pada bulan juni, sedangkan erosivitas hujan

tertinggi terjadi pada bulan Maret. Besarnya nilai

erosivitas ditentukkan oleh jumlah hujan, semakin

besar jumlah hujan maka nilai erosivitas akan

semakin tinggi. Hal ini dibenarkan oleh Asdak

(2010) apabila jumlah dan intensitas hujan tinggi

maka potensi terjadinya aliran permukaan dan

erosi semakin tinggi.

Erodibilitas Tanah
Erodibilitas merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi proses terjadinya erosi. Hasil

analisis peta jenis tanah menunjukkan bahwa jenis
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tanah di Sub-sub DAS Khilau adalah Dystropept.
Peta jenis tanah tersebut disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2.  Peta jenis tanah

Semakin besar nilai erodibilitas tanah maka

semakin tinggi pula akan terjadinya erosi.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan

persamaan Wischemeir dan Smith (1978) maka

nilai erodibilitas tanah dapat diketahui.  Hasil

perhitungan tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil analisis di laboratorium dan nilai erodibitas tanah (K)

Tutupan Lahan

Tekstur Tanah
Permeabilitas

(cm/jam)
% BO

Kode

struktur

tanah

K
Pasir

Pasir

Halus
Debu Liat

Hutan Primer 22,74 6,82 45,54 31,72 Sedang-cepat 5,12 2 0,13

Hutan

Campuran

20,79 6,24 35,77 43,44 Sangat-Lambat 1,78 1 0,31

Semak Blukar 20,91 6,27 35,52 43,57 Lambat-Sedang 2,45 1 0,23

Tanaman

Semusim

20,68 6,20 30,29 49,03 Lambat-Sampai

Sedang

2,71 1 0,16

Sawah 24,87 7,46 34,52 40,61 Sedang 1,90 1 0,21

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa

masing-masing penggunaan lahan memiliki nilai

erodibilitas tanah yang berbeda-beda.  Hutan

merupakan unit lahan yang memiliki nilai

erodibilitas tanah yang rendah, hal ini disebabkan

karena hutan memiliki kerapatan vegetasi yang

tinggi. Tanah yang memiliki nilai erodibilitas

tinggi pada kondisi curah hujan yang sama maka

akan lebih mudah tererosi dibandingkan dengan

tanah yang memiliki erodibilitas rendah, tetapi

tanah dengan tingkat erodibilitas yang rendah

belum tentu menghasilkan erosi yang rendah juga

apabila tanah tersebut terletak pada kemiringan

lereng yang curam dan panjang serta curah hujan

dengan intensitas yang selalu tinggi, dan

sebaliknya (Kartika, 2016).

Panjang dan Kemiringan lereng (LS)
Panjang dan kemiringan lereng (LS)

merupakan rasio antara besarnya erosi dari

sebidang tanah dengan panjang lereng, untuk

mengetahui kemiringan lereng di Sub-sub DAS

maka diperlukan peta kemiringan lereng.

Berdasarkan hasil analisa peta kemiringan

lereng menunjukkan bahwa terdapat 5 kelas

lereng. Peta kemiringan lereng disajikan pada

Gambar 3.

Gambar 3.  Peta kemiringan Lereng.

Berdasarkan Gambar 3 tersebut kemiringan

lereng yang berada di Sub-sub DAS khilau

terdapat 5 kelas lereng yaitu 0-8%, 8-15%, 15-

25%, 25-45% dan > 45% dan memiliki

kemiringan luas yang berbeda-beda untuk setian

kelas lereng. Luas masing-masing kelas lereng

disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.  Luas masing-masing keimiringan lereng

dan nilai LS
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Kelas
Kemiringan

Lereng (%)

Luas

(ha)

Persentase

(%)

Nilai

LS

I 0-8 (Datar) 114,61 17,29 0,32

II 8-15 (Berbukit) 175,85 26,53 0,96

III 15-25 (Agak

Curam)

174,14 26,27 2,3

IV 25425 (Curam) 128,15 19,33 6,29

V >45 (Sangat

Curam)

70,13 10,58 9,56

Total 662,88 100,00

Kemiringan yang paling dominan adalah

kemiringan 8-15 % dengan luas 175,85 ha.

Semakin besar nilai kemiringan lereng, maka

kesempatan air untuk masuk kedalam tanah

(infiltrasi) akan terhambat sehingga volume

limpasan permukaan semakin besar yang

mengakibatkan terjadinya bahaya erosi.  Arsyad

(2010) juga berpendapat bahwa erosi akan

semakin besar dengan semakin curamnya lereng.

Tutupan lahan (CP)
Faktor CP dapat diketahui dengan melakukan

pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

Hal ini dilakukan agar nilai CP yang didapat

benar-benar aktual atau kondisi terkini di lokasi.

Berdasarkan analisa peta tutupan lahan

menunjukkan bahwa terdapat 5 penggunaan lahan,

peta penggunaan lahan disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4.  Peta penggunaan lahan di sub-sub DAS

Khilau.

Hasil dari analisa peta tersebut terdapat 5

penggunaan lahan yaitu hutan, agroforestry,

tanaman semusim, sawah dan semak blukar.

Sebaran penggunaan lahan dan nilai CP pada

setiap penggunaan lahan di Sub-sub DAS Khilau

disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas masing-masing tutupan lahan

No
Penggunaan

Lahan

Nilai

CP

Luas

ha %

1 Hutan 0,001 33,26 5,07

2 Semak Blukar 0,300 3,66 0,56

3
Tanaman

Semusim
0,400

82,53 12,59

4 Sawah 0,010 12,81 1,95

5
Kebun

Campuran
0,100

523,24 79,82

Total 655,50 100,00

Berdasarkan Tabel 5, penggunaan lahan berupa

kebun campuran memiliki luas yang paling besar

dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.

Semakin rapat vegetasi penutup tanah maka akan

meminimalisir terjadinya erosi.  Hal ini sesuai

dengan pendapat Hardjowigeno (2003) yang

menyatakan bahwa vegetasi mempunyai pengaruh

yang besar terhadap erosi karena vegetasi

menghalangi air hujan agar tidak jatuh langsung di

permukaan tanah, sehingga kekuatan untuk

menghancurkan tanah sangat dikurangi.

Penetapan Satuan Lahan
Penggabungan peta jenis tanah, kelas

kelerengan dan penggunaan lahan dengan cara

menumpangsusunkan (overlay) merupakan cara

untuk menentukan peta satuan lahan.  Hasil

penggabungan faktor-faktor fisik tersebut

menggunakan SIG maka diperoleh peta satuan

lahan. Peta satuan lahan di Sub-sub DAS Khilau

disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5.  Peta satuan lahan di Sub-sub DAS Khilau.

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa

terdapat 16 satuan lahan. Hasil dari peta satuan

lahan akan digunakan sebagai acuan dalam

menentukan nilai laju erosi yang terjadi pada

masing-masing satuan lahan.  Tabel satuan lahan

disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.  Satuan lahan di sub-sub das khilau
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No Jenis Tanah
Kemiringan

Lereng
Penggunaan Lahan Unit lahan Luas (ha)

1 Dystropepts 15-25 Kebun Campuran 5 152,73

2 Dystropepts >45 Hutan Primer 3 0,22

3 Dystropepts >45 Kebun Campuran 3 33,32

4 Dystropepts 0-8 Sawah 9 92,10

5 Dystropepts 0-8 Kebun Campuran 3 60,50

6 Dystropepts 8-15 Kebun Campuran 4 147,98

7 Dystropepts 8-15 Tanaman semusim 2 9,56

8 Dystropepts 15-25 Tanaman semusim 1 0,01

9 Dystropepts 8-15 Semak Belukar 2 0,20

10 Dystropepts 0-8 Semak Belukar 2 0,50

11 Dystropepts 0-8 Tanaman semusim 4 30,75

12 Dystropepts 25-45 Tanaman semusim 3 36,54

13 Dystropepts 25-45 Hutan Primer 1 27,41

14 Dystropepts 25-45 Kebun Campuran 2 4,92

Total 596,72

Perhitungan Nilai Erosi (A)
Pendugaan nilai erosi di Sub-sub DAS Khilau

diperoleh berdasarkan perkalian nilai faktor -

faktor erosi dengan rumusan metode USLE yaitu

faktor Erosivitas Hujan (R), faktor Erodibilitas

Tanah (K), faktor Panjang dan Kemiringan

Lereng (LS) dan faktor Penggunaan dan

Pengelolaan Tanah (CP). Hasil nilai faktor-faktor

USLE disajikan pada tabel 7.

Tabel 7.  Nilai erosi yang terjadi di setiap satuan lahan

No Penggunaan Lahan R K LS CP A (ton/ha/thn) Luas (ha)
Erosi Total

(ton/tahun)

1 Kebun Campuran 1308 0,31 2,30 0,100 93,26 152,73 14243,60

2 Hutan Primer 1308 0,13 9,56 0,001 1,63 0,22 0,36

3 Kebun Campuran 1308 0,31 9,56 0,100 387,64 33,32 12916,16

4 Sawah 1308 0,21 0,32 0,010 0,88 92.10 81,05

5 Kebun Campuran 1308 0,31 0,32 0,100 12,98 60,50 785,29

6 Kebun Campuran 1308 0,31 0,96 0,100 38,93 147,98 5760,86

7 Tanaman semusim 1308 0,16 0,96 0,400 80,36 9,56 768,24

8 Tanaman semusim 1308 0,16 2,30 0,400 192,54 0,01 1,93

9 Semak Belukar 1308 0,23 0,96 0,300 86,64 0,20 17,33

10 Semak Belukar 1308 0,23 0,32 0,300 28,88 0,50 14,44

11 Tanaman semusim 1308 0,16 0,32 0,400 26,79 30,75 823,79

12 Tanaman semusim 1308 0,16 6,29 0,400 526,55 36,54 19240,14

13 Hutan Primer 1308 0,13 6,29 0,001 1,07 27,41 29,33

14 Kebun Campuran 1308 0,31 6,29 0,100 255,05 4,92 1254,85

Jumlah luas satuan lahan pada Sub-sub DAS Khilau 596,74

Jumlah erosi pada Sub-sub DAS Khilau (ton/tahun) 55.936,76

Erosi rata-rata pada Sub-sub DAS Khilau (ton/ha/tahun) 93,73

Berdasarkan Tabel 7 dapat ditentukkan nilai erosi

untuk setiap satuan lahan yang berada di Sub-sub

DAS Khilau. Hasil perhitungan nilai erosi,

menunjukkan bahwa Sub-sub DAS khilau

memiliki rata-rata erosi sebesar 93,73 ton/ha.

Satuan lahan yang memiliki nilai erosi terbesar

terjadi pada satuan lahan berupa tanaman semusim

sebesar 526,55 ton/ha/thn termaksud dalam

kategorikan sangat berat, hal ini
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disebabkan karena pada satuan lahan tersebut

memiliki kemiringan lereng 25%-45% (curam)

dan memiliki nilai CP yang tinggi. Unit lahan

yang nilai erosinya terendah yaitu pada unit lahan

4 atau penggunaan lahan berupa sawah 0,88

ton/ha/tahun. Hal ini disebabkan sawah berada

pada kemiringan lereng 0-8 % (datar), sehingga

meminimalisir terjadinya erosi. Unit lahan hutan

juga memiliki erosi yang rendah dibandingkan

dengan unit lahan tanaman semusim, semak

blukar, dan kebun campuran.

Hutan memiliki vegetasi yang kerapatan

tajuknya tinggi dibandingkan dengan unit lahan

yang lainnya, ini lah yang menyebabkan hutan

memiliki erosi dalam kategori rendah. Arsyad

(2010) juga mengemukakan bahwa ketinggian

tajuk dan kerapatan tajuk akan menutupi

permukaan tanah terhadap besarnya pengaruh

erosivitas butir-butir hujan dalam mengurangi

energi tumbukkan yang sampai ke permukaan

tanah.

Indeks Bahaya Erosi
Indeks bahaya erosi dapat diketahui dengan

cara membandingkan nilai erosi dengan nilai

erosi yang dapat ditoleransi.  Indekas bahaya

erosi di Sub-sub DAS Khilau disajikan pada tabel

8.

Tabel 8.  Klasifikasi Indeks Bahaya erosi

No Penggunaan Lahan A (ton/ha/thn) TSL (ton/ha/thn) IBE Klasifikasi

1 Kebun Campuran 93,26 38,70 2,41 Sedang

2 Hutan Primer 1,63 38,70 0,04 Rendah

3 Kebun Campuran 387,64 38,70 10,02 Sangat Tinggi

4 Sawah 0,88 38,70 0,02 Rendah

5 Kebun Campuran 12,98 38,70 0,34 Rendah

6 Kebun Campuran 38,93 38,70 1,01 Sedang

7 Tanaman semusim 80,36 38,70 2,08 Sedang

8 Tanaman semusim 192,54 38,70 4,98 Tinggi

9 Semak Blukar 86,64 38,70 2,24 Sedang

10 Semak Blukar 28,88 38,70 0,75 Rendah

11 Tanaman semusim 26,79 38,70 0,69 Rendah

12 Tanaman semusim 526,55 38,70 13,61 Sangat tinggi

13 Hutan Primer 1,07 38,70 0,03 Rendah

14 Kebun Campuran 255,05 38,70 6,59 Tinggi

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa

indeks bahaya erosi yang terjadi di Sub-sub DAS

Khilau berkisar antara 0,02-13,61 ton/ha/tahun.

Artinya pada wilayah ini memiliki kategori indeks

bahaya erosi dari rendah hingga sangat tinggi.

Indeks baya erosi terendah terdapat pada satuan

lahan 4 yaitu 0,02 ton/ha/tahun dengan jenis

penggunaan lahan sawah.  Hal ini disebabkan

karena pada satuan lahan tersebut memiliki nilai

erosi yang rendah 0,88 ton/ha/tahun dengan erosi

yang dapat ditoleransi 38.70 ton/ha/tahun.

Sedangkan indeks bahaya erosi terdapat pada

satuan lahan 12 dengan jenis penggunaan lahan

berupa tanaman semusim sebesar 13,61

ton/ha/tahun.  Satuan lahan tersebut memiliki

indeks bahaya erosi yang tinggi dipengaruhi oleh

nilai erosi yang tinggi 526,55 ton/ha/tahun.

Tinggi atau rendahnya indeks bahaya erosi

disebabkan oleh nilai erosi dan nilai erosi yang

dapat ditoleransi, karena indeks bahaya erosi

tersebut didapat dari perbandingan laju erosi

dengan erosi terbolehkan (Firdaus, 2016).

Semakin besar nilai erosi maka semakin besar juga

indek bahaya erosi yang terjadi di Sub-sub DAS

Khilau.  Hal ini sesuai dengan pernyataan

fatmaraga (2013) yang menyatakan bahwa ketika

nilai indeks erosi semakin besar maka semakin

besar pulalah tingkat bahaya erosinya.

Simpulan
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan

metode USLE dapat disimpulkan bahwa nilai rata

–rata erosi di Sub-sub DAS Khilau sebesar 93,73

ton/ha/tahun dan nilai erosi yang dapat ditoleransi

38,70 ton/ha/tahun. Indeks bahaya erosi dalam

katergori rendah hingga sangat tinggi. sehingga

dengan adanya informasi nilai erosi yang terjadi

dapat menjadi acuan dalam pengelolaan

selanjutnya dan perlu dilakukan penelitian lebih

lanjut.
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Abstrak

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung merupakan salah satu upaya memanfaatkan  potensi
yang terdapat pada kawasan tersebut tanpa merusak kondisi lingkungan. Pemanfaatan potensi tersebut
dilakukan dengan konsep wisata alam. Dalam pengembangannya, potensi wisata memerlukan kajian
mendalam untuk menentukan kelayakan pengembangan wisata. Tujuan dari penelitian ini yaitu
mengetahui nilai potensi yang terdapat di kawasan hutan lindung Register 21. Data yang diperoleh
diskoring berdasarkan Pedoman Analisis Daerah Operasi ODTWA. Komponen penilaian meliputi daya
tarik, aksesibilitas, amenitas dan kelembagaan. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa potensi wisata
yang terdapat di kawasan hutan lindung register 21 yaitu air terjun dan batu perahu. Nilai yang
diperoleh menunjukkan bahwa kedua lokasi tersebut layak dikembangkan berturut-turut 66.07% dan
69.64%. Meskipun secara keseluruhan layak, beberapa komponen seperti aksesibilitas dan
kelembagaan belum layak. Aksesibilitas yang rendah dikarenakan jalan menuju lokasi belum memadai,
bahkan angkutan umum juga belum tersedia. Sehingga, perlu adanya tindak lanjut dari pengelola
maupun pemerintah untuk mendukung pengembangan wisata di kawasan hutan lindung register 21.

Kata kunci:, air terjun, jasa lingkungan, objek daya tarik, wisata alam.

1. Latar Belakang
Menurut Permenhut No.P.22/menhut-

II/2012, pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan

lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan

potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak

lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam Nomor: P.12/IV- SET/2014

menyatakan bahwa produk jasa lingkungan

adalah potensi jasa lingkungan yang dapat atau

tidak dapat diukur secara langsung yang berupa

wisata alam, wisata buru, air dan energi air,

karbon hutan, energi angin, energi panas matahari

serta keanekaragaman dan keindahan jenis

tumbuhan dan satwa liar.

Salah satu hutan lindung di Indonesia yang

berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek

wisata alam adalah Hutan Lindung Register 21

KPHL Pesawaran. Hutan  lindung ini merupakan

salah satu dari beberapa hutan lindung yang

terdapat di Kabupaten Pesawaran, Provinsi

Lampung. Adanya potensi wisata menjadi

tonggak awal dalam pembangunan pariwisata.

Pariwisata merupakan  sektor industri yang

berperan penting dalam

pembangunan nasional karena pertumbuhannya

sangat pesat dan mampu mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi (Kruja & Hajad, 2010;

Moli, 2011; Osman & Sentosa, 2013; Al- babneh,

2013). Paunovic & Jovanovic (2017) bahwa

pariwisata berkelanjutan  harus didasarkan pada

pendekatan holistik dan platform berbasis

pengetahuan; dengan demikian, semua bentuk

dan pendekatan pariwisata harus

dipertimbangkan.

Pengembangan tersebut tidak terlepas dari

adanya sumberdaya alam maupun sumberdaya

buatan sebagai potensi daerah. Potensi tersebut

merupakan sumber aset wisata yang menjadi

unggulan baik berupa keindahan alam,

peninggalan budaya masa lampau maupun dari

komoditas unggulan yang dimiliki daerah

tersebut. Budiani et al. (2018) menyatakan

bahwa potensi wisata merupaka sumberdaya

alam yang dapat dikembangkan sebagai atraksi

wisata baik dari aspek fisik, hayati maupun

budayanya.

Berbagai daerah di Indonesia memiliki

keunggulan wisata tersendiri, seperti wisata

budaya, wisata alam, wisata pedesaan maupun



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

197

agrowisata (Gustria & Supriono, 2018). Triarchi

& Karamanis (2016) mengungkapkan bahwa

dalam beberapa tahun terakhir, banyak bentuk

pariwisata yang berfokus pada lingkungan alam.

Menurut Abdurahman et al. (2016), pemahaman

terhadap bentuk ekowisata dapat dilihat dari sifat

objek wisata itu sendiri. Objek wisata alam

menjadi salah satu objek wisata pilihan terlepas

dari objek wisata buatan. Ramdan & Ikhwana

(2016) menyatakan bahwa objek wisata alam

merupakan kegiatan memanfaatkan potensi alam

dengan tujuan rekreasi dengan kondisi alam yang

masih alami atau sudah dilakukan usaha

pengembangan.

Potensi wisata yang terdapat di hutan

lindung tersebut memiliki ekosistem yang masih

alami dan mempunyai komunitas alam yang unik,

langka, dan indahserta bentang alam dan potensi

alam yang dapat dijadikan sebagai obyek dan

daya tarik wisata alam. Oleh kerena itu

diperlukan kajian mengenai studi potensi objek

daya tarik wisata alam.

2. Bahan dan Metode
Objek dari penelitian ini yaitu wisata alam

air terjun dan batu perahu yang terdapat di

kawasan hutan lindung Register 21 KPHL

Pesawaran. Pengambilan data dilakukan dengan

metode pengamatan langsung dan studi literatur.

Komponen yang dinilai dalam pengamatan

potensi objek wisata adalah: (1) daya tarik

meliputi keunikan, variasi kegiatan, sumberdaya

alam yang menonjol, kebersihan lokasi,

keamanan, dan kenyamanan, (2) aksesibilitas

meliputi kondisi jalan, jarak, tipe jalan dan waktu

tempuh dari kota, (3) amenitas berupa sarana dan

prasarana penunjang yang berada disekitar lokasi

wisata seperti: jaringan telepon, puskesmas,

rumah makan, pasar, bank, dan lain- lain, dan (4)

kelembagaan berupa pengelolaan yang dilakukan

dalam pengembangan wisata.

Tabel 1. Kriteria penilaian objek dan daya tarik wisata alam (Modifikasi Pedoman Analisis Daerah

Operasi dan DayaTarik Wisata Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Tahun 2003)

Variabel

Potensi
Atraksi

Rincian Penilaian

Unsur potensi
Skor 10 Skor 15 Skor 20 Skor 25 Skor 30

Kualitas

Objek

Keaslian Kondisi

masih asli
20%

Kondisi

masih asli
40%

Kondisi

masih asli
60%

Kondisi

masih
asli 80%

Kondisi

masih asli
100%

Keunikan Obyek

terdapat di

lokasi atau
daerah lain

Obyek

hanya ada

pada lokasi
tersebut

Keindahan :

1. Pandangan lepas/variasi

pandangan di dalam obyek

2. Pandangan lepas menuju

obyek

3. Kesantaian suasana dalam
obyek

Hanya

memiliki

satu unsur

Hanya

memiliki

dua unsur

Memiliki

semua

unsur

Keutuhan:
1. Geologi

2. Flora

3. Fauna
4. Lingkungan (ekosistem)

Hanya

memiliki

satu unsur

Hanya

memiliki

dua unsur

Hanya

memiliki

tiga unsur

Memiliki

semua

unsur

Ketersediaan lahan

pengembangan.

Tersedia

unit

pengemba

ngan
terbatas

Memadai

Akses-
bilitas

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Jauh > 20
km

Cukup
dekat 10 ≤
20 km

Dekat ≤ 10

km

Ketersediaan angkutan umum Tidak

tersedia

Tersedia,

kondisi
kurang

Tersedia,

kondisi
baik
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Variabel

Potensi

Atraksi

Rincian Penilaian

Unsur potensi
Skor 10 Skor 15 Skor 20 Skor 25 Skor 30

baik

Prasarana Jalan Tidak

tersedia

Tersedia,

kondisi

kurang

baik

Tersedia,

kondisi

baik

Amenitas Ketersediaan fasilitas

pemenuhan kebutuhan

fisik/dasar wisatawan:

1. Restoran/waru ng makan
2. Losmen/ penginapan
3. Tempat ibadah

Tidak

tersedia

Hanya

memiliki

1-2

fasilitas

Memiliki

>2 fasilitas

Ketersediaan fasilitas

pemenuhan kebutuhan sosial

dan kenyamanan:

1. Taman terbuka
2. Seni budaya

3. Bangunan untuk

menikmati obyek

Tidak

tersedia

Hanya

memiliki

1-2

fasilitas

Memiliki

>2 fasilitas

Fasilitas pelengkap:
1. Tempat parkir

2. Toilet/WC

3. Pusat informasi
4. Souvenir shop

Tidak

tersedia

Hanya

memiliki

1-2

fasilitas

Memiliki
>2 fasilitas

Kelem-
bagaan

Status Pengelolaan Tidak ada
pengelola

Perorangan Desa Pemerint
ah

Jumlah pegawai Kurang
dari 5

orang

5 – 15
orang

16 – 30
orang

Lebih
dari 30

orang

Jumlah Anggaran terdiri dari :
1. Administrasi

2. Perawatan

3. Pengembangan
4. Pemasaran

Tidak ada Hanya ada
satu unsur

Hanya ada
dua unsur

Ada 3 –

4 unsur

Mutu Pelayanan terdiri dari:

1. Kelancaran pelayanan

2. Keramahan staf

3. Kemampuan komunikasi

4. Penguasaan materi

5. Kerapihan berpakaian
6.  Petugas penerangan

Tidak ada Hanya ada

satu unsur

Hanya ada

2-4 unsur

Ada 5 –

6 unsur

Data telah diperoleh kemudian dianalisis

sesuai dengan kriteria penskoringan pada Pedoman

Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik

Wisata Alam Dirjen PHKA tahun 2003 sesuai

dengan nilai yang telah ditentukan untuk masing-

masing kriteria. Jumlah nilai untuk satu kriteria

penilaian ODTWA dapat dihitung dengan

persamaan sebagai berikut:

S = N x B

Dimana:

S = skor/nilai suatu kriteria

N = jumlah nilai unsur-unsur pada kriteria

B = bobot nilai

Bobot nilai yang telah ditetapkan oleh

Dirjen PHKA (2003) untuk daya tarik wisata alam
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(6), aksesibilitas (5), amenitas (3) dan

kelembagaan (4). Karsudi et al. (2010)

menyatakan setelah dilakukan perbandingan,

maka akan diperoleh indeks kelayakan dalam

persen. Indeks kelayakan suatu kawasan

ekowisata adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kelayakan > 66,6% : layak

dikembangkan, dengan kriteria suatu kawasan

wisata yang memiliki potensi, sarana dan

prasarana yang tinggi berdasarkan parameter

yang telah ditetapkan serta didukung oleh

aksesibilitas yang memadai.

2. Tingkat kelayakan 33,3 % - 66,6 % : belum

layak dikembangkan, dengan kriteria suatu

kawasan wisata yang memiliki potensi, saran
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dan prasarana yang sedang berdasarkan

parameter yang telah ditetapkan serta didukung

oleh aksesibilitas yang cukup memadai.

3. Tingkat kelayakan < 33,3% : tidak layak

dikembangkan, dengan kriteria suatu kawasan

wisata yang memiliki potensi, sarana dan

prasarana yang rendah berdasarkan parameter

yang telah ditetapkan serta aksesibilitas yang

kurang memadai.

3. Hasil dan Pembahasan
Penilaian potensi obyek dan daya tarik wisata

alam dilakukan dengan cara pengamatan secara

langsung di Kawasan Hutan Lindung Register 21.

Objek wisata yang terdapat di lokasi penelitian yaitu

air terjun dan batu  perahu.  Adapun objek yang

dikaji yaitu daya tarik wisata alam, aksesibilitas,

amenitas dan kelembagaan.

3.1 Daya tarik
Daya tarik suatu lokasi kawasan wisata

merupakan alasan yang utama para pengunjung

untuk mengunjungi ke lokasi wisata dalam rangka

melakukan kegiatan wisata (Barus et al. 2012).

Kurtanto & Murnisari (2016), menyatakan bahwa

daya tarik menjadi poin penting dalam mencapai

tujuan wisata. Setiap daya tarik tersebut memiliki

nilai masing-masing dan nilai tersebut

menunjukkan seberapa kuat suatu daya tarik bisa

menarik minat pengunjungnya. Penilaian terhadap

komponen daya tarik dapat dilihat pada Tabel 2

dibawah ini:

Tabel 2. Hasil penilaian terhadap komponen daya

tarik di Kawasan Hutan Lindung Register

21
Unsur Bobot* Nilai Skor total*

Objek wisata air terjun

Keaslian 6 25 150

Keunikan 6 10 60

Keindahan 6 15 90

Keutuhan 6 25 150

Ketersediaan lahan
pengembangan

6 10 60

Skor daya tarik 85 510

Objek wisata batu perahu

Keaslian 6 30 180

Keunikan 6 15 90

Keindahan 6 20 120

Keutuhan 6 25 150

Ketersediaan lahan
pengembangan.

6 10 60

Skor daya tarik 95 600

*Bobot ditetapkan oleh Dirjen PHKA (2003)

**Perkalian dari bobot dengan nilai

Pengembangan daya tarik wisata tersebut

sangat penting karena kepuasan pengunjung sangat

bergantung pada komponen tersebut. Hal ini sejalan

dengan Naidoo et al. (2010) bahwa salah satu faktor

yang mempengaruhi tingkat kunjungan yaitu daya

tarik wisata. Menurut Zanuri (2012), daya tarik tarik

wisata merupakan sasuatu yang layak dijual di pasar

karena memiliki hal yang menarik untuk dilihat dan

dinikmati dan dapat berupa objek maupun atraksi

wisata. Daya tarik wisata yang terdapat di lokasi

penelitian meliputi air terjun dan batu perahu.

Penilaian terhadap daya tarik wisata pada

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai objek wisata batu

perahu lebih tinggi dibandingkan air terjun. Hal ini

dipengaruhi oleh unsur keaslian dan keunikan yang

terdapat pada objek tersebut. Objek batu perahu

merupakan satu-satunya wisata alam atau wisata

geologi yang terdapat pada lokasi tersebut maupun

beberapa lokasi terdekat lainnya. Berdasarkan mitos

yang berkembang dikalangan masyarakat, batu

perahu sudah ada sebelum  adanya tsunami Gunung

Krakatau. Namun, setelah kejadian tersebut, batu

perahu mengalami perubahan geologi. Saat ini,

kondisinya yang terlihat hanya ujung perahu dengan

gua di bawahnya.

Ketersediaan lahan pada kedua objek wisata

merupakan salah satu masalah dalam

pengembangan wisata di lokasi tersebut,

dikarenakan objek tersebut berada di kawasan hutan

lindung. Hal ini sejalan dengan Ginoga et  al.
(2005), bahwa pengembangan wisata di hutan

lindung tidak boleh merusak lingkungan dan tidak

mengubah fungsi hutan lindung tersebut.

Unsur lain yang menjadi daya tarik yaitu

keutuhan objek wisata. Objek wisata air terjun dan

batu perahu keduanya memiliki keutuhan geologi,

flora, fauna, dan lingkungan (ekosistem). Aspek

geologi yang terdapat pada lokasi yaitu adanya

batuan gunung api kuarter muda dan tua sebagai

penyusun objek wisata tersebut. Sependapat dengan

Hidayat et al. (2017), bahwa penyusun geosit air

terjun di Kalimantan Utara berupa batu gamping

grainstone dan napal yang terbentuk akibat

terjadinya pelarutan mineral.

3.2 Aksesibilitas
Aksesibilitas menuju lokasi wisata masih

sangat rendah (Tabel 3). Hal ini diketahui dari

ketidaktersediaannya angkutan menuju lokasi yaitu

Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau yang

merupakan desa terdekat dari Register 21. Menurut

Pardede et al. (2016); Rusita et al. (2016), bahwa

faktor lain yang mempegaruhi kunjungan dan
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kepuasan wisatawan yaitu aksesibilitas yang

memadai. Hal tersebut akan mempermudah

wisatawan uantuk melakukan kunjungan ke lokasi

tersebut dan meningkatkan potensi objek wisata.

Tabel 3. Hasil penilaian terhadap komponen

aksesibilitas di Kawasan Hutan Lindung

Register 21

Unsur Bobot* Nilai
Skor
total*

Objek wisata air terjun

Jarak dari Ibu Kota

Kabupaten

5 10 50

Ketersediaan angkutan

umum

5 10 50

Prasarana Jalan 5 15 75

Skor daya tarik 35 175

Objek wisata batu perahu

Jarak dari Ibu Kota

Kabupaten

5 10 50

Ketersediaan angkutan
umum

5 10 50

Prasarana Jalan 5 15 75

Skor daya tarik 35 175

*Bobot ditetapkan oleh Dirjen PHKA (2003)

**Perkalian dari bobot dengan nilai

Aksesibilitas merupakan hal terpenting kedua

selain daya tarik wisata. Menurut Marpaung &

Sahla (2017), unsur penting yang perlu diperhatikan

dari aksesibilitas yaitu lokasi yang mudah

dijangkau, kondisi jalan menuju lokasi (kelancaran

akses) dan waktu tempuh menuju lokasi. Lamanya

waktu tempuh  sendiri dipengaruhi oleh kelancaran

akses menuju lokasi wisata.

Objek wisata di register 21 terletak cukup

jauh dari Ibukota kabupaten. Jarak dari desa

terdekat yang dapat dilalui kendaraan roda 4 yaitu

22,1 km. Selanjutnya, untuk mencapai air terjun

harus menempuh jalan setapak sejauh ± 2 km, lalu

berjalan kaki selama 30 menit dari lokasi parkir

motor. Kondisi jalan belum  cukup  memadai. Jalan

setapak tersebut berada dipinggir tebing dengan

bebatuan yang menonjol dan cukup sulit dilalui,

terutama bagi wisatawan yang baru berkunjung.

Akan tetapi, saat ini jalan tersebut sudah mulai

dibangun dengan lebar ± 1,5 meter. Sependapat

dengan Richardy (2014), kondisi jalan yang rusak

atau kurang memadai perlu diperbaiki agar

mempermudah wisatwan berkunjung. Marpaung &

Sahla (2017) juga menyatakan bahwa aksesbilitas

berpengaruh nyata terhadap pengembangan potensi

dan minat kunjungan wisatawan.

Ketersediaan angkutan umum juga menjadi

faktor penyebab rendahnya nilai aksesibilitas.

Ketidaktersediaannya angkutan menjadi

penghambat dalam pengembangan wisata. Richardy

(2014) menyatakan bahwa tidak adanya angkutan

umum sebagai penunjang membuat daya tarik

terhadap objek wisata berkurang.

3.3 Amenitas
Amenitas merupakan penunjang kebutuhan

wisatawan, bukan hanya di lokasi wisata, namun

disepanjang perjalanan menuju lokasi wisata.

Amenitas pada kedua objek wisata tergolong

memadai karena fasilitas yang dibutuhkan

pengunjung sudah tersedia. Akan tetapi, fasilitas

tersebut terletak pada Desa Bayas Jaya.  Sependapat

dengan Zaenuri (2012), fasilitas wisata akan

mempengaruhi keinginan wisatawan untuk

berkunjung kembali karena terpenuhinya semua

kebutuhan selama kegiatan wisata.

Tabel 4. Hasil penilaian terhadap komponen

amenitas   di   Kawasan   Hutan Lindung

Register 21
Unsur Bobot* Nilai Skor total*

Objek wisata air terjun

Fasilitas fisik 3 20 60

Fasilitas sosial dan

kenyamanan
3 10 30

Fasilitas penunjang 3 15 45

Skor total 55 135

Objek wisata batu perahu

Fasilitas fisik 3 20 60

Fasilitas sosial dan
kenyamanan

3 10 30

Fasilitas penunjang 3 15 45

Skor total 55 135

*Bobot ditetapkan oleh Dirjen PHKA (2003)

**Perkalian dari bobot dengan nilai

Penilaian komponen amenitas pada Tabel 4

menunjukkan bahwa kedua objek wisata memiliki

skor yang sama yaitu 135. Fasilitas fisik merupakan

unsur tertinggi dengan skor 60 yang meliputi

ketersediaan warung makan, penginapan dan tempat

ibadah. Penginapan yang terdapat di lokasi dikenal

dengan istilah homestay karena memanfaatkan

rumah warga. Namun, sejauh ini belum ada

wisatawan yang menginap.

Sarana dan prasarana penunjang memiliki

peranan untuk mempermudah pengunjung

menikmati objek wisata. Menurut Barus et al.
(2013), sarana merupakan penunjang bagi

wisatawan agar dapat menikmati objek secara

langsung. Sedangkan, prasarana dibutuhkan untuk

menikmati objek wisata secara tidak langsung.
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Marcelina et al. (2018) juga menyatakan bahwa

fasilitas wisata turut mempengaruhi perkembangan

sektor pariwisata, bahkan menurut Febryano et al.
(2019) menyatakan bahwa penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai dapat meningkatkan

jumlah wisatawan.

3.4 Kelembagaan
Kelembagaan merupakan kunci dari

pengembangan wisata. Meskipun daya tarik atau

komponen lainnya sudah memadai, apabila

kelembagaan tidak berjalan maksimal, maka

pengembangan wisata pun tidak berkelanjutan.  Hal

ini sependapat dengan Prafitri & Damayanti (2016),

bahwa pengelolaan potensi wisata didukung oleh

kemampuan atau kapasitas kelembagaan yang ada.

Leonandri &Rosmadi (2018) juga menyatakan

bagaimana kelembagaan menjadi salah satu faktor

yang mempengaruhi pengembangan wisata.

Tabel 5. Hasil penilaian terhadap komponen

kelembagaan di Kawasan Hutan Lindung

Register 21

Mutu Pelayanan 4 10 40

Skor total 65 260

*Bobot ditetapkan oleh Dirjen PHKA (2003)
**Perkalian dari bobot dengan nilai

Potensi wisata di register 21 saat ini masih

dalam proses pengembangan. Pengelola objek

tersebut nantinya akan diserahka sepenuhnya

kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Andan

Jaya yang merupakan satu-satunya Pokdarwis di

Desa Wisata. Pokdarwis tersebut dimaksudkan

sebagai pihak pengelola yang nantinya akan

membuat rencana pengembangan wisata. Menurut

Prafitri & Damayanti (2016), melalui adanya

Pokdarwis diharapkan dapat meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui

usulan program atau kegiatan pengembangan.

Pokdarwis Andan Jaya berdiri sejak tanggal 3

Desemeber 2018 dengan dikeluarkannya Surat

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten

Pesawaran No: 556/235.b/IV/XII/2018 tentang

Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Andan Jaya Desa bayas Jaya Kecamatan Way

Khilau Kabupaten Pesawaran. Pada Bulan Juni

2019 lalu, Pokdarwis Andan Jaya telah

mengusulkan hibah kecil kepada Balai Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai Way Seputih-Way

Sekampung (BPDAS-WSS). Hibah tersebut

meliputi pengadaan bibit tanaman hias krokot,

papan informasi, bibit pohon jeruk, dan alat tulis

kantor. Permohonan tersebut ditujukan semata-

mata guna pengembangan wisata air terjun da batu

perahu.

Tabel 6. Hasil penilaian obyek dan daya tarik wisata alam di Kawasan Hutan Lindung Register 21

Kriteria Bobot Nilai* Skor** Skor mak*** Indeks (%)**** Ket

Objek wisata air terjun

Daya tarik 6 85 510 630 80.95 Layak

Aksesibilitas 5 35 175 300 58.33 Belum layak

Amenitas 3 55 135 180 75.00 Layak

Kelembagaan 4 65 260 400 65.00 Belum layak

Rata-rata 69.82 Layak

Objek wisata batu perahu

Daya tarik 6 95 600 630 95.24 Layak

Aksesibilitas 5 35 175 300 58.33 Belum layak

Amenitas 3 55 135 180 75.00 Layak

Kelembagaan 4 65 260 400 65.00 Belum layak

Rata-rata 73.39 Layak

* Hasil penilaian terhadap objek dan daya tarik wisata
** Perkalian antara bobot dengan nilai

*** Skor tertinggi untuk setiap kriteria

**** Indeks kelayakan: perbandingan skor dengan skor tertinggi dalam %

Unsur Bobot* Nilai Skor total*

Objek wisata air terjun

Status pengelolaan 4 20 80

Jumlah pegawai 4 25 100

Jumlah anggaran 4 10 40

Mutu Pelayanan 4 10 40

Skor total 65 260

Objek wisata batu perahu

Status pengelolaan 4 20 80

Jumlah pegawai 4 25 100
Jumlah anggaran 4 10 40
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3.5 Kelayakan pengembangan
Penilaian objek wisata ditujukan untuk

mengetahui apakah objek wisata tersebut layak,

belum layak atau tidak layak untuk

dikembangkan. Berdasarkan pada Tabel 6,

secara keseluruhan objek wisata air terjun dan

batu perahu dikategorikan layak dengan skor

berturut-turut 69.82% dan 73.39%. Apabila

ditinjau dari setiap kriteria, amenitas kedua

objek wisata tersebut dikategorikan layak untuk

dikembangkan. Bahkan, skor daya tarik dari air

terjun dan batu perahu hampir maksimal yaitu

80.95% dan 95.24%.

Aksesibilitas belum layak dikembangkan

dengan skor 58.33% untuk air terjun dan batu

perahu. Hal ini seperti yang telah dijelaskan di

atas bahwa kondisi jalan masih buruk dan tidak

adanya angkutan umum menuju ke lokasi.

Kajian yang dilakukan Simanjuntak et al. (2016)

juga menyatakan bahwa akomodasi wisata

pemandian alam di Kabupaten Deli Serdang

tidak layak.

4. Simpulan
Simpulan dari pennelitian yaitu potensi wisata di

kawasan hutan lindung register 21 berupa air

terjun dan batu perahu.  Secara keseluruhan,

nilai potensi wisata baik air terjun maupun batu

perahu layak untuk dikembangkan. Skor

masing-masing berturut-turut 69.82% dan

73.39%. Namun, apabila dilihat dari setiap

komponen, aksesibilitas dan kelembagaan belum

layak dikembangkan. Hal ini membutuhkan

perhatian khusus dari pengelola dalam

pengembangan lebih lanjut.
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ABSTRAK

Pengaruh kebakaran hutan kebun lahan dan gambut sampai ke negara-negara tetangga, selain menguras biaya
pemadaman, efek kebakaran berupa asap dan abu menganggu aktivitas dan berpengaruh kualitas udara yang buruk dan
tidak sehat. Dan secara secara signifikan akan berpengaruh kepada kenaikan suhu permukaan bumi. Salah satu
permasalahan kebakaran bersumber pada lahan gambut yang cukup berlimpah di Sumatera Selatan seluas 147 Ha. Tanah
gambut merupakan tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik yang berasal dari pelapukan vegetasi yang tumbuh
disekitarnya dan terbentuk secara alami. Gambut di Indonesia mencapai 26 juta hektar. Dengan ketersediaannya yang
melimpah gambut di Indonesia belum dimanfaatkan sebagai sumber energi karena nilai kalori yang rendah. Disisi lain
kandungan kalor yang tinggi menjadikan batubara sebagai sumber energi yang banyak digunakan selain minyak bumi dan
gas alam. Seiring dengan tingginya penggunaan batubara sebagai salah satu sumber energi utama akan mengakibatkan
cadangan batubara yang ada saat ini akan semakin berkurang. Dari penelitian pada lahan gambut di Desa Bumi Makmur
Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa semakin dalam permukaan tanah gambut, semakin banyak kandungan asam
meningkat, kadar air berkurang dan suhu meningkat. Dari hasil eksperimentasi dengan mencampurkan gambut dengan
batubara dan arang tempurung kelapa dengan ukuran campuran 50 mesh dengan rasio 25 : 25 : 50 menghasilkan nilai
kalori sebesar 4.947 kal/gram.

Kata-kata kunci: Batubara ,gambut,arang tempurung kelapa, blending,nilai kalori

1. PENDAHULUAN
Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

yang terjadi di dua pulau besar Indonesia yaitu

Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015

merupakan suatu musibah yang besar bagi

kehidupan makhluk hidup. Manusia maupun hewan

yang terpapar asap dari hasil terbakarnya hutan dan

lahan ini telah menderita sesak nafas. Belum

diperoleh berita pengaruh jangka panjang paparan

asap ini terhadap kesehatan manusia maupun hewan.

Terbakarnya sumber daya alam Indonesia ini,

terbesar di pulau Kalimantan dengan lahan gambut

yang terbakar seluas 196.987 hektare.Sedangkan

lahan gambut terbakar di pulau Sumatera seluas

267.974 hektare dan dipropinsi Sumatera Selatan

sendiri luasnya mencapai 144.410 hektare.

Tanah gambut merupakan tanah hasil

akumulasi timbunan bahan organik yang berasal dari

pelapukan vegetasi yang tumbuh disekitarnya dan

terbentuk secara alami [3]. Gambut di Indonesia

mencapai 26 juta hektar yang tersebar di sumatera

35%, Kalimantan 32%, Sulawesi 3%, dan papua

30% [9].luas sebaran potensi endapan gambut

indonesia berdasarkan aspek lingkungan, yang layak

untuk dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut,

guna dimanfaatkan sebagai bahan energi alternatif

yaitu sekitar 7.501.630 Hektar, yaitu sekitar 29%

dari sebaran lahan gambut yang ada di Indonesia [1].

Nilai kalori gambut Indonesia bekisar antara 1.405-

5.950 kal/gram dan nilai kalori gambut yang terdapat

di Sumatera Selatan berkisar antara 2.362 kal/ gram

sampai dengan 5320 kal/gram [5]. Dengan

ketersediaannya yang melimpah gambut di

indonesia belum dimanfaatkan sebagai sumber

energi karena nilai kalori yang rendah.nilai kalor

bahan bakar adalah jumlah panas yang dihasilkan

atau ditimbulkan oleh suatu gram bahan bakar

tersebut dengan meningkatkan temperatur 1 gr air

dari 3,50° C – 4,50° C, dengan satuan kalori[4].

Disisi lain kandungan kalor yang tinggi

menjadikan batubara sebagai sumber energi yang

banyak digunakan selain minyak bumi dan gas alam.

Batubara sebagai bahan bakar digunakan pada

industri kereta api, kapal laut, dan pembangkit

tenaga listrik [7]. Selain digunakan untuk sumber

energi pembangkit listrik, batubara digunakan untuk

industri semen, industri baja dan industri yang

membutuhkan energi panas dalam produksinya.
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Seiring dengan tingginya penggunaan batubara

sebagai salah satu sumber energi utama akan

mengakibatkan cadangan batubara yang ada saat ini

akan semakin berkurang.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk

melakukan penelitian dengan mencampurkan

batubara dengan gambut dan arang tempurung

kelapa dengan variasi ukuran butir sebagai salah satu

upaya untuk menghemat penggunaan batubara dan

pemanfaatan gambut sebagai sumber energi. Arang

tempurung kelapa digunakan karena memiliki nilai

kalori  yang tinggi untuk meningatkan nilai kalori

hasil pencampuran. Sebagai sumber energi,

parameter yang digunakan adalah nilai kalori. Nilai

kalor bahan bakar adalah suatu besaran yang

menunjukkan nilai energi kalor yang dihasilkan dari

suatu proses pembakaran setiap satuan massa bahan

bakar. Nilai kalori menunjukkan besarnya energi

yang dapat dihasilkan dari suatu bahan bakar.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah

awal pemanfaatan tanah gambut sebagai sumber

energi dan salah satu alternatif penghematan

penggunaan batubara.

Arang tempurung kelapa digunakan sebagai

campuran karena nilai kalorinya yang cukup tinggi

diharapkan data meningkatkan nilai kalori

campuran. nilai kalori arang tempurung kelapa hasil

karbonisasi berkisar antara 5.200 kal/gr sampai

dengan 8.200 kal/gr yang dikarbonisasi dengan suhu

200° C sampai dengan 550°C dimana semakin tinggi

suhu karbonisasi maka semakin tinggi pula nilai

kalori dari arang tempurung kelapa [10].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober

2018 – Oktober 2019. Lokasi pengambilan sampel

gambut dilakukan di Desa Semambu, Ogan Ilir,

Sumatera Selatan. Pengambilan sampel dan

pengukuran pH dilakukan dengan pemboran (drill

auger) dengan kedalaman 1 – 4 meter. Penelitian ini

diharapkan akan mendapatkan karakteristik gambut

pada variasi kedalaman terhadap aktivasi energi

gambut. Sample gambut yang dihasilkan akan

dihitung Energi aktivasi yang diperoleh dari

pengukuran denganalat Thermogravimetry Analyzer

(TGA) akan menunjukkan besarnya energi yang

diberikan atau dikeluarkan terhadap sampel gambut.

Gambar 1. Pengambilan Sample Gambut

Gambar 2. Pengambilan sample batubara

Gambar 3. Sampel Arang Tempurung Kelapa

Pada proses dekomposisi yang  memakai

TGA, terdapat hubungan antara berkurangnya massa

bahan padatan (batubara-gambut-kayu) akibat

meningkatnya temperatur. Bila kehilangan massa

adalah suatu fungsi dari temperatur pada laju

pemanasan konstan (dengan laju pemanasan sebagai

paramater), maka dapat diasumsikan bahwa laju

dekomposisi sesaat (laju kehilangan berat), adalah

refleksi dari kehilangan berat, adalah fungsi dari

fraksi gambut/batubara/kayu yang tidak

terdekomposisi, dan laju dekomposisi itu dapat

ditulis sebagai:(Berkowitz, 1979); (Fogler, 1992).

= − ( − ) ...............................(1)

Dengan:

k = konstanta kecepatan reaksi yang

mengikuti hukum Arrhenius:

= / ...........................................(2)

Sedangkan:

A = faktor pre-eksponential atau faktor

frekuensi

atau faktor Arrhenius

E = energi aktivasi, J/mol

R = konstanta gas , 8,314 J/moloK

T = temperatur absolut, oK

Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai:

= − ..........................  (3)
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Dengan menggunakan nilai-nilai m, mi

terhadap fungsi waktu dari data TGA, satu garis

dapat dibuat antara sisi kiri persamaan ln k terhadap

1/T (gambar 1), Maka untuk itu energi aktivasi dapat

dihitung(Nukman, 2008).

Gambar 4. Konstanta Arrhenius dalam laju termal vs 1/T

untuk menghitung Energi Aktivasi

Penelitian pengujian potensi nilai kalori

gambut (peat) pada lokasi sampling di desa Makmur

Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir dan

perbatasan Kabupaten OKI Sumatera Selatan,

dimana tanah gambut diambil pada kedalaman

bervariasi 1 – 4 meter. Sample gambut dilakukan

pengeringan (drying), dan penggerusan (grinding)
dengan menggunakan alat Ball Mill. Untuk

mendapatkan nilai kalori yang optimal, gambut akan

dicampur dengan batubara (brown coal) asal

PT.Baturona Adimulya di Site Keluang berlokasi di

Sungai Lilin Kabupaten MUBA Sumatera Selatan,

kemudian sampling arang tempurung kelapa yang

digunakan untuk penelitian ini  diambil dari penjual

arang di Palembang.

Sample gambut, brown coal dan arang

tempurung kelapa dilakukan prosese preparasi mulai

dari drying, crushing dan grinding serta blending

dilakukan di Laboratorium Pengolahan Bahan

Galian Jurusan Teknik Pertambangan Universitas

Sriwijaya. Proses pencampuran (blending)
dilakukan dengan 4 rasio /porsi yaitu 25:25:50

(gambut:batubara: arang tempurung) , 50:25:25,

20:60:20 dan 60:20:20 dengan ukuran size porsi

sample 50 mesh. Pengujian sample dan  pengujian

Nilai Kalori campuran dilakukan di Laboratorium

Penelitian Batubara Dinas Pertambangan dan Energi

Palembang. Pengujian nilai kalori dilakukan dengan

menggunakan alat bomb calorimeter 6300 dimana

Bomb Calorimeter dengan standard method ASTM

D. 5856-13.

Gambut 5. Sample hasil 4 rasio campuran

Pengolahan data dan analisis pengaruh rasio

campuran batubara, gambut dan arang tempurung

kelapa terhadap nilai kalori hasil pencampuran

menggunakan sistem tabulasi dan grafik yang diolah

menggunakan Software Microsoft Excel dan IBM
SPSS Statistic 21.0 .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Aktivasi Energi Gambut

Melihat dari hasil penelitian tersebut, maka

dapat dikatakan bahwa semakin dalam gambut

tertanam di bawah permukaan, maka temperatur

yang dihitung menunjukkan semakin besar. Lihat

gambar 6 dan tabel 7.

Dalam hal ini, belum diperhitungkan

pengaruh kelembaban tanah pada kedalam tersebut

dan juga belum diperhitungkan besarnya energy

aktivasi pada proses pembakaran gambut.

Dengan dasar penelitian ini dan pengetahuan

yang didapat dari berbagai diskusi maka penelitian

yang diajukan ini diharapkan dapat terlaksana

dengan baik.

Gambar 5.The relationship between the mass derivative

of dw/dt heating time and the Temperature (oC)
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TABEL 1.Peak and Burn Out-Temperature.

No. DTG Peak

Temperature

(oC)

Burn-Out

Temperature

(oC)

1. dw1/dt 101,63 213,86

2. dw2/dt 133,13 196,33

3. dw3/dt 147,59 212,28

4. dw4/dt 115,26 191,30

3.2. Analisis Pencampuran Gambut, Batubara dan Arang

Tempurung Kelapa Terhadap Nilai Kalori,

Analisis pengaruh campuran batubara, gambut dan

arang tempurung kelapa terhadap nilai kalori

bertujuan untuk melihat pengaruh pencampuran dari

batubara, gambut dan arang tempurung kelapa

terhadap nilai kalori batubara dan

membandingkannya  dengan nilai kalori batubara

sebelum pencampuran agar dapat menarik

kesimpulan apakah campuran batubara, gambut dan

arang tempurung kelapa berpengaruh terhadap nilai

kalori batubara.

Tabel 1. Nilai Kalori Sampel

No Sampel Nilai Kalori

(Cal/gr)

1 Batubara 3266

2 Gambut 2274

3 Arang Tempurung

Kelapa

7126

Dari tabel hasil pengujian dapat dilihat bahwa

nilai kalori batubara sebesar 3266 cal/gr. Nilai kalori

arang 7126 cal/gr dan nilai kalori gambut adalah

sebesar 2274 cal/gr.  Dari Pengujian nilai kalori

sampel batubara, gambut dan arang sebelum

pengujian didapat hasil nilai kalori yang paling

tinggi pada sampel arang dengan nilai kalori sebesar

7.126 cal/gr dan nilai kalori yang paling rendah yaitu

gambut dengan nilai kalori sebesar 2274 cal/gr.

Maka apabila rasio pencampuran arang diperbesar

nilai  kalori hasil pencampuran akan semakin tinggi

dan apabila rasio pencampuran gambut diperbesar

maka nilai kalori hasil pencampuran akan semakin

rendah.

3.2. Analisis Pengaruh Campuran Batubara,

Gambut dan Arang Tempurung Kelapa

Terhadap Nilai Kalori

Analisis nilai kalori bermaksud untuk melihat

nilai  kalori dari tiap sampel yang diambil untuk

menentukan nilai kalori  awal sebelum dilakuan

pencampuran dan sebagai data pembanding terhadap

nilai  kalori setelah pencampuran untuk melakukan

analisis pengaruh campuran batubara, gambut dan

arang tempurung kelapa terhadap nilai kalori.

Analisis ini menggunakan batubara, gambut dan

arang tempurung kelapa dengan ukuran yang sama

yaitu 30 mesh dan 50 mesh.

3.2.1. Analisis Rasio Batubara Terhadap Nilai

Kalori Hasil Pencampuran

Pada pengujian nilai kalori batubara didapat

hasil nilai kalori batubara sebesar 3266 cal/gr.

Berdasarkan literature pada tinjauan pustaka nilai

kalori sampel batubara PT. Baturona Adimulya

termasuk dalam golongan batubara kalori rendah

dengan nilai kalori dibawah 5100 cal/gr.

Gambar 6. Grafik pengaruh rasio campuran batubara

terhadap nilai kalori

3.2.2. Analisis Rasio Gambut Terhadap Nilai Kalori

Hasil Pencampuran

Hasil pengujia nilai kalori pada sampel

gambut menghasilkan nilai kalori sebesar 2274

cal/gr. Hasil pengujian nilai  kalori  gambut

menghasilkan nilai kalori yang paling rendah sesuai

dengan literatur yang ada karena pada gambut masih

banyak pengotor dan sifat pembatubaraannya masih

sangat rendah  sehingga karbon yang terkandung

masih sangat rendah.

Gambar 7. Grafik pengaruh rasio campuran gambut

terhadap nilai kalori

3.2.3. Analisis Rasio Campuran Arang Tempurung

Kelapa Terhadap Nilai Kalori Hasil

Pencampuran
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Dari hasil pengujian nilai kalori sampel arang

tempurung kelapa kelapa didapat hasil nilai kalori

arang sebesar 7126 cal/gr. Nilai kalori sampel arang

lebih tinggi dari nilai kalori sampel batubara dan

gambut pada pengujian kali ini. Hal ini karena

karbonisasi dilakukan  untuk

menghilangkankandungan air atau moisture content
dan material – material lain dalam tempurung kelapa

yang tidak di butuhkan oleh arang dan zat organik

yang ada pada tempurung kelapa sudah terkonversi

menjadi karbon [10]. Faktor yang mempengaruhi

kualitas arang adalah suhu dan kadar [2].

Gambar 8. Grafik pengaruh rasio campuran arang

tempurung kelapa terhadap nilai kalori

3.3. Pengaruh Ukuran Butir Terhadap Nilai Kalori

Setelah Pencampuran

Sampel yang telah dicampur kemudian diuji

untuk melihat nilai kalori hasil pencampuran dan

pengaruhnya terhadap nilai kalori batubara. Hasil

pengujian nilai kalori sampel dapat dilihat pada tabel

2.

Tabel 2.Hasil Pengujian Nilai Kalori Setelah

Pencampuran

No

.

Nama

Sampe

l

Rasio

Standar

d

Method

a

Nilai

Kalori

(Cal/gr)

50# 30#

1

Sampe

l A

60:20:2

0

ASTM

D. 5856-

13

393

8

379

3

2

Sampe

l B

50:25:2

5

ASTM

D. 5856-

13

418

2

392

0

3

Sampe

l C

25:25:5

0

ASTM

D. 5856-

13

494

7

472

5

4

Sampe

l D

25:50:2

5

ASTM

D. 5856-

13

373

4

358

6

Gambar 9. Grafik nilai kalori hasil pencampuran

3.3.1. Regresi Linear dan Korelasi

Analisis regresi merupakan salah satu

metode untuk menentukan hubungan sebab akibat

antara satu variabel dengan variabel variabel lain

yang dinyatakan dalam bentuk matematika. Analisis

regresi terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas

dan variabel tak bebas. Variabel bebas adalah rasio

campuran dan variabel tak bebas adalah nilai kalori

hasil campuran.

Tabel 3.Hasil analisis regresi linear berganda

rasio campuran batubara, gambut dan

arang tempurung kelapa terhadap nilai

kalori
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Hasil
Nila

i

0R 0,974

r2 0,929

Koefisie

n

a

(konstant

a)

6608,01

3

b1 -37,383

b2 8,474

b3 -41.113

T ta 28,039

tb1

-

10,20

4
ttabel 1,8595

tb2 2,176 ttabel 1,8595

tb3

-

11,15

5
ttabel 1,8595

F
49,12

2
Ftabe

l
4,2564

Pada Tabel 3. diperoleh nilai korelasi (r)

sebesar 0,974, yang berarti terdapat hubungan yang

sangat kuat antara batubara (X1), gambut (X2) dan

arang tempurung kelapa (X3) terhadap nilai kalori.

Pada kolom r kuadrat (r2) diperoleh 0,929 yang

berarti persentase pengaruh batubara, gambut dan

arang tempurung kelapa sebesar 92,9 % nilai kalori,

sedangkan sisanya 7,1 % merupakan pengaruh dari

variabel lain yang tidak dijelaskan dalampenelitian

ini. Pada analisis regresi linier berganda pengaruh

campuran batubara, gambut dana rang tempurung

kelapa ini diperoleh konstanta (a) sebesar 6608,013,

koefisien batubara sebesar -37,383, koefisien

gambut  sebesar-41.113 dan koefisien arang

tempurung kelapa sebesar 8,474 maka dari hasil

tersebut didapatkan persamaan regresinya adalah :

Y = 6608,013 + (-37,383) X + (-41.113) X +

(8,474) X(1)

Persamaan (1) digunakan untuk memprediksi

pola pengaruh variasi rasio campuran batubara,

gambut, dan arang tempurung kelapa terhadap nilai

kalori dengan. Dari persamaan (1) dapat dijelaskan

bahwa koefisien arang tempurung kelapa bernilai

positif, maka terjadi hubungan yangsearah antara

arang tempurung kelapa terhadap nilai kalori

batubara. Semakin besar rasio arang tempurung

kelapa yangdiberikan, maka nilai kalori akan

semakin meningkat. Sedangkan koefisien batubara

dan gambut bernilai negatif maka terjadi hubungan

berlawanan arah antara batubara dan gambut

terhadap nilai kalori. Semakin besar rasio batubara

dan gambut yang diberikan maka nilai kalori akan

semakin menurun.

Dari persamaan regresi dan beberapa analisis

data di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara rasio campuran

batubara, gambut dan arang tempurung kelapa

terhadap nilai kalori apabila dianalisis secara

bersama sama, dan apabila dianalisis secara terpisah

atau parsial rasio campuran batubara, arang

tempurung kelapa dan gambut masing-masing

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai

kalori.

4. KESIMPULAN

1. Dari analisis aktivasi energi gambut dipengaruhi

oleh faktor berat dan kedalaman serta temperatur

2. Dari hasil analisis pengujian memiliki nilai kalori

gambut (peat) sebesar 2.270 Cal/gr dan

setelah pencampuran nilai kalori gambut

meningkat pada setiap sampel yang diuji.

3. Rasio pencampuran batubara yang paling optimal

dan menghasilkan nilai kalori paling tinggi

adalah pada sampel C dengan rasio pencampuran

batubara 25%, gambut 25% dan arang tempurung

kelapa 50% dengan nilai kalori yang dihasilkan

adalah 4.947 Cal/gr.

4. Pengaruh yang didapatkan adalah semakin tinggi

rasio campuran arang, maka akan semakin tinggi

nilai kalori yang dihasilkan karena nilai kalori

arang yang lebih tinggi dari batubara.
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PERANCANGAN PROTOTIPE ALAT PENJERNIH AIR SEDERHANA

(TRADISIONAL WATER PUREFIER)KOMBINASI FILTER DAN

CARBON ACTIVE(0,3 DAN 0,5 µm)UNTUK PENYEDIAAN AIR BERSIH

DI MASYARAKAT DAN SEKOLAH-SEKOLAH

Taufik Arief1*, Subriyer Nasir2,Nukman3, Alieftiyani P.Gobel4

1*,4JurusanTeknikPertambangan,
2JurusanTeknikKimia
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Abstrak

Penyediaan air bersihbaikdarisegikualitasmaupunkuantitas di suatudaerahsangat penting untuk
menghindari penyebaranpenyakitmenularmelalui air. Bagi daerah-daerah tertentu khususnya masyarakat
Palembang dan Sumatera Selatan yang tinggal dipinggir sungai dan daerah rawa, maka kebutuhan air bersih
(memenuhisyaratkesehatan) wajib agar penyakit melalui airdapatditekanseminimalmungkin.Pengolahan air
dengancarasederhanasangatmungkindapatdilakukanolehsetiaprumahtangga, musholahdan sekolah-sekolah,
karenahanyamembutuhkanteknologi yang sederhana.Perancangan Prototipe Alat Penjernih (Traditionl water
purefier) dibuat dalam bentuk tabung paralon (berbagai ukuran) yang didesain sesuai kebutuhan dan tabung
paralon penyaring akan diisi dengan alat penyaring (filter) kemudian di lanjutkan dengan alat penyaring carbon
active dengan ukuran 0,3 µm dan 0,5 µm. Sistem  penyaringan kombinasi yang dibuat  diharapkan dapat
menyaring air keruh dan kotor akan berubah jadi air bening. Prototipe Alat penyaring dapat dibuat berbagai
ukuran (size) sesuai kebutuhan dan pemasangan (instalasi) dapat dikombinasikan sesuai kondisi air yang
disaring. Selain itu alat ini dapat dengan mudah dibuat masyarakat dan disesuaikan dengan lokasi serta cocok
untuk masyarakat Palembang yang tinggal di pinggir sungai dan di daerah rawa yang kondisi airnya kotor.
Diharapkan dengan alat penjernih air sederhana dapat dibuat dengan pembiayaan yang murah dan penduduk
menggunakan air secara langsung untuk keperluan sehari-hari dapat menggunakan alat ini. Diharapkan
kedepan prototipe alat penjernih air sederhana dapat digunakan sebagai alat penyaring  air kotor/keruh menjadi
air bersih/bening.

Kata Kunci: Prototipe Air berih, PengolahanAir, TeknologiAir BersihTradisional

1. Pendahuluan
Sumberdaya air adalah air dansemua

potensi yang terdapat pada air, sumber air,

termasuk sarana dan prasarana pengairan yang

dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk

kekayaan hewani yang ada di dalamnya.

Sumberdaya air juga merupakan sumberdaya

berupa air yang berguna atau potensial bagi

manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di

bidang pertanian, Industri, rumah tangga, rekreasi,

dan aktivitas lingkungan. Dan tentusaja yang

sangat diperlukan oleh manusia adalah air

tawar.Air di bumi 97%nya adalah air asin

sedangkan air tawarhanya 3 %, itupun lebih dari

2/3 bagian air tawar di bumi berada dalam

bentukes di glasier danes kutub.Air tawar yang

tidak membeku dapat di temukan terutama di

dalam tanah berupa air tanah, dan hanya sebagian

kecilberada di atas permukaan tanah dan udara.

Air Tawar adalah sumberdaya terbarukan, meski

suplai air bersihterusberkurang. Permintaan air

telah melebihi suplai di beberapa bagian di dunia

dan populasi dunia terus meningkat yang

mengakibatkan permintaan terhadap air bersih.

Perhatian terhadap kepentingan global dalam

mempertahankan air untuk pelayanan eko sistem

telah bermunculan, termasuk sejak dunia telah

kehilangan lebih dari stengah lahan basah bersama

dengan nilai pelayanan ekosistemnya. Ekosistem

air tawar yang tinggi bio diversitasnya saat ini
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terus berkurang lebih cepat dibandingkan dengan

ekosistem lauta taupun darat.

Gambar 1. Sumberdaya air

Air merupakan salah satu kebutuhan utama

pada mahluk hidup termasuk manusia. Air

merupakan anugerah yang sangat penting bagi

kebutuhan umat manusia yang harus di syukuri

atau AIR  merupakan singkatan A (Anugerah), I

(Illahi) dan R (Rahmatanlilalamin).Keberadaan

AIR harus disyukuri dengan cara memanfaatkan,

mengelola, menjaga dan disaintifikasikan untuk

menjadi rahmat bagi umat manusia dan mahluk

hidup lain serta alam ini sehingga airbukan

menjadi momok menjadi daya rusak air tetapi jadi

daya guna air yang berkelanjutan. Setiap hari

dalam kehidupannya manusia tidak terlepas dari

keberadaan air.

Air adalah suatu senyawa yang sangat

penting dan istimewa bagi kehidupan di bumi.Air

juga merupakan salah satu sumber kekuatan dan

energi yang ada di bumi. Hampir 71% permukaan

bumi ditutupi oleh air.Sekitar tiga per empat

bagian tubuh manusia juga terdiri dari air, dan

takkan ada makhluk hidup yang mampu bertahan

hidup tanpa air.

Air adalah substansi kimia yang

mempunyai rumus H2O ataudisebut juga

dihidrogen monoksida. Satu molekul air tersusun

dari 2 (dua) atom hidrogen yang terikat secara

kovalen dengan 1 (satu) atom oksigen. Nama air

biasanya mengacup ada keadaan cair dari

senyawa. Fase padat yang dikenal sebagai es dan

fase gas disebut uap. Dan air merupakan satu-

satunya zat yang secara alami terdapat di

permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut.

Volume air yang terdapat di dalam tubuh

manusia adalah sekitar 65% dari berat badan, dan

volume tersebut bervariasi pada masing-masing

orang, pada masing-masing organ tubuh volume

air juga bervariasi.Organ tubuh manusia yang

mengandung banyak air diantaranya adalah otak,

ginjal, darah, otot, dantulang.Dimana pada otak

manusia terdapat sekitar 74,5%, pada ginjal

82,7%, darah 83%,dan tulang 22%. Oleh karena

itu, kebutuhan tubuh setiap orang terhadap air

tidak kurang dari 2 liter per hari.Selain memenuhi

kebutuhan tubuh dalam bentuk minuman dan

makanan, air juga diperlukan untuk menjaga

kebersihan yang erat kaitannya dengan terjadinya

suatu penyakit.

Penyediaan air bersih baik dari segi kualitas

maupun kuantitas di suatu daerah dapat

menurunkan angka penyebaran penyakit menular

melalui air. Penurunan penyakit ini didasarkan

atas pertimbangan bahwa air merupakan salah satu

mata rantai penularan penyakit-penyakit yang

mudah terjangkit di masyarakat, antara lain

penyakit saluran pencernaan dan penyakit kulit.

Agar seseorang menjadi tetap sehat, sangat

diperlukan adanya kontak manusia tersebut

dengan air yang memenuhi syarat kesehatan.

Kondisi penampungan air dan kualitas air

yang digunakan oleh penduduk/masyarakat

seperti dicontohkan di Kecamatan Teluk Gelam

Kabupaten OKI mudah terkontaminasi oleh aliran

air tanah di sekitarnya sehingga air di

penampungan menjadi keruh terutama pada

musim penghujan. Kondisi air ini tidak sehat

untuk dikonsumsi sehingga perlu dilakukan

pembersihan/penjernihan air terlebih dahulu

sebelum digunakan. Diharapkan dengan

menggunakan teknologi purifikasi buatan pada air

tersebut dapat tersedia air yang dibutuhkan oleh

masyarakat.

Peningkatan kualitas air minum dengan

jalan mengadakan pengelolaan terhadap air yang

akan diperlukan sebagai air minum, diperlukan

terutama apabila air tersebut berasal dari

permukaan.   Pengolahan air dengan cara

sederhana sangat mungkin dapat dilakukan oleh

setiap rumah tangga  karena hanya membutuhkan

teknologi yang sederhana dengan pembiayaan

yang murah. Sebagian besar penduduk

menggunakan air secara langsung untuk berbagai
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keperluan sehari-hari. Selama ini tidak ada

perlakukan khusus terhadap air yang digunakan

penduduk. Meskipun pada musim hujan air

menjadi keruh penduduk tetap menggunakan air

tersebut tanpa dijernihkan terlebih dahulu. Air

yang keruh tidak memenuhi syarat air yang sehat

dan apabila dikonsumsi secara langsung dapat

membehayakan kesehatan seseorang terutama

penyakit saluran pencernaan.Dari kondisi

lingkungan terutama kondisi air yang tidak sehat

serta keadaan sosial ekonomi penduduk menengah

kebawah ini, maka perlu kiranya penerapan

teknologi sederhana penyediaan air bersih ini

dilaksanakan, yang merupakan upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat.

Khalayak sasaran dalam kegiatan

sosialisasi penyuluhan pemanfaatan teknologi

penjernihan air tradisional ini adalah

masyarakat/penduduk atau rumah tangga

khususnya  masyarakat di Kecamatan Teluk

Gelam Kabupaten Ogan Ilir. Seluruh kelompok

masyarakat yang menggunakan air sehari-hari

sebagai kebutuhan utama dapat menggunakan

teknologi penjernihan air tradisional yang sudah

dirancang secara sederhana.

Di samping itu khalayak sasaran lainnya

adalah kantor-kantor di kampus Universitas

Sriwijaya Inderalaya dan Palembang, musholla,

dan desa-desa binaan Universitas Sriwijaya yang

membutuhkan. Peralatan penjernih yang sudah

didesain dan disiapkan  dapat dipasang secara seri

maupun paralel di tempat yang akan

dituju/pasang. Diharapkan kelompok-kelompok

masyarakat khususnya rumah tangga dapat

membuat dan merancang sendiri dan dapat

menyebarluaskan pengetahuan dan produk

teknologi Penjernihan Air Tradisional (PAT) ke

masyarakat lain disekitar. Masyarakat yang

membentuk kelompok-kelompok kerja akan

memudahkan komunikasi dan kerjasama sama

akan memudahkan pemasalahan alat penjernih air.

Kegiatan ini juga akan melibatkan mahasiswa/i

dengan harapan mereka dapat membantu pada saat

pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat, sehingga secara langsung dapat

berkomunikasi, berintegrasi dengan masyarakat

dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan

Tinggi.

3. Bahan dan Metode

Teknologi purifikasi buatan inimerupakan

teknologi yang sederhana dan mudah dipahami

oleh masyarakat.Purifikasi buatan ini

menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat

seperti : kapas /filter, batu zeolit dan arang

tempurung kelapa/arang jepangserta

dikombinasikan dengan filter (ukuran 0,5 mikron)

dan carbon active (size 0,3-0,5 µm) yang

dimasukkan kedalam tabung berfungsi sebagai

penjernihyang memiliki keistimewaan.

Tahapan instalasi alat penjernih air pada

meliputi :

1. Penyediaan tabung paralon (diameter

disesuaikan dengan kebutuhan). Bahan lain

sebagai pendukung yaitu tutup tabung

untukbuka tutup. Dan bagian bawah paralon

ditutup oleh cover (Gambar 2).

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 2. Pengembangan produk prototipe

peralatan teknologi penjernihan air (berbagai

ukuran sesuai kebutuhan) dengan alat filter dan

carbon active dengan varibel ukuran 0,3 µm dan

0,5 µm.

2. Dari tabung I air kotor akan disaring dengan

sistem tradisional (diawali kapas/filter , batuan

andesit, arang tempurung/arang jepang dan

bagian kapas/filter. Tabung ini tinggi ± 90 cm

dibagi 4  kolom

3. Tabung paralon II: tinggi ± 50-60 cm :

dirancang untuk dipasang alat filter dengan

size filter 0,5 µm./0,3 µm

4. Tabung paralon III: tinggi ± 50-60 cm :

dirancang untuk dipasang alat carbon
activedengan size filter 0,5 µm./0,3 µm
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5. Sistem instalasi dibuat sirkuit tabung alat

penjernih ini akan dikombinasikan (I -II-

II--I dst.

Metode analisis pada perancangan alat

penjernih air sederhana di lakukan dengan

beberapa langkah yaitu pada Gambar 3.
4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan perakitan dan perancangan alat

penjernih air tradicional bertujuan untuk

membantu masyarakat dalam penyediaan air

bersih dan sehat dan dapat dibuat masyarakat

dengan bahan dapat diperoleh dengan mudah

seperti pipa paralon/ember, dan fiber lainnya.

Selain itu bahan-bahan penjernih yang digunakan

seperti filter/kapas, batuan zeolit, arang jepang

(tempurung kelapa) dan vahan lain dapat didapat

dengan mudah.

Alat penjernih air tradisional relatif sudah baik

dapat menjernihkan air yang keruh, walaupun

belum sempurna tetapi telah dapat menjernihkan

air yang keruh saat digunakan (Gambar 5).

(a) (b)

Arang

Tempurung

kelapa /Arang

Jepang

Tutup

Batuan Zeolit

Atau Andesit

Kapas/

Filter

Analisis awal mempelajari alat filter yang Ada

Penyediaan

tabung paralon

dan utilitas

Pembuatan desain alat penjernih air

Penyediaan bahan

pendukung (filter dan carbon
active)

Perancangan prototipe alat

penjernih air sederhana

Pengukuran dan pengujian alat

penjernih air  sederhana

Penyuluhan lapangan dan

pemasangan instalasi

Evaluasi dan Pengembangan

Gambar3. Bagan alir perancangan alat

penjernih air sederhana

Air

Kotor

Filter

(0,3

µm)

Carbon
Active
(0,3 µm or

0,5 µm)

Gambar 2. Prototipe sistem peralatan teknologi penjernihan air tradisional dan penjernih

pengembangan/modifikasi (+ filter 0,3 micron + carbon active 0,3 micron)

IIIIII

Kapas/

Filter
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(c) (d)

(e)                                   (f)

Gambar 5. Kegiatan penyuluhan dan pemasangan alat

prototipe di SMA 1 Negeri Teluk Gelam

Keunggulan perancanganalatpenjernih air

yang telah dirancang diantaranya:

a. Mudah perawatannya dan berdaya guna tinggi.

b. Dapat digunakan di rumah tangga, air    minum

karyawan perkantoran    maupun      industri

disekolah dan    pondok  pesantren    dll

c. Mudah perawatannya dan berdaya guna tinggi.

d. Dapat menghilangkan bau, Mg, Fe, warna

kekuningan, endapan kapur, dll.

e. Menjamin ketersediaan air bersih di tempat-

tempat yang cocok untuk daerah banjir maupun

sumur/air

f. Tanah yang tercemar dengan rembesan sampah

organik maupun anorganik.

Target kedepan alat penjernih air

tradicional akan terus dikembangkan sehingga

dapat dijadikan alat/teknologi

sederhana/tradisional di lingkungan masyarakat

maupun di lingkungan Universitas Sriwijaya di

Inderalaya dan  masyarakat lain sekitar kabupaten

dan kota, di sekolah-sekolah, pesantren dan lain-

lain. Dan akhir riset pengabdian ini, agar air yang

jernih dapat dilakukan pengujian kualitas air

sehingga memenuhi baku mutu standar air minum.

4. Kesimpulan
Hasil perancangan prototipe alat penjernih

air sederhana sudah dapat diproduksi dan

digunakan di sekolah-sekolah dan mushola

maupun di desa-desa khususnya dipemukiman.

Pemasangan (install) alat penjernih sebaiknya di

kombinasikan antara tradisional (kerikil, pasir,

dll), filter (0,3 mikron dan 0,5 mikron) dan carbon

active (0,3 mikron dan , 0,5 miron) agar air yang

dihasilkan bersih.Prototipe Alat penjernih air

dapat di produksi sesuai dengan kebutuhan

volume atau kapasitas alat yang diinginkan

sehingga alat penjernih air dapat dibuat dengan

besar, sedang dan kecil). Diperlukan

pengembangan lebih lanjut produksi alat

penjernih yang sudah di gunakan dengan menguji

kualitas air yang dijernihkan dengan pengujian

laboratorium.
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Abstrak

Merbau darat merupakan salah satu pohon hutan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Namun
saat ini keberadaan pohon merbau menjadi semakin langka karena adanya penebangan liar, sehingga
diperlukan adanya budidaya yang tepat, pada saat tahap penyediaan bibit. Penggunaan media tumbuh yang
tepat akan mengoptimalkan pertumbuhan bibit merbau. Media tumbuh yang baik berupa top soil yang
dicampur dengan bahan organik berupa kompos, antara lain kompos baglog jamur tiram.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan komposisi penggunaan kompos gablog jamur tiram terbaik untuk
pertumbuhan merbau darat. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5
perlakuan berupa konsentrasi penambahan kompos sebesar 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. Setiap
perlakuan dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis
homogenitas, analisis ragam dan uji beda nyata terkecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penggunaan kompos baglog dengan konsentrasi 50%:50% (2:2) memberikan hasil yang baik dalam
meningkatkan tinggi bibit dan jumlah daun merbau darat. Namun penambahan kompos dengan konsentrasi
yang tinggi mengindikasikan tidak adanya pertambahan hasil yang baik pada hampir di seluruh parameter.
Oleh karena itu dalam penggunaan kompos sebagai media tumbuh perlu dilakukan dengan penambahan
kompos dari jenis bahan organik yang berbeda.

Kata kunci: merbau darat, media tumbuh, bahan organik, kompos baglog

1. Pendahuluan

Merbau darat tergolong dalam famili

Caesalpiniaceae yang memiliki banyak kegunaan

dan nilai ekonomi yang tinggi.

Pohon merbau darat tergolong jenit kayu hutan yang

dengan kualitas awet 1 dan kualitas kuat 1, serta

penampilan yang menarik, Sehingga banyak

diminati oleh konsumen dalam dan luar negri

(Martawijaya dkk., 2005). Banyaknya permintaan

akan tanaman merbau darat menyebabkan adanya

eksploitasi secara besar, sehingga menyebabkan

keberadaan tanaman jenis ini semakin susah untuk

ditemukan.

Untuk membudidayakan tanaman jenis ini

diperlukan adanya pemeliharaan yang tepat dan

sesuai.

Pembibitan merbau darat dapat berhasil

dengan baik, dengan memperhatikan beberapa

faktor antara lain media tumbuh. Tahap awal

pertumbuhan bibit yang baik memerlukan media

pembibitan yang tepat. Media tersebut dapat

mempengaruhi pertumbuhan bibit seperti

persentase hidup, tinggi bibit, panjang akar, dan

lebar daun (Putri dan Djam’an, 2004). menurut
Acquaah (2002), media tumbuh yang baik harus

mengandung unsur hara yang mendukung

pertumbuhan tanaman. Dan menurut Hartman dan

Kester (1990), media tumbuh yang ideal untuk

tanaman adalah memiliki aerasi dan drainase baik,

struktur
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yang gembur, kelembaban cukup, cukup hara

mineral, bebas organisme pengganggu dan

bobotnya ringan.

Jenis media tumbuh yang baik untuk

pertumbuhan dan produksi tanaman seperti top soil

atau bahan organik akan mampu meningkatkan

kesuburan tanah baik dari segi fisik, biologi maupun

kimia tanah. Salah satu bahan organik yang dapat

digunakan sebagai media tumbuh adalah kompos

baglog jamur tiram (Rahmah dkk., 2015). Kompos

baglog jamur tiram baik dijadikan sebagai media

tumbuh karena memilikiunsur hara dan nutrisi yang

mendukung pertumbuhan tanaman (Sulaeman.,

2011). Kandungan unsur hara ini berperan sebagai

soil conditioner apabila diaplikasikan ke dalam

tanah akan membantu menyediakan unsur hara

makro seperti N, P dan K untuk membantu

pertumbuhan tanaman (Yuyun, 2006).

Baglog yang sudah tidak terpakai,

sebagian besar belum dimanfaatkan oleh

masyarakat, Maka, di dalam penelitian ini

peneliti memanfaatkan kompos sisa baglog
sebagai media tumbuh merbau darat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikan

komposisi penggunaan kompos baglog jamur tiram

terbaik untuk pertumbuhan merbau darat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Rumah

Kaca Fakultas Pertanian Universitas Lampung,

pada September 2018 sampai dengan Desember

2018. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah semai merbau darat, tanah dan kompos

jamur tiram yang telah terdekomposisi. Alat yang

digunakan dalam penelitian meliputi ayakan tanah,

bak kecambah, pengaduk, polybag (30 cm x 15 cm

x 20 cm), kaliper dengan ketelitian 0,05 cm,

penggaris dengan ketelitian 0,05 cm, timbangan

digital dengan ketelitian 0,0001 g, dan oven.

Penelitian ini menggunakan metode RAL

(Rancangan Acak Lengkap), dengan 5 perlakuan.

Pengulangan dilakukan sebanyak 5 kali ulangan,

dengan komposisi media berupa

tanah ditambah dengan media sisa baglog jamur

tiram dengan perbandingan sebesar 4:0, 3:1, 2:2,

1:3 dan 0:4. Setiap unit percobaan terdiri dari 4

tanaman merbau, sehingga keseluruhan tanaman

berjumlah 100 tanaman.

Penyediaan benih dilakukan dengan cara

pemanenan secara langsung, benih yang didapat

dilakukan seleksi dan di skarifikasi untuk

mematahkan masa dormansi benih.

Persiapan media sapih dengan menggunakan

tanah dilakukan dengan cara sterilisasi tanah dan

digemburkan sampai memiliki struktur yang

homogen. Sedangkan persiapan media sapih

berupa kompos baglog jamur tiram dilakukan

dengan cara pengomposan dengan menggunakan

bantuan EM4. Penyapihan dilakukan pada sore

hari guna mengurangi laju evavorasi.

Pemeliharaan benih dilakukan dengan cara

penyiraman rutin saat pagi dan sore hari, dan

penyiangan gulma. Parameter pengamatan pada

penelitian ini meliputi pertambahan tinggi bibit,

diukur dari pangkal batang sampai dengan titik

tumbuh tunas pucuk bibit dengan menggunakan

penggaris dengan ketelitian 0,05 cm. Pertambahan

diameter bibit, diukur 1 cm di atas pangkal batang.

Pengukuran diameter bibit dilakukan dengan

menggunakan kaliper dengan ketelitian 0,05 cm.

Jumlah daun, jumlah daun dihitung berdasarkan

helaian daun yang tumbuh selama pengamatan.

Panjang akar, panjang akar diukur dari kolet sampai

dengan akar terpanjang. Kekokohan semai (KS)

Kekokohan semai diukur dengan

menggunakan rumus

Tinggi semai (cm)

Kekokohan Semai =
Diameter semai (cm)

Berat kering total. Berat kering total diukur dengan

menggunakan rumus:

BKT = Berat kering tajuk + Berat kering akar
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Indeks Mutu Bibit (IMB).  Indeks Mutu Bibit

diukur dengan menggunakan rumus:

BKT IMB

= T + BKP

N Variabel

o penelitian

1. Pertambahan

Tinggi bibit

F hitung F (0,05) Keter

angan

19,99 2,84 *

D BKA

Keterangan :

2. Diameter
bibit

0,1604
29

2,84 tn

IMB = Indeks mutu bibit BKT

= Berat kering total (g)

3. Jumlah daun 3,4062 2,84 *
49

4. Panjang akar 17,644 2,84 *

T = Tinggi (cm)

D = Diameter (mm)

BKP = Berat kering pucuk (g)

BKA = Berat kering akar (g)

Rancangan percobaan yang dilakukan

5. Kekokohan

semai

6. Berat kering

total

Keterangan:

0,5541

39

0,4002

18

2,84 tn

2,84 tn

pada penelitian ini adalah Rancangan Acak

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan . setiap

perlakuan diulang sebanyak 5 kali dan masing-

masing ulangan terdiri dari 4 sampel tanaman. Data

hasil penelitian diuji secara statistik dengan uji

homogenitas ragam. Setelah semua data penelitian

telah homogen maka dilanjutkan dengan uji analisis

ragamuntuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh

nyata terhadap variabel penelitian. Uji lanjut

dilakukan jika hasil pada analisis ragam

berpengaruh nyata pada beberapa variabel, uji lanjut

dilakukan menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil

(BNT).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

* : berbeda nyata pada taraf 5%

tn : tidak berbeda nyata pada taraf 5%

Hasil analisis ragam pada Tabel 1

menjelaskan bahwa pengaruh penggunaan media

tumbuh berupa kompos baglog jamur tiram

berpengaruh nyata terhadap parameter

pertambahan tinggi bibit, jumlah daun, dan panjang

akar. Sementara penggunaan media tumbuh berupa

kompos baglog jamur tiram tidak berpengaruh

nyata terhadap parameter diameter bibit,

kekokohan semai, dan berat kering total.

Hasil uji BNT utuk parameter

pertambahan tinggi bibit disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2. Hasil uji BNT pada parameter

pertambahan tinggi bibit merbau darat

Data hasil penelitian seluruh variabel

diuji menggunakan Uji Bartlett untuk

mengetahui homogenitas ragam. Hasil Uji

Bartlett mengindikasikan bahwa seluruh variabel

penelitian sudah homogen, oleh karena itu

dilakukan analisis ragam terhadap pengaruh

penggunaan komposisi media tumbuh berupa

baglog jamur tiram terhadap pertumbuhan

merbau darat. Hasil analisis ragam disajikan pada

Tabel 1
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Perlakuan Pertambahan notasi

Tinggi rata-rata

(cm)

A0

14,454 c

A1 18,022 b

A2 23,786 a

A3 12,452 cd

A4 11,882 d

Nilai BNT= 1,401

Tabel 1. Rekapitulasi hasil analisis ragam

variabel penelitian
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Keterangan

A0 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 4:0

(kontrol)

A1 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 3:1 A2

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 2:2 A3

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 1:3 A4

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 0:4 Nilai

tengah pada setiap kolomyang diikuti

oleh huruf yang sama tidak berpengaruh nyata pada

taraf 5%

Hasil uji BNT untuk parameter

pertambahan tinggi mengindikasikan bahwa

perlakuan penggunaan kompos baglog jamur tiram

yang dicampur top soil dengan konsentrasi 2:2 (A2)

merupakan perlakuan paling baik dalam

meningkatkan pertambahan tinggi bibit merbau

darat dibandingkan dengan perlakuan yang lain.

Sementara hasil perlakuan dengan konsentrasi

kompos dengan top soil sebesar 4:0 (A4)

memberikan hasil pertambahan tinggi yang paling

rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lain.

A1 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 3:1 A2

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 2:2 A3

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 1:3 A4

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 0:4 Nilai

tengah pada setiap kolomyang diikuti

oleh huruf yang sama tidak berpengaruh nyata pada

taraf 5%

Hasil uji BNT pada parameter jumlah daun

menjelaskan bahwa perlakuan penggunaan kompos

yang dicampur top soil dengan konsentrasi 2:2 (A2)

merupakan perlakuan yang menghasilkan

pertambahan jumlah daun yang paling banyak

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Pada

hasil pengamatan pula menunjukkan bahwa

perlakuan dengan konsentari kompos sebesar 100%

(A4) memberikan hasil pertambahan jumlah daun

yang paling sedikit dibandingkan dengan perlakuan

yang lain. Hasil uji BNT untuk parameter panjang

akar disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil uji BNT pada parameter panjang

akar merbau darat

Hasil uji BNT untuk parameter jumlah daun

disajikan pada Tabel 3. Perlakuan Panjang akar

(cm)

Notasi

Tabel 3. Hasil uji BNT pada parameter jumlah daun

merbau darat

A0 49,65 A

A1 39,25 Bc

A2 37,1 c

Perlakuan Jumlah daun Notasi A3 42,075 Ab

rata-rata

A0 6,45 cd

A1 9,548 b
A2 15,33 A

A3 6 D
A4

4,95
E

Nilai BNT = 1,34

Keterangan :

A0 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 4:0

(kontrol)



Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) 2019

222

A4 32,24 D

Nilai BNT = 4,53

Keterangan:

A0 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 4:0

(kontrol)

A1 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 3:1 A2

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 2:2
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A3 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 1:3 A4

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 0:4 Nilai

tengah pada setiap kolomyang

diikuti oleh huruf yang sama tidak berpengaruh

nyata pada taraf 5%

Pada Tabel 4, hasil BNT pada parameter

panjang akar yang diketahui bahwa perlakuan

dengan konsentrasi kompos dan top soil sebesar

0:4 (A0) merupakan perlakuan paling baik

penggunaan media tumbuh berupa baglog jamur

tiram terhadap pertumbuhan merbau darat

dibandingkan dengan perlakuan yang lain karena

perlakuan A0 menghasilkan panjang akar yang

paling panjang dibandingkan dengan perlakuan

yang lain.

Sedangkan perlakuan dengan konsentrasi kompos

dan top soil sebesar 4:0 (A4) merupakan

perlakuan yang memberikan hasil yang paling

pendek dibandingkan dengan perlakuan yang lain.

Pertitungan nilai Indeks Mutu Bibit

(IMB), sebagai indikator dalam menentukan daya

tahan tanaman saat ditanam di lapangan disajikan

dalam Tabel 5.

Tabel 5. Data hasil Indeks Mutu Bibit (IMB)

Perlakuan Indeks Mutu Bibit

(IMB)

A0 1,320

A1 1,288

A2 1,285

A3 1,306

A4 1,309

Rara-rata 1,302

Keterangan:

A0 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 4:0

(kontrol)

A1 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 3:1 A2

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 2:2 A3

: Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 1:3

A4 : Pemberian media tanah + kompos

baglog dengan perbandingan 0:4

Hasil analisis data yang telah dilakukan

diperoleh bahwa nilai rata- IMB sebesar 1,302.

Hendromono dan Durahim (2004) menyatakan

bahwa bibit akan memiliki daya tahan hidup yang

tinggi saat dipindahkan di lapangan dengan syarat

harus mempunyai nilai IMB minimal 0,09. Data

hasil pengamatan IMB pada semua perlakuan

memiliki nilai >0.09, ini menunjukkan bahwa bibit

merbau darat pada semua perlakuan sudah siap

untuk ditanam di lapangan.

Pembahasan

Sampai saat ini merbau darat merupakan

salah satu jenis primadona produksi pengusahaan

hutan alam Indonesia. Pohon merbau darat

merupakan salah satu tumbuhan hutan yang

bernilai ekonomi tinggi. Merbau darat memiliki

serat kayu yang lurus, permukaan kayu mengkilap

indah, dapat dijadikan bahan kayu lapis yang

sangat awet dan baik (Martawijaya dkk., 2005).

Unggulnya kualitas kayu merbau darat menjadi

salah satu penyebab adanya penebangan liar, dan

menjadikan keberadaan merbau menjadi semakin

berkurang. Situs IUCN menetapkan pohon merbau

kedalam status rentan (vurnurable). Oleh karena itu

pembudidayaan bibit sangat diperlukan guna untuk

mempertahankan kelestarian merbau.

Hasil pengamatan penelitian diperoleh

bahwa pernggunaan kompos baglog jamur tiran

dengan komposisi 50% top soil : 50% kompos (2:2)

pada tanaman merbau darat memberikan hasil

terbaik pada beberapa parameter seperti

pertambahan tinggi bibit dan jumlah daun merbau

darat. Penambahan pupuk organik dan tanah yang

seimbang akan memberikan hasil pertumbuhan

tanaman yang paling baik (Winarso, 2005).

Penggunaan kompos sebagai media tanam

sebesar 50% memang memberikan hasil

pertumbuhan yang optimal. Penelitian yang telah

dilakukan oleh Lukman (2012) adalah
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bahwa kombinasi media tanam yang efektif untuk

meningkatkan pertumbuhan tanaman mahoni

adalah komposisi media tanah dan serbuk gergaji

50%:50%. Sejalan dengan Penelitian Sabri (2011)

menyatakan media tumbuh dengan campuran

kompos dan subsoil ( 50% : 50%) memberikan

respon pertambahan tinggi anakan Akasia yang

lebih baik.

Penggunaan kompos sebagai media

tanam akan mampu membantu untuk

mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, karena

kompos memiliki beberapa kelebihan.

Penggunaan pupuk organik seperti pupuk kompos

sebagai bahan tambahan campuran tanah pada

saat penanaman dapat menambah zat-zat hara di

dalam tanah yang dibutuhkan tanaman untuk

pertumbuhan. Pupuk tersebut mempunyai

kandungan N, P, dan K yang tinggi sehingga dapat

menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanah dan

memperbaiki struktur tanah Prihandini dan Teguh

(2007).

Sementara itu, penelitian juga memperoleh

hasil yang mengindikasikan penggunaan kompos

dengan konsentrasi yang tinggi (75-100%)

menyebabkan penurunan hasil pada setiap

parameter. Hal ini terjadi dikarenakan kompos sisa

baglog jamur tiram memiliki kandungan unsur hara

yang rendah dan sebagian dari unsur hara dari

baglog sudah diambil oleh jamur tiram untuk

berkembang biak. Sejalan dengan pernyataan

Widodo, dkk (2005), pupuk kompos memiliki

kandungan unsur hara yang sedikit rendah, sehingga

dalam memenuhi kebutuhan hara bagi tanaman

dibutuhkan kompos dalam jumlah yang relatif

banyak.

Indeks mutu bibit merupakan salah satu

indikator tingkat kesiapan bibit untuk dipindahkan

dari persemaian ke lapangan (penanaman).

Heriyanto dan Siregar (2004) menyatakan bahwa

indeks mutu bibit dipengaruhi oleh berat kering

total, semakin besar nilai berat kering total maka

semakin tinggi angka indek mutu bibitnya.

Hendromono dan Durahim (2004) menyatakan

bahwa bibit yang memiliki nilai IMB minimal 0,09

akan memiliki daya tahan hidup yang

tinggi apabila dipindah ke lapangan. Dalam

penelitian yang telah dilakukan bibit dari setiap

perlakuan memiliki nilai IMB > dari 0,09, hal ini

menunjukkan bahwa bibit pada setiap perlakuan

memiliki daya tahan yang tinggi dan siap

dipindahkan ke lapangan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu

Komposisi penggunaan kompos sisa baglog
jamur tiram sebagai media tumbuh terbaik adalah

dengan perbandingan kompos dan top soil dengan

komposisi 50%:50% (2:2).
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Abstrak

Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung merupakan desa dengan
masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah. Umumnya mata pencaharian masyarakat yaitu di bidang pertanian dan
peternakan. Sebagian besar lahan garapan masyarakat memiliki kondisi lahan yang miring dengan menggunakan sistem
Agroforestry yaitu Silvopasture atau Silvopastura yang dapat di artikan sebagai pengkombinasian penanaman tanaman
kehutanan dengan tanaman pakan ternak dalam suatu lahan. Hingga saat ini masyarakat di desa sungai langka belum
menggunakan pola tanam yang sesuai dengan kondisi lahan yang miring pada lahan garapan mereka, sehingga dengan
adanya desain lahan diharapkan dapat meningkatalkan hasil produksi HMT.  Penelitian ini bertujuan untuk
mengoptimalkan produksi HMT di Desa Sungai Langka. Penelitian ini menggunakan metode observasi.  Metode ini
dilakukan dengan pengambilan dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.  Metode analisis data dilakukan
dengan menggunakan perangkat lunak ArcGis10.3. Hasil dalam penelitian ini menunjukan desain lahan yang sesuai
dengan kondisi lahan miring adalah menggunakan pola tanam Alley Cropping.

Kata kunci: Desa Sungai Langka, Desain lahan, Silvopasture, HMT, Alley Cropping.

1. Pendahuluan
Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan,

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

merupakan desa dengan masyarakat tingkat

ekonomi menengah ke bawah yang sebagian besar

mata pencahariannya di bidang peternakan dan

pertanian, untuk peternakan ternak kambing adalah

salah satu mata pencarian yang menguntungkan

bagi warga desa sungai langka selain berkebun,

bertani, dan lainya.

Soedjana (2005) menyatakan Hewan ternak

memiliki berbagai manfaat seperti bahan pangan

berprotein tinggi dalam bentuk daging, telur, susu,

alat transportasi, tenaga kerja dalam penyiapan

lahan, serta sumber pupuk, kandang dan kompos

untuk kesuburan lahan.  Karena hewan ternak ini

memiliki berbagai macam fungsi dan manfaat bagi

manusia khususnya bagi para peternak dan petani,

maka harus di perhatikan juga makanan hewan

ternak atau HMT ( Hijauan Makanan Ternak) nya.

Pada tahun 2010, populasi kambing di provinsi

lampung mencapai 997.412 ekor dan pada tahun

2011 meningkat menjadi 1.090.647 ekor.  Populasi

kambing di Provinsi Lampung pada tahun 2016

menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Lampung (2017) mencapai 1.326.105 ekor.

Peternakan kambing peranakan etawa (PE) saat

ini berkembang sangat pesat karena banyak hasil

yang dapat diperoleh.  Beberapa hasil diantaranya

berupa penjualan induk, anakkan dan susu.  Hasil

penjualan susu kambing PE di daerah ini dapat

meningkatkan pendapatan.  Pertambahan

pendapatan pokok ini mengindikasi bahwa adanya

peningkatan kesejahteraan bagi peternak kambing

PE (Rumiyani dan Hamdani, 2017).

Hal ini tidak terlepas dari pakan ternak nya

yang mencukupi nutrisi bagi hewan ternak karena

pakan ternak yang ada di desa sungai langka atau

HMT (Hijauan Makan Ternak) termasuk salah satu

yang mendukung peternak kambing di desa sungai

langka.
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Herlinae, (2003) mengungkapkan bahwa

hewan ternak juga membutuhkan makanan atau

pakan yang baik karena pakan ternak merupakan

komponen penting dalam pengusahaan ternak dan

hijauan merupakan makanan utama bagi ternak

ruminansia dan berfungsi sebagai sumber nutrisi,

yaitu protein, energi, vitamin dan mineral.

Hijauan makanan ternak secara umum dapat

dibagi atas 3 golongan yaitu rumput (Gramineae);

leguminosa/legume (Leguminoseae) serta golongan

non rumput dan golongan non leguminosa.

Perbedaan jenis hijauan antara legum dan rumput

secara umum adalah pada kandungan nutrisinya

yaitu pada kandungan serat kasar dan protein kasar

(Kamal, 1998).

Dalam HMT sendiri terdapat berbagai jenis

yang dimaksud dengan jenis HMT antara lain

Rumput-rumputan (rumput lokal dan rumput

unggul), Leguminosa dan Daun – daunan.

Pentingnya memperhatikan HMT ini karena

berpengaruh langsung kepada hewan ternak itu

sendiri.  Dalam meningkatkan produksi ternak

ruminansia ketersediaan hijauan makanan ternak

merupakan bagian yang terpenting, karena lebih dari

70 % dari ransum ternak terdiri dari pakan hijauan,

untuk itu diperlukan upaya penyediaan hijauan

makanan ternak yang berkualitas dan

berkesinambungan (Farizaldi, 2011).

Pakan ternak atau HMT ini biasanya di ambil

dari tanaman yang tumbuh di lahan yang mereka

jaga/garap yaitu tanaman Gamal dan rumput Odot,

yang berarti warga desa sungai langka

menggunakan sistem Agroforestry yaitu

Silvopasture atau silvopastura yang dapat di artikan

sebagai pengkombinasian tanaman kehutanan

dengan tanaman pakan ternak dalam suatu lahan.

Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan

pada satu unit lahan dengan mengkombinasikan

tanaman berkayu (kehutanan) dan tanaman

pertanian (tanaman perkebunan, buah-buahan,

tanamana pangan) serta tanaman pakan ternak yang

dilakukan pada waktu yang bersamaan atau

bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan

ekonomis antar berbagai komponen yang ada,

sistem agroforestri ini diyakini dapat menjadikan

lahan terlantar dan terdegradasi menjadi produktif

dan dapat memulihkan kualitas lingkungan (Nurida

dkk., 2018).

Selain itu Agroforestri diyakini merupakan

salah satu teknik pengelolaan lahan yang bijak

dalam menghadapi perubahan iklim (Agus dkk..

2015).  Seperti yang telah di ketahui Warga Desa

Sungai Langka menggunakan Sistem agroforestri

yang meliputi komponen kehutanan dengan

komponen perternakan yang biasanya dengan

disebut silvopature atau silvopastura.

dalam buku Indriyanto, (2008) silvopastura

adalah bentuk agroforestri yang menggabungkan

kegiatan kehutanan dan peternakan dalam satu

sistem pengelolaan lahan.  Wujud dalam sistem

silvopastura dalam praktek dilapangan, yaitu dalam

suatu kawasan hutan ditanami rumput atau jenis

hijauan pakan ternak tanpa merusak tegakan hutan.

Menurut Lubis (2016) bentuk silvopastura

tersebut dapat diterapkan dalam kawasan hutan

yang penduduk di sekitarnya mengembangkan

usaha perternakan, tetapi tidak memiliki tempat

pengembalaan, sehingga lahan di bawah tegakan

hutan dapat ditanami rumput yang dimanfaatkan

untuk pakan ternak.  Para petani juga dapat

mengandangkan ternaknya, tetapi pakan ternaknya,

diambil dari dalam kawasan hutan yang terdapat

dibawah tegakan hutan dan telah ditanami rumput

serta hijauan pakan ternak.

Khususnya bagi warga Desa Sungai Langka,

hampir semua lahan yang mereka garap memiliki

kondisi lahan yang miring, oleh karena itu sistem

agroforestri yaitu silvopastura ini sangat sesuai

digunakan untuk kondisi lahan yang miring, selain

itu juga, warga tidak perlu menggembalakan ternak

mereka karena produksi hijauan pakan ternak

sebagai sumber pakan ternak ruminansia sangat

dipengaruhi oleh penggunaan lahan dan topografi

(Budiasa, 2005).

Dikarenakan HMT ini merupakan komponen

penting dalam usaha ternak dan juga lahan garapan

milik warga Desa Sungai Langka memiliki kondisi

lahan yang miring, maka mendesain lahan

silvopastura sangat penting dilakukan untuk

mengoptimalkan hasil HMT karena desain lahan

silvopatura ini diharapkan agar warga dapat lebih

memaksimalkan hasil HMT/tahunnya, ketimbang

yang sebelumnya warga hanya asal tanam tanpa

desain sama sekali.

2. Metode
Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Langka,

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran,

Provinsi Lampung pada bulan agustus – September

tahun 2019. Alat yang digunakan dalam penelitian
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ini adalah Tally Sheet, Geographic Positioning
System (GPS), alat ukur, pita meter, kamera dan

perangkat lunak ArcGis 10.3 sedangkan untuk

bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

petani (responden) yang memiliki lahan miring dan

ternak.

Jumlah responden pada penelitian ini

sebanyak 30KK yang di dasarkan oleh metode

Purposive Sampling.  Menurut Sugiyono 2010

Purposive Sampling adalah teknik untuk

menentukan sampel penelitian dengan beberapa

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data

yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

Metode ini juga membatasi jumlah responden dalam

penelitian dengan tujuan efektifitas dan efesiensi

pelaksanaan penelitian karena adanya keterbatasan

waktu, kondisi alam, tenaga dan biaya.

Observasi dengan pengamatan dan

pengambilan data secara langsung di lokasi

penelitian lalu untuk pengambilan data yaitu dengan

pengambilan titik batas lahan setiap responden

menggunakan GPS untuk mengetahui lokasi, luas,

jarak, ketinggian, batas, serta kemiringan lahan

setiap responden.

Mendesain lahan silvopastura dengan teknik

penginderaan jauh dan pemetaan untuk

mengoptimalkan produksi hijauan makan ternak

dari data yang didapat menggunakan GPS

kemudian dibuat desain lahan silvopatura

menggunakan perangkat lunak ArcGis 10.3.

Desain lahan silvopastura dilakukan tahapan

analisis spasial geoprocessing berupa gabungan

teknik tumpang susun (overlay), pemotongan citra

(cutting), pembentukan kontur (contouring) dan

perhitungan panjang kontur (calculate).

3. Hasil dan Pembahasan
Mendesain lahan silvopastura di desa sungai

langka khususnya bagi warga yang memanfaatkan

kondisi lahan miring, bertujuan untuk

mengoptimalkan penghasilan HMT serta daya

tampung ternak.  Pola sistem agroforestri secara

umum terbagi 4 macam pola berdasarkan

pengatuaran tata ruang lahan secara horizontal

menurut Sardjono dkk., (2003), pola tersebut adalah

Random Mixture (Model acak), Alternate Rows

(Sistem Jalur Berselang), Border Tree Planting

(Pohon Pagar), dan Alley Cropping (Tanaman

Lorong).  Warga Desa Sungai Langka hampir setiap

lahan yang mereka garap memiliki kondisi lahan

yang miring dimana kondisi ini dari keempat pola di

atas yang sangat sesuai adalah untuk menggunakan

pola Alley Cropping (Tanaman Lorong).

Menurut Mulyono (2010), pada dasarya Alley
Cropping adalah menanam tanaman secara rapat

mengikuti garis contour dan juga sangat efektif

untuk konservasi lahan seperti mengendalikan erosi,

memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, aktivitas

biologi tanah serta dapat meningkatkan dan

mempertahankan produksi tanaman, maka pola

tanam Alley Cropping ini sangat sesuai di

aplikasikan kepada lahan garapan warga di Desa

sungai langka.

Contoh dari desain lahan diambil dari data

tiga responden dimana ketiga responden ini

mewakili lahan yang terluas, menengah, dan yang

terkecil. Data hasil desain lahan yang telah

dilakukan, disajikan dalam bentuk gambar 1,

gambar 2, dan gambar 3.

Gambar 1.  Lahan garapan milik responden Bibit suyatno

Gambar 2. Lahan garapan milik responden Mustofa.
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Gambar 3. Lahan garapan milik responden Suwiytno.

Berdasarkan gambar diatas, dapat diasumsikan hasil

produksi HMT/tahunya yang bisa dilihat pada Tabel

1, Tabel 2, Tabel 3, serta Tabel 4.

Tabel 1. Interval 1m.

Nama

Responden

Luas

Lahan

Panjang

Total

Contour

Potensi (Kg/tahun)
Total

Gamal odot

Sigit

Asmara 1
2335 224 8940,8 16436,875 25377,63

Wasikin 3186 336 13397 24637,25 38033,75

Sudarsono 3456 1135 45172 83123,625 128295,4

Sigit

Asmara 2
4444 1314 52855 96923,375 149778,1

Bibit

Suyanto
8622 1157 45650 84243,5 129893

Ahmad 5975 1563 61659 113793,75 175452,8

Herman 2504 540 731 1091 21382

Jono 3090 1094 1484,7 2214 43427

Mustofa 7393 2605 3510,3 5247 292225,1

Nuryanto 1002 437 598,67 890 49662,25

Rahmat 2047 733 1009,3 1498 83638,25

Riyanto 1268 399 549 815 45500,13

Saibin 720 226 312,33 463 25861,63

Sriyono 271 129,23 182,31 268,5 15030,59

Sugiono 1 596 190,29 266,72 393,6 22019,64

Sugiono 2 652 242 340,67 502 28099,25

Suis 295 64 90,333 133 7446,875

Suratmin 1 706 345 476 706 39427,25

Suratmin 2 1256 453 623 925 51638,38

Suratmin 3 7917 1526 2051,7 3069 170878,9

Suwiytno

1
86 22 31,333 46

2578,25

Suwiytno

2
1356 419 572,67 852

47529

Suyoko 1048 318,3 442,4 654,6 36587,63

Teguh 672 206 286,67 424 23702

Tugiran 1043 488 673,67 999 55793,63

Untung 1 923 424 588,33 871 48673,63

Untung 2 1749 297 410 608 33956,5

Tabel 1 lanjutan.

Nama

Responden

Luas

Lahan

Panjang

Total

Contour

Potensi (Kg/tahun)
Total

Gamal Odot

Wagino 1 288 148 218,33 317 17837,88

Wagino 2 594 199 276,33 409 22857,88

Wasigih 7662 1220 1654,7 2468 137555,5

Winarto 1038 237 330 488 27281,5

Yasdi 796 359 497,67 737 41180,88

Tabel 2. Interval 2m.

Nama

Responden

Luas

Lahan

Panjang

Total

Contour

Potensi (Kg/tahun)
Total

Gamal odot

Sigit

Asmara 1
2335 109 8940,8 16436,875 12312,63

Wasikin 3186 182 13397 24637,25 20509

Sudarsono 3456 557 45172 83123,625 62946,88

Sigit

Asmara 2
4444 665 52855 96923,375 75746,38

Bibit

Suyanto
8622 599 45650 84243,5 67161,75

Ahmad 5975 690 61659 113793,75 77481,63

Herman 2504 267 731 1091 30030,63

Jono 3090 548 1484,7 2214 61814,88

Mustofa 7393 1317 3510,3 5247 147693

Nuryanto 1002 225 598,67 890 25554,25

Rahmat 2047 371 1009,3 1498 42319,75

Riyanto 1268 187 549 815 21392,13

Saibin 720 115 312,33 463 13186

Sriyono 271 65 182,31 268,5 7558,125

Sugiono 1 596 99 266,72 393,6 11471,38

Sugiono 2 652 122 340,67 502 14160,88

Suis 295 34 90,333 133 3978,625

Suratmin 1 706 173 476 706 19769,25

Suratmin 2 1256 202 623 925 23060,88

Suratmin 3 7917 836 2051,7 3069 93658,75

Suwiytno

1
86 9 31,333 46 1066,625

Suwiytno

2
1356 207 572,67 852

23551,75

Suyoko 1048 164 442,4 654,6 18833,38

Teguh 672 103 286,67 424 11916,38

Tugiran 1043 246 673,67 999 28152

Untung 1 923 212 588,33 871 24369,5

Untung 2 1749 142 410 608 16255,13

Wagino 1 288 72 218,33 317 8729,125

Wagino 2 594 118 276,33 409 13454,38

Wasigih 7662 625 1654,7 2468 70446,5

Winarto 1038 129 330 488 14874,25

Yasdi 796 180 497,67 737 20613,38
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Tabel 3. Interval 3m.

Nama

Responden

Luas

Lahan

Panjang

Total

Contour

Potensi (Kg/tahun)
Total

Gamal odot

Sigit

Asmara 1
2335 78 3100,5 5707,75 8808,25

Wasikin 3186 82 3285,8 6032,875 9318,625

Sudarsono 3456 390 15532 28574,88 44106,63

Sigit

Asmara 2
4444 444 17843 32729,25 50571,75

Bibit

Suyanto
8622 372 14654 27057,63 41711,88

Ahmad 5975 522 20592 38003,5 58595,5

Herman 2504 196 7761 14305,5 22066,5

Jono 3090 373 14781 27238,25 42019,25

Mustofa 7393 853 33647 62098,88 95746,13

Nuryanto 1002 144 5762,3 10584,63 16346,88

Rahmat 2047 238 9603,8 17592,88 27196,63

Riyanto 1268 136 5450,3 10006,63 15456,88

Saibin 720 72 2925 5346,5 8271,5

Sriyono 271 44 1803,8 3287,375 5091,125

Sugiono 1 596 56 2301 4190,5 6491,5

Sugiono 2 652 78 3217,5 5852,25 9069,75

Suis 295 30 1228,5 2239,75 3468,25

Suratmin 1 706 118 4748,3 8706,125 13454,38

Suratmin 2 1256 157 6298,5 11560 17858,5

Suratmin 3 7917 507 19949 36847,5 56796

Suwiytno

1 86 9 380,25 686,375 1066,625

Suwiytno

2 1356 142 5655 10404 16059

Suyoko 1048 107 4348,5 7947,5 12296

Teguh 672 66 2691 4913 7604

Tugiran 1043 164 6630 12138 18768

Untung 1 923 139 5655 10331,75 15986,75

Untung 2 1749 99 3978 7297,25 11275,25

Wagino 1 288 47 2037,8 3648,625 5686,375

Wagino 2 594 65 2622,8 4804,625 7427,375

Wasigih 7662 437 17306 31898,38 49204,63

Winarto 1038 83 3383,3 6177,375 9560,625

Yasdi 796 121 4894,5 8959 13853,5

Tabel 4. Interval 4m.

Nama

Responden

Luas

Lahan

Panjang

Total

Contour

Potensi (Kg/tahun)
Total

Gamal odot

Sigit

Asmara 1
2335 63 2515,5 4624 7139,5

Wasikin 3186 177 7020 12932,75 19952,75

Sudarsono 3456 293 11661 21458,25 33119,25

Sigit

Asmara 2
4444 309 12431 22794,88 35226,13

Bibit

Suyanto
8622 336 14654 13280 24492,75

Ahmad 5975 375 20592 14771 27274,38

Herman 2504 119 7761 4699,5 8670

Jono 3090 265 14781 10511 19363

Tabel 4 lanjutan.

Nama

Responden

Luas

Lahan

Panjang

Total

Contour

Potensi (Kg/tahun)
Total

Gamal odot

Mustofa 7393 669 26354 48660,38 75014,63

Nuryanto 1002 106 4251 7803 12054

Rahmat 2047 194 7800 14305,5 22105,5

Riyanto 1268 115 4602 8453,25 13055,25

Saibin 720 55 2232,8 4082,125 6314,875

Sriyono 271 33 1345,5 2456,5 3802

Sugiono 1 596 44 1803,8 3287,375 5091,125

Sugiono 2 652 64 2642,3 4804,625 7446,875

Suis 295 10 419,25 758,625 1177,875

Suratmin 1 706 83 3354 6141,25 9495,25

Suratmin 2 1256 110 4436,3 8128,125 12564,38

Suratmin 3 7917 378 14859 27455 42314

Suwiytno

1 86 9 380,25 686,375 1066,625

Suwiytno

2 1356 102 4124,3 7550,125 11674,38

Suyoko 1048 77 3120 5707,75 8827,75

Teguh 672 50 2037,8 3720,875 5758,625

Tugiran 1043 123 4972,5 9103,5 14076

Untung 1 923 101 4114,5 7514 11628,5

Untung 2 1749 76 3081 5635,5 8716,5

Wagino 1 288 37 1589,3 2853,875 4443,125

Wagino 2 594 49 1998,8 3648,625 5647,375

Wasigih 7662 288 11437 21060,88 32497,63

Winarto 1038 58 2379 4335 6714

Yasdi 796 88 3578,3 6538,625 10116,88

Berdasarkan hasil desain lahan dan tabel di

atas yaitu lahan garapan milik responden Bibit

suyatno dengan luas 8.622 m2 dan panjang total

contour nya adalah 1.157m pada interval 1m, 599m

pada interval 2m, 372m pada interval 3m, serta

336m pada interval 4m. Total potensi HMT nya

yaitu 129.893kg/tahunnya pada interval 1m,

67.161,75kg/tahunnya pada interval 2m,

41.711,88kg/tahunnya pada interval 3m dan

24.492,75kg/tahunnya pada interval 4m.

Lahan garapan milik responden Mustofa

dengan luas 7.393 m2 dan panjang total contour nya

adalah 2.605m pada interval 1m, 1.317m pada

interval 2m, 853m pada interval 3m, lalu 669m pada

interval 4m. Total potensi HMT nya yaitu

292.225,1kg/tahunnya pada interval 1m,

147.693kg/tahunnya pada interval 2m,

95.746,13kg/tahunnya pada interval 3m,

75.014,63kg/tahunya pada interval 4m.
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Lahan garapan milik responden Suwiytno

dengan luas 86m2 dan panjang total contour nya

adalah 22m pada interval 1m, 9m pada interval 2m

sedangkan untuk interval 3m dan interval 4m

memiliki panjang total contour yang sama dengan

interval 2m yaitu 9m. Total potensi HMT nya yaitu

2.578,25kg/tahunya pada interval 1m lalu

1.066,62kg/tahunnya pada interval 2m, interval 3m,

dan interval 4m.

Pada hasil penelitian ini, di tiap interval
dapat diketahui bahwa pada interval 1m total

potensi HMT/tahunnya yang di dapat lebih banyak,

Sebagai contohnya hasil yang didapat pada lahan

garapan milik responden mustofa yaitu pada interval

1m nya 292.225,1kg/tahunnya bila dibandingkan

dengan interval 2m nya yang hanya

147.693kg/tahunnya, lalu interval 3m nya

95.746,13kg/tahunnya, dan interval 4m nya hanya

75.014,63kg/tahunya, dari data tersebut maka dapat

diketahui bahwa semakin rapat jarak interval akan

semakin optimal hasil yang di dapatkan.

4. Kesimpulan
Desain lahan yang sesuai dengan kondisi lahan

yang miring seperti pada lahan warga Desa Sungai

Langka adalah menggunakan pola Alley cropping
(Tanaman Lorong). Potensi HMT/tahunnya yang

paling banyak terdapat pada interval 1m, karena

semakin rapat jarak Intervalnya maka semakin

optimal pula potensi HMT/tahunnya.
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