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KARAKTERISTIK HIDROLOGI DI DAS ILAHAN 
MENGGUNAKAN PEMODELAN SWAT 

(SOIL WATER ASSESMENT TOOLS) 
 

ANALYSIS OF HIDROLOGY CHARACTERISTICS IN ILAHAN WATERSHED USING 
SWAT (SOIL WATER ASSESSMENT TOOLS) MODELING 

 
Apriadi1,3, Irwan Sukri Banuwa1,2, Slamet Budi Yuwono1,2, Christine Wulandari1,2, 

Gunardi Djoko Winarno1,2, Yulia Rahma Fitriana1,2, Indra Gumay Febryano1,2 

 
1  Magister Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung  
,2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung  

3 BPDASHL Way Seputih Way Sekampung 
 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the hydrological analysis of the Ilahan watershed 

including: surface flow, lateral flow/subsurface flow, base flow and to simulate land cover 
scenarios on hydrological conditions in the Ilahan watershed. This research was conducted 
in the Ilahan watershed from April to June 2020. The method used in this study used SWAT 
(Soil Water Assessment Tools) modeling.  The results of this study indicate the hydrological 
characteristics of the Ilahan watershed: surface runoff of 379.30 mm; lateral flow of 707.05 
mm; base flow of 348.01 mm. The land cover scenario using RTK-RHL 2014-2029 covers an 
area of 430.57 ha, by changing the land cover to a high density mixed cropping. It is 
predicted that the hydrological characteristics of the Ilahan watershed are decreased by 
291.12 mm of surface runoff; lateral flow/subsurface runoff increased to 759.34 mm; and 
base flow increased to 377.86 mm. land cover change under the RTK-RHL scenario cause 
the hydrological characteristics of the Ilahan watershed to be better than the existing 
conditions. However, this condition has not optimally improved the hydrological 
characteristics of the Ilahan watershed, so it is recommended to update the RTK-RHL in 
the Ilahan watershed 
Keywords: Ilahan Watershed; surface flow, lateral flow/sub surface runoff, baseflow 

 
ABSTRAK 

Karakteristik hidrologi daerah aliran sungai (DAS) berperan penting dalam 
mendukung ketersediaan air dan mencegah terjadinya banjir dan kekeringan.   
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hidrologi DAS Ilahan.  
Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan sampel tanah, peta tutupan lahan, 
peta lereng, data iklim, dan debit air DAS Ilahan.  Data yang terkumpul kemudian diolah  
menggunakan pemodelan SWAT (Soil Water Assesment Tools) untuk menganalisis 
karakteristik hidrologi, meliputi: surface runoff, lateral flow/sub surface runoff, baseflow 
dan mensimulasi skenario tutupan lahan terhadap karakteristik hidrologi di DAS Ilahan.  
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik hidrologi DAS Ilahan: surface runoff sebesar 
379,30 mm; sub surface runoff sebesar 707,05 mm; baseflow sebesar 348,01 mm.  Skenario 
tutupan lahan menggunakan RTK-RHL tahun 2014-2029 seluas 430,57 ha, dengan 
merubah tutupan lahan menjadi kebun campuran kerapatan tinggi.  Hasil skenarionya 
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diprediksi merubah karakteristik hidrologi DAS Ilahan yaitu surface runoff menurun 
menjadi 291,12 mm; lateral flow/sub surface runoff meningkat menjadi 759,34 mm; dan 
baseflow meningkat menjadi 377,86 mm.  Perubahan tutupan lahan dengan skenario 
RTK-RHL menyebabkan karakteristik hidrologi DAS Ilahan menjadi lebih baik dari 
kondisi eksisting. Namun kondisi ini belum optimal memperbaiki karakteristik hidrologi 
DAS Ilahan, sehingga direkomendasikan dilakukan pemutakhiran RTK-RHL di DAS 
Ilahan. 
 
Kata Kunci: DAS Ilahan; surface runoff; lateral flow/ sub surface runoff, baseflow 
 
Penulis untuk korespondensi: apriadi.bpdas@gmail.com 
 
PENDAHULUAN  

Daerah Aliran Sungai (DAS), berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Konservasi Tanah dan Air adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu 
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, 
dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, 
yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.  Sarino et al. (2019) 
menyatakan bahwa DAS jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat bagi 
kehidupan mahluk hidup. Menurut Mubarok (2014) karakteristik DAS sangat 
berpengaruh terhadap karakteristik hidrologi.    

Menurut Arsyad (2010) faktor yang mempengaruhi karakteristik hidrologi DAS  
adalah karakteristik iklim dan biofisik.  Karakteristik iklim yang sangat berpengaruh 
terhadap kondisi hidrologi antara lain: curah hujan, temperatur udara, radiasi matahari, 
kelembaban udara dan kecepatan angin;  sedangkan karakteristik biofisik meliputi 
karakteristik lereng tutupan lahan dan  karakteristik tanah. Hal ini sejalan dengan studi 
yang dilakukan Khare et al. (2015) bahwa perubahan tutupan lahan memiliki dampak 
signifikan terhadap respon hidrologi DAS. 

Salah satu dari 15 DAS prioritas nasional berdasarkan Rencana Strategis 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah DAS Sekampung (KLHK, 2014).  
DAS tersebut menjadi prioritas nasional karena tingginya frekuensi banjir dan tanah 
longsor, kualitas air di berbagai sungai yang semakin menurun dan ketersediaan air yang 
semakin sedikit untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.  DAS Ilahan yang 
berada di bagian hulu DAS Sekampung, karakteristik hidrologinya memberikan peran 
penting terhadap karakteristik hidrologi DAS Sekampung, khususnya dalam mendukung 
ketersediaan air dan mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis karakteristik hidrologi DAS Ilahan. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di DAS Ilahan pada bulan April-Juni 2020.  DAS ini secara 
administratif berada di Desa Air Bakoman, Sumber Mulya, Srimenganten, Datarajan, Ulu 
Belu, Muara Dua, Pagar Alam dan Air Naningan Kabupaten Tanggamus (Gambar 1).  
Bahan dan alat yang digunakan adalah laptop dengan software ArcGIS 10.1 yang 
terhubung dengan Arc SWAT versi tahun 2012, Microsoft Office, Sofware Avenza, 
kamera berkoordinat, GPS, drone, alat tulis, tally sheet, ring sampel, kantong plastik, 
kotak penyimpanan, spidol, meteran, cangkul, palu dan linggis. 
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signifikan terhadap respon hidrologi DAS. 

Salah satu dari 15 DAS prioritas nasional berdasarkan Rencana Strategis 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah DAS Sekampung (KLHK, 2014).  
DAS tersebut menjadi prioritas nasional karena tingginya frekuensi banjir dan tanah 
longsor, kualitas air di berbagai sungai yang semakin menurun dan ketersediaan air yang 
semakin sedikit untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.  DAS Ilahan yang 
berada di bagian hulu DAS Sekampung, karakteristik hidrologinya memberikan peran 
penting terhadap karakteristik hidrologi DAS Sekampung, khususnya dalam mendukung 
ketersediaan air dan mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis karakteristik hidrologi DAS Ilahan. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di DAS Ilahan pada bulan April-Juni 2020.  DAS ini secara 
administratif berada di Desa Air Bakoman, Sumber Mulya, Srimenganten, Datarajan, Ulu 
Belu, Muara Dua, Pagar Alam dan Air Naningan Kabupaten Tanggamus (Gambar 1).  
Bahan dan alat yang digunakan adalah laptop dengan software ArcGIS 10.1 yang 
terhubung dengan Arc SWAT versi tahun 2012, Microsoft Office, Sofware Avenza, 
kamera berkoordinat, GPS, drone, alat tulis, tally sheet, ring sampel, kantong plastik, 
kotak penyimpanan, spidol, meteran, cangkul, palu dan linggis. 

 

 
Gambar 1. Peta Lokasi DAS Ilahan 

 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan penentuan karakteristik aktual 

penggunaan lahan berdasarkan peta penggunaan lahan tahun 2019 dan Citra Spot 2017 
serta dilakukan ground chek di lapangan.  Pengambilan sampel tanah ditentukan 
berdasarkan Satuan Peta tanah (SPT) hasil overlay peta penggunaan lahan, jenis tanah 
dan topografi. SPT terkecil yang digunakan pada penelitian ini adalah seluas 40,00 ha 
dengan menggunakan peta skala 1:100.000, sehingga terdapat 10 SPT. Menurut 
Widiatmaka (2007) SPT luasnya terkecil untuk digambarkan sebagai satuan peta tanah 
tersendiri, maka perlu dilakukan kompleks dan inklusi.    Adapun data sekunder yang 
digunakan, yaitu:  
- Peta DEM (Digital Elavation Model) 5 M dan citra spot tahun 2017, peta sungai dari 

Badan Informasi Geospasial; 
- Peta DAS Ilahan, data debit harian sungai Way Ilahan tahun 2014 s.d 2019, dan data 

curah hujan harian di DAS Ilahan tahun 2014-2019 dari BPDASHL Way Seputih 
Sekampung;  

- Peta penggunaan lahan tahun 2019 dari Ditjen Planologi Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan;  

- Peta jenis tanah skala 1:250.000 dari Pusat Penelitian Tanah, Balai Besar Sumberdaya 
Lahan Pertanian; dan 

- Data Iklim terdiri dari:  suhu udara, kelembaban, kecepatan angin dan radiasi 
matahari tahun 2014 s.d 2019 dari BMKG Masgar. 

 
Tahapan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:  
1. Deliniasi DAS, dengan menginput peta DEM;   
2. Pembentuan HRU, melakukan input peta penggunaan lahan, peta tanah dan peta 

lereng; 
3. Pendefinisian data iklim dan input data tabel lainnya (melalui Weather Generator 

(WGN User) dan mendefinisikan data curah hujan, temperatur, kelembaban udara, 
radiasi matahari, kecepatan angin tahun 2014 – 2019;  
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4. Perbaikan data masukan model, database yang diperbaiki meliputi sub basin data, 
ground water, management, HRU data, parameter penelusuran aliran routing, 
parameter aliran dasar, pengelolaan tanaman, sampel tanah dan data Sub DAS;  

5. Setup dan run SWAT,  penggabungan HRU data dan iklim, memilih distribusi curah 
hujan digunakan tahun 2014 – 2019 dengan warming up 5 tahun, memilih Setup SWAT 
Run, dan Run SWAT;  

6. Out put model model SWAT menghasilkan output yang dipilih Curah Hujan (PRECIP), 
aliran permukaan (SURQ), aliran lateral/sub surface runoff (LATQ), baseflow (GW_Q) 

7. Hasil ouput model diuji keakuratannya dengan menggunakan metode statistik yaitu 
Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE).  

8. Skenario perubahan tutupan lahan menggunakan RTK-RHL tahun 2014-2029 seluas 
430,57 ha (BPDASHL, 2014).  

 
 

 
 
 

Keterangan : 
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠  = Data observasi ke-i,  
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 = Data simulasi ke-i,  
𝑌𝑌 𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 = Data observasi rata-rata,  
n  = Jumlah observasi.  
 

Tabel 1. Nilai NSE Kalibrasi 
No Nilai NSE Kategori 
1 NSE > 0.75 Baik 
2 0.75 > NSE > 0.36 Memuaskan 
3 0.36 < NSE tidak memuaskan 

Sumber : Motovilov et al. (1999) 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Kondisi Umum DAS Ilahan 

DAS Sekampung memiliki luas 476.122,83 ha, yang memanjang dari hulu di wilayah 
barat yaitu di Kabupaten Tanggamus dan melintasi Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar 
Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah, serta hilirnya di Kabupaten Lampung Timur 
dan Kabupaten Lampung Selatan.  Secara geografis DAS Sekampung terletak antara 104o 

76’ BT - 105o 51' BT dan 05o 23' LS - 05o 53' LS.  Keberadaan DAS tersebut sangat penting 
bagi Provinsi Lampung, sebagai sumber air irigasi bagi Kabupaten Lampung Tengah, 
Lampung Selatan, dan Lampung Timur, juga menjadi penunjang keberadaan PLTA 
(BPDASHL WSS, 2018).  Kondisi demikian mengharuskan DAS Sekampung terutama di 
bagian hulunya dapat terjaga dengan baik, sebagai sumber daya air maupun pemasok 
energi listrik. Salah satu hulu DAS Sekampung adalah DAS Ilahan. 

DAS Ilahan memiliki luas 2.969,63 ha.  Ketinggiannya berada pada 386 mdpl – 
1.745 mdpl (BIG, 2015).   Panjang sungai utama pada DAS Ilahan ± 14.476 m, dengan lebar 
penampang sungai 10–15 m.  Berdasarkan kelas lerengnya (Tabel 2), maka DAS Ilahan 
terdiri dari lima kelas, yang didominasi oleh kelas lereng adalah landai (35,95%) dan agak 
curam (36,82%).   
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4. Perbaikan data masukan model, database yang diperbaiki meliputi sub basin data, 
ground water, management, HRU data, parameter penelusuran aliran routing, 
parameter aliran dasar, pengelolaan tanaman, sampel tanah dan data Sub DAS;  

5. Setup dan run SWAT,  penggabungan HRU data dan iklim, memilih distribusi curah 
hujan digunakan tahun 2014 – 2019 dengan warming up 5 tahun, memilih Setup SWAT 
Run, dan Run SWAT;  

6. Out put model model SWAT menghasilkan output yang dipilih Curah Hujan (PRECIP), 
aliran permukaan (SURQ), aliran lateral/sub surface runoff (LATQ), baseflow (GW_Q) 

7. Hasil ouput model diuji keakuratannya dengan menggunakan metode statistik yaitu 
Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE).  

8. Skenario perubahan tutupan lahan menggunakan RTK-RHL tahun 2014-2029 seluas 
430,57 ha (BPDASHL, 2014).  

 
 

 
 
 

Keterangan : 
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠  = Data observasi ke-i,  
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚 = Data simulasi ke-i,  
𝑌𝑌 𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 = Data observasi rata-rata,  
n  = Jumlah observasi.  
 

Tabel 1. Nilai NSE Kalibrasi 
No Nilai NSE Kategori 
1 NSE > 0.75 Baik 
2 0.75 > NSE > 0.36 Memuaskan 
3 0.36 < NSE tidak memuaskan 

Sumber : Motovilov et al. (1999) 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Kondisi Umum DAS Ilahan 

DAS Sekampung memiliki luas 476.122,83 ha, yang memanjang dari hulu di wilayah 
barat yaitu di Kabupaten Tanggamus dan melintasi Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar 
Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah, serta hilirnya di Kabupaten Lampung Timur 
dan Kabupaten Lampung Selatan.  Secara geografis DAS Sekampung terletak antara 104o 

76’ BT - 105o 51' BT dan 05o 23' LS - 05o 53' LS.  Keberadaan DAS tersebut sangat penting 
bagi Provinsi Lampung, sebagai sumber air irigasi bagi Kabupaten Lampung Tengah, 
Lampung Selatan, dan Lampung Timur, juga menjadi penunjang keberadaan PLTA 
(BPDASHL WSS, 2018).  Kondisi demikian mengharuskan DAS Sekampung terutama di 
bagian hulunya dapat terjaga dengan baik, sebagai sumber daya air maupun pemasok 
energi listrik. Salah satu hulu DAS Sekampung adalah DAS Ilahan. 

DAS Ilahan memiliki luas 2.969,63 ha.  Ketinggiannya berada pada 386 mdpl – 
1.745 mdpl (BIG, 2015).   Panjang sungai utama pada DAS Ilahan ± 14.476 m, dengan lebar 
penampang sungai 10–15 m.  Berdasarkan kelas lerengnya (Tabel 2), maka DAS Ilahan 
terdiri dari lima kelas, yang didominasi oleh kelas lereng adalah landai (35,95%) dan agak 
curam (36,82%).   
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Tabel 2.  DAS Ilahan berdasarkan kelas lereng 
Kelas Lereng 

(°) Kategori Luas  
(ha) 

Persentase 
(%) 

0 - 8 Datar 332,86 11,21 
8 - 15 Landai 1.067,65 35,95 
15 - 25 Agak Curam 1.093,55 36,82 
25 - 40 Curam 408,60 13,76 

> 40 Sangat Curam 66,97 2,26 
Jumlah 2.969,63 100,00 

 
Berdasarkan fungsi kawasannya, DAS Ilahan berada dalam kawasan Hutan 

Lindung Register 32 Bukit Rindingan seluas 2.480,72 ha (83,54%) dan di luar kawasan 
seluas 488,91 ha (16,46%), termasuk dalam di wilayah kerja KPH Batutegi. Berdasarkan 
wilayah administrasi DAS Ilahan berada di Kabupaten Tanggamus meliputi delapan desa 
yakni Desa Air Bakoman, Sri Menganten, Sumber Mulya (Kecamatan Pulau Panggung);  
Desa Datarajan, Ulu Belu, Muara Dua dan Pagar Alam (Kecamatan Ulu Belu); Desa Air 
Naningan (Kecamatan Air Naningan), (BIG, 2015). 

Pemukiman yang masuk dalam DAS Ilahan adalah pemukiman di Desa Air 
Bakoman dan Desa Srimanganten.  Berdasarkan data BPS Tanggamus (2020) bahwa 
jumlah penduduk di DAS Ilahan sebanyak 4.403 jiwa, yang berada di Desa Air Bakoman 
sebanyak 2.337 jiwa dan di Desa Srimenganten sebanyak 2.066 jiwa. Pekerjaan 
masyarakat di kedua desa tersebut sebagian besar merupakan petani dengan komoditi 
tanaman utama adalah kopi dan pisang.    

 
Karakteristik Eksisting DAS Ilahan 

Berdasarkan deliniasi peta DAS Ilahan diketahui luas DAS-nya 2.969,63 ha dan 
terbagi atas 19 Sub DAS. Pada saat sebelum dikalibrasi nilai NSE sebesar 0,4439 dan 
R²=0,7234, dengan menguji akurasi debit aktual dan debit simulasi.  Proses kalibrasi 
dilakukan dengan penentuan nilai input parameter disesuaikan dengan karakteristik DAS 
Ilahan dan prosesnya logis,  sehingga menghasilkan respon hidrologi yang akurat dan 
ilmiah.  Nilai parameter dikalibrasi dengan  debit aktual, kemudian dilakukan justifikasi  
terhadap parameter tersebut berdasarkan kondisi aktual. Justifikasi nilai pada parameter 
dilakukan agar karakteristik hidrologi simulasi sesuai kondisi aktual dengan mengacu 
pada model SWAT (Arnold et al., 2012).  Hasilnya diperoleh nilai NSE sebesar 0,7679 yang 
termasuk kategori baik (Gambar 2). 
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Gambar 2. Akurasi model antara debit aktual dan debit simulasi 
nilai NSE= 0,7679 setelah dikalibrasi 

 
Parameter yang paling sensitif pada kalibrasi yang dilakukan pada DAS Ilahan 

adalah konduktivitas hidrologi efektif anak sungai (CH_K2) dan konduktivitas hidrologi 
efektif pada sungai utama (CH_K1).  Parameter ini sesuai dengan kondisi sungai utama 
dan anak sungai Way Ilahan dimana, karakteristik material dasarnya sedikit mengandung 
kerikil dan pasir. 

 
Tabel 3. Input parameter yang memiliki sensitif pada kalibrasi karakteristik hidrologi 

DAS Ilahan 
No Input Parameter Nilai Awal Nilai Akhir 
1 GW DELAY (masa jeda air tanah untuk kembali kesungai) 31 31 
2 ALPHA_BF (Faktor Alpha aliran dasar) 0,048 0,048 
3 GWQMIN (ketinggian minimun aliran dasar) 1000 1000 
4 alpha_BNK (nilai alpha aliran dasar untuk storage) 0,1 0,1 
5 CH_K2 (Konduktivitas hidrolik efektif pd anak sungai) 0 100 
6 CH_K1 (Konduktivitas hidrolik efektif pd sungai utama) 0 100 
7 CH_N2 (Kondisi Anak Sungai) 0,0148 0,0148 
8 CH_N1 (Kondisi Sungai Utama) 0,0148 0,0148 
9 GW_REVAP (Koefisien penguapan air bawah tanah) 0,02 0,02 
10 REVAPMN 750 750 

 
Tutupan lahan DAS Ilahan didominasi oleh pertanian lahan kering (51,15%) dengan 

jenis tanaman kopi monokultur (Tabel 4). Tanaman kopi merupakan komoditi utama 
masyarakat di Desa Air Bakoman, Srimenganten dan Air Abang. Hal ini sangat 
berpengaruh terhadap karakteristik hidrologi DAS Ilahan.  Selain itu, sebanyak 17,96% 
merupakan hutan sekunder dengan jenis  meranti (Dipterocarpaceae sp), puspa (Schima 
wallichii) dan jenis rimba. Kebun campuran kerapatan sedang dengan dominasi 
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Gambar 2. Akurasi model antara debit aktual dan debit simulasi 
nilai NSE= 0,7679 setelah dikalibrasi 

 
Parameter yang paling sensitif pada kalibrasi yang dilakukan pada DAS Ilahan 

adalah konduktivitas hidrologi efektif anak sungai (CH_K2) dan konduktivitas hidrologi 
efektif pada sungai utama (CH_K1).  Parameter ini sesuai dengan kondisi sungai utama 
dan anak sungai Way Ilahan dimana, karakteristik material dasarnya sedikit mengandung 
kerikil dan pasir. 

 
Tabel 3. Input parameter yang memiliki sensitif pada kalibrasi karakteristik hidrologi 

DAS Ilahan 
No Input Parameter Nilai Awal Nilai Akhir 
1 GW DELAY (masa jeda air tanah untuk kembali kesungai) 31 31 
2 ALPHA_BF (Faktor Alpha aliran dasar) 0,048 0,048 
3 GWQMIN (ketinggian minimun aliran dasar) 1000 1000 
4 alpha_BNK (nilai alpha aliran dasar untuk storage) 0,1 0,1 
5 CH_K2 (Konduktivitas hidrolik efektif pd anak sungai) 0 100 
6 CH_K1 (Konduktivitas hidrolik efektif pd sungai utama) 0 100 
7 CH_N2 (Kondisi Anak Sungai) 0,0148 0,0148 
8 CH_N1 (Kondisi Sungai Utama) 0,0148 0,0148 
9 GW_REVAP (Koefisien penguapan air bawah tanah) 0,02 0,02 
10 REVAPMN 750 750 

 
Tutupan lahan DAS Ilahan didominasi oleh pertanian lahan kering (51,15%) dengan 

jenis tanaman kopi monokultur (Tabel 4). Tanaman kopi merupakan komoditi utama 
masyarakat di Desa Air Bakoman, Srimenganten dan Air Abang. Hal ini sangat 
berpengaruh terhadap karakteristik hidrologi DAS Ilahan.  Selain itu, sebanyak 17,96% 
merupakan hutan sekunder dengan jenis  meranti (Dipterocarpaceae sp), puspa (Schima 
wallichii) dan jenis rimba. Kebun campuran kerapatan sedang dengan dominasi 

perkebunan kopi (Coffea robusta)  pengisi seperti pisang (Musa paradisiaca), dadap 
(Erythrina variegata), aren (Arenga pinnata), pala (Myristica fragrans), cengkeh 
(Syzygium aromaticum), dan sengon (Paraserianthes falcataria)  seluas 13,78% juga 
terdapat di DAS tersebut; sedangkan yang berkerapatan rendah seluas 11,62%  
didominasi tanaman kopi (Coffea robusta) dengan tanaman pengisi seperti pisang (Musa 
paradisiaca), dadap (Erythrina variegata), dan sengon (Paraserianthes falcataria). 
 
Tabel 4. Tutupan Lahan DAS Ilahan 
No Tutupan Lahan 2019 Penggunaan Lahan/Jenis Tanaman Luas (ha) % 

1 Hutan Sekunder Hutan sekunder, meranti, puspa dan 
tanaman rimba 533,31 17,96 

2 Perkebunan Perkebunan sawit, perkebunan karet 22,88 0,77 

3 Kebun Campuran 
Kerapatan Tinggi 

Didominasi tanaman kopi, pisang, pala, 
cengkeh aren, sengon, cempaka, jati 

dengan, kerapatan tinggi 
23,09 0,78 

4 Kebun Campuran 
Kerapatan Sedang 

Didominasi tanaman kopi, pisang, 
dadap, aren, pala, cengkeh, sengon 

dengan kerapatan sedang 
409,36 13,78 

5 Kebun Campuran 
Kerapatan Rendah 

Didominasi tanaman kopi, pisang, 
dadap, sengon dengan kerapatan 

rendah 
344,99 11,62 

6 Pertanian Lahan Kering Tanaman kopi monokultur 1.518,29 51,13 

7 Pemukiman Pemukiman pekon air bakoman dan 
pekon srimenganten 61,87 2,08 

8 Lahan Terbuka Lahan terbuka 29,11 0,98 
9 Sawah Sawah tadah hujan 26,72 0,90 
   2.969,63 100,00 

 
Karakteristik hidrologi DAS Ilahan tahun 2019 berdasarkan hasil running SWAT 

disajikan pada Tabel 5.  Curah hujannya sebesar 2.595 mm, dimana yang menjadi surface 
runoff sebesar 379,30 mm (14,61%) dan sub surface runoff  707,05 mm (27,25%).  Surface 
runoff dan sub surface runoff tertinggi terjadi pada bulan basah yaitu pada bulan Januari, 
Februari dan Maret 2019.  Pada ketiga bulan tersebut curah hujan yang jatuh menjadi 
aliran permukaan sangat tinggi dengan kapasitas infiltrasi yang rendah.  Hal ini 
menunjukkan kehilangan air yang tidak dapat dimanfaatkan, karena langsung mengalir 
dan terbuang. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Yuwono (2011) bahwa 
peningkatan aliran permukaan pada gilirannya menyebabkan penurunan kualitas fungsi 
hidrologi DAS.   

Karakteristik tutupan lahan pada DAS Ilahan yang didominasi pertanian lahan 
kering dengan jenis tanaman kopi monokultur sangat berpengaruh terhadap tingginya 
aliran permukaan.  Menurut Banuwa (2008) pola usaha tani kopi monokultur nyata 
menyebabkan aliran permukaan tertinggi di Sub DAS Sekampung Hulu.   Hal ini sesuai 
dengan penelitian Emam et al.(2016) dan Yusuf (2010) bahwa perubahan penggunaan 
lahan akibat deforestasi menyebabkan hilangnya kemampuan tanah meresapkan air 
sehingga terjadi peningkatan curah hujan menjadi aliran permukaan (surface runoff dan 
sub surface runoff).  

Pada DAS Ilahan besar curah hujan yang terinfiltrasi masuk ke dalam tanah dan 
menjadi baseflow sebesar 348,01 mm (13,41%).  Persentase curah hujan menjadi baseflow 
tertinggi pada bulan April dan Mei 2019.   Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan DAS 
cukup baik terhadap curah hujan yang terinfiltrasi ke dalam tanah menjadi baseflow.  
Menurut Neitsch et al., (2011) dan Arsyad (2010) bahwa Baseflow terjadi akibat limpasan 
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yang berasal dari kejadian hujan terdahulu yang tersimpan secara temporer dalam suatu 
DAS, ditambah dengan limpasan sub permukaan yang tertunda dari suatu kejadian 
hujan.  Aliran air yang masuk dan terpekolasi jauh ke dalam tanah menjadi air bawah 
tanah (baseflow). 

 
Tabel 5.  Karakteristik Eksiting Hidrologi DAS Ilahan Tahun 2019 

Bulan PREC 
(mm) 

SURQ 
(mm) 

LATQ 
(mm) 

GWQ 
(mm) 

ET 
(mm) 

1 503,30 95,17 155,96 23,55 126,47 
2 592,60 119,88 203,72 61,39 140,06 
3 412,30 66,02 125,20 101,07 147,38 
4 262,10 50,22 60,13 82,36 138,19 
5 100,50 2,56 16,58 54,33 126,50 
6 105,90 9,50 18,56 21,29 85,58 
7 73,80 0,75 12,73 3,45 84,45 
8 3,10 - 0,34 0,19 54,22 
9 26,60 0,08 3,33 0,01 35,61 
10 44,80 0,18 7,85 - 44,42 
11 122,10 2,97 23,02 - 69,66 
12 347,90 31,96 79,64 0,38 95,67 

Jumlah 2.595,00 379,30 707,05 348,01 1.148,21 
 
Keterangan:    
PREC = Presipitasi   
SURQ = Surface runoff   
LatQ = lateral flow / sub surface runoff   
GWQ = Baseflow   
ET = Evapotranspirasi   
 
Analisis Hidrologi dengan Skenario RTk RHL pada DAS Ilahan  

Berdasarkan RTK RHL wilayah kerja BPDASHL Way Seputih Sekampung Tahun 
2014-2029  (BPDASHL, 2014),  rencana kegiatan RHL melalui kegiatan vegetatif di DAS 
Ilahan tahun 2014-2029 seluas 430,57 ha.  Rencana kegiatan RHL menggunakan 
Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  23 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.  Lokasi RHL merupakan lahan yang 
sudah digarap masyarakat, sehingga pola yang paling memungkinkan untuk diterapkan 
dalam pelaksanaan reboisasi adalah pola agroforestri.   Jumlah yang ditanam sebanyak 
200-400 batang/ha dengan jenis tanaman MPTS (Multi Purpose Trees Spesies) atau 
kayu-kayuan.   

Penerapan RTK RHL pada DAS Ilahan dengan kegiatan vegetatif pola agroforestri 
diprediksi menyebabkan perubahan karakteristik hidrologi yang mampu menurunkan 
aliran permukaan dan potensi banjir (Tabel 6).  Karakteristik hidrologi pada skenario 
tersebut adalah surface runoff menurun menjadi 291,12 mm (11,21%), sub surface runoff 
meningkat menjadi 759,34 mm (29,26%).  Baseflow DAS Ilahan pun diprediksi mampu 
meningkat menjadi 377,86 mm (14,56%). Hal ini sesuai dengan penelitian Banuwa (2013); 
Mubarok (2013);  Price (2011); Sunandar (2016) bahwa pada karakteristik lahan tertutup 
vegetasi maka curah hujan yang terinfiltrasi ke dalam tanah akan lebih banyak dan aliran 
permukaan akan berkurang.   
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yang berasal dari kejadian hujan terdahulu yang tersimpan secara temporer dalam suatu 
DAS, ditambah dengan limpasan sub permukaan yang tertunda dari suatu kejadian 
hujan.  Aliran air yang masuk dan terpekolasi jauh ke dalam tanah menjadi air bawah 
tanah (baseflow). 

 
Tabel 5.  Karakteristik Eksiting Hidrologi DAS Ilahan Tahun 2019 

Bulan PREC 
(mm) 

SURQ 
(mm) 

LATQ 
(mm) 

GWQ 
(mm) 

ET 
(mm) 

1 503,30 95,17 155,96 23,55 126,47 
2 592,60 119,88 203,72 61,39 140,06 
3 412,30 66,02 125,20 101,07 147,38 
4 262,10 50,22 60,13 82,36 138,19 
5 100,50 2,56 16,58 54,33 126,50 
6 105,90 9,50 18,56 21,29 85,58 
7 73,80 0,75 12,73 3,45 84,45 
8 3,10 - 0,34 0,19 54,22 
9 26,60 0,08 3,33 0,01 35,61 
10 44,80 0,18 7,85 - 44,42 
11 122,10 2,97 23,02 - 69,66 
12 347,90 31,96 79,64 0,38 95,67 

Jumlah 2.595,00 379,30 707,05 348,01 1.148,21 
 
Keterangan:    
PREC = Presipitasi   
SURQ = Surface runoff   
LatQ = lateral flow / sub surface runoff   
GWQ = Baseflow   
ET = Evapotranspirasi   
 
Analisis Hidrologi dengan Skenario RTk RHL pada DAS Ilahan  

Berdasarkan RTK RHL wilayah kerja BPDASHL Way Seputih Sekampung Tahun 
2014-2029  (BPDASHL, 2014),  rencana kegiatan RHL melalui kegiatan vegetatif di DAS 
Ilahan tahun 2014-2029 seluas 430,57 ha.  Rencana kegiatan RHL menggunakan 
Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  23 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.  Lokasi RHL merupakan lahan yang 
sudah digarap masyarakat, sehingga pola yang paling memungkinkan untuk diterapkan 
dalam pelaksanaan reboisasi adalah pola agroforestri.   Jumlah yang ditanam sebanyak 
200-400 batang/ha dengan jenis tanaman MPTS (Multi Purpose Trees Spesies) atau 
kayu-kayuan.   

Penerapan RTK RHL pada DAS Ilahan dengan kegiatan vegetatif pola agroforestri 
diprediksi menyebabkan perubahan karakteristik hidrologi yang mampu menurunkan 
aliran permukaan dan potensi banjir (Tabel 6).  Karakteristik hidrologi pada skenario 
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Tabel 6. Perubahan karakteristik hidrologi DAS Ilahan kondisi eksisting dan  dengan 
penerapan RTK-RHL 

Parameter 
Karateristik Hidrologi 

Perubahan Persentase (%) 
Eksisting RTK-RHL 

Hujan 2.595,00 2.595,00   
SURQ 379,30 291,12 -88,18 -23,25 
LATQ 707,05 759,34 52,29 7,40 
GWQ 348,01 377,86 29,85 8,58 

Keterangan :    
SURQ = Surface Runoff   
LatQ = Lateral flow / sub surface runoff   
GWQ = Baseflow   

 
SIMPULAN DAN SARAN  

Karakteristik hidrologi DAS Ilahan, yaitu: surface runoff, sub surface runoff, dan 
baseflow memiliki nilai berturut-turut sebesar 379,30 mm; 707,05 mm; dan 348,01 mm.  
Skenario penerapan RTK-RHL pada DAS Ilahan diprediksi terjadi perubahan 
karakteristik hidrologinya menjadi lebih baik. Surface runoff menurun menjadi 291,12 
mm, sub surface runoff meningkat menjadi 759,34 mm, dan baseflow meningkat menjadi 
377,86 mm.  Perubahan tutupan lahan dengan skenario RTK-RHL menyebabkan 
karakteristik hidrologi DAS Ilahan menjadi lebih baik dari kondisi eksisting. Di sisi lain 
perbaikan karakteristik hidrologinya belum optimal, sehingga disarankan perlu dilakukan 
pemutakhiran RTK-RHL di DAS Ilahan. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Kartu Petani 
Berjaya terhadap produksi dan pendapatan usahatani padi di Kabupaten Pringsewu. 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Pringsewu dengan jumlah sampel sebanyak 96 orang 
petani padi. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis model fungsi produksi Cobb Douglas dan analisis pendapatan 
usahatani.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Kartu Petani Berjaya 
berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani padi di Kabupaten Pringsewu. Program 
Kartu Petani Berjaya mampu meningkatkan pendapatan usahatani padi atas biaya total di 
Kabupaten Pringsewu sebesar 37,02 persen.  
 
Kata Kunci: Pendapatan, produksi, kartu petani berjaya. 
 
Abstract: 

This study aims to analyze the impact of the Kartu Petani Berjaya Program on the 
production and income of rice farming in Pringsewu Regency. The research was conducted 
in Pringsewu Regency with a total sample of 96 rice farmers. The time of the research was 
carried out in 2022. The data analysis method used was the analysis of the Cobb Douglas 
production function model and the analysis of farm income. The results showed that the 
Berjaya Farmer Card Program had a significant effect on rice farming production in 
Pringsewu Regency. The Berjaya Farmer Card program was able to increase the income of 
rice farming on the total cost in Pringsewu Regency by 37,02 percent.  
 
Keywords: Income, production, karu petani berjaya 
 
PENDAHULUAN 

Padi merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat penting yaitu sebagai 
makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Menurut Sudaryanto (2013), 
bahwa lebih dari 95 persen penduduk Indonesia bergantung pada beras. Sebagai bahan 
pangan utama, kebutuhan akan padi harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga. Padi 
merupakan bahan pangan yang harus terpenuhi ketersediaan dari kuantitas, kualitas, 
dan segi harga yang terjangkau di setiap lapisan masyarakat. Kondisi tersebut 
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menyebabkan komoditas padi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 
kestabilan perekonomian. Padi juga mempunyai peranan yang strategis dalam ketahanan 
pangan, ketahanan ekonomi, dan stabilitas politik. Mengingat arti penting padi bagi 
masyarakat maka upaya peningkatan produksi perlu dilakukan untuk mencukupi 
kebutuhan padi dalam negeri. 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki kontribusi dalam 
pemenuhan kebutuhan konsumsi padi di Indonesia. Adapun provinsi dengan produksi 
tertinggi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.  

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat produksi padi sawah Provinsi 
Lampung berada di urutan keenam dengan total produksi 2.604.913 ton, artinya Provinsi 
Lampung berkontribusi sebesar 4,78 persen dari total produksi padi sawah Indonesia 
yaitu 55.160.548 Ton. 
 
Tabel 1. Produksi, luas panen, dan produktivitas padi sawah di Indonesia tahun 2020 

Provinsi Produksi 
(ton) 

Luas Panen 
(ha) 

Produktivitas 
(ton/ha) 

Jawa Timur 10.022.387 1.761.882 5,68 
Jawa Tengah 9.586.911 1.684.746 5,69 
Jawa Barat 9.219.886 1.613.829 5,71 
Sulawesi Selatan 4.678.413 978.193 4,78 
Sumatera Selatan 2.696.877 551.242 4,89 
Lampung 2.604.913 544.061 4,78 
Sumatera Utara 2.076.280 400.301 5,18 

Sumber: BPS, 2021. 
 

Peran Provinsi Lampung sebagai lumbung beras nasional sangat bergantung pada 
tingkat produksi kabupaten/kota. Pada Tabel 2 dapat dilihat tingkat produksi masing-
masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung.  

Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang 
memiliki peran besar dalam pemenuhan kebutuhan padi di Provinsi Lampung. Tingkat 
produksi padi di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 2 yaitu sebesar 124.313,76 
ton artinya sebesar 4,77 persen dari total produksi padi sawah Provinsi Lampung 
disumbang oleh Kabupaten Pringsewu. Produktivitas padi sawah di Kabupaten 
Pringsewu menempati urutan keempat dibandingkan kabupaten/kota lain.  
 
Tabel 2.  Produksi, luas panen, dan produktivitas padi sawah di Provinsi Lampung tahun 

2020 

Kabupaten/Kota Produksi 
(ton) 

Luas Panen 
(ha) 

Produktivitas 
(ton/ha) 

Lampung Barat  61.085,36 14.092,13 4,33 
Tanggamus  150.050,00 26.996,34 5,56 
Lampung Selatan 318.531,37 54.254,81 5,87 
Lampung Timur  466.563,66 94.469,69 4,94 
Lampung Tengah  555.127,87 113.039,74 4,91 
Lampung Utara  74.123,95 17.015,72 4,36 
Way Kanan  74.622,47 17.846,89 4,18 
Tulangbawang  206.880,59 55.883,33 3,70 
Pesawaran  116.105,69 22.068,41 5,26 
Pringsewu  124.313,76 23.041,49 5,40 
Mesuji  321.762,12 78.623,89 4,09 
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menyebabkan komoditas padi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 
kestabilan perekonomian. Padi juga mempunyai peranan yang strategis dalam ketahanan 
pangan, ketahanan ekonomi, dan stabilitas politik. Mengingat arti penting padi bagi 
masyarakat maka upaya peningkatan produksi perlu dilakukan untuk mencukupi 
kebutuhan padi dalam negeri. 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki kontribusi dalam 
pemenuhan kebutuhan konsumsi padi di Indonesia. Adapun provinsi dengan produksi 
tertinggi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.  

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat produksi padi sawah Provinsi 
Lampung berada di urutan keenam dengan total produksi 2.604.913 ton, artinya Provinsi 
Lampung berkontribusi sebesar 4,78 persen dari total produksi padi sawah Indonesia 
yaitu 55.160.548 Ton. 
 
Tabel 1. Produksi, luas panen, dan produktivitas padi sawah di Indonesia tahun 2020 

Provinsi Produksi 
(ton) 

Luas Panen 
(ha) 

Produktivitas 
(ton/ha) 

Jawa Timur 10.022.387 1.761.882 5,68 
Jawa Tengah 9.586.911 1.684.746 5,69 
Jawa Barat 9.219.886 1.613.829 5,71 
Sulawesi Selatan 4.678.413 978.193 4,78 
Sumatera Selatan 2.696.877 551.242 4,89 
Lampung 2.604.913 544.061 4,78 
Sumatera Utara 2.076.280 400.301 5,18 

Sumber: BPS, 2021. 
 

Peran Provinsi Lampung sebagai lumbung beras nasional sangat bergantung pada 
tingkat produksi kabupaten/kota. Pada Tabel 2 dapat dilihat tingkat produksi masing-
masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung.  

Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang 
memiliki peran besar dalam pemenuhan kebutuhan padi di Provinsi Lampung. Tingkat 
produksi padi di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 2 yaitu sebesar 124.313,76 
ton artinya sebesar 4,77 persen dari total produksi padi sawah Provinsi Lampung 
disumbang oleh Kabupaten Pringsewu. Produktivitas padi sawah di Kabupaten 
Pringsewu menempati urutan keempat dibandingkan kabupaten/kota lain.  
 
Tabel 2.  Produksi, luas panen, dan produktivitas padi sawah di Provinsi Lampung tahun 

2020 

Kabupaten/Kota Produksi 
(ton) 

Luas Panen 
(ha) 

Produktivitas 
(ton/ha) 

Lampung Barat  61.085,36 14.092,13 4,33 
Tanggamus  150.050,00 26.996,34 5,56 
Lampung Selatan 318.531,37 54.254,81 5,87 
Lampung Timur  466.563,66 94.469,69 4,94 
Lampung Tengah  555.127,87 113.039,74 4,91 
Lampung Utara  74.123,95 17.015,72 4,36 
Way Kanan  74.622,47 17.846,89 4,18 
Tulangbawang  206.880,59 55.883,33 3,70 
Pesawaran  116.105,69 22.068,41 5,26 
Pringsewu  124.313,76 23.041,49 5,40 
Mesuji  321.762,12 78.623,89 4,09 

Tulang Bawang Barat  30.074,51 6.359,02 4,73 
Pesisir Barat  62.806,50 12.808,37 4,90 
Kota Bandar 
Lampung  2.611,37 523,07 4,99 

Kota Metro  40.254,07 7.038,41 5,72 
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021. 
 

Apabila produksi padi sawah dapat ditingkatkan maka produktivitas akan 
meningkat karena produktivitas merupakan hasil bagi antara roduksi dan luas lahan. 
Menurut Putra (2018) untuk meningkatkan produksi padi, petani harus memperhatikan 
faktor-faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan produksi padi secara 
maksimal dan menguntungkan. Luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, obat-obatan, dan 
air berpengaruh sangat nyata terhadap produksi padi sawah (Prabandari., et. al. 2013). 

Pupuk merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menstimulasi 
produksi dan produktivitas pertanian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
pendapatan usahatani. Oleh karena itu, aksesibilitas pupuk dari segi kuantitas, kualitas, 
dan harga yang terjangkau harus dapat dijamin oleh pemerintah. Ketersediaan pupuk 
yang memenuhi kriteria enam tepat (waktu, harga, jenis, jumlah, mutu, dan tempat) akan 
dapat meningkatkan efisiensi usahatani, yaitu berimplikasi pada peningkatan 
pemanfaatan lahan dan penggunaan benih yang secara sinergis berpengaruh terhadap 
peningkatan produksi pertanian (Kasiyati, 2010). 

Kondisi saat ini permasalahan kelangkaan pupuk dan benih tidak ada habis-
habisnya dalam perjalanan usahatani padi. Saat pupuk dan benih dibutuhkan biasanya 
menjadi barang langka sehingga harganya membumbung tinggi. Penyebab dari hal 
tersebut antara lain masalah struktur pasar yang cenderung oligopolis dan distribusi 
pupuk yang masih lemah, konspirasi antar kepentingan untuk memperoleh keuntungan, 
masalah pemakaian pupuk yang boros dan pasokan input kebutuhan pabrik pupuk yang 
tersendat. Berbagai program telah dikeluarkan pemerintah untuk memecahkan masalah 
tersebut.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan pada sektor pertanian, serta untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan Program Kartu Petani Berjaya 
(KPB). KPB adalah program di bidang pertanian dengan tujuan meningkatkan 
pendapatan usahatani, dalam pelaksanaannya program ini menghubungkan semua 
kepentingan stakeholder bidang pertanian melalui upaya penyelesaian permasalahan 
secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.  

KPB sebagai program yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui 
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020. Tujuan Peraturan Gubernur ini 
adalah untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya 
penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui 
pemanfaatan sistem teknologi informasi (Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung, 
2020). Program KPB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui 
peningkatan produktivitas. Dalam hal meningkatkan pendapatan petani, tujuan 
Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian dalam usaha 
budidaya pertanian yang terintergrasi dalam program KPB antara lain ketersediaan 
sarana produksi pertanian.  
 
Tabel 3. Partisipasi petani peserta Program Kartu Petani Berjaya (KPB) 

Kabupaten/Kota Petani Teregistrasi (Orang) Petani Teregistrasi (%) 
Lampung Selatan                  30.752  14,56 
Lampung Tengah                    20.951  9,92 
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Lampung Utara                    10.349  4,90 
Lampung Barat                    16.129  7,64 
Tulang Bawang                    11.142  5,27 
Tanggamus                    10.622  5,03 
Lampung Timur                    29.086  13,77 
Way Kanan                      6.816  3,23 
Pesawaran                    10.024  4,75 
Pringsewu                    33.747  15,98 
Mesuji                    14.690  6,95 
Tulang Bawang Barat                      7.428  3,52 
Pesisir Barat                      3.475  1,65 
Bandar Lampung                      1.028  0,49 
Metro                      4.995  2,36 
Total                  211.234  100,00 

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, 2021. 
 

Tabel 3 menunjukkan partisipasi petani peserta Program Kartu Petani Berjaya di 
seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung periode November 2021. Kabupaten 
Pringsewu sebagai kabupaten dengan petani peserta Program Kartu Petani Berjaya 
terbesar dan sudah teregistrasi sebanyak 33.747 orang atau sebesar 15,98 persen dari 
total peserta Program KPB.  

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dilaksanakannya 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Menganalisis dampak Program Kartu Petani Berjaya terhadap produksi usahatani padi 

di Kabupaten Pringsewu.  
2. Menganalisis dampak Program Kartu Petani Berjaya terhadap pendapatan usahatani 

padi di Kabupaten Pringsewu. 
  
METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Penentuan lokasi penelitian 
dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten 
Pringsewu merupakan salah satu sentra produksi padi di Provinsi Lampung, selain itu 
Kabupaten Pringsewu merupakan satu-satunya kabupaten dari seluruh kabupaten/kota 
yang ada di Provinsi Lampung yang semua petani padinya sudah teraktivasi menjadi 
peserta Program Kartu Petani Berjaya. Waktu pelaksanaan penelitian pada Bulan 
Februari 2022. Responden penelitian ini adalah petani padi peserta Program Kartu 
Petani Berjaya. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 96 orang. Jenis data 
yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.  Metode analisis data untuk 
menjawab tujuan pertama menggunakan analisis model fungsi produksi Cobb Douglas. 
Fungsi produksi Cobb Douglas adalah fungsi linear dari beberapa peubah bebas X1, 
X2,...,Xn dan komponen sisaan error (Juanda, 2008).  
 
Persamaan model regresi berganda secara umum adalah sebagai berikut: 
Yi = a + β1X1i + β2 X2i + .. + βnXni + D + ei 
 

Fungsi produksi Cobb Douglas untuk melihat dampak Program Kartu Petani 
Berjaya terhadap produksi usahatani padi di Kabupaten Pringsewu, sebagai berikut: 

 
Y = b0 X1

b1 X2
b2 X3

b3 X4
b4 X5

b5 X6
b6  

       X7
b7eu+b8D 
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Lampung Utara                    10.349  4,90 
Lampung Barat                    16.129  7,64 
Tulang Bawang                    11.142  5,27 
Tanggamus                    10.622  5,03 
Lampung Timur                    29.086  13,77 
Way Kanan                      6.816  3,23 
Pesawaran                    10.024  4,75 
Pringsewu                    33.747  15,98 
Mesuji                    14.690  6,95 
Tulang Bawang Barat                      7.428  3,52 
Pesisir Barat                      3.475  1,65 
Bandar Lampung                      1.028  0,49 
Metro                      4.995  2,36 
Total                  211.234  100,00 

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, 2021. 
 

Tabel 3 menunjukkan partisipasi petani peserta Program Kartu Petani Berjaya di 
seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung periode November 2021. Kabupaten 
Pringsewu sebagai kabupaten dengan petani peserta Program Kartu Petani Berjaya 
terbesar dan sudah teregistrasi sebanyak 33.747 orang atau sebesar 15,98 persen dari 
total peserta Program KPB.  

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dilaksanakannya 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Menganalisis dampak Program Kartu Petani Berjaya terhadap produksi usahatani padi 

di Kabupaten Pringsewu.  
2. Menganalisis dampak Program Kartu Petani Berjaya terhadap pendapatan usahatani 

padi di Kabupaten Pringsewu. 
  
METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Penentuan lokasi penelitian 
dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten 
Pringsewu merupakan salah satu sentra produksi padi di Provinsi Lampung, selain itu 
Kabupaten Pringsewu merupakan satu-satunya kabupaten dari seluruh kabupaten/kota 
yang ada di Provinsi Lampung yang semua petani padinya sudah teraktivasi menjadi 
peserta Program Kartu Petani Berjaya. Waktu pelaksanaan penelitian pada Bulan 
Februari 2022. Responden penelitian ini adalah petani padi peserta Program Kartu 
Petani Berjaya. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 96 orang. Jenis data 
yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.  Metode analisis data untuk 
menjawab tujuan pertama menggunakan analisis model fungsi produksi Cobb Douglas. 
Fungsi produksi Cobb Douglas adalah fungsi linear dari beberapa peubah bebas X1, 
X2,...,Xn dan komponen sisaan error (Juanda, 2008).  
 
Persamaan model regresi berganda secara umum adalah sebagai berikut: 
Yi = a + β1X1i + β2 X2i + .. + βnXni + D + ei 
 

Fungsi produksi Cobb Douglas untuk melihat dampak Program Kartu Petani 
Berjaya terhadap produksi usahatani padi di Kabupaten Pringsewu, sebagai berikut: 

 
Y = b0 X1

b1 X2
b2 X3

b3 X4
b4 X5

b5 X6
b6  

       X7
b7eu+b8D 

Keterangan : 
b0  = Intersep  
bi   = Koefisien regresi penduga variabel    
        ke-i  
Y   = Produksi yang dihasilkan (kg)  
X1  = Luas lahan (ha)  
X2  = Benih (kg)  
X3  = Pupuk Urea (kg)  
X4  = Pupuk NPK (kg)  
X5  = Pupuk Petroganik (kg)  
X6  = Pestisida (ltr) 
X7  = Tenaga kerja (hok)  
D 0  = Sebelum menjadi peserta KPB 
    1  = Setelah menjadi peserta KPB  
e  = Error term 

 
Variabel sebelum dan sesudah menjadi peserta Program Kartu Petani Berjaya 

dibuat dummy. Variabel dummy setelah menjadi peserta Program Kartu Petani Berjaya 
yaitu D = 1, variabel dummy sebelum menjadi peserta Program Kartu Petani Berjaya yaitu 
D = 0. Apabila setelah diuji variabel dummy (D) signifikan, maka produksi padi setelah 
menjadi peserta Program Kartu Petani Berjaya lebih tinggi dibandingkan sebelum 
menjadi peserta Program Kartu Petani Berjaya. 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat Statistical Package for the 
Social Sciences 25 (SPSS 25) untuk melakukan pengujian statistika dan ekonometrika. 
Pengujian statistika dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel independen 
terhadap variabel dependen dalam suatu regresi. Pada uji statistika ini dilihat nilai 
koefisien determinasi (R squared), nilai probabilitas F-statisik, serta uji t yang 
berdasarkan nilai probabilitas masing masing variabel independennya yang 
dibandingkan, dengan taraf nyata yaitu 10 persen. Selain dilakukan uji statistika juga 
dilakukan uji asumsi klasik pada model regresi. Menurut Gujarati (2005) asumsi dari 
model regresi linear adalah tidak ada pelanggaran asumsi klasik yang meliputi 
multikolinearitas dan heteroskedastisitas.  

Selanjutnya untuk menjawab tujuan kedua Dampak Program Kartu Petani Berjaya 
Terhadap Pendapatan Usahatani Padi di Kabupaten Pringsewu menggunakan analisis 
pendapatan usahatani. Pendapatan usahatani padi sebelum dan sesudah menjadi peserta 
Program Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu secara matematis dapat 
dirumuskan sebagai berikut:  
 

π = Y.Py- ∑            
    

 
Keterangan: 
 = Pendapatan usahatani padi 
Y  = Jumlah produksi padi  
Py  = Harga padi per satuan produksi  
Xi  = Faktor produksi padi 
Pxi  = Harga per satuan faktor produksi  
BTT  = Biaya tetap total  

 
Untuk mengetahui apakah usahatani padi sebelum dan setelah menjadi peserta 

Program Kartu Petani Berjaya menguntungkan petani atau tidak menggunakan rasio 
antara penerimaan dengan biaya yang dikenal dengan Return Cost Ratio (R/C). Secara 
matematis, hal ini dapat dituliskan sebagai berikut (Soekartawi, 1995):  
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Keterangan:  
TR = Total penerimaan  
TC = Total biaya  
 

Terdapat tiga kemungkinan hasil yang akan diperoleh dengan perhitungan 
tersebut, yaitu:  
a. Jika R/C < 1, maka usahatani padi tidak menguntungkan.  
b. Jika R/C > 1, maka usahatani padi menguntungkan.  
c. Jika R/C = 1, maka usahatani padi impas (Break Even Point).  
 

Selanjutnya, dilakukan analisis uji beda untuk untuk menguji perbedaan nyata 
secara statistik pendapatan usahatani padi sebelum dan setelah menjadi peserta 
Program Kartu Petani Berjaya.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dampak Program Kartu Petani Berjaya dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Produksi Padi di Pringsewu 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Kabupaten Pringsewu 
digunakan dengan pendugaan fungsi produksi Cobb-douglass berdasarkan analisis 
regresi linier berganda dengan model OLS.  Berdasarkan hasil pengolahan data, 
diperoleh hasil analisis regresi fungsi produksi padi dapat dilihat pada Tabel 4.  
 
Tabel 4. Hasil analisis regresi pendugaan model fungsi produksi padi tahun 2022 

Variabel Koefisien Sig Tolerance VIF 
Konstanta 653,714         0,000   
Benih (X1) 0,179         0,000* 0,161 6,228 
Urea (X2) 0,056         0,025** 0,258 3,879 
NPK (X3) 0,109         0,000* 0,224 4,459 
Petroganik (X4) -0,001         0,409 0,952 1,050 
Pestisida (X5) 0,002         0,313 0,917 1,091 
TK (X6) 0,126         0,000* 0,192 5,221 
Lahan (X7) 0,419         0,000* 0,105 9,483 
Dummy KPB 3,953         0,030** 0,695 1,439 
F hitung     668,252      
F sig       0,000*    
R square       0,967    
Adjusted R square       0,965       

Sumber : Data primer (diolah), 2022. 
 
Keterangan: 
* Nyata pada taraf kepercayaan 99 persen 
** Nyata pada taraf kepercayaan 95 persen 
 

Tabel 4 menunjukkan hasil regresi linier berganda produksi padi yang bebas dari 
penyimpangan asumsi klasik, dengan hasil analisis VIF ≤ 10 untuk semua variabel bebas, 
berarti model yang digunakan tidak terjadi gangguan multikolinieritas. Berdasarkan 
Tabel 4 persamaan fungsi produksi padi di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut: 
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Keterangan:  
TR = Total penerimaan  
TC = Total biaya  
 

Terdapat tiga kemungkinan hasil yang akan diperoleh dengan perhitungan 
tersebut, yaitu:  
a. Jika R/C < 1, maka usahatani padi tidak menguntungkan.  
b. Jika R/C > 1, maka usahatani padi menguntungkan.  
c. Jika R/C = 1, maka usahatani padi impas (Break Even Point).  
 

Selanjutnya, dilakukan analisis uji beda untuk untuk menguji perbedaan nyata 
secara statistik pendapatan usahatani padi sebelum dan setelah menjadi peserta 
Program Kartu Petani Berjaya.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dampak Program Kartu Petani Berjaya dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Produksi Padi di Pringsewu 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Kabupaten Pringsewu 
digunakan dengan pendugaan fungsi produksi Cobb-douglass berdasarkan analisis 
regresi linier berganda dengan model OLS.  Berdasarkan hasil pengolahan data, 
diperoleh hasil analisis regresi fungsi produksi padi dapat dilihat pada Tabel 4.  
 
Tabel 4. Hasil analisis regresi pendugaan model fungsi produksi padi tahun 2022 

Variabel Koefisien Sig Tolerance VIF 
Konstanta 653,714         0,000   
Benih (X1) 0,179         0,000* 0,161 6,228 
Urea (X2) 0,056         0,025** 0,258 3,879 
NPK (X3) 0,109         0,000* 0,224 4,459 
Petroganik (X4) -0,001         0,409 0,952 1,050 
Pestisida (X5) 0,002         0,313 0,917 1,091 
TK (X6) 0,126         0,000* 0,192 5,221 
Lahan (X7) 0,419         0,000* 0,105 9,483 
Dummy KPB 3,953         0,030** 0,695 1,439 
F hitung     668,252      
F sig       0,000*    
R square       0,967    
Adjusted R square       0,965       

Sumber : Data primer (diolah), 2022. 
 
Keterangan: 
* Nyata pada taraf kepercayaan 99 persen 
** Nyata pada taraf kepercayaan 95 persen 
 

Tabel 4 menunjukkan hasil regresi linier berganda produksi padi yang bebas dari 
penyimpangan asumsi klasik, dengan hasil analisis VIF ≤ 10 untuk semua variabel bebas, 
berarti model yang digunakan tidak terjadi gangguan multikolinieritas. Berdasarkan 
Tabel 4 persamaan fungsi produksi padi di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut: 

LnY = 657,667 + 0,179 LnX1 + 0,056 LnX2 + 0,109 LnX3 – 0,001 LnX4 + 0,002 LnX5 + 0,126 
LnX6 + 0,419 LnX7  

Model tersebut dinilai tepat dapat dilihat dari nilai Adjusted R Squared sebesar 
0,96 yang berarti bahwa sebesar 96 persen variasi total produksi padi dapat dijelaskan 
oleh variabel jumlah benih, urea, NPK, petroganik, pestisida, tenaga kerja, luas lahan dan 
keikusertaan KPB, sedangkan 4 persen sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan kedalam model. Nilai F sig dari uji F sebesar 0,000 yang berarti bahwa 
variabel jumlah benih, urea, NPK, petroganik, pestisida, tenaga kerja, luas lahan dan 
keikusertaan KPB secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi padi dengan 
tingkat kepercayaan 99%. 

Tabel 4 juga menunjukkan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 
(Y) dengan penjelasan sebagai berikut: 
Jumlah Benih 

Faktor jumlah benih berpengaruh nyata terhadap produksi dengan tingkat 
kepercayaan 99 persen. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,179 yang berarti 
setiap penambahan jumlah benih sebesar 1 persen akan meningkatkan produksi padi 
sebesar 0,179 persen dengan asumsi faktor produksi lainnya tidak berubah (ceteris 
paribus).  

 
Jumlah Pupuk Urea 

Faktor jumlah urea berpengaruh nyata terhadap produksi dengan tingkat 
kepercayaan 95 persen. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,056 yang berarti 
setiap penambahan jumlah urea sebesar 1 persen akan meningkatkan produksi padi 
sebesar 0,056 persen dengan asumsi faktor produksi lainnya tidak berubah (ceteris 
paribus).  
Jumlah Pupuk NPK 

Faktor jumlah NPK berpengaruh nyata terhadap produksi dengan tingkat 
kepercayaan 99 persen. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,109 yang berarti 
setiap penambahan jumlah NPK sebesar 1 persen akan meningkatkan produksi padi 
sebesar 0,109 persen dengan asumsi faktor produksi lainnya tidak berubah (ceteris 
paribus).  

 
Jumlah Pupuk Petroganik 

Faktor jumlah Petroganik berpengaruh tidak nyata terhadap produksi padi karena 
taraf kepercayaan hanya 40,9% (α>10%). Hal ini berarti, penambahan jumlah petroganik 
yang diberikan untuk tanaman padi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
produksi padi.  
 
Jumlah Pestisida 

Faktor jumlah pestisida berpengaruh tidak nyata terhadap produksi padi karena 
taraf kepercayaan hanya 68,7% (α>10%). Hal ini berarti, penambahan jumlah pestisida 
yang diberikan untuk tanaman padi tidak secara signifikan berpengaruh terhadap 
produksi padi.  

 
Jumlah Tenaga Kerja 

Faktor jumlah tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi dengan tingkat 
kepercayaan 99 persen. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,126 yang berarti 
setiap penambahan jumlah tenaga kerja sebesar 1 persen akan meningkatkan produksi 
padi sebesar 0,126 persen dengan asumsi faktor produksi lainnya tidak berubah (ceteris 
paribus). 
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Luas Lahan 
Faktor jumlah luas lahan berpengaruh nyata terhadap produksi dengan tingkat 

kepercayaan 99 persen. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,419 yang berarti 
setiap penambahan luas lahan sebesar 1 persen akan meningkatkan produksi padi 
sebesar 0,419 persen dengan asumsi faktor produksi lainnya tidak berubah (ceteris 
paribus).  

 
Keikutsertaan Program KPB 

Faktor keikusertaan Kartu Petani Berjaya berpengaruh nyata terhadap produksi 
padi dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 
3,593 yang berarti apabila petani ikut serta pada program Kartu Petani Berjaya akan 
meningkatkan produksi sebesar 3,593 persen dengan asumsi faktor produksi lainnya 
tidak berubah (ceteris paribus). Hal ini menunjukkan bahwa program Kartu Petani 
Berjaya dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Pringsewu. 

 
Dampak Program Kartu Petani Berjaya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi di 
Kabupaten Pringsewu 

Pendapatan usahatani padi adalah selisih antara total penerimaan dengan total 
biaya produksi yang dikeluarkan pada satu musim. Pendapatan yang diperoleh petani 
adalah pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total. Pendapatan atas 
biaya tunai diperoleh dari hasil pengurangan penerimaan dengan biaya tunai.  Biaya 
tunai terdiri dari  biaya benih, biaya pupuk-pupuk, biaya obat-obatan, biaya tenaga kerja 
luar keluarga, biaya irigasi, biaya bunga kredit, biaya pajak, dan lain-lain.  Pada 
pendapatan atas biaya total diperoleh dari  hasil pengurangan antara penerimaan 
dengan biaya tunai dan biaya diperhitungkan yang terdiri dari biaya tenaga kerja dalam 
keluarga, sewa lahan yang diperhitungkan dan biaya penyusutan peralatan usahatani. 

Adapun hasil penelitian sebaran rata - rata penerimaan, biaya dan pendapatan 
usahatani padi sebelum Program Kartu Petani Berjaya per luas lahan dan per hektar di 
Kabupaten Pringsewu pada musim tanam pertama  Tabel 5. 
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Luas Lahan 
Faktor jumlah luas lahan berpengaruh nyata terhadap produksi dengan tingkat 

kepercayaan 99 persen. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,419 yang berarti 
setiap penambahan luas lahan sebesar 1 persen akan meningkatkan produksi padi 
sebesar 0,419 persen dengan asumsi faktor produksi lainnya tidak berubah (ceteris 
paribus).  

 
Keikutsertaan Program KPB 

Faktor keikusertaan Kartu Petani Berjaya berpengaruh nyata terhadap produksi 
padi dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 
3,593 yang berarti apabila petani ikut serta pada program Kartu Petani Berjaya akan 
meningkatkan produksi sebesar 3,593 persen dengan asumsi faktor produksi lainnya 
tidak berubah (ceteris paribus). Hal ini menunjukkan bahwa program Kartu Petani 
Berjaya dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Pringsewu. 

 
Dampak Program Kartu Petani Berjaya Terhadap Pendapatan Usahatani Padi di 
Kabupaten Pringsewu 

Pendapatan usahatani padi adalah selisih antara total penerimaan dengan total 
biaya produksi yang dikeluarkan pada satu musim. Pendapatan yang diperoleh petani 
adalah pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total. Pendapatan atas 
biaya tunai diperoleh dari hasil pengurangan penerimaan dengan biaya tunai.  Biaya 
tunai terdiri dari  biaya benih, biaya pupuk-pupuk, biaya obat-obatan, biaya tenaga kerja 
luar keluarga, biaya irigasi, biaya bunga kredit, biaya pajak, dan lain-lain.  Pada 
pendapatan atas biaya total diperoleh dari  hasil pengurangan antara penerimaan 
dengan biaya tunai dan biaya diperhitungkan yang terdiri dari biaya tenaga kerja dalam 
keluarga, sewa lahan yang diperhitungkan dan biaya penyusutan peralatan usahatani. 

Adapun hasil penelitian sebaran rata - rata penerimaan, biaya dan pendapatan 
usahatani padi sebelum Program Kartu Petani Berjaya per luas lahan dan per hektar di 
Kabupaten Pringsewu pada musim tanam pertama  Tabel 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5. Rata-rata penerimaan, biaya, dan pendapatan usahatani padi sebelum Program 
Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu 

 
Sumber: Data primer (diolah), 2022. 

 
Pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa rata – rata pendapatan usahatani padi per 

hektar sebelum Program Kartu Petani Berjaya pada musim tanam pertama atas biaya 
tunai sebesar Rp12.242.308,02 dan pendapatan atas biaya total sebesar  Rp5.555.908,53 
per hektar. Selanjutnya dilihat dari nisbah penerimaan terhadap biaya tunai dan biaya 
total per hektar, nisbah penerimaan atas biaya tunai petani padi sebelum Program Kartu 
Petani Berjaya sebesar 2,38 yang artinya setiap Rp1,00 biaya tunai yang dikeluarkan 
dalam usahatani padi akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,38.  Pada nisbah 
penerimaan atas biaya total sebelum Program Kartu Petani Berjaya sebesar 1,36, yang 
artinya setiap Rp1,00 biaya total yang dikeluarkan petani padi akan menghasilkan 
penerimaan sebesar Rp1,36. Adapun hasil penelitian sebaran rata - rata penerimaan, 
biaya dan pendapatan usahatani padi sesudah Program Kartu Petani Berjaya per luas 
lahan dan per hektar di Kabupaten Pringsewu pada musim tanam pertama  disajikan 
dalam Tabel 6.  
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Tabel 6.  Rata-rata penerimaan, biaya, dan pendapatan usahatani padi sesudah Program 
Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu 

 
Sumber : Data primer, hasil olahan penelitian, 2022 
 

Pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa rata – rata pendapatan usahatani padi per 
hektar sesudah Program Kartu Petani Berjaya pada musim tanam pertama atas biaya 
tunai sebesar Rp14.299.286,45 dan pendapatan atas biaya total sebesar  Rp7.612.886,97 
per hektar.   

Selanjutnya dilihat dari nisbah penerimaan terhadap biaya tunai dan biaya total 
per hektar, nisbah penerimaan atas biaya tunai petani padi sesudah Program Kartu 
Petani Berjaya sebesar 2,55 yang artinya setiap Rp1,00 biaya tunai yang dikeluarkan 
dalam usahatani padi akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,55.  Pada nisbah 
penerimaan atas biaya total sesudah Program Kartu Petani Berjaya sebesar 1,48 yang 
artinya setiap Rp1,00 biaya total yang dikeluarkan petani padi akan menghasilkan 
penerimaan sebesar Rp1,48. 

Perbedaan penerimaan, biaya dan pendapatan usahatani padi sebelum dan 
sesudah Program Kartu Petani Berjaya dilakukan dengan membandingkan masing-
masing komponen utama pendapatan per hektar dan R/C. Rata-rata penerimaan, biaya 
dan, pendapatan petani padi sebelum dan sesudah Program Kartu Petani Berjaya dapat 
dilihat pada tabel 7 berikut. 
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Tabel 6.  Rata-rata penerimaan, biaya, dan pendapatan usahatani padi sesudah Program 
Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu 

 
Sumber : Data primer, hasil olahan penelitian, 2022 
 

Pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa rata – rata pendapatan usahatani padi per 
hektar sesudah Program Kartu Petani Berjaya pada musim tanam pertama atas biaya 
tunai sebesar Rp14.299.286,45 dan pendapatan atas biaya total sebesar  Rp7.612.886,97 
per hektar.   

Selanjutnya dilihat dari nisbah penerimaan terhadap biaya tunai dan biaya total 
per hektar, nisbah penerimaan atas biaya tunai petani padi sesudah Program Kartu 
Petani Berjaya sebesar 2,55 yang artinya setiap Rp1,00 biaya tunai yang dikeluarkan 
dalam usahatani padi akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,55.  Pada nisbah 
penerimaan atas biaya total sesudah Program Kartu Petani Berjaya sebesar 1,48 yang 
artinya setiap Rp1,00 biaya total yang dikeluarkan petani padi akan menghasilkan 
penerimaan sebesar Rp1,48. 

Perbedaan penerimaan, biaya dan pendapatan usahatani padi sebelum dan 
sesudah Program Kartu Petani Berjaya dilakukan dengan membandingkan masing-
masing komponen utama pendapatan per hektar dan R/C. Rata-rata penerimaan, biaya 
dan, pendapatan petani padi sebelum dan sesudah Program Kartu Petani Berjaya dapat 
dilihat pada tabel 7 berikut. 
 

Tabel 7.  Rata-rata penerimaan, biaya, dan pendapatan usahatani padi sebelum dan 
sesudah Program Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu 

Uraian Sebelum KPB Sesudah KPB 
Penerimaan (Rp)      21.134.455,27       23.496.043,22  
Produksi (kg)              5.087,53               5.656,01  
Total Biaya Tunai (Rp)       8.892.147,25        9.196.756,76  
Total Biaya Diperhitungkan (Rp)       6.686.399,49        6.686.399,49  
Total Biaya (Rp)      15.578.546,73       15.883.156,25 
Pendapatan Atas Biaya Tunai (Rp)      12.242.308,02      14.299.286,45  
Pendapatan Atas Biaya Total (Rp)       5.555.908,53        7.612.886,97  
R/C Atas Biaya Tunai                    2,38                     2,55  
R/C Atas Biaya Total                    1,36                     1,48  

Sumber: Data primer (diolah), 2022. 
 

Berdasarkan Tabel 7, rata-rata penerimaan padi sebelum Program Kartu Petani 
Berjaya adalah Rp21.134.455,27 per musim, sedangkan penerimaan sesudah Program 
Kartu Petani Berjaya adalah Rp23.496.043,22 per musim. Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan penerimaan petani padi setelah menjadi peserta Program Kartu 
Petani Berjaya.  

Rata-rata total biaya sesudah Program Kartu Petani Berjaya meningkat dari 
Rp15.640.495,63 per musim menjadi Rp15.797.480,31. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan 
harga pupuk bersubsidi khususnya urea, dan pengunaan benih yang lebih banyak. 
Pendapatan usahatani atas biaya total sesudah Program Kartu Petani Berjaya meningkat 
dari Rp5.096.198,31 per musim menjadi Rp6.894.059,08 per musim atau sebesar 35,28%.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Program Kartu Petani Berjaya 
memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan usahatani padi di Kabupaten 
Pringsewu. Perbedaan pendapatan dapat terlihat jelas pada hasil uji beda pendapatan 
usahatani padi sebelum dan sesudah Program Kartu Petani Berjaya. Seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya, untuk menguji perbedaannya menggunakan uji t berpasangan 
(paired t test).   
 
Hipotesis yang diajukan dalam pengujian ini adalah: 
H0 : µ1 = µ2 artinya pendapatan usahatani padi sebelum dan sesudah menjadi peserta 

Program Kartu Petani Berjaya tidak berbeda nyata 
H1 : µ1≠ µ2 artinya pendapatan usahatani padi sebelum dan sesudah menjadi peserta 

Program Kartu Petani Berjaya berbeda nyata 
 

Berdasarkan hasil uji beda pendapatan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, 
maka tolak H0 yang artinya pendapatan usahatani padi sebelum dan sesudah menjadi 
peserta Program Kartu Petani Berjaya berbeda nyata dengan tingkat kepercayaan 99%.  
Pendapatan usahatani padi petani sesudah Program Kartu Petani Berjaya lebih tinggi 
dibandingkan sebelum adanya Program Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu. 
 
KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kartu Petani Berjaya berpengaruh 
nyata terhadap produksi usahatani padi di Kabupaten Pringsewu. Program Kartu Petani 
Berjaya mampu meningkatkan pendapatan usahatani padi atas biaya total di Kabupaten 
Pringsewu sebesar 37,02 persen. Disarankan bagi petani untuk dapat segera bergabung 
menjadi peserta Program Kartu Petani Berjaya. 
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ABSTRAK  

Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan ditujukan untuk mengurangi 
konsumsi beras dan mengubah pola konsumsi pangan menjadi lebih beragam dan bergizi 
untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga (RT) di Provinsi Lampung dan 
mengindentifikasi faktor determinannya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 
hasil Survei Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) tahun 2019. Metode yang digunakan 
untuk menganalisis diversifikasi RT adalah Berry Index (BI) sedangkan metode regresi 
berganda digunakan untuk mengindentifikasi faktor determinannya. Variabel yang 
digunakan adalah pendapatan RT, jumlah anggota rumah tangga (ART), umur kepala 
rumah tangga (KRT), tingkat pendidikan KRT dan Ibu, wilayah, gender KRT, dan tingkat 
kesejahteraan). Hasil penelitian menunjukkan diversifikasi konsumsi pangan RT di 
Provinsi Lampung termasuk kategori sedang dengan rata-rata BI sebesar 0,827. 
Determinan diversifikasi konsumsi pangan RT adalah pendapatan RT, jumlah ART, umur 
KRT, pendidikan Ibu, tipe wilayah, gender KRT dan tingkat kesejahteraan.  
 
Kata kunci: diversifikasi, Indeks Berry, pengeluaran pangan   
 
ABSTRACK  

Increasing food consumption diversification was addressed to reduce rice 
consumption and change food consumption patterns to become more diverse and more 
nutritious to obtain quality human resources. The objectives of these researchs are to 
analyze diversification of household food consumption in Lampung Province and to 
identify the determinant factors. This research uses secondary data  from the result of 
the National Social Economic Survey (NSES) in 2019. The method used to analyze the 
diversity of household is the Berry Index (BI) while the multiple regression method is 
used to identify the determinant factors. The variables used are household income, size 
household, head household’s age, household head’s education, mother’s education, 
region, gender, and welfare). The results showed that household food consumption 
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diversification in Lampung Province was in the moderate category with average BI of 
0.827. Determinan diversification of household food consumption are household 
income, size household, household head’s age, mother's education, region, gender and 
welfare. 
 
Key word: diversification, food expenditures, The Berry Index 
 
PENDAHULUAN  

Peningkatan ketahanan pangan suatu negara merupakan prioritas utama dalam 
pembangunan ekonomi.  Hal ini karena outcome dari ketahanan pangan adalah sumber 
daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pemanfaatan pangan merupakan salah satu pilar 
ketahanan pangan yang dapat dijadikan ukuran kemampuan populasi dalam 
mendapatkan asupan dan penyerapan zat gizi yang cukup sehingga dapat  
mencerminkan kualitas makanan (Lestari, Martianto, and Tanziha 2018). Menurut Badan 
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2019) Provinsi Lampung merupakan salah 
satu provinsi di Indonesia yang memiliki indeks pemanfaatan pangan yang rendah jika 
dibandingkan dengan indeks ketahanan pangan lainnya. Adapun nilai indeks-indeks 
ketahanan pangan di Provinsi Lampung yaitu ketersedian pangan (99,89), 
keterjangkauan pangan (67,76) dan pemanfaatan pangan (52,67). Tingkat pemanfaatan 
pangan yang rendah dapat menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan di wilayah 
tesebut.  Kualitas kesehatan yang rendah mengakibatkan masyarakat rentan terhadap 
penyakit, dan juga terjadi peningkatan kasus gizi buruk di wilayah tersebut (Dito and 
Prayitno 2019).  Dengan demikian, rendahnya pemanfaatan pangan perlu dilakukan 
intervensi dalam menanggulanginya. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan 
tersebut yaitu dengan melakukan diversifikasi konsumsi pangan.   

Diversifikasi konsumsi pangan memiliki peranan yang sangat penting dalam 
upaya untuk meningkatkan perbaikan gizi serta untuk mendapatkan manusia yang 
berkualitas. Selain itu, terlaksananya diversifikasi konsumsi pangan ditujukan untuk 
mengurangi konsumsi beras dan mengubah pola konsumsi pangan menjadi lebih 
beragam dan lebih bergizi. Adapun konsumsi pangan dikatakan beragam bila di 
dalamnya terdapat bahan  pangan sumber tenaga, sumber zat pembangun dan sumber 
zat pengatur secara seimbang. Akan tetapi, faktanya konsumsi pangan masyarakat saat 
ini masih didominasi oleh beras. Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian 
Pertanian (2021) konsumsi pangan yang dominan di Provinsi Lampung adalah beras yaitu 
sekitar 88,7 kg/kap/tahun.  

Terdapat beberapa cara untuk menghitung keragaman konsumsi pangan. Salah 
satunya dengan menggunakan Indeks Berry (Miranti and Syaukat 2016).  Penelitian 
tingkat diversifikasi yang menggunakan indeks ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti 
yaitu Thiele and Weiss (2003), Alexandri, Luca, and Kevorchian (2015), Alexandri and 
Kevorchian (2015), Miranti et al. (2016), Saputra, Firdaus, and Novianti (2019), Kunto and 
Bras (2019) serta beberapa peneliti lainnya. Indeks Berry (Berry Index) memiliki kelebihan 
yaitu mudah diaplikasikan dan dapat digunakan untuk mengukur data dengan cakupan 
yang luas. Selain itu, indeks Berry dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak 
kelompok pangan yang dikonsumsi rumah tangga berdasarkan pengeluaran kelompok 
pangan.  

Diversifikasi konsumsi pangan ditujukan untuk peningkatan variasi jenis 
komoditas pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi guna 
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (Taruvinga, Muchenje, and Mushunje 2013).  
Akan tetapi, terdapat kendala dalam mewujudkan diversifikasi konsumsi pangan.  
Menurut penelitian Thiele and Weiss (2003) tingkat diversifikasi konsumsi pangan 
dipengaruhi ukuran rumah tangga, usia, komposisi jenis kelamin, status pekerjaan dan 
tingkat pendidikan.  Begitu pula menurut Umanailo (2019)  yang menyatakan pengaruh 
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diversification in Lampung Province was in the moderate category with average BI of 
0.827. Determinan diversification of household food consumption are household 
income, size household, household head’s age, mother's education, region, gender and 
welfare. 
 
Key word: diversification, food expenditures, The Berry Index 
 
PENDAHULUAN  

Peningkatan ketahanan pangan suatu negara merupakan prioritas utama dalam 
pembangunan ekonomi.  Hal ini karena outcome dari ketahanan pangan adalah sumber 
daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pemanfaatan pangan merupakan salah satu pilar 
ketahanan pangan yang dapat dijadikan ukuran kemampuan populasi dalam 
mendapatkan asupan dan penyerapan zat gizi yang cukup sehingga dapat  
mencerminkan kualitas makanan (Lestari, Martianto, and Tanziha 2018). Menurut Badan 
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2019) Provinsi Lampung merupakan salah 
satu provinsi di Indonesia yang memiliki indeks pemanfaatan pangan yang rendah jika 
dibandingkan dengan indeks ketahanan pangan lainnya. Adapun nilai indeks-indeks 
ketahanan pangan di Provinsi Lampung yaitu ketersedian pangan (99,89), 
keterjangkauan pangan (67,76) dan pemanfaatan pangan (52,67). Tingkat pemanfaatan 
pangan yang rendah dapat menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan di wilayah 
tesebut.  Kualitas kesehatan yang rendah mengakibatkan masyarakat rentan terhadap 
penyakit, dan juga terjadi peningkatan kasus gizi buruk di wilayah tersebut (Dito and 
Prayitno 2019).  Dengan demikian, rendahnya pemanfaatan pangan perlu dilakukan 
intervensi dalam menanggulanginya. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan 
tersebut yaitu dengan melakukan diversifikasi konsumsi pangan.   

Diversifikasi konsumsi pangan memiliki peranan yang sangat penting dalam 
upaya untuk meningkatkan perbaikan gizi serta untuk mendapatkan manusia yang 
berkualitas. Selain itu, terlaksananya diversifikasi konsumsi pangan ditujukan untuk 
mengurangi konsumsi beras dan mengubah pola konsumsi pangan menjadi lebih 
beragam dan lebih bergizi. Adapun konsumsi pangan dikatakan beragam bila di 
dalamnya terdapat bahan  pangan sumber tenaga, sumber zat pembangun dan sumber 
zat pengatur secara seimbang. Akan tetapi, faktanya konsumsi pangan masyarakat saat 
ini masih didominasi oleh beras. Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian 
Pertanian (2021) konsumsi pangan yang dominan di Provinsi Lampung adalah beras yaitu 
sekitar 88,7 kg/kap/tahun.  

Terdapat beberapa cara untuk menghitung keragaman konsumsi pangan. Salah 
satunya dengan menggunakan Indeks Berry (Miranti and Syaukat 2016).  Penelitian 
tingkat diversifikasi yang menggunakan indeks ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti 
yaitu Thiele and Weiss (2003), Alexandri, Luca, and Kevorchian (2015), Alexandri and 
Kevorchian (2015), Miranti et al. (2016), Saputra, Firdaus, and Novianti (2019), Kunto and 
Bras (2019) serta beberapa peneliti lainnya. Indeks Berry (Berry Index) memiliki kelebihan 
yaitu mudah diaplikasikan dan dapat digunakan untuk mengukur data dengan cakupan 
yang luas. Selain itu, indeks Berry dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak 
kelompok pangan yang dikonsumsi rumah tangga berdasarkan pengeluaran kelompok 
pangan.  

Diversifikasi konsumsi pangan ditujukan untuk peningkatan variasi jenis 
komoditas pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi guna 
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (Taruvinga, Muchenje, and Mushunje 2013).  
Akan tetapi, terdapat kendala dalam mewujudkan diversifikasi konsumsi pangan.  
Menurut penelitian Thiele and Weiss (2003) tingkat diversifikasi konsumsi pangan 
dipengaruhi ukuran rumah tangga, usia, komposisi jenis kelamin, status pekerjaan dan 
tingkat pendidikan.  Begitu pula menurut Umanailo (2019)  yang menyatakan pengaruh 

sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan, ketersediaan sumberdaya alam yang tidak diikuti 
dengan pola pengembangan dan pola konsumsi masyarakat sehari-hari dapat 
memengaruhi diversifikasi konsumsi pangan. Selanjutnya penelitian Alexandri and 
Kevorchian (2015) menemukan bahwa pendapatan tingkat pendidikan, jumlah anggota 
rumah tangga dan lokasi tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap diversifikasi 
konsumsi pangan.  

Adanya berbagai perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan adanya 
perbedaan tingkah laku (behavior) masyarakat pada wilayah yang diteliti. Oleh karena itu, 
perlu identifikasi lebih mendalam terkait dengan pola konsumsi pangan di suatu wilayah 
yang lebih luas yaitu provinsi.  Penelitian terkait diversifikasi konsumsi/ pola konsumsi 
tingkat rumah tangga di Provinsi Lampung belum pernah dilakukan.  

Penelitian mengenai faktor-faktor penentu diversifikasi konsumsi pangan terus 
dilakukan mengingat adanya urgensi dalam penanganan ketergantungan konsumsi  
beras serta untuk meningkatkan SDM yang berkualitas.  Oleh karena itu, tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat diversifikasi konsumsi pangan rumah 
tangga di Provinsi Lampung dan  mengindetifikasi faktor determinannya.  
Terindentifikasinya determinan diversifikasi konsumsi pangan diharapkan dapat 
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan 
yang tepat untuk peningkatan SDM yang berkualitas.  
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder berupa 
data cross section. Data sekunder merupakan raw data (data mentah) yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung berdasarkan hasil Survei Ekonomi Sosial 
Nasional (SUSENAS) tahun 2019. Data mentah pada penelitian ini sebanyak 9.653 RT 
yang kemudian dilakukan uji outlier. 

Uji outlier  adalah pengujian terhadap kondisi observasi dari suatu data yang 
memiliki karakteristik sangat berbeda dari data lainnya atau uji ini digunakan untuk 
mencari data yang termasuk data pencilan.  Untuk mendeteksi adanya outlier atau 
pencilan, data perlu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam standar score (z-score).  Jika 
nilai dari z-score yaitu ≤ -3 dan ≥ 3 maka dikategorikan menjadi data outlier (Ghozali, 
2016). Apabila terjadi outlier data maka data outlier tersebut dikeluarkan dari analisis ini. 
Berdasarkan hasil uji outlier, terdapat 599 data outlier sehingga data yang dianalisis 
sebanyak 9.054 RT.  

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif dan verifikatif. Analisis deskriptif kuantitatif pada penelitian ini menggunakan 
ringkasan angka dalam bentuk tabel untuk mengetahui gambaran sejauh mana kondisi 
tingkat diversifikasi konsumsi pangan RT di Provinsi Lampung. Diversifikasi konsumsi 
pangan diukur menggunakan Indeks Berry (Berry Index). Analisis verifikatif digunakan 
untuk  mengindentifikasi faktor-faktor determinan diversifikasi konsumsi pangan 
dengan metode regresi berganda sebelumnya dilakukan pengujian asumsi meliputi uji 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas dapat dideteksi 
melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan uji heteroskedastis menggunakan 
metode uji White. Setelah itu, dilakukan pengujian kriteria statistik yaitu meliputi 
koefisien determinasi (R2), uji F-statistik dan uji t-statistik. 

Variabel yang digunakan pada penelitian adalah pendapatan RT, jumlah ART, 
umur KRT, tingkat pendidikan KRT dan ibu, tipe wilayah, gender KRT, dan  tingkat 
kesejahteraan RT. Pendapatan RT merupakan jumlah uang yang diterima oleh RT yang 
didekati dari perhitungan total pengeluaran per bulan (Rupiah/bulan). Tipe wilayah 
diukur dengan skala dummy (1= jika tipe wilayah perkotaan; 0 = jika tipe wilayah 
perdesaaan). Begitu pula gender KRT diukur dengan skala dummy (1= jika jenis kelamin 
laki-laki; 0 = jika jenis kelamin perempuan).  
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Tingkat kesejahteraan RT terdiri dari 3 kategori yaitu sejahtera, prasejahtera dan 
belum sejahtera yang berdasarkan persentase pengeluaran pangan (PP). Persentase PP 
dihitung dari PP dibagi total pengeluaran RT dikali 100 persen. Rumah tangga sejahtera 
merupakan RT yang persentase PP < 50 %, RT pra sejahtera adalah persentase PP 
berkisar 50 – 60 %, dan RT belum sejahtera persentase PP > 60 %.   Kemudian klasifikasi 
tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan skala dummy tingkat kesejahteraan 1 (1 = 
RT prasejahtera; 0 = lainnya) dan dummy tingkat kesejahteraan 2 (1 = RT sejahtera; 0 = 
lainnya). 
 
Pengukuran Indeks Berry  

Diversifikasi pangan  merupakan aspek kuantitatif  penting terkait pangan. 
Variasi/ diversitas pangan rumah tangga dapat diukur dengan Indeks Berry (Alexandri et 
al. 2015).  Menurut Thiele and Weiss (2003), meskipun terdapat beberapa indeks dalam 
mengukur variasi keragaman konsumsi pangan, alternatif yang paling tepat adalah 
Indeks Berry. Indeks Berry dirumuskan sebagai berikut:  
Indeks Berry: 
 

      ∑      
                  (1) 

 
Dimana BIi merupakan Indeks Berry untuk rumah tangga i, Si adalah Share budget 

pengeluaran untuk produk j pada anggaran makan rumah  tangga i, dan j merupakan 
komoditas pangan yang terdiri  dari: (1) padi-padian; (2) umbi-umbian; (3) daging; (4) 
telur dan susu; (5) ikan/kerang/cumi/udang; (6) minyak dan lemak; (7) kacang-
kacangan; (8) buah dan biji berminyak (9) gula; (10) sayuran; (11) buah-buahan; (12) lain-
lainnya serta n merupakan batas atas.  

Asumsi dalam perhitungan ini adalah bila nilai BI = 0, berarti rumah tangga 
tersebut hanya membeli satu produk pangan, dan bila nilai BI = 1 berarti rumah tangga 
tersebut membeli semua jenis produk pangan. Menurut penelitian (Thiele and Weiss 
2003) dan (Qineti et al. 2004), nilai Indeks Berry yang terletak pada interval antara 0 dan 
1 dapat menyebabkan asumsi normalitas mungkin tidak terpenuhi sehingga diperlukan 
estimator yang memastikan bahwa nilai prediksi untuk BIi berada pada interval (0, 1).  
Salah satu transformasi populer untuk Indeks Berry dalam memastikan nilai prediksi 
berada dalam interval adalah transformasi logaritma yang dapat dirumuskan sebagai 
berikut:  

 
        [             ⁄ ]              (2) 

 
Determinan Diversifikasi Konsumsi Pangan 

Untuk mengidentifikasi determinan diversifikasi konsumsi pangan pada tingkat 
rumah tangga di Provinsi Lampung digunakan analisis regresi linear berganda model 
OLS. Model regresi penelitian di bawah ini merupakan gabungan atau modifikasi model 
dari penelitian terdahu yaitu  penelitian Thiele and Weiss (2003) dan penelitian Ismiasih 
et al. (2013). Penelitian Thiele and Weiss (2003) merupakan penelitian mengenai 
permintaan konsumen terhadap diversifikasi konsumsi pangan di Jerman dengan 
menggunakan perhitungan BI sedangkan penelitian Ismiasih et al. (2013) merupakan 
penelitian mengenai analisis diversifikasi konsumsi RT di DIY Yogyakarta dengan 
menggunakan perhitungan Indeks Entrophy. Model regresi ini penelitian ini secara 
matematis dapat dinyatakan dalam model sebagai berikut: 
                                                                           

                                                                        (3) 
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Tingkat kesejahteraan RT terdiri dari 3 kategori yaitu sejahtera, prasejahtera dan 
belum sejahtera yang berdasarkan persentase pengeluaran pangan (PP). Persentase PP 
dihitung dari PP dibagi total pengeluaran RT dikali 100 persen. Rumah tangga sejahtera 
merupakan RT yang persentase PP < 50 %, RT pra sejahtera adalah persentase PP 
berkisar 50 – 60 %, dan RT belum sejahtera persentase PP > 60 %.   Kemudian klasifikasi 
tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan skala dummy tingkat kesejahteraan 1 (1 = 
RT prasejahtera; 0 = lainnya) dan dummy tingkat kesejahteraan 2 (1 = RT sejahtera; 0 = 
lainnya). 
 
Pengukuran Indeks Berry  

Diversifikasi pangan  merupakan aspek kuantitatif  penting terkait pangan. 
Variasi/ diversitas pangan rumah tangga dapat diukur dengan Indeks Berry (Alexandri et 
al. 2015).  Menurut Thiele and Weiss (2003), meskipun terdapat beberapa indeks dalam 
mengukur variasi keragaman konsumsi pangan, alternatif yang paling tepat adalah 
Indeks Berry. Indeks Berry dirumuskan sebagai berikut:  
Indeks Berry: 
 

      ∑      
                  (1) 

 
Dimana BIi merupakan Indeks Berry untuk rumah tangga i, Si adalah Share budget 

pengeluaran untuk produk j pada anggaran makan rumah  tangga i, dan j merupakan 
komoditas pangan yang terdiri  dari: (1) padi-padian; (2) umbi-umbian; (3) daging; (4) 
telur dan susu; (5) ikan/kerang/cumi/udang; (6) minyak dan lemak; (7) kacang-
kacangan; (8) buah dan biji berminyak (9) gula; (10) sayuran; (11) buah-buahan; (12) lain-
lainnya serta n merupakan batas atas.  

Asumsi dalam perhitungan ini adalah bila nilai BI = 0, berarti rumah tangga 
tersebut hanya membeli satu produk pangan, dan bila nilai BI = 1 berarti rumah tangga 
tersebut membeli semua jenis produk pangan. Menurut penelitian (Thiele and Weiss 
2003) dan (Qineti et al. 2004), nilai Indeks Berry yang terletak pada interval antara 0 dan 
1 dapat menyebabkan asumsi normalitas mungkin tidak terpenuhi sehingga diperlukan 
estimator yang memastikan bahwa nilai prediksi untuk BIi berada pada interval (0, 1).  
Salah satu transformasi populer untuk Indeks Berry dalam memastikan nilai prediksi 
berada dalam interval adalah transformasi logaritma yang dapat dirumuskan sebagai 
berikut:  

 
        [             ⁄ ]              (2) 

 
Determinan Diversifikasi Konsumsi Pangan 

Untuk mengidentifikasi determinan diversifikasi konsumsi pangan pada tingkat 
rumah tangga di Provinsi Lampung digunakan analisis regresi linear berganda model 
OLS. Model regresi penelitian di bawah ini merupakan gabungan atau modifikasi model 
dari penelitian terdahu yaitu  penelitian Thiele and Weiss (2003) dan penelitian Ismiasih 
et al. (2013). Penelitian Thiele and Weiss (2003) merupakan penelitian mengenai 
permintaan konsumen terhadap diversifikasi konsumsi pangan di Jerman dengan 
menggunakan perhitungan BI sedangkan penelitian Ismiasih et al. (2013) merupakan 
penelitian mengenai analisis diversifikasi konsumsi RT di DIY Yogyakarta dengan 
menggunakan perhitungan Indeks Entrophy. Model regresi ini penelitian ini secara 
matematis dapat dinyatakan dalam model sebagai berikut: 
                                                                           

                                                                        (3) 
 

Dimana TBIi merupakan transformasi berry index (diversifikasi konsumsi) untuk 
rumah tangga i, α1  adalah Intersept, β1 – β5 adalah parameter yang diduga, X1 adalah 
pendapatan RT per bulan (Rp/bulan), X2 adalah jumlah ART (orang), X3 adalah umur KRT 
(tahun), X4 adalah tingkat pendidikan KRT,  X5 adalah tingkat pendidikan Ibu, DW adalah 
dummy tipe wilayah (1 = perkotaan, 0 = pedesaaan), Dgender adalah dummy gender KRT (1= 
laki-laki dan 0 = perempuan), DKS1 adalah dummy tingkat kesejahteraan RT 1 (1= RT 
prasejahtera dan 0 = lainnya), dan DKS2 adalah dummy tingkat kesejahteraan RT 2 (1= RT 
sejahtera, dan 0 = lainnya ) serta ϵi adalah galat.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Karakteristik Rumah tangga di Provinsi Lampung  

Hasil Susenas 2019 di Provinsi Lampung menunjukkan rata-rata pendapatan RT 
per bulan adalah sebesar Rp 3.065.977,61. Ditinjau dari tipe wilayah, rata-rata 
pendapatan RT per bulan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan RT di 
perdesaan. Rata-rata pendapatan RT di perkotaan sebesar Rp 3.845.769,65/bulan 
sedangkan di perdesaan sebesar Rp 2.830.638,51/bulan.  

Gambar 1 menunjukkan sebagian besar RT di Provinsi Lampung memiliki rata-
rata pendapatan RT di atas Garis Kemiskinan (GK). RT yang memiliki rata-rata 
pendapatan per bulan di bawah GK merupakan RT miskin. Berdasarkan BPS (2019), GK 
pendatan RT di Provinsi Lampung tahun 2019 adalah Rp 1.966.052,00. 

 
Sumber: Data Diolah  

Gambar 1 Persentase RT berdasarkan GK 
   

Rata-rata pengeluaran pangan dan non pangan RT perbulan secara berurutan 
adalah sebesar Rp 1.672.036,23 dan Rp 1.393.941,39 dengan persentase pengeluaran 
pangan dan non pangan secara berurutan adalah sebesar 57,16 persen dan 42,84 persen. 
Masih tingginya persentase pengeluaran pangan menunjukkan RT di Provinsi Lampung 
masih belum sejahtera. Menurut Deaton and Muellbauer (1980) semakin sejahtera RT, 
maka proporsi pengeluaran pangan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. 

Karakteristik RT di Provinsi Lampung menunjukkan dari 9.054 RT sebanyak 89,52 
persen RT dipimpin oleh laki-laki.  Terlihat pula, sebanyak 5.163 RT (57,02 %) memiliki 
jumlah ART sebanyak 3 – 4 orang (Tabel 1). Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
sebagian besar umur KRT di Provinsi Lampung termasuk umur produktif (88,53 %) 
dengan persentase terbanyak KRT adalah berumur antara 31 – 45 tahun (38,12 %). Umur 
produktif merupakan umur ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan 
sesuatu atau berumur 15 – 65 tahun (BPS, 2019).  
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Tabel 1  Karakteristik rumah tangga di Provinsi Lampung 
Variabel  Frekuensi (n = 9.054)  Persentase (%)   

ART (Orang) 1 – 2 1.813 20,02 
 3 – 4 5.163 57,02 
 > 5 2.078 22,95 
Umur KRT (tahun)  16-30 640 7,07 

31-45 3.451 38,12 
 46-60 3.275 36,17 

 61-75 650 7,18 
 >76 1.038 11,46 
Pendidikan KRT TS 2.133 23,56 

SD 2.863 31,62 
 SMP 1.774 19,59 
 SMA 1.871 20,66 
 Diploma 

(D1/D2/D3) 
90 0,99 

 Sarjana (S1/S2) 323 3,57 
Pendidikan Ibu  TS 3026 33,42 

SD 2.413 26,65 
 SMP 1.811 20,00 
 SMA 1.375 15,19 
 Diploma 

(D1/D2/D3) 
139 1,54 

 Sarjana (S1/S2) 290 3,20 
Tipe Wilayah  Perkotaan 2.099 23,18 

Perdesaan  6.955 76,82 
Gender  Laki-laki  8.105 89,52 

 Perempuan 949 10,48 
Tingkat Kesejahteraan  Belum sejahtera 3.995 44,12 

Pra sejahtera 2.796 30,88 
 Sejahtera 2.263 24,99 

Keterangan: TS = tidak sekolah/ tidak lulus SD 
Sumber : Data Diolah, 2019 
 

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar KRT di Provinsi Lampung memiliki tingkat 
pendidikan SD (31,62 %) dan sebanyak 23,56 persen tidak lulus SD/ tidak sekolah. 
Terlihat pula sebanyak 33,46 persen tingkat pendidikan Ibu RT juga tidak sekolah/ tidak 
lulus sekolah dasar (SD). Masih rendahnya tingkat pendidikan perlu diperhatikan oleh 
pemerintah karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia.  
Dengan adanya pendidikan maka manusia akan mempunyai wawasan yang luas dan pola 
pikir yang maju. Selain itu, menurut penelitian (Aini et al. 2018) pendidikan merupakan 
salah satu esensi yang mengandung moral pada individu dan sebagai sarana sosial dalam 
mencapai kesejahteran kehidupan yang lebih baik. Ini berarti semakin tinggi tingkat 
pendidikan maka seseorang tersebut akan dapat menopang hidupnya lebih layak yang 
berhubungan dengan semakin tinggi pula pendapatannya.  Berdasarkan tipe wilayah, 
terdapat 6.955 RT (78,62 %) termasuk tipe wilayah perdesaan dan sisanya RT tipe wilayah 
perkotaan. Selain ini terlihat pula, RT di Provinsi Lampung masih banyak RT yang belum 
sejahtera (44,12 %).  
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Tabel 1  Karakteristik rumah tangga di Provinsi Lampung 
Variabel  Frekuensi (n = 9.054)  Persentase (%)   

ART (Orang) 1 – 2 1.813 20,02 
 3 – 4 5.163 57,02 
 > 5 2.078 22,95 
Umur KRT (tahun)  16-30 640 7,07 

31-45 3.451 38,12 
 46-60 3.275 36,17 

 61-75 650 7,18 
 >76 1.038 11,46 
Pendidikan KRT TS 2.133 23,56 

SD 2.863 31,62 
 SMP 1.774 19,59 
 SMA 1.871 20,66 
 Diploma 

(D1/D2/D3) 
90 0,99 

 Sarjana (S1/S2) 323 3,57 
Pendidikan Ibu  TS 3026 33,42 

SD 2.413 26,65 
 SMP 1.811 20,00 
 SMA 1.375 15,19 
 Diploma 

(D1/D2/D3) 
139 1,54 

 Sarjana (S1/S2) 290 3,20 
Tipe Wilayah  Perkotaan 2.099 23,18 

Perdesaan  6.955 76,82 
Gender  Laki-laki  8.105 89,52 

 Perempuan 949 10,48 
Tingkat Kesejahteraan  Belum sejahtera 3.995 44,12 

Pra sejahtera 2.796 30,88 
 Sejahtera 2.263 24,99 

Keterangan: TS = tidak sekolah/ tidak lulus SD 
Sumber : Data Diolah, 2019 
 

Tabel 1 menunjukkan sebagian besar KRT di Provinsi Lampung memiliki tingkat 
pendidikan SD (31,62 %) dan sebanyak 23,56 persen tidak lulus SD/ tidak sekolah. 
Terlihat pula sebanyak 33,46 persen tingkat pendidikan Ibu RT juga tidak sekolah/ tidak 
lulus sekolah dasar (SD). Masih rendahnya tingkat pendidikan perlu diperhatikan oleh 
pemerintah karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia.  
Dengan adanya pendidikan maka manusia akan mempunyai wawasan yang luas dan pola 
pikir yang maju. Selain itu, menurut penelitian (Aini et al. 2018) pendidikan merupakan 
salah satu esensi yang mengandung moral pada individu dan sebagai sarana sosial dalam 
mencapai kesejahteran kehidupan yang lebih baik. Ini berarti semakin tinggi tingkat 
pendidikan maka seseorang tersebut akan dapat menopang hidupnya lebih layak yang 
berhubungan dengan semakin tinggi pula pendapatannya.  Berdasarkan tipe wilayah, 
terdapat 6.955 RT (78,62 %) termasuk tipe wilayah perdesaan dan sisanya RT tipe wilayah 
perkotaan. Selain ini terlihat pula, RT di Provinsi Lampung masih banyak RT yang belum 
sejahtera (44,12 %).  

 
 
 

Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga  
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat diversifikasi konsumsi pangan RT di 

Provinsi Lampung termasuk kategori diversifikasi sedang dengan rata-rata BI rumah 
tanggga adalah sebesar 0,822 dan standar deviasi sebesar 0,058. Pengkategorian tingkat 
diversifikasi konsumsi RT pada penelitian ini berdasarkan perhitungan pada Tabel 2 yang 
terdiri 3 tingkat diversifikasi konsumsi pangan  yaitu diversifikasi rendah (BI < 0,789), 
diversifikasi sedang (0,789 ≤ BIi ≤ 0,865) dan diversifikasi tinggi (BIi > 0,865).  

Terlihat pula pada Tabel 2 bahwa sebanyak 73,49 persen RT di Provinsi Lampung 
termasuk kategori diversifikasi sedang, 14,17 persen RT diversifikasi rendah dan 12,34 
persen RT diversifikasi tinggi. Menurut penelitian Alexandri et al. (2015) di Romania, 
rumah tangga yang dikategorikan diversifikasi sangat tinggi adalah rumah tangga yang  
memilki nilai Index Berry > 0,950.  Nilai Indeks Berry yang semakin mendekati nilai 1,00 
memperlihatkan rumah tangga tersebut telah mengonsumsi produk hampir semua 
kelompok pangan yang ada. 
 
Tabel 2 Tingkat diversifikasi konsumsi pangan RT 

Tingkat Diversifikasi Konsumsi Pangan  Frekuensi (n = 9.054) Persentase (%) 
Diversifikasi rendah  (BIi >  ̅ + SD) 1.283 14,17 

Diversifikasi sedang  
( ̅ - SD ≤ BIi ≥  ̅ + SD) 6.654 73,49 

Diversifikasi tinggi 
(BIi  <  ̅ – SD) 1.117 12,34 

Keterangan: BIi =Indeks Berry,  ̅ = rata-rata Berry Index, SD= Standar Deviasi. 
Sumber      :  Data Susenas Diolah, 2019 
 

Menurut gender KRT, nilai Indeks Berry RT yang dikepalai laki-laki atau 
perempuan tidak jauh berbeda yaitu 0,827 dan 0,829. Akan tetapi, dapat dilihat pula pada 
Tabel 3, RT yang dikepalai perempuan memiliki rata-rata pendapatan RT dan persentase 
pengeluaran pangan lebih rendah dibandingkan dengan KRT laki-laki. Hal ini 
menunjukkan, RT dikepalai perempuan dengan pendapatan RT dan persentase 
pengeluaran pangan yang lebih rendah mampu mengimbangi tingkat diversifikasi 
konsumsi pangan yang RT dikepalai oleh laki-laki. Menurut Taruvinga, Muchenje, and 
Mushunje (2013) rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki kemungkinan yang 
lebih tinggi dalam menganekaragamkan konsumsi pangannya dibandingkan dengan laki-
laki dikarenakan perempuan menghabiskan lebih banyak untuk makanan berkualitas 
tinggi dan lebih kaya akan nutrisi. Selain itu, menurut Mayasari  et al. (2018) peran 
perempuan juga lebih besar dalam penentuan proporsi pangan rumah tangga. 

Berdasarkan jumlah ART, rumah tangga yang beranggota 3 – 4 orang memiliki 
rata-rata BI lebih tinggi dibandingkan dengan RT dengan jumlah ART lebih dari 5 orang. 
Nilai Indeks Berry pada rumah tangga yang terdiri dari 3 – 4 orang adalah 0,829 
sedangkan RT dengan jumlah ART lebih dari 5 orang sebesar 0,820 (Tabel 3). Menurut 
penelitian Dewanti et al. (2020) rumah tangga yang memiliki jumlah ART lebih dari 4 
berpeluang lebih kecil untuk memiliki tingkat diversifikasi yang tinggi. Berdasarkan 
karakteristik umur KRT terlihat rata-rata nilai BI tidak berbeda jauh (Tabel 3).  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan KRT dengan tingkat pendidikan sarjana 
memiliki nilai rata-rata BI tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan KRT 
lainnya. Begitu pula, pada tingkat pendidikan Ibu lulusan diploma dan sarjana memiliki 
tingkat diversifikasi lebih baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya dengan 
rata-rata nilai BI-nya sebesar 0,839 dan 0,838 (Tabel 3). Dewanti et al. (2020) dan 
Musta’in and Saputro (2021) menyimpulkan semakin tinggi pendidikan menyebabkan 
seseorang  memiliki pilihan yang lebih luas dalam penentuan makanan yang dikonsumsi 



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

32 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini biasanya sejalan dengan tingkat 
diversifikasi konsumsi pangannya yang menjadi lebih baik. Terlihat pula pada Tabel 3 
bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan juga diikuti semakin meningkatnya rata-rata 
pendapatan RT. Menurut Fadli (2013) pendapatan keluarga secara umum bisa 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan KRT. Hal ini yang diduga pula tingkat diversifikasi 
konsumsi pangan menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya pendapatan maka akses 
untuk pangan RT lebih mudah, sehingga RT dimungkinkan dapat membeli berbagai 
macam produk pangan.  

Menurut karakteristik tipe wilayah, RT di perkotaan memiliki tingkat diversifikasi 
konsumsi pangan lebih baik dibandingkan dengan RT di perdesaan dengan rata-rata nilai 
BI sebesar 0,836 dan rata-rata pendapatan RT Rp 3.845.769,65/bulan. Berdasarkan Tabel 
3, RT kategori sejahtera memiliki rata-rata BI paling tinggi dibandingkan dengan rumah 
tangga pra sejahtera dan belum sejahtera. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
sebanyak 2.263 rumah tangga kategori sejahtera (24,99 %) memiliki rata-rata nilai Indeks 
Berry pada sebesar 0,833 (rata-rata pendapatan RT sebesar Rp 4.167.383,71/bulan dan 
rata-rata persentase pengeluaran pangan 41,42 %), rumah tangga pra sejahtera 0,828 
(rata-rata pendapatan Rp 2.903.733,29/ bulan dan rata-rata pengeluaran pangan 55,44 
%), dan rumah tangga belum sejahtera 0,823 (rata-rata pendapatan Rp 2.555.627,96/ 
bulan dan rata-rata persentase pengeluaran pangan 67,27 %). 
 
Tabel 3  Rekapitulasi diversifikasi konsumsi pangan (BI) rumah tangga di Provinsi 

Lampung 2019 
Variabel Rata-rata BI Rata-rata pendapatan RT 

per bulan (Rp/bulan) 
Persentase pengeluaran 

pangan (%) 

Gender   
Laki-laki 0,827 3.138.987,11 57,54 
Perempuan 0,829 2.442.434,95 53,87 
Jumlah ART    
1 - 2 orang 0,828 2.064.730,94 55,05 
3 - 4 orang 0,829 3.132.992,16 56,95 
> 5 orang  0,82 3.773.034,47 59,5 
Umur KRT    
16-30 0,825 2.721.799,41 56,86 
31-45 0,827 3.178.314,64 57,49 
46-60 0,828 3.281.208,66 56,44 
61-76 0,827 2.899.368,45 57,8 
>76 0,825 2.329.959,57 58,09 
Tingkat Pendidikan KRT 
TS 0,821 1.390.568,05 59,32 
SD 0,825 1.621.968,83 59,1 
SMP 0,828 1.672.864,37 57,74 
SMA 0,834 1.921.993,53 53,98 
D1/D2/D3 0,834 2.313.687,38 47,39 
Sarjana(S1/S2) 0,839 2.343.326,52 43,55 
Tingkat Pendidikan Ibu 
TS 0,823 2.525.908,01 57,96 
SD 0,823 2.932.854,64 59,39 
SMP 0,83 3.067.322,01 57,92 
SMA 0,836 3.739.778,46 54,1 
D1/D2/D3 0,839 5.285.591,93 45,51 
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berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini biasanya sejalan dengan tingkat 
diversifikasi konsumsi pangannya yang menjadi lebih baik. Terlihat pula pada Tabel 3 
bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan juga diikuti semakin meningkatnya rata-rata 
pendapatan RT. Menurut Fadli (2013) pendapatan keluarga secara umum bisa 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan KRT. Hal ini yang diduga pula tingkat diversifikasi 
konsumsi pangan menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya pendapatan maka akses 
untuk pangan RT lebih mudah, sehingga RT dimungkinkan dapat membeli berbagai 
macam produk pangan.  

Menurut karakteristik tipe wilayah, RT di perkotaan memiliki tingkat diversifikasi 
konsumsi pangan lebih baik dibandingkan dengan RT di perdesaan dengan rata-rata nilai 
BI sebesar 0,836 dan rata-rata pendapatan RT Rp 3.845.769,65/bulan. Berdasarkan Tabel 
3, RT kategori sejahtera memiliki rata-rata BI paling tinggi dibandingkan dengan rumah 
tangga pra sejahtera dan belum sejahtera. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
sebanyak 2.263 rumah tangga kategori sejahtera (24,99 %) memiliki rata-rata nilai Indeks 
Berry pada sebesar 0,833 (rata-rata pendapatan RT sebesar Rp 4.167.383,71/bulan dan 
rata-rata persentase pengeluaran pangan 41,42 %), rumah tangga pra sejahtera 0,828 
(rata-rata pendapatan Rp 2.903.733,29/ bulan dan rata-rata pengeluaran pangan 55,44 
%), dan rumah tangga belum sejahtera 0,823 (rata-rata pendapatan Rp 2.555.627,96/ 
bulan dan rata-rata persentase pengeluaran pangan 67,27 %). 
 
Tabel 3  Rekapitulasi diversifikasi konsumsi pangan (BI) rumah tangga di Provinsi 

Lampung 2019 
Variabel Rata-rata BI Rata-rata pendapatan RT 

per bulan (Rp/bulan) 
Persentase pengeluaran 

pangan (%) 

Gender   
Laki-laki 0,827 3.138.987,11 57,54 
Perempuan 0,829 2.442.434,95 53,87 
Jumlah ART    
1 - 2 orang 0,828 2.064.730,94 55,05 
3 - 4 orang 0,829 3.132.992,16 56,95 
> 5 orang  0,82 3.773.034,47 59,5 
Umur KRT    
16-30 0,825 2.721.799,41 56,86 
31-45 0,827 3.178.314,64 57,49 
46-60 0,828 3.281.208,66 56,44 
61-76 0,827 2.899.368,45 57,8 
>76 0,825 2.329.959,57 58,09 
Tingkat Pendidikan KRT 
TS 0,821 1.390.568,05 59,32 
SD 0,825 1.621.968,83 59,1 
SMP 0,828 1.672.864,37 57,74 
SMA 0,834 1.921.993,53 53,98 
D1/D2/D3 0,834 2.313.687,38 47,39 
Sarjana(S1/S2) 0,839 2.343.326,52 43,55 
Tingkat Pendidikan Ibu 
TS 0,823 2.525.908,01 57,96 
SD 0,823 2.932.854,64 59,39 
SMP 0,83 3.067.322,01 57,92 
SMA 0,836 3.739.778,46 54,1 
D1/D2/D3 0,839 5.285.591,93 45,51 

Sarjana(S1/S2) 0,838 5.541.974,64 45,46 
Tipe Wilayah 
Perkotaan 0,836 3.845.769,65 53,69 
Perdesaan 0,824 2.830.638,51 58,2 
Tingkat Kesejahteraan RT 
Belum 
Sejahtera 

0,823 2.555.627,96 67,27 

Prasejahtera 0,828 2.903.733,29 55,44 
Sejahtera 0,833 4.167.383,71 41,42 

Keterangan : TS = tidak bersekolah/tidak lulus SD 
Sumber       : Susenas Data Diolah, 2019 
 
Determinan diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga  

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini menunjukkan tidak terjadi 
multikolinearitas.  Nilai VIF pada model ini berkisar 1,108 hingga 1,965 (Tabel 4).  Menurut 
Wahyudi (2016), tidak adanya variable dengan nilai VIF lebih dari 10 menunjukkan bahwa 
tidak terjadi multikolinearitas pada model.  Selain itu, hasil uji white menunjukkan 
terdapat masalah heteroskedastisitas (Prob. Chi Square lebih kecil daripada α = 0,01). 
Oleh karena itu, dilakukan metode Generalized Least Square (GLS) untuk mengatasi 
permasalahan tersebut (metode White HC).  Metode White-HC merupakan metode yang 
melakukan koreksi terhadap standard error dari koefisien regresi. Hasilnya menunjukkan 
perubahan nilai standard error dengan White-HC tidak lebih dari 1,5 kali dari standard 
error yang dihasilkan metode OLS sehingga permasalahan heterokedastisitas pada 
model ini bukanlah masalah serius (Wahyudi, 2016). 

 
Tabel 4 Hasil uji multikolinieritas 

Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF 
C 0,007886 1.338,749 NA 

Ln_X1 3,46E-05 1.287,385 1,690735 
Ln_X2 4,99E-05 13,922 1,539954 
Ln_X3 0,000101 253,529 1,337742 
Ln_X4 1,07E-05 6,488 1,641270 
Ln_X5 1,06E-05 5,632 1,965083 

Dummy wilayah (Dw) 3,60E-05 1,414 1,086839 
Dummy gender (Dgender) 8,53E-05 1,517 1,358757 

Dummy tingkat 
Kesejahteraan 1 (DKS1) 

3,37E-05 1,766 1,221192 

Dummy tingkat 
Kesejahteraan 2 (DKS2) 

4,82E-05 2,043 1,533011 

 
Hasil penelitian menunjukkan nilai R2 dari model ini sebesar 0,152 yang artinya 

sebesar 15,2 persen variasi diversifikasi konsumsi pangan RT dapat dijelaskan oleh 
variabel pendapatan, jumlah ART, umur KRT, pendidikan KRT, pendidikan IRT, dummy 
wilayah, dummy jenis kelamin KRT, serta dummy tingkat kesejahteraan yang ada didalam 
model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 
model (Tabel 5). Menurut Mayasari et al. (2018) rendahnya nilai R-square disebabkan data 
yang digunakan merupakan data cross section yang memiliki tingkat heterogenitas yang 
tinggi. Selanjutnya, menurut Gujarati (2010), R-square yang rendah bukan merupakan 
masalah karena data cross section umumnya melibatkan beberapa observasi yang 
memiliki diversitas yang tinggi. 
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Hasil uji statistik F pada model regresi penelitian ini menunjukkan nilai 
signifikansi atau Prob (F-statistic) sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari   = 0,01.  
Artinya secara bersama-sama variabel pendapatan, jumlah ART, umur KRT, pendidikan 
KRT, pendidikan ibu, dummy wilayah, dummy gender KRT, dummy tingkat kesejahteraan 
berpengaruh nyata terhadap diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi 
Lampung dengan tingkat kepercayaan 99 persen (Tabel 5).  

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan variabel pendidikan KRT(X4) dan 
dummy tingkat kesejahteran 1 (DKS1) yang tidak signifikan karena p-value lebih besar dari  
α = 0,01. Adapun  variabel pendapatan rumah tangga (X1), jumlah anggota rumah tangga 
(X2), umur KRT (X3), pendidikan Ibu (X5), Dummy wilayah (DW), dummy gender KRT 
(Dgender) dan dummy Kesejahteraan 2 (DKS2) berpengaruh nyata terhadap diversifikasi 
konsumsi pangan rumah tangga pada tingkat kepercayaan 99 persen (Tabel 5).  
 
Tabel 5  Hasil analisis determinan diversifikasi konsumsi pangan RT di Provinsi Lampung 

tahun 2019 
Variabel Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 

C -1,230*** 0,09 -13,19 0,000 
Ln_X1 0,194*** 0,01 30,87 0,000 
Ln_X2 -0,157*** 0,01 -19,89 0,000 
Ln_X3 0,038*** 0,01 3,70 0,000 
Ln_X4 0,002ts** 0,00 0,51 0,610 
Ln_X5 0,029*** 0,00 8,48 0,000 
Dummy wilayah (Dw) 0,034*** 0,01 5,92 0,000 
Dummy gender KRT (Dgender) -0,054*** 0,01 -5,82 0,000 
Dummy tingkat Kesejahteraan 1 (DKS1)  0,004ts** 0,01 -0,65 0,516 
Dummy tingkat Kesejahteraan 2 (DKS2) -0,062*** 0,01 -9,05 0,000 
R-squared 0,152       
Adjusted R-squared 0,151    
S.E. of Regresion  0,231    
F-statistic 179,75    
Prob(F-statistic) 0,00       
Keterangan:  *** = signifikan α = 0,01 ; ** = signifikan α = 0,05 ; * = signifikan α = 0,1 ;   

dan ts = tidak signifikan  
Sumber  : Data Susenas Diolah, 2019  
 

Berdasarkan    hasil    regresi    OLS    maka  determinan keragaman konsumsi 
pangan rumah tangga di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh variabel sosial-ekonomi 
sebagai berikut : 
Pendapatan rumah tangga  

Variabel pendapatan rumah tangga memiliki parameter estimasi sebesar 0,194 
dengan nilai koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada peningkatan 
pendapatan 10 persen maka diversifikasi/ keragaman konsumsi pangan rumah tangga 
akan naik sebesar 1,94 persen.  Dengan demikian semakin bertambahnya pendapatan 
rumah tangga maka keragaman konsumsi pangan rumah tangga akan lebih beragam.  Hal 
ini sejalan dengan penelitian Alexandri et al. (2015), Taruvinga et al. (2013) dan Rinaldi et 
al. (2017) yang dapat disimpulkan dengan adanya peningkatan pendapatan akan 
meningkatkan konsumsi pangan yang lebih beragam. Menurut  Gevisioner et al.  (2015) 
adanya perubahan pendapatan secara langsung memengaruhi perubahaan konsumsi 
pangan individu itu sendiri atau rumah tangga sehingga peningkatan pendapatan 
memiliki peluang besar untuk membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih 
baik.  
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Hasil uji statistik F pada model regresi penelitian ini menunjukkan nilai 
signifikansi atau Prob (F-statistic) sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari   = 0,01.  
Artinya secara bersama-sama variabel pendapatan, jumlah ART, umur KRT, pendidikan 
KRT, pendidikan ibu, dummy wilayah, dummy gender KRT, dummy tingkat kesejahteraan 
berpengaruh nyata terhadap diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi 
Lampung dengan tingkat kepercayaan 99 persen (Tabel 5).  

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan variabel pendidikan KRT(X4) dan 
dummy tingkat kesejahteran 1 (DKS1) yang tidak signifikan karena p-value lebih besar dari  
α = 0,01. Adapun  variabel pendapatan rumah tangga (X1), jumlah anggota rumah tangga 
(X2), umur KRT (X3), pendidikan Ibu (X5), Dummy wilayah (DW), dummy gender KRT 
(Dgender) dan dummy Kesejahteraan 2 (DKS2) berpengaruh nyata terhadap diversifikasi 
konsumsi pangan rumah tangga pada tingkat kepercayaan 99 persen (Tabel 5).  
 
Tabel 5  Hasil analisis determinan diversifikasi konsumsi pangan RT di Provinsi Lampung 

tahun 2019 
Variabel Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 

C -1,230*** 0,09 -13,19 0,000 
Ln_X1 0,194*** 0,01 30,87 0,000 
Ln_X2 -0,157*** 0,01 -19,89 0,000 
Ln_X3 0,038*** 0,01 3,70 0,000 
Ln_X4 0,002ts** 0,00 0,51 0,610 
Ln_X5 0,029*** 0,00 8,48 0,000 
Dummy wilayah (Dw) 0,034*** 0,01 5,92 0,000 
Dummy gender KRT (Dgender) -0,054*** 0,01 -5,82 0,000 
Dummy tingkat Kesejahteraan 1 (DKS1)  0,004ts** 0,01 -0,65 0,516 
Dummy tingkat Kesejahteraan 2 (DKS2) -0,062*** 0,01 -9,05 0,000 
R-squared 0,152       
Adjusted R-squared 0,151    
S.E. of Regresion  0,231    
F-statistic 179,75    
Prob(F-statistic) 0,00       
Keterangan:  *** = signifikan α = 0,01 ; ** = signifikan α = 0,05 ; * = signifikan α = 0,1 ;   

dan ts = tidak signifikan  
Sumber  : Data Susenas Diolah, 2019  
 

Berdasarkan    hasil    regresi    OLS    maka  determinan keragaman konsumsi 
pangan rumah tangga di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh variabel sosial-ekonomi 
sebagai berikut : 
Pendapatan rumah tangga  

Variabel pendapatan rumah tangga memiliki parameter estimasi sebesar 0,194 
dengan nilai koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada peningkatan 
pendapatan 10 persen maka diversifikasi/ keragaman konsumsi pangan rumah tangga 
akan naik sebesar 1,94 persen.  Dengan demikian semakin bertambahnya pendapatan 
rumah tangga maka keragaman konsumsi pangan rumah tangga akan lebih beragam.  Hal 
ini sejalan dengan penelitian Alexandri et al. (2015), Taruvinga et al. (2013) dan Rinaldi et 
al. (2017) yang dapat disimpulkan dengan adanya peningkatan pendapatan akan 
meningkatkan konsumsi pangan yang lebih beragam. Menurut  Gevisioner et al.  (2015) 
adanya perubahan pendapatan secara langsung memengaruhi perubahaan konsumsi 
pangan individu itu sendiri atau rumah tangga sehingga peningkatan pendapatan 
memiliki peluang besar untuk membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih 
baik.  

 

Jumlah ART  
Jumlah anggota rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap keragaman 

konsumsi pangan rumah tangga pada tingkat kepercayaan 99 persen.  Adapun nilai 
koefisien regresi pada variabel ini adalah sebesar -0,157 yang artinya apabila ada 
penambahan jumlah anggota rumah tangga 10 persen maka keragaman konsumsi pangan 
rumah tangga akan mengalami penurunan sebesar 1,57 persen. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan Ismiasih et al.  (2013) dan Qineti et al. (2017) yang menunjukkan jumlah 
ART berpengaruh negatif terhadap keragaman konsumsi pangan. Adanya peningkatan 
jumlah ART dapat menjadi faktor peningkatan beban pengeluaran yang ditanggung 
kepala rumah tangga semakin besar. Dengan demikian, jumlah ART yang semakin 
bertambah tanpa adanya peningkatan pendapatan membuat rumah tangga tersebut 
terlebih dahulu mengalokasikan pendapatan untuk memenuhi kuantitas pangan dan 
menyampingkan memvariasikan dari pangan yang dikonsumsi.  Kondisi tersebut 
menyebabkan tingkat keragaman makanan semakin tidak beragam.  
 
Pendidikan Kepala Rumah Tangga dan Pendidikan Ibu   

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pendidikan KRT tidak berpengaruh 
nyata terhadap diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga pada taraf nyata α = 0,01.  
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Firdaus and Cahyono (2017) yang menyatakan 
pendidikan KRT signifikan terhadap keragaman konsumsi pangan rumah tangga di 
Yogyakarta dan NTT.  Bahkan pada penelitian Alexandri and Kevorchian (2015) di 
Romania menyatakan lebih dari 80 persen rumah tangga yang kepala rumah tangga 
lulusan sarjana memiliki diversifikasi tinggi hingga sangat tinggi.  

Hal di atas berbeda dengan variabel pendidikan IRT. Hasil penelitian ini 
menunjukkan pendidikan ibu rumah tangga berpengaruh nyata terhadap tingkat 
keragaman konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi Lampung pada tingkat 
kepercayaan 99 persen.  Selain itu, pada penelitian ini terlihat nilai koefisien variabel 
pendidikan ibu sebesar 0,029 yang artinya dengan adanya peningkatan pendidikan ibu 
rumah tangga sebesar 10 persen akan meningkatkan 0,29 persen keragaman konsumsi 
pangan rumah tangga di Provinsi Lampung.  Hal ini sejalan dengan penelitian Amugsi et 
al. (2016) yang menyatakan ibu yang memiliki tingkat pendidikan lebih dari pendidikan 
dasar akan lebih mungkin untuk mencapai keragaman makanan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan ibu yang tidak berpendidikan.  Selain itu menurut Hamid et al. 
(2013) semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pengetahuan dan wawasan 
ibu rumah tangga tentang gizi sehingga dalam memasak makanan sehari-hari tidak 
hanya berpatokan pada kebiasaan dan konsep kenyang tetapi dapat memilih jenis bahan 
pangan yang berkualitas dengan memperhatikan unsur nutrisi yang terkandung dalam 
pangan.  
 
Tipe Wilayah 

Hasil penelitian ini menunjukkan tipe wilayah rumah tangga berpengaruh positif 
terhadap diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga pada tingkat kepercayaan 99 
persen.  Rumah tangga yang bertinggal di perkotaan memiliki keragaman konsumsi 
pangan lebih besar (0,034) dibandingkan di wilayah perdesaan.  Adapun hasil penelilitian 
ini sejalan dengan penelitian Alexandri and Kevorchian (2015), Qineti et al. (2017) dan 
Hamid et al. (2013) yang meyimpulkan keragaman konsumsi pangan rumah tangga di 
perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan. Hal ini karena di wilayah 
perkotaan umumnya ketersediaan jenis pangan yang lebih beragam dan lebih banyak, 
selain itu daya beli penduduk kota juga lebih tinggi. Rata-rata pendapatan rumah tangga 
di kota yang lebih tinggi dapat mendorong meningkatnya daya beli dalam mengakses 
bahan pangan. Hal ini berbeda jika rumah tangga bertempat tinggal di daerah perdesaan, 
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karena kondisi pendapatan RT lebih rendah maka terbatas dalam mengakses bahan 
pangan baik kuantitas, kualitas dan variasi  pangan untuk dikonsumsi.  

 
Gender Kepala Rumah Tangga 

Hasil penelitian ini menunjukkan gender kepala rumah tangga berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap keragaman konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi 
Lampung pada tingkat kepercayaan 99 persen. Berdasarkan estimasi yang telah 
dilakukan, menunjukkan rumah tangga yang kepala rumah tangganya berjenis kelamin 
laki-laki mempunyai keragaman konsumsi pangan lebih tinggi (0,054) dibandingkan 
dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan.  Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Codjoe, Okutu and Abu (2016) di Ghana dan penelitian 
Workicho et al. (2016) di Ethiopia yang menyimpulkan bahwa jenis kelamin kepala rumah 
tangga  memengaruhi diversifikasi konsumsi.  Menurut hasil penelitian Misker et al. 
(2016) kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki cenderung memiliki keragaman 
pangan yang lebih tinggi dibandingkan kepala rumah tangga perempuan.  
 
Tingkat Kesejahteraan RT  

Tabel 4 menunjukkan tingkat kesejahteraan 1 (DKS1) tidak berpengaruh nyata 
terhadap keragaman konsumsi pangan rumah tangga (Prob > α = 0,01).  Berbeda dengan 
dummy tingkat kesejahteraan 2 (DKS2) yang menunjukkan dummy tingkat kesejahteraan 2 
berpengaruh nyata terhadap keragaman konsumsi pangan rumah tangga pada tingkat 
kepercayaan 99 persen.  Rumah tangga kategori sejahtera memiliki keragaman konsumsi 
pangan lebih rendah 0,062 dibandingkan dengan RT kategori belum sejahtera. Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mayasari et al. (2018) yang menyatakan 
rumah tangga yang kesejahteraannya lebih baik akan cenderung memperhatikan kualitas 
dan kuantitas pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangganya dibandingkan rumah 
tangga yang tingkat kesejahteraannya rendah. Adanya perbedaan hasil ini diduga rumah 
tangga yang sejahtera akan berusaha mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan 
sekunder bahkan tersier yang dapat meningkatkan persentase pengeluaran bukan 
pangan seperti biaya pengeluaran pendidikan, kesehatan dan lain-lain.  
 
SIMPULAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan keragaman konsumsi pangan rumah tangga di 
Provinsi Lampung belum baik dengan nilai rata-rata Indeks Berry adalah sebesar 0,827. 
Determinan diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi Lampung adalah 
pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, umur KRT, pendidikan Ibu, 
tipe wilayah, gender KRT, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga.  

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat karakteristik RT merupakan determinan 
diversifikasi konsumsi pangan sehingga perlu dilakukan sosialisasi, promosi, dan 
penyuluhan terkait dengan mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman 
guna meningkatkan kualitas pangan. Selain itu, masih banyaknya tingkat pendidikan KRT 
dan Ibu lulusan SD dan tidak sekolah (tidak lulus SD) dapat mengakibatkan pemahaman/ 
pengetahuan tentang kualitas konsumsi pangan kurang sehingga perlu adanya 
peningkatan pendidikan baik formal maupun informal. Dengan pendidikan yang lebih 
baik dapat meningkatkan pula pendapatan dan kesejahteraan RT.  
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karena kondisi pendapatan RT lebih rendah maka terbatas dalam mengakses bahan 
pangan baik kuantitas, kualitas dan variasi  pangan untuk dikonsumsi.  

 
Gender Kepala Rumah Tangga 

Hasil penelitian ini menunjukkan gender kepala rumah tangga berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap keragaman konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi 
Lampung pada tingkat kepercayaan 99 persen. Berdasarkan estimasi yang telah 
dilakukan, menunjukkan rumah tangga yang kepala rumah tangganya berjenis kelamin 
laki-laki mempunyai keragaman konsumsi pangan lebih tinggi (0,054) dibandingkan 
dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan.  Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Codjoe, Okutu and Abu (2016) di Ghana dan penelitian 
Workicho et al. (2016) di Ethiopia yang menyimpulkan bahwa jenis kelamin kepala rumah 
tangga  memengaruhi diversifikasi konsumsi.  Menurut hasil penelitian Misker et al. 
(2016) kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki cenderung memiliki keragaman 
pangan yang lebih tinggi dibandingkan kepala rumah tangga perempuan.  
 
Tingkat Kesejahteraan RT  

Tabel 4 menunjukkan tingkat kesejahteraan 1 (DKS1) tidak berpengaruh nyata 
terhadap keragaman konsumsi pangan rumah tangga (Prob > α = 0,01).  Berbeda dengan 
dummy tingkat kesejahteraan 2 (DKS2) yang menunjukkan dummy tingkat kesejahteraan 2 
berpengaruh nyata terhadap keragaman konsumsi pangan rumah tangga pada tingkat 
kepercayaan 99 persen.  Rumah tangga kategori sejahtera memiliki keragaman konsumsi 
pangan lebih rendah 0,062 dibandingkan dengan RT kategori belum sejahtera. Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mayasari et al. (2018) yang menyatakan 
rumah tangga yang kesejahteraannya lebih baik akan cenderung memperhatikan kualitas 
dan kuantitas pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangganya dibandingkan rumah 
tangga yang tingkat kesejahteraannya rendah. Adanya perbedaan hasil ini diduga rumah 
tangga yang sejahtera akan berusaha mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan 
sekunder bahkan tersier yang dapat meningkatkan persentase pengeluaran bukan 
pangan seperti biaya pengeluaran pendidikan, kesehatan dan lain-lain.  
 
SIMPULAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan keragaman konsumsi pangan rumah tangga di 
Provinsi Lampung belum baik dengan nilai rata-rata Indeks Berry adalah sebesar 0,827. 
Determinan diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi Lampung adalah 
pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, umur KRT, pendidikan Ibu, 
tipe wilayah, gender KRT, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga.  

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat karakteristik RT merupakan determinan 
diversifikasi konsumsi pangan sehingga perlu dilakukan sosialisasi, promosi, dan 
penyuluhan terkait dengan mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman 
guna meningkatkan kualitas pangan. Selain itu, masih banyaknya tingkat pendidikan KRT 
dan Ibu lulusan SD dan tidak sekolah (tidak lulus SD) dapat mengakibatkan pemahaman/ 
pengetahuan tentang kualitas konsumsi pangan kurang sehingga perlu adanya 
peningkatan pendidikan baik formal maupun informal. Dengan pendidikan yang lebih 
baik dapat meningkatkan pula pendapatan dan kesejahteraan RT.  
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ABSTRAK 

Pengolahan jeruk menjadi jus akan meningkatkan nila itambah dari buah jeruk 
dan dapat mengatasi permasalahan turunnya harga komoditi ketika musim panen. Dalam 
penerapan agroindustri perlu dilakukan analisis finansial untuk mengetahui kelayakan 
agroindustri dalam aspek finansial (Lakamisi dkk., 2016) dan analisis sensitivitas untuk 
mengetahui dampak dari pengaruh perubahan kondisi yang akan terjadi terhadap 
keberlangsungan agroindustri. Penelitian dilakukan dengan studi literatur dari berbagai 
sumber. Hasil dari penelitian ini adalah agroindustri jus jeruk di Kabupaten Pesawaran 
memenuhi kriteria kelayakan usaha yaitu  NPV sebesar Rp. 3.790.203.477,94, rasio B/C 
sebesar 5,39, PBP selama 2 tahun 3 bulan dan IRR sebesar 85,16%, sedangkan hasil 
perhitungan analisis sensitivitas agroindustri jus jeruk di Kabupaten Pesawaran masih 
dapat dikatakan layak bila terjadi kenaikan bahan baku sebanyak 10%. 
 

Kata kunci: Analisis finansial, analisis sensitivitas, jeruk, jus. 
 

ABSTRACT 
Processing oranges into juice will increase the added value of citrus fruits and can 

overcome the problem of falling commodity prices during the harvest season. In the 
application of agroindustry, it is necessary to carry out a financial analysis to determine 
the feasibility of agroindustry in the financial aspect (Lakamisi et al., 2016) and a 
sensitivity analysis to determine the impact of the effect of changing conditions that will 
occur on the sustainability of the agroindustry. The research was conducted by studying 
literature from various sources. The result of this research is that the orange juice 
agroindustry in Pesawaran Regency meets the business feasibility criteria, namely the NPV 
of Rp. 3.790.203.477,94, B/C ratio of 5,39, PBP for 2 year 3 months and IRR of 85,16%, while 
the results of the sensitivity analysis calculation of orange juice agroindustry in 
Pesawaran Regency can still be said to be feasible if there is an increase in raw materials 
by 10%. 
 

Keywords: Financial analysis, juice, orange, sensitivity analysis. 
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PENDAHULUAN 
Buah jeruk masih merupakan komoditas buah yang paling menguntungkan 

diusahakan oleh petani. Saat ini total area tanaman jeruk di Indonesia lebih dari 57.000 
hektar dengan produksi 2,5 juta ton. Mayoritas jeruk yang ditanam adalah jeruk siam 
sebanyak 70%, jeruk keprok  20%, dan jeruk lainnya 10% (Zainuri, 2020).  Daerah 
Lampung khususnya Kabupaten Pesawaran pada tahun 2019 memproduksi jeruk siam 
sebesar 32.016 kuintal dan meningkat di tahun 2020 sebesar 78.309 kuintal.  Daerah 
penghasil jeruk siam terbesar di Kabupaten Pesawaran yaitu Kecamatan Tegineneng 
dengan produksi sebanyak 32.000 kuintal pada tahun 2019 dan 76.635 kuintal pada tahun 
2020 (BPS, 2022). Tetapi disisi lain dengan peningkatan produksi jeruk yang akan datang 
harga jeruk akan murah dikarnakan produksi melimpah terutama pada saat panen raya 
dan harga murah bersaing dengan produk impor yang kualitasnya lebih bagus. 

Produk olahan jeruk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah jus jeruk. 
Menurut Metusalach dkk., (2015) jus buah digemari oleh masyarakat karena mudah 
untuk dikonsumsi (langsung diminum).  Selain itu, jus buah juga dipandang sebagai salah 
satu minuman yang dipandang sehat dan menyehatkan karena mengandung berbagai 
macam vitamin dan mineral dalam jumlah yang banyak. Pengolahan jeruk menjadi jus 
jeruk sangat potensial dalam meningkatkan nilai tambah dari buah jeruk itu sendiri. 

Menurut Abbas dkk. (2016), penerapan agroindustri pada komoditas tanaman 
perkebunan dapat meningkatkan nilai tambah dari produk perkebunan, penerapan 
teknologi dan standarisasi produk dalam agroindustri dapat meningkatkan tingkat 
produksi, pendapatan dan kesejahteraan dari produsen produk pertanian. Dalam 
penerapan agroindustri perlu dilakukan analisis financial untuk mengetahui kelayakan 
agroindustri dalam aspek finansial (Lakamisi dkk., 2016) dan analisis sensitivitas untuk 
mengetahui dampak dari pengaruh perubahan kondisi yang akan terjadi terhadap 
keberlangsungan agroindustri. 
 
METODE 

Penelitian ini dilakukan secara studi pustaka. Pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber informasi antara lain: buku, jurnal, 
data statistik, artikel dan kebijakan berupa peraturan pemerintah sesuai dengan 
substansi permasalahan dan pembahasan dalam penelitian.Analisis data yang dilakukan 
pada penelitian ini meliputi analisis financial dan analisis sensitivitas. 
1) AnalisisFinansial 

Kriteria kelayakan finansial yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai 
berikut (Kasmir dan Jakfar, 2017; Rasyid dkk., 2020) 

 
Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) merupakan nilai sekarang dari selisih antara manfaat 
dengan biaya pada tingkat bunga tertentu. Rumus yang biasa digunakan dalam 
menghitung NPV sebagai berikut : 

 
Keterangan:  
At  = aliran kas masuk pada periode t  
K   = discount factor  
n  = periode terakhir aliran kas yang diharapkan 
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PENDAHULUAN 
Buah jeruk masih merupakan komoditas buah yang paling menguntungkan 

diusahakan oleh petani. Saat ini total area tanaman jeruk di Indonesia lebih dari 57.000 
hektar dengan produksi 2,5 juta ton. Mayoritas jeruk yang ditanam adalah jeruk siam 
sebanyak 70%, jeruk keprok  20%, dan jeruk lainnya 10% (Zainuri, 2020).  Daerah 
Lampung khususnya Kabupaten Pesawaran pada tahun 2019 memproduksi jeruk siam 
sebesar 32.016 kuintal dan meningkat di tahun 2020 sebesar 78.309 kuintal.  Daerah 
penghasil jeruk siam terbesar di Kabupaten Pesawaran yaitu Kecamatan Tegineneng 
dengan produksi sebanyak 32.000 kuintal pada tahun 2019 dan 76.635 kuintal pada tahun 
2020 (BPS, 2022). Tetapi disisi lain dengan peningkatan produksi jeruk yang akan datang 
harga jeruk akan murah dikarnakan produksi melimpah terutama pada saat panen raya 
dan harga murah bersaing dengan produk impor yang kualitasnya lebih bagus. 

Produk olahan jeruk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah jus jeruk. 
Menurut Metusalach dkk., (2015) jus buah digemari oleh masyarakat karena mudah 
untuk dikonsumsi (langsung diminum).  Selain itu, jus buah juga dipandang sebagai salah 
satu minuman yang dipandang sehat dan menyehatkan karena mengandung berbagai 
macam vitamin dan mineral dalam jumlah yang banyak. Pengolahan jeruk menjadi jus 
jeruk sangat potensial dalam meningkatkan nilai tambah dari buah jeruk itu sendiri. 

Menurut Abbas dkk. (2016), penerapan agroindustri pada komoditas tanaman 
perkebunan dapat meningkatkan nilai tambah dari produk perkebunan, penerapan 
teknologi dan standarisasi produk dalam agroindustri dapat meningkatkan tingkat 
produksi, pendapatan dan kesejahteraan dari produsen produk pertanian. Dalam 
penerapan agroindustri perlu dilakukan analisis financial untuk mengetahui kelayakan 
agroindustri dalam aspek finansial (Lakamisi dkk., 2016) dan analisis sensitivitas untuk 
mengetahui dampak dari pengaruh perubahan kondisi yang akan terjadi terhadap 
keberlangsungan agroindustri. 
 
METODE 

Penelitian ini dilakukan secara studi pustaka. Pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber informasi antara lain: buku, jurnal, 
data statistik, artikel dan kebijakan berupa peraturan pemerintah sesuai dengan 
substansi permasalahan dan pembahasan dalam penelitian.Analisis data yang dilakukan 
pada penelitian ini meliputi analisis financial dan analisis sensitivitas. 
1) AnalisisFinansial 

Kriteria kelayakan finansial yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai 
berikut (Kasmir dan Jakfar, 2017; Rasyid dkk., 2020) 

 
Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) merupakan nilai sekarang dari selisih antara manfaat 
dengan biaya pada tingkat bunga tertentu. Rumus yang biasa digunakan dalam 
menghitung NPV sebagai berikut : 

 
Keterangan:  
At  = aliran kas masuk pada periode t  
K   = discount factor  
n  = periode terakhir aliran kas yang diharapkan 
 
 
 

Internal Rate of Return Internal  
Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern.  
Rumus IRR sebagai berikut: 

 
Keterangan :  
NPV1  =  Net Present Value 1  
NPV2  =  Net Present Value 2 
 i2        = Tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1) 
 i1        =  Tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2) 
 
Benefit and cost ratio (B/C Ratio) 

Benefit and cost ratio (B/C Ratio) merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai 
sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumus yang digunakan untuk 
mencari B/C ratio sebagai berikut: 

 

 
Payback Period 

Payback Period (PBP) digunakan untuk mengetahui kapan modal yang kita 
gunakan dapat kembali. Rumus Payback Period sebagai berikut: 

 
Keterangan:  
t = Tahun terakhir dimana cash inflow belum menutupi nilai investasi  
b = Nilai investasi  
c = Kumulatif cash inflow pada tahun ke t  
d = Jumlah kumulatif cash inflow pada tahun t + 1 
 
2)  AnalisisSensitivitas 

Analisis kepekaan (sensitivity analysis) membantu menemukan unsur yang sangat 
menentukan hasil proyek (the critical elements). Analisis ini dapat membantu 
mengarahkan perhatian orang pada variabel-variabel yang penting untuk memperbaiki 
perkiraan-perkiraan dan memperkecil bidang ketidakpastian. 

 
PEMBAHASAN 
Analisis Finansial 

Pengolahan jus jeruk akan meningkatkan nilai tambah dari buah jeruk. Jeruk yang 
digunakan dalam pembuatan jus jeruk merupakan jeruk dengan kematangan optimum. 
Menurut Nofriati dan Asni (2015), melaporkan bahwa tingkat kematangan jeruk dibagi 
menjadi tiga yaitu matang hijau (MH) atau jeruk yang dipanen saat umur panen 28 
minggu setelah bunga mekar, matang optimum (MO) atau jeruk yang dipanen pada saat 
umur panen 31-32 minggu dan lewat matang (LM) atau jeruk yangdi panen lebih dari 34 
minggu. 

Agroindustri pembuatan jus ini rencananya dalam sehari akan mengolah 1.500 kg 
atau 1,5 ton buah jeruk menjadi jus dengan bahan tambahan 32% sukrosa,  0,6% asam 
sitrat, 0,34% CMC (Carboxymethyl cellulose), dan 20% air. Sekali produksi agroindusri ini 
dapat menghasilkan 3.661 botol jus dengan ukuran 300 mL/botol yang akan dijual 
dengan harga Rp. 7.500/botol. Rincian biaya oprasional yang dibutuhkan agroindustri 
dalam proses produksi tersaji pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Rincian biaya oprasional agroindustri jus jeruk Kabupaten Pesawaran 
No. Rincian Rp/bulan  Rp/tahun  
1. Bahan baku 412.500.000 3.150.000.000 

2. Bahan 
pendukung 235.902.500 3.112.830.000 

3. Tenaga kerja 45.200.000 542.400.000 
 

Analisis kelayakan agroindustri jus jeruk di Kabupaten Pesawaran berdasarkan 
hasil perhitungan nilai sekarang/Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio 
(NetB/C), periode pengembalian/Pay Back Period (PBP), dan tingkat pengembalian 
investasi/Internal Rate of Return (IRR). Hasil perhitungan analisis kelayakan agroindustri 
jus jeruk di Kabupaten Pesawaran tersaji pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Analisis kelayakan agroindustri jeruk di Kabupaten Pesawaran 
No Kriteria Nilai 
1. NPV 3.790.203.477,94 
2. RasioB/C 5,39 
3. PBP 2 tahun 3 bulan 
4. IRR 85,16% 

 
Berdasarkan perhitungan analisis kelayakan pada agroindustri jeruk di Kabupaten 

Pesawaran nilai NPV sebesar 3.790.203.477,94, rasio B/C sebesar 5,39, PBP selama 2 
tahun 3 bulan dan IRR sebesar 85,16%.  Diskon faktor yang digunakan dalam perhitungan 
NPV yaitu 11% yang merujuk pada suku bunga pinjaman Bank. NPV adalah nilai netto 
sekarang dari dana yang diinvestasikan selama umur proyek.  Jika nilai NPV positif maka 
investasi layak dilakukan, sebaliknya jika negatif maka investasi ditolak atau tidak layak.  
Oleh karena itu, usulan proyek yang layak diterima haruslah memiliki nilai NPV > 0, jika 
tidak maka proyek itu akan mengalami kerugian (Cita dkk., 2016). 

Nilai B/C ratio merupakan perbandingan antara laba dengan cost yang 
dikeluarkan sehingga nilai laba harus lebih tinggi dari cost sehingga menghasilkan nilai 
B/C ratio lebih dari 1.  Menurut Tasya dan Novitasari (2020), pehitungan Net B/C 
dikatakan layak atau menguntungkan jika nilai dari perhitungan didapatkan angka lebih 
dari 1.  Pada penelitian ini nilai B/C ratio 5,39 yang artinya layak karena lebih dari 1.  Pay 
Back Period (PBP) merupakan periode waktu kita investasi yang diberikan kembali pada 
titik impas atau kembali.  PBP dikatakan layak ketika waktu pada saat mencapai titik 
impas tidak lebih dari umur agroindustri.  Umur agroindustri jus jeruk ini adalah 10 
tahun, sedangkan PBPnya 2 tahun 3 bulan.  Internal  Rate  of  Return  (IRR) merupakan  
perhitungan  tingkat  kemampuan suatu  proyek  dalam  menghasilkan  return dengan 
nilai lebih besar dibandingkan dengan suku  bunga  yang  ditetapkan (Nuralamika dkk., 
2021).  Perhitungan IRR pada penelitian ini adalah 85,16% yang artinya usaha tersebut  
mampu  memberikan  tingkat pengembalian  dana  invetasi  sebesar  85,16% per  tahun 
dan  nilai  IRR tersebut  lebih  besar jika  dibandingkan  dengan  suku  bunga  yang 
ditetapkan yaitu 11%. 
 
Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas adalah suatu analisa untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh 
yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Pada bidang pertanian, perubahan 
yang terjadi pada kegiatan usaha dapat diakibatkan oleh empat faktor utama yaitu 
perubahan harga jual produk, keterlambatan pelaksanaan usaha, kenaikan biaya dan 
perubahan volume produksi (Susilowati dan Kurniati, 2018). Perubahan parameter dapat 
mempengaruhi keputusan-keputusan dalam studi ekonomi teknik adalah ongkos 
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Tabel 1.  Rincian biaya oprasional agroindustri jus jeruk Kabupaten Pesawaran 
No. Rincian Rp/bulan  Rp/tahun  
1. Bahan baku 412.500.000 3.150.000.000 

2. Bahan 
pendukung 235.902.500 3.112.830.000 

3. Tenaga kerja 45.200.000 542.400.000 
 

Analisis kelayakan agroindustri jus jeruk di Kabupaten Pesawaran berdasarkan 
hasil perhitungan nilai sekarang/Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio 
(NetB/C), periode pengembalian/Pay Back Period (PBP), dan tingkat pengembalian 
investasi/Internal Rate of Return (IRR). Hasil perhitungan analisis kelayakan agroindustri 
jus jeruk di Kabupaten Pesawaran tersaji pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Analisis kelayakan agroindustri jeruk di Kabupaten Pesawaran 
No Kriteria Nilai 
1. NPV 3.790.203.477,94 
2. RasioB/C 5,39 
3. PBP 2 tahun 3 bulan 
4. IRR 85,16% 

 
Berdasarkan perhitungan analisis kelayakan pada agroindustri jeruk di Kabupaten 

Pesawaran nilai NPV sebesar 3.790.203.477,94, rasio B/C sebesar 5,39, PBP selama 2 
tahun 3 bulan dan IRR sebesar 85,16%.  Diskon faktor yang digunakan dalam perhitungan 
NPV yaitu 11% yang merujuk pada suku bunga pinjaman Bank. NPV adalah nilai netto 
sekarang dari dana yang diinvestasikan selama umur proyek.  Jika nilai NPV positif maka 
investasi layak dilakukan, sebaliknya jika negatif maka investasi ditolak atau tidak layak.  
Oleh karena itu, usulan proyek yang layak diterima haruslah memiliki nilai NPV > 0, jika 
tidak maka proyek itu akan mengalami kerugian (Cita dkk., 2016). 

Nilai B/C ratio merupakan perbandingan antara laba dengan cost yang 
dikeluarkan sehingga nilai laba harus lebih tinggi dari cost sehingga menghasilkan nilai 
B/C ratio lebih dari 1.  Menurut Tasya dan Novitasari (2020), pehitungan Net B/C 
dikatakan layak atau menguntungkan jika nilai dari perhitungan didapatkan angka lebih 
dari 1.  Pada penelitian ini nilai B/C ratio 5,39 yang artinya layak karena lebih dari 1.  Pay 
Back Period (PBP) merupakan periode waktu kita investasi yang diberikan kembali pada 
titik impas atau kembali.  PBP dikatakan layak ketika waktu pada saat mencapai titik 
impas tidak lebih dari umur agroindustri.  Umur agroindustri jus jeruk ini adalah 10 
tahun, sedangkan PBPnya 2 tahun 3 bulan.  Internal  Rate  of  Return  (IRR) merupakan  
perhitungan  tingkat  kemampuan suatu  proyek  dalam  menghasilkan  return dengan 
nilai lebih besar dibandingkan dengan suku  bunga  yang  ditetapkan (Nuralamika dkk., 
2021).  Perhitungan IRR pada penelitian ini adalah 85,16% yang artinya usaha tersebut  
mampu  memberikan  tingkat pengembalian  dana  invetasi  sebesar  85,16% per  tahun 
dan  nilai  IRR tersebut  lebih  besar jika  dibandingkan  dengan  suku  bunga  yang 
ditetapkan yaitu 11%. 
 
Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas adalah suatu analisa untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh 
yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Pada bidang pertanian, perubahan 
yang terjadi pada kegiatan usaha dapat diakibatkan oleh empat faktor utama yaitu 
perubahan harga jual produk, keterlambatan pelaksanaan usaha, kenaikan biaya dan 
perubahan volume produksi (Susilowati dan Kurniati, 2018). Perubahan parameter dapat 
mempengaruhi keputusan-keputusan dalam studi ekonomi teknik adalah ongkos 

investasi, aliran kas, nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak, dan sebagainya  (Hasugian 
dkk., 2020).  Pada penelitian ini analisis sensitivitas dilakukan pada perubahan harga 
baku sebesar 5%, 10%, dan 15%.  Hasil analisis sensitivitas tersaji pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Analisis sensitivitas pada agroindustri jus jeruk di Kabupaten Pesawaran 

No Kriteria Standar 
Perubahan harga bahan baku 

5% 10% 15% 
1. NPV >0 2.446.634.095,56 1.103.064.713,18 -240.505.669,20 
2. IRR >11% 54% 29,56% 6,77% 
3. B/C ratio >1 3,37 1,95 0,82 
4. PBP <10 tahun 1 tahun, 10 bulan 4 tahun, 2 bulan 7 tahun 7 bulan 
 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis sensitivitas, agroindustri jus jeruk di 
Kabupaten Pesawaran masih dapat dikatakan layak bila terjadi kenaikan bahan baku 
sebanyak 10%.  Pada kenaikan bahan baku hingga 10% nilai NPV, rasio B/C, PBP, dan IRR 
masih memenuhi syarat kelayakan.  Hal ini karena analisis finansial suatu agroindustri 
dikatakan layak apabila nilai NPV, rasio B/C, PBP, dan IRR memenuhi syarat yang 
ditetapkan. 

 
KESIMPULAN 

Agroindustri jus jeruk di Kabupaten Pesawaran memenuhi kriteria kelayakan 
usaha yaitu  NPV sebesar Rp. 3.790.203.477,94, rasio B/C sebesar 5,39, PBP selama 2 
tahun 3 bulan dan IRR sebesar 85,16%, sedangkan hasil perhitungan analisis sensitivitas 
agroindustri jus jeruk di Kabupaten Pesawaran masih dapat dikatakan layak bila terjadi 
kenaikan bahan baku sebanyak 10%. 
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Abstract 

This study aims to determine the types of potential tempe-based agro-industry and 
the feasibility of establishing a tempe-based agro-industry in Lampung Province in terms 
of market and marketing, technical and technological, management, and financial aspects. 
The research method used is literature study, observation, survey, and also interviews with 
experts related to the establishment of tempe- based agroindustry. The data for 
determining the type of agro-industry were analyzed using the AHP method through 
expert choice software, determining the location of the factory using the MPE method. The 
results showed that the type of tempe-based agroindustry that has the potential to be 
developed in Lampung Province is soybean tempe with an AHP value of 0.604. Soybean 
tempe agroindustry is feasible to be established by taking into account: a large enough 
market potential along with the increasing popularity of soybean tempe in Lampung 
Province on Java Island which is the main potential market; the availability of soybean raw 
materials in Lampung Province, especially Pringsewu Regency which tends to increase, 
and also meets the business feasibility criteria, namely: POT value after tax of 1.99 and ROI 
value after tax of 50.27%, the value of R/C Ratio is greater than 1 (1.17) and the period 
required to return the value of the investment that has been issued is 1 year and 9 months. 
The location of the selected factory is Pringsewu District with an MPE value of 723. The 
appropriate form of company for the soybean tempe industry is a Limited Liability 
Company (PT). 

 
Keywords : Agroindustry, Feasibility, Soybean Tempe, Saccharmoyces cerevisiae 
 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis agroindustri berbasis tempe yang 
potensial dan kelayakan pendirian agroindustri berbasis tempe di Provinsi Lampung 
ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen, dan finansial. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, survey, dan juga 
wawancara dengan para pakar yang berkaitan  dengan pendirian agroindustri berbasis 
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tempe. Data penentuan jenis agroindustri dianalisis dengan metode AHP melalui 
software expert choice, penentuan lokasi pabrik dengan metode MPE. Hasil penelitian 
menunjukkan jenis agroindustri berbasis tempe yang potensial dikembangkan di 
Provinsi Lampung adalah tempe kedelai dengan nilai AHP sebesar 0,604. Agroindustri 
tempe kedelai layak didirikan dengan memperhatikan: potensi pasar yang cukup besar 
seiring dengan semakin terkenalnya tempe kedelai daerah Provinsi Lampung di Pulau 
Jawa yang merupakan pasar potensial utama; ketersediaan bahan baku kedelai di 
Provinsi Lampung terutama Kabupaten Pringsewu yang cenderung meningkat, dan juga 
memenuhi kriteria kelayakan usaha, yaitu: nilai POT setelah pajak sebesar 1,99 dan nilai 
ROI setelah pajak sebesar 50,27%, nilai R/C Ratio lebih besar dari 1 (1,17) dan jangka 
waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan yaitu 
1 tahun 9 bulan. Lokasi pabrik terpilih adalah Kecamatan Pringsewu dengan nilai MPE 
sebesar 723. Bentuk perusahaan yang sesuai untuk industri tempe kedelai adalah 
Perseroan Terbatas (PT). 
 
Kata Kunci: Agroindustri, Tempe Kedelai, Kelayakan, Saccharomyces cerevisiae 

 
PENDAHULUAN 

Tempe merupakan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. 
Menurut  Astawan dkk, (2017) rata-rata konsumsi tempe di Indonesia mencapai 10,1 
Kg/Kapita/tahun, sehingga menyumbang 10% dari total kebutuhan protein harian 265 
juta penduduk Indonesia. Tempe memiliki harga yang terjangkau dengan proses 
produksi yang mudah, Secara umum tempe diperoleh dari fermentasi kedelai dengan 
berbagai jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, 
Rhizopus arrhizus, Rhizopus stolonifera. Tempe menjadi makanan yang digemari oleh 
masyarakat Indonesia, karena dalam 100 g Tempe memiliki kandungan gizi 20,8 Protein, 
8,8 g lemak, 12,7 g karbohidrat, 55,3 g air, 1,6 g abu, 201 kal energi, 155 mg kalsium, 326 
mg fosfor dan 4 mg zat besi (Badan Standarisasi Nasional, 2012). 

Meskipun tempe mengandung nilai gizi yang tinggi, tetapi tidak semua orang 
menyukainya dikarenakan rasa dan aromanya yang langu.  Menurut Rizal et al., (2018) 
tempe dengan penambahan inokulum ragi tempe komersial, S.cerevisiae, R.oligosporus, 
dan campuran R.oligosporus dam S.cerevisiae menghasilkan kandungan beta glukan 
yang lebih tinggi dibandingkan kedelai tanpa inoculum.  Menurut Rizal dan Kustyawati, 
(2019) tempe yang dibuat dengan penambahan S. cerevisiae 1% dan digoreng memiliki 
sifat organoleptik terbaik, yakni aroma khas tempe, bau langu lebih rendah, tidak berasa 
asam, dan tidak pahit.  

Dengan aroma tempe yang lebih baik dan rasa tidak langu, diharapkan dapat 
diaplikasikan pada produk makanan yang lebih luas seperti untuk roti, burger dan 
minuman. Tingginya permintaan terhadap tempe mengakibatkan perlunya pendirian 
agroindustri tempe di Provinsi Lampung. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari proses 
produksi tempe pada agroindustri tempe  di atas 50 persen artinya tingkat 
keuntungannya cukup tinggi (Arum et al., 2017).  Agroindustri tempe pada berbagai skala 
produksi (besar, menengah, kecil) secara keseluruhan menguntungkan dan layak untuk 
dikembangkan. Agroindustri tempe memberikan nilai tambah yang cukup besar 
walaupun masih menggunakan teknologi yang tergolong sederhana dan modal terbatas. 
Menurut Kemala et al., (2019) berdasarkan permintaan oleh masyarakat menunjukkan 
bahwa agroindustri tempe yang ada di daerah Bandar Lampung mampu memberikan 
kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). 

Hasil pengamatan di Bandar Lampung belum ada agroindustri berbasis tempe 
beraroma yang didirikan. Mengingat belum adanya pendirian agroindustri tersebut maka 
perlunya dikaji kelayakan industrinya ditinjau dari segi aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis dan teknologis, aspek manajemen, aspek lingkungan serta aspek finansial. 
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BAHAN DAN METODE 
Bahan dan Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis dan kertas, lembar 
kuisioner serta alat perekam dan kamera. Program yang digunakan dalam analisis data 
adalah Ms. Excel. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data skunder terkait dengan penelitian. 

 
Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka, observasi, 
survey, dan juga wawancara dengan para pakar yang berkaitan dengan pendirian 
agroindustri tempe. Para pakar berjumlah 3 orang dan berasal dari Dinas Perijinan, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, dan Bappeda Provinsi Lampung. 

 
Penentuan Agroindustri Tempe  

Pemilihan jenis agroindustry yang paling potensial untuk dikembangkan dengan 
menggunakan analisis hierarki proses (AHP) dengan cara menyebarkan kuesioner 
kepada beberapa pakar. Hasil kuesioner tersebut kemudian diolah dengan menggunakan 
program pengambilan keputusan expert choice 

 
Penentuan Lokasi Agroindustri 

Menurut Rangkuti (2011), metode perbandingan eksponensial (MPE) merupakan 
salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan 
kriteria jamak. Tahapan dalam menggunakan MPE, yaitu: menyusun alternatif- alternatif 
keputusan yang akan dipilih, menentukan kriteria atau perbandingan keputusan yang 
penting untuk dievaluasi, menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria 
keputusan, melakukan penilaian terhadap semua alternatif pada setiap kriteria, 
menghitung skor atau nilai total setiap alternatif, dan menentukan urutan prioritas 
keputusan didasarkan pada skor atau nilai total masing-masing alternatif. 

 
Analisis Kelayakan Usaha 

Analisis kelayakan usaha bertujuan untuk mengetahui apakah pendirian usaha 
agroindustri tempe beraroma di Bandar Lampung layak didirikan atau tidak, dalam 
analisis ini menggunkan lima aspek yaitu aspek pasar, aspek teknis dan teknologi, aspek 
manajemen dan organisasi, aspek dampak lingkungan hidup, serta aspek finansial. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penentuan Jenis Agroindustri 
Tabel 1. Urutan kriteria prioritas penentu pemilihan agroindustri. 

Kriteria Deskripsi Bobot Urutan 

Potensi Pasar Prospek produk yang akan dikembangkan baik dalam 
pasar domestik maupun internasional 0,305 1 

Modal Kemampuan biaya atau seluruh biaya yang dikeluarkan 
dalam pelaksanaan industri 0,305 2 

Sumber Daya Manusia Tingkat pengetahuan dan kemampuan teknik serta 
jumlah SDM dalam pengembangan produk 0,233 3 

Teknologi Jenis teknologi proses yag digunakan untuk 
menghasilkan dan mengembangkan produk 0,096 4 

Nilai Tambah Produk Besarnya keuntungan yang akan diperoleh jika produk 
dikembangkan 0,061 5 

 
Kriteria yang paling menentukan dalam pemilihan agroindustri berbasis tempe 

pada penelitian ini adalah potensi pasar dan modal dengan bobot agregat yang sama 
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yaitu 0,305 atau 1,7 kali lebih menentukan dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia 
(SDM), 3,2 kali lebih menentukan dibandingkan dengan teknologi, 5 kali lebih 
menentukan dibandingkan dengan nilai tambah produk.                                             

Potensi pasar merupakan faktor yang paling penting sebagai ukuran suatu sektor 
produksi apakah memiliki prospel yang baik atau sebaliknya. Hal ini disebabkan aspek 
pasar dan pemasaran sangat menentukan hidup matinya perusahaan.. 

Faktor modal menempati urutan kedua kriteria yang menentukan untuk 
penelitian agroindustri. Faktor modal menajdi penting karena menurut Weston dan 
Brigham (1992), modal (capital) merupakan faktor produk untuk prouksi sedangkan 
menurut Johan (201), modal diperlukan untuk memulai maupun mengembangkan usaha 
baik itu dari sumber internal maupun eksternal. Salah satu alasan utama orang tidak 
memulai suatu usaha biasanya karena kekurangan modal.  

Sumber daya manusia menurut para pakar menempati urutan ketiga sebagai 
kriteria yang menentukan dalam pemilihan jenis agroindustri sebesar 0,233. Menurut 
Simamora (2004), sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan 
efektivitas organisasional. Efektivitas organisasional tergantung pada efektivitas sumber 
daya manusianya, maka perekrutan sumber daya manusia merupakan hal penting dalam 
fungsi sumber daya manusia.  

Faktor teknologi menempati urutan keempat dan nilai tambah produk menempati 
urutan kelima sebagai kriteria yang menentukan dalam pemilihan jenis agroindustri. 
Faktor teknologi menjadi penting karena agar perusahaan selaku pemasar dapat terus 
eksis, maka harus mengamati kecenderungan teknologi yang cepat berubah dan peluang 
inovasinya.  

Faktor nilai tambah produk menjadi penting karena sifat tempe yang mudah 
rusak (perishable), sehingga memerlukan proses pengolahan untuk meningkatkan nilai 
tambahnya. Nilai tambah diartikan sebagai pertambahan nilai suatu produk karena 
mengalami proses pengolahan, pengangkutan atau penyimpanan pada suatu proses 
produksi.  
 
Penentuan Agroindustri 
Tabel 2. Prioritas Agroindustri berbasis tempe di Provinsi Lampung. 

Produk Kriteria Penentu Pemilihan Agroindustri Agregat Persentase 
(%) Potensi 

Pasar 
Modal SDM Teknologi Nilai 

Tambah 
Produk 

Tempe Kedelai 0,690 0,604 0,486 0,486 0,757 0,604 60,40 
Keripik Tempe 0,168 0,243 0,136 0,330 0,103 0,196 19,60 
Nugget Tempe 0,142 0,153 0,379 0,184 0,141 0,200 20,00 
Keterangan : CR (Consistency Ratio) ≤0,10 (10%) 

 
Berdasarkan potensi pasar, tempe kedelai memiliki nilai tertinggi yaitu 0,757 

dibandingkan keripik tempe dan nugget tempe. Hal ini menjadikan tempe kedelai saat ini 
memiliki potensi pasar yang lebih baik dibandingkan keripik dan nugget tempe.  

Tempe merupakan produk pangan asli Indonesia yang dihasilkan dari proses 
fermentasi kedelai menggunakan kapang Rhizopus sp. Tempe kaya akan protein 
sehingga keberadaannya dapat dijadikan alternatif sumber protein nabati yang 
terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat mengingat harga tempe yang relatif 
murah.  

Berdasarkan faktor modal dan sumber daya manusia (SDM), tempe kedelai 
memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan keripik tempe dan nugget tempe.  

Berdasarkan faktor teknologi, tempe kedelai memiliki nilai tertinggi dibandingkan 
keripik tempe dan nugget tempe. Hal ini dikarenakan menurut Siregar (2010), 
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pembuatan tempe yang sederhana. Usaha tempe kedelai dapat menggunakan teknologi 
tradisional maupun teknologi modern. Perbedaan penggunaan teknologi ini terletak 
pada jenis peralatan selama proses produksi.  

Pengunaan teknologi yang sederhana pada industri tempe kedelai juga 
berpengaruh pada lebih sedikitnya modal yang dibutuhkan atau digunakan untuk 
pelaksanaan operasionalnya.  

Menurut penelitian Harvita (2017) mengenai Agroindustri tempe dapat 
menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah merupakan pertambahan nilai/harga bahan 
bahan yang diproses sehingga menjadi produk yang laku untuk dijual dengan harga yang 
lebih tinggi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengukur seberapa besar nilai tambah yang 
diperoleh dari pengolahan kedelai menjadi tempe skala rumah tangga atau industri.  

 
Analisis Kelayakan Usaha 

Analisis kelayakan usaha merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat 
yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan atau usaha. Analisis kelayakan 
adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang 
akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dijalankan (Kasmir & 
Jakfar, 2012). 

 
Aspek Pasar dan Pemasaran 

Masyarakat Indonesia secara umum sudah mengenal tempe kedelai dan produk 
olahannya. Salah satu produk olahan yang sangat dikenal adalah tempe kedelai itu 
sendiri.  
 
Pesaing Usaha 

Persaingan di industri tempe kedelai sangat ketat. Hal ini  mengacu pada 
banyaknya produk tempe kedelai yang beredar di pasaran. Namun, sebagian besar  
tempe kedelai ini diproses dengan menggunakan ragi rhizopus sp. Pesaing perusahaan 
agribisnis tempe kedelai ini di Provinsi Lampung, misalnya Sentra agroindustri tempe 
yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten di 
Provinsi Lampung yang memiliki potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal 
ini terlihat dari jumlah UMKM Kabupaten Pringsewu yang menepati urutan ketiga di 
Provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 2014) di mana UMKM 
pengolahan hasil pertanian (agroindustri) terbanyak di Kabupaten Pringsewu adalah 
agroindustri tempe, oleh sebab itu agroindustri tempe memiliki potensi menjadi 
agroindustri andalan Kabupaten Pringsewu. Sentra agroindustri tempe di Kabupaten 
Pringsewu berada di Kecamatan Pringsewu.  

 
Konsep Produk  

Konsep produk harus memberikan kualitas, kinerja atau fitur yang paling inovatif 
agar konsumen menyukai produk tersebut (Damayanti, 2020). Tempe kedelai yang akan 
diproduksi adalah tempe kedelai yang diminati semua kalangan dari segi harga, rasa dan 
kualitas. Ukuran yang ditentukan dalam penjualan tempe kedelai ini yaitu 500 g. 

 
Strategi Pemasaran 

Usaha baru sebaiknya dirancang mengikuti kebutuhan, keinginan, minat, pilihan, 
dan perilaku pasar sasaran (Pasaribu dkk., 2022). Produk agroindustri yang dihasilkan 
memerlukan strategi pemasaran yang baik agar dapat menembus pasar yang ada. 
Penentuan Lokasi Pendirian Agroindustri 
Tabel 3.  Pemilihan Lokasi Kabupaten 
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Lokasi 1 

Pringsewu 

Lokasi 2 
Lampung 

Timur 

Lokasi 3 
Lampung 
Tengah 

Lokasi 4 
Lampung 

Barat 

Lokasi 5 
Lampung 
Selatan 

R1 1169 1147 356 1072 601 
R2 374 109 356 165 140 
R3 626 292 1125 362 367 

Rata-rata 723,00 516,00 612,33 533,00 369,33 
Keterangan : 
R1, R2, R3 = Responden 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Pringsewu (2016), Kabupaten 
Pringsewu memiliki luas mencapai 625,00 km2 yang terdiri dari 9 kecamatan, 126 desa 
dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 475.353 jiwa. Kabupaten Pringsewu 
merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang  memiliki potensi usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari  jumlah UMKM Kabupaten Pringsewu yang 
menepati urutan ketiga di Provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 
Lampung 2014) di mana UMKM  pengolahan hasil pertanian (agroindustri) terbanyak di 
Kabupaten Pringsewu adalah agroindustri tempe, oleh sebab itu agroindustri tempe 
memiliki potensi menjadi agroindustri andalan Kabupaten Pringsewu. 

 
 
 
 
Setelah terpilih Kapubaten Pringsewu sebagai pilihan pertama untuk 

pendirian agroindustri tempe kedelai, kemudian dilakukan perbandingan kembali 
dengan metode MPE antara 3 wilayah kecamatan penghasil tempe kedelai terbesar di 
Pringsewu, yaitu: Kecamatan Pringsewu, Adiluwih dan Pardasuka (seperti terlihat pada 
Tabel 8) untuk dijadikan sebagai lokasi pendirian pabrik agroindustri tempe kedelai yang 
tepat. 

 
Tabel 4.  Pemilihan Lokasi Pabrik dengan metode MPE 
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Kondisi jalananan yang ada di kecamatan Pringsewu sudah 

diaspal, ada yang masih berupa jalan bebatuan dan ada yang masih berupa jalan tanah. 
Jalanan tersebut merupakan sarana transportasi di Kecamatan Pringsewu. 

Hal ini menunjukkan jalan aspal yang dikategorikan sebagai jalan transportasi 
kategori baik yang berada di Kecamatan Pringsewu. Kecamatan Pringsewu juga terdapat 
beberapa pemancar yang tersebar di beberapa desa, sehingga tidak terlalu sulit untuk 
melakukan komunikasi melalui telepon genggam (HP) baik lokal, nasional, maupun 
internasional. 

Berdasarkan potensi bahan baku, Kecamatan Pringsewu merupakan daerah 
penghasil tempe kedelai terbesar di Kabupaten Lampung Selatan. Produksi tempe 
kedelai di Pringsewu banyak di kirim ke luar daerah, baik luar kabupaten 
maupun luar provinsi. Sementara konsumsi lokal hanya sebagian kecilnya saja. Menurut 
BPS Pringsewu, 2020 secara keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Pringsewu 
adalah 403.115 jiwa dengan luas wilayah 53,29 km2 . Penduduk usia produktif (15-59 
tahun) sebanyak 201.280 jiwa atau 49,93% dari seluruh penduduk di Kecamatan 
Pringsewu. Jika pendirian agroindustri tempe kedelai ini ingin memberdayakan warga 
atau masyarakat sekitar akan mudah dalam perekrutannya sebagai tenaga kerja. 
 
Analisis Kelayakan Finansial 
Biaya Tetap 

Biaya merupakan biaya-biaya dengan jumlah tetap yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk memproduksi sejumlah tempe yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh 
agroindustri tempe merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume 
kegiatan tertentu dalam setiap kali produksi atau sering juga disebut dengan biaya yang 
tidak habis dalam satu kali proses produksi tempe. Biaya tetap dalam usaha tempe  
dalam penelitian ini terdiri dari biaya tetap pabrikasi dan biaya tetap non pabrikasi 
 
Tabel 5. Rincian Biaya Tetap Agroindustri Tempe 
No Uraian Total Biaya 
1 Biaya Tetap Pabrikasi   Rp               1.019.235.500,00 
2 Biaya Tetap Non Pabrikasi   Rp                  116.627.155,00  

 
TOTAL  Rp               1.135.862.655,00  
 

Berdasarkan data pada Tabel 13 di atas maka dapat kita lihat bahwa jumlah 
keseluruhan biaya tetap dari Agroindustri tempe yakni sebesar Rp. 1.135.862.655,00. 
Biaya tersebut merupakan penjumlahan dari biaya tetap pabrikasi dan biaya tetap non 
pabrikasi. Biaya tetap pabrikasi meliputi biaya pembelian peralatan, biaya instalasi 
peralatan, biaya instrumentasi dan kontrol, perlengkapan dan fasilitas kantor, instalasi 
listrik, biaya perpipaan, biaya untuk alat pengangkut, biaya tanah dan bangunan. Total 
biaya tetap pabrikasi sebesar Rp 1.019.235.500. Selanjutnya untuk biaya tetap non 
pabrikasi sebesar Rp 116.627.155 meliputi biaya rekayasa dan supervisi, uang kontan di 
tangan, biaya kontraktor, dan biaya tidak terduga. 
 
Biaya Variabel 

Biaya variabel merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen yang 
besarnya berubah-ubah. Biaya variabel dalam agroindustri tempe merupakan biaya yang 
tidak menetap atau dengan kata lain bahwa biaya yang besarnya dipengaruhi oleh 
jumlah produksi tempe yang dihasilkan dalam tiap kali produksi. Sehingga dapat apabila 
produksi tempe bertambah maka biaya variabel dari usaha tersebut juga bertambah, 
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demikian sebaliknya, apabila produksi tempe dikurangi maka jumlah biaya yang 
dikeluarkan setiap kali produksi juga berkurang. Biaya variabel terdiri dari biaya 
langsung, biaya tak langsung, dan biaya umum.Tabel 6. Rincian Biaya Variabel 
Agroindustri Tempe 

No Uraian Total Biaya 
1 Biaya Langsung Rp   1.657.511.250,00 
2 Biaya Tidak Langsung Rp      653.700.300,00 
3 Biaya Umum  Rp      226.748.572,65 

 
Total Biaya Variabel (Langsung+Tak Langsung + Umum) Rp   2.537.960.122,65 

 Modal Kerja (1/4*Total Biaya Variabel) Rp      634.490.030,66 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa biaya variabel terbesar berasal biaya langsung 
(bahan mentah, upah tenaga, utilitas, dan biaya perbaikan serta perawatan), biaya tidak 
langsung (penyusutan alat produksi, penyusutan timbangan, alat pengatur suhu dan RH, 
penyusutan gedung, pajak, dan tunjangan pekerja), dan biaya umum (biaya pemasaran, 
biaya administrasi, biaya riset, dan biaya bunga). Besarnya modal kerja yaitu satu per 
empat (1/4) dari total biaya variabel yakni sebesar Rp 634.490.030,66. 
 
Biaya Total 

Biaya total adalah semua biaya yang digunakan dalam usaha pembuatan tempe 
meliputi total biaya tetap dan total biaya variabel. 
 
Tabel 7. Rincian Biaya Modal Total Agroindustri Tempe 

No Uraian Total Biaya 
1 Biaya Tetap Rp   1.135.862.655,00 
2 Modal Kerja  Rp      634.490.030,66 

 
TOTAL BIAYA  Rp   1.770.352.685,66 

 
Berdasarkan Tabel 7. Maka dapat diketahui bahwa biaya total dalam pendirian 

agroindustri tempe yakni sebesar Rp 1.770.352.685,66 nilai tersebut merupakan hasil 
penjumlahan dari biaya tetap (fix cost) ditambahkan dengan modal kerja di mana biaya 
tetap (fix cost) sebesar Rp 1.135.862.655,00 dan modal kerja Rp 634.490.030,66 
 
Penentuan Harga Produk  

Harga produk ditentukan dengan melihat total biaya produksi pertahun 
dibandingkan dengan jumlah produksi tempe tiap tahun. Total biaya produksi pertahun 
dapat dilihat pada biaya variabel yakni sebesar Rp 2.537.960.122,65. Kemudian untuk 
jumlah produksi per tahun diperkirakan mencapai sebanyak 180.000 produk tempe jadi. 
Untuk penentuan harga produk dapat dilakukan dengan cara membandingkan total 
biaya produksi dengan jumlah produksi per tahunnya yakni sebesar Rp 2.537.960.122,65 
/ 180.000 = Rp 14.099,78. Harga tersebut sebelum pajak dikenakan. Dengan estimasi 
terjual 100% dan dengan margin laba/ keuntungan yang diinginkan sebesar 25% dengan 
ROI (Return On Investment) sebesar 50% yang artinya besarnya persentase 
pengembalian modal tiap tahun dari penghasilan bersih, kemudian POT (Pay Out Time) 
yang artinya angka yang menunjukkan berapa lama waktu pengembalian modal yang 
telah dikeluarkan yakni selama 1,989108663 tahun atau dibulatkan menjadi 2 tahun. 
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Penerimaan Usaha Agroindustri Tempe 
Penerimaan usaha total (TRT) merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi 

tempe dengan harga jual tempe. Penerimaan pada agroindustri tempe secara umum 
yakni perkalian antara jumlah tempe (YT) yang diproduksi dengan harga jual tempe (PT). 
 
Tabel 8.  Penerimaan Usaha Agroindustri Tempe Selama 5 Tahun dengan estimasi 

terjual sebanyak 85% 

Tahun ke- 
Total Penerimaan (TR = Py. Y) 

Total Penerimaan  
Jumlah Produksi (buah) Harga  

0 180000  Rp      19.400,00   Rp 2.968.200.000  
1 180000  Rp      19.400,00   Rp 3.265.020.000  
2 180000  Rp      19.400,00   Rp 3.561.840.000  
3 180000  Rp      19.400,00   Rp 3.858.660.000  
4 180000  Rp      19.400,00   Rp 4.155.480.000  
5 180000  Rp      19.400,00   Rp 4.452.300.000  

TOTAL 1.080.000  Rp 22.261.500.000 
 

Berdasarkan pada Tabel 8, maka dapat kita ketahui bahwa setiap tahunnya 
agroindustri tempe tersebut mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. 
Dengan estimasi terjual sebanyak 85% maka pada tahun ke-1 total penerimaan usaha 
agroindustri tempe diperoleh sebesar Rp 3.265.020.000. Kemudian di tahun ke-2 
diperoleh total penerimaan sebanyak Rp 3.561.840.000. Di tahun ke-3 total penerimaan 
yang diperoleh sebesar Rp 3.858.660.000. Selanjutnya di tahun ke-4 total penerimaan 
usaha yang diperoleh yaitu sebesar Rp 4.155.480.000. Di tahun ke-5 total penerimaan 
usaha yang diperoleh sebesar Rp 4.452.300.000.  
 
Keuntungan Usaha Agroindustri Tempe 

Secara umum keuntungan adalah selisih antara jumlah total penerimaan 
dengan total biaya yang dikeluarkan. keuntungan dari agorindustri usaha tempe berasal 
dari selisih antara jumlah penerimaan hasil penjualan tempe selama 5 
tahun terakhir dengan jumlah keseluruhan biaya baik biaya variabel (variable 
cost) maupun biaya tetap (fix cost) 
 
Tabel 9. Keuntungan Usaha Agroindustri Tempe Selama 5 Tahun 

No Uraian Keuntungan (TR-TC) 
1 Penerimaan Rp 22.261.500.000,00 
2 Total Biaya Rp 12.024.213.581,63 

TOTAL Rp10.237.286.418,38 
Sumber : Data primer setelah diolah 

 
Berdasarkan pada Tabel 9 maka dapat diketahui bahwa keuntungan dan 

penerimaan setiap tahunnya meningkat.  
Adapun jumlah keuntungan bersih dari Agroindustri Tempe selama 5 tahun 

terakhir sebesar Rp 10.237.286.418,38 nilai tersebut dihasilkan dari hasil pengurangan 
antara jumlah total penerimaan dengan jumlah keseluruhan biaya baik biaya tetap 
maupun biaya variabel selama 5 tahun. Adapun total penerimaan selama 5 tahun terakhir 
sebesar Rp 22.261.500.000,00 dan total biaya sebesar Rp 12.024.213.581,63 sehingga 
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berdasarkan data-data tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa agroindustri tempe 
menguntungkan secara analisis sehingga layak untuk dikembangkan. 
 
Analisis Kelayakan Agorindustri Tempe 

Analisis kelayakan finansial pada umumnya digunakan untuk untuk melihat 
apakah suatu usaha atau industri layak dari aspek finansial atau tidak. Dalam penelitian 
ini peneliti ingin melihat apakah Agroindustri tempe layak secara finansial sehingga 
layak dikembangkan atau atau tidak dengan cara melihat pembagian antara jumlah 
penerimaan dengan jumlah keseluruhan biaya. Dengan melihat cashflow pada Lampiran 
8 dengan asumsi terjual 85% diperoleh nilai ROI dan POT. ROI (Return On Investment) 
sendiri adalah rasio keuntungan tahunan dengan mengukur kemampuan perusahaan 
dalam mengembalikan modal investasi. ROI membandingkan laba rata-rata terhadap 
Fixed Capital Investment. Untuk industri dengan resiko tinggi, ROI sebelum pajak 
minimum 44% (Aries dan Newton, 1954). Kemudian untuk POT (Pay Out Time) adalah 
jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan Fixed Capital Investment 
berdasarkan profit/ keuntungan yang diperoleh 
 
Tabel 10. Nilai POT dan ROI Agroindustri Tempe 

Dengan asumsi 85% penjualan 
POT sebelum pajak 1,79 
POT setelah pajak 1,99 
ROI sebelum pajak 55,86% 
ROI setelah pajak 50,27% 

 
Dapat dilihat pada Tabel 10. nilai POT sebelum pajak 1,79 dan POT setelah pajak 

diperoleh sebesar 1,99. Itu artinya waktu yang diperlukan usaha tersebut untuk 
mengembalikan jumlah modal yang dikeluarkan selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian 
untuk nilai ROI sebelum pajak yang diperoleh sebesar 55,86%, sedangkan nilai ROI 
setelah pajak diperoleh nilai sebesar 50,27% yang artinya rasio keuntungan yang 
diperoleh suatu usaha tersebut sebesar kurang lebih 50,27%. 
 
Nilai R/C (Revenue Cost Ratio)  

Revenue Cost Ratio adalah perbandingan antara total penerimaan dengan total 
biaya dengan rumusan sebagai berikut (Soekartawi, 2006).  

 
R/C = TR/TC 

Jika R/C Ratio > 1, maka usaha yang dijalankan mengalami keuntungan atau layak 
untuk dikembangkan. Jika R/C Ratio < 1, maka usaha tersebut mengalami kerugian atau 
tidak layak untuk dikembangkan. Selanjutnya jika R/C ratio = 1, maka usaha berada pada 
titik impas (Break Even Point) 
 
Tabel 11. Nilai POT dan ROI Agroindustri Tempe 

R= Jumlah Terjual X Harga @ Produk   Rp                 2.968.200.000,00  
C= Jumlah Biaya Produksi Total 1 Tahun  Rp                 2.537.960.122,65  

R/C = 1,169521922 
 

Berdasarkan pada Tabel 11, maka dapat diketahui bahwa tingkat kelayakan 
agroindustri tempe sebesar 1,17. Hal tersebut menandakan bahwa nilai kelayakan pada 
agroindustri tempe lebih dari satu, yang berarti bahwa agroindustri tempe layak untuk 
diusahakan atau dengan kata lain telah mencapai kelayakan secara finansial melalui 
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pembagian antara besarnya jumlah penerimaan dengan jumlah biaya total. Dalam 
penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis R/C rasio untuk mengetahui 
tingkat kelayakan agroindustri tempe. Kemudian dari hasil analisis yang didapatkan 
bahwa nilai R/C ratio sebesar 1,17 atau lebih besar satu. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa agroindustri tempe telah layak untuk diusahakan dan layak untuk di 
kembangkan.dengan demikian bahwa berdasarkan hasil analisis dari data-data tersebut 
maka hasil perhitungan kelayakan agroindustri tempe dikatakan layak yaitu R/C ratio > 
1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa agroindustri tempe layak diusahakan atau 
menguntungkan dari aspek finansial. 
 
Rekapitulasi Penentuan Produk Agroindustri Berbasis Tempe Kedelai 

Pemilihan produk agroindustri berbasis tempe kedelai menggunakan tiga 
alternatif produk yang dipilih secara sengaja (purpose), yaitu keripik tempe, nugget 
tempe, dan tempe kedelai. Alasan pemilihan ketiga alternatif produk ini, antara lain: 1). 
keripik tempe merupakan makanan khas oleh-oleh dari Provinsi Lampung yang sudah 
banyak dikenal masayarakat, 2). Nugget tempe merupakan produk potensial yang sudah 
beberapa diproduksi sebagai makanan alternatif mengingat harga nugget berbahan 
daging cenderung lebih mahal harganya, 3). Tempe kedelai yang merupakan salah satu 
produk pangan yang banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi 
Lampung.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 
1. Jenis agroindustri berbasis tempe kedelai yang potensial dikembangkan di Provinsi 

Lampung adalah tempe kedelai dengan nilai AHP sebesar 0,604. 
2. Berdasarkan potensi pasar, teknis dan teknologi, manajemen, dan finansial 

agroindustri tempe kedelai layak didirikan dengan memperhatikan: 
a. Adanya potensi pasar tempe kedelai yang cukup besar seiring dengan semakin 

banyak permintaan akan produk tempe kedelai; 
b. Ketersediaan bahan baku kacang kedelai di Provinsi Lampung terutama 

Kabupaten Lampung Selatan cenderung meningkat dengan lokasi pabrik terpilih 
adalah Kecamatan Pringsewu yang diperoleh menggunakan Metode Perbandingan 
Eksponensial (MPE) dengan nilai sebesar 723; 

c. Bentuk perusahaan yang sesuai untuk industri tempe kedelai adalah 
Perseroan Terbatas (PT); 

d. Agroindustri tempe kedelai memenuhi kriteria kelayakan usaha yaitu POT setelah 
pajak sebesar 1,99 dan nilai ROI setelah pajak 50,27%, kemudian untuk nilai R/C 
ratio lebih besar dari 1 (1,17), dan pay back periode kurang lebih selama 2 tahun; 

 
SARAN 

Penulis memberikan saran agar kedepannya dilakukan penelitian tentang 
kelayakan investasi produk-produk olahan tempe kedelai lainnya yang masih belum 
dikembangkan di Provinsi Lampung 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Apriyani, M., Hardjomidjojo dan Kadarisman, D. (2014). Prospek Pengembangan Usaha 

Keripik Pisang di Bandar Lampung. Jurnal Manajemen IKM. 9(1):89-95.  
Akbari, T. dan Sumarni, L. (2021). Analisis Penerapan Produksi Bersih Pada Industri 

Tempe. Jurnal Teknologi Industri Pertanian Agrointek. 15(2): 624-632. 
Arum, W.P., Widjaya, S. dan Marlina, L. (2017). Kelayakan Usaha dan Nilai Tambah 

Agroindustri Tempe. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis. 5(2): 124-133. 
Astawan, M., Wresdiyanti, T. dan Maknun, L. (2017). Tempe Sumber Zat Gizi dan 



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

56 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

Komponen Bioaktif untuk Kesehatan. IPB Press, Bogor Indonesia. 7-10  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. 2016. Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu 

Menurut Kecamatan. https://pringsewukab.bps.go.id/subject/153/geografi. 
html#subjekViewTab3. [Diakses pada 28 Juli 2022].  

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2021. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas 
Tanaman Kedelai, 2010-2017. BPS Provinsi Lampung, Lampung. 
https://lampung.bps.go.id. [Diakses pada 28 Juli 2022]. 

Badan Standarisasi Nasional. (2012). Tempe : Persembahan Indonesia untuk Dunia. BSN, 
II II, 17. 

Bahagia, S.N. (2014). Sistem Inventori. Second Edition. ITB Press. Bandung. Hlm 14-16 
Bintoro, A. (2014). Studi Kelayakan Produk Baru : BAN 12.00 R24 di PT. GTR. Jurnal PASTI. 

8(1): 122 – 141. 
Damayanti, M. L. (2020). Teori Produksi. Universitas Muhammadyah Sidoarjo. Sidoarjo. 

15 hlm. 
Devis, E. T. N., Rochdiani, D. dan Yusuf, M. N. (2019). Analisis Titik Impas Agroindustri 

Kremes (Studi Kasus pada IKM Kremes “KURNIA” di Desa Sindangsari Kecamatan 
Cikoneng Kabupaten Ciamis). Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH. 6(2): 
367-376. 

Efendi, S., Pratiknyo, D., dan Sugiono, E. (2019). Manajemen Operasional. 
https://repository.unas.ac.id/472/1/Manajemen%20Operasional.pdf. Diakses 
pada 28 Juli 2022. 

Heizer, J. dan Rander, B. (2015). Manajemen Operasi : Manajemen Keberlangsungan dan 
Rantai Pasokan. Salemba Empat. Jakarta. Hlm 22. 

Hendriawan, I., Rochdiani, D. dan Setia, B. (2020). Analisis Nilai Tambah Agroindustri 
Tempe (Rhizopus Oligosporus) (Studi Kasus Pada Perusahaan Bapak Maman di 
Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis). Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
AGROINFO GALUH. 7(3): 715-722. 

Hidayati, Azhar, S. dan Isyaturriyadhah. (2018). Analisis Kelayakan Usaha Tempe di 
Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo. 
Jurnal Agri Sains. 2(1): 1-6. 

Husaini, A. (2017). Peranan Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Organisasi. Jurnal 
Warta. 51: 1-11. 

Husein, A. (2011). Manajemen Proyek : Perencanaan, Penjadwalan, & Pengendalian 
Proyek. Edisi Pertama. Andi Offset. Yogyakarta. Hlm 50-53. 

Johan, S. (2011). Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis. Edisi Pertama. Graha Ilmu. 
Yogyakarta. 194 hlm. 

Kasmir dan Jakfar. (2012). Studi Kelayakan Bisnis. Edisi Revisi. Prenada Media Group. 
Jakarta. 262 hlm.  

Kemala, V.P., Hudoyo, A. dan Soelaiman, A. (2019). Analisis Usaha, Nilai Tambah dan 
Kesempatan Kerja Agroindustri Tempe Di Kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmu-
Ilmu Agribisnis. 7(3): 361-367. 

Kurniawan, A. dan Murtiningrum. (2013). Penentuan Lokasi Industri Pala Papua 
Berdasarkan Proses Hierarki Analitik (Analytic Hierarchy Process) dan Aplikasi 
Sistem Penunjang Keputusan (SPK) di Kabupaten Fakfak. Agrointek. 7(2): 103-107. 

Kustyawati, M., Pratama, F., Saputra, D., dan Wijaya, A., (2014). Modifikasi Warna, Tektur 
dan Aroma Tempe Setelah Diproses dengan Karbon Dioksida Superkritik [The 
Modification of Color, Texture, and Aroma of Tempe Processed with 
Supercritical Carbon Dioxide]. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan 25: 168–175. 
https://doi.org/10.6066/jtip.2014.25.2.168. 

Leo, J., Nababan, E. dan Gultom, P. (2014). Penentuan komoditas unggulan pertanian 
dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Saintia Matematika. 2(3): 213-
224. 



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

57PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

Marimin dan Maghfiroh, N. (2010). Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam 
Manajemen Rantai Pasok. IPB Press. Bogor. Hlm. 32. 

Niswatin. (2010). Analisis Financial Leverage untuk Pengambilan Keputusan. Jurnal 
Inovasi. 7(3): 1-10. 

Oktaviyanti, H., Soetoro dan Pardani, C. (2016). Analisis Kelayakan Finansial pada 
Agroindustri Tempe (Studi Kasus pada Perajin Tempe di Kelurahan Banjar 
Kecamatan Banjar Kota Banjar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH. 2(3): 
181-188. 

Pasaribu, R. M., Hutapea, H. D., Pasaribu, H. D. S. dan Matondang, V. (2022). 
Pendampingan Umkm : Bagaimana Melakukan Riset Pasar. CITRA ABDIMAS : 
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 1(2): 65-71. 

Predita, M.A. dan S.R. Budiani. (2012). Potensi Industri Keripik Pisang di Kelurahan 
Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Jurnal 
Bumi Indonesia. 1(3):147-155.  

Rangkuti, H. A. (2011). Teknik Pengambilan Keputusan Multi Kriteria Menggunakan 
Metode Bayes, MPE, CPI dan AHP. ComTech. 2(1): 229-238. 

Rizal, S., dan Kustyawati, M.E., (2019). Karakteristik Organoleptik dan Kandungan Beta-
Glukan Tempe Kedelai dengan Penambahan Saccharomyces cerevisiae. Jurnal 
Teknologi Pertanian 20: 127–138.  

Rizal, S., Kustyawati, M. E., Murhadi, Hasanudin, U. dan Marniza. (2018). Pengaruh 
Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae terhadap Kadar Abu, Kadar Protein, Kadar 
Lemak dan Kandungan Beta-Glukan Tempe. Seminar Nasional Dalam Rangka Dies 
Natalis UNS Ke 42 Tahun 2018. 2(1): F96-103. 

Siregar, F.O. (2010). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kecil Keripik Pisang 
“Kondang Jaya” Binaan Koperasi BMT Al-Ikhlaash Kota Bogor. (Skripsi). IPB, 
Bogor. 130 hlm 

Susilowati, E. dan Kurniati, H. (2018). Analisis Kelayakan dan Sensitivitas: Studi Kasus 
Industri Kecil Tempe Kopti Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Bisnis 
dan Manajemen. 10(2): 102-116. 

Susilowati, T. dan Hidayatulloh, M. F. (2019). Metode Analitical Hierarchy Process (AHP) 
dalam Penentuan Lokasi Home Industri di Kabupaten Pringsewu. Expert – Jurnal 
Management Sistem Informasi dan Teknologi. 9(1): 19-26. 

Tauhid, M. (2016). Analisis Potensi, Jenis Agroindustri dan Kelayakan Pendirian 
Agroindustri Berbasis Ikan di Kabupaten Tulang Bawang. (Tesis). Universitas 
Lampung, Bandar Lampung.hlm 87. 

Tasya, S. E. dan Novitasari. H. (2020). Analisis Kelayakan pada Agroindustri Jeruk Siam di 
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo 
Galuh. 7(2): 455 – 487. 

Wardhiani, W. F. dan Apriyanti, Y. (2019). Analisis biaya dan pendapatan pembuatan 
keripik pisang di Desa Legokhuni Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. 
Jurnal Ilmiah Akuntansi. 10(1): 99-116. 

 



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

58 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

 

 

 
 
 

MOTIVASI GENERASI MUDA DALAM BERUSAHA TANI 
PADI  UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN 

DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
 

Suci Amalia1, Dewangga Nikmatullah2, Helvi Yanfika3, 
 

Sumaryo Gitosaputro.4, Serly Silviyanti5 12345 Program Studi Penyuluhan 
dan Komunikasi Pertanian Universitas Lampung 

Korespondensi : dewangganikmatullah@yahoo.com 
 
 
 
Abstract  

 Food commodities play a very important role in food security and the sustainability 
of people's lives in Indonesia, especially in South Lampung Regency. South Lampung 
Regency has the potential for food development, especially rice. One way to improve food 
security is to regenerate the main actors who are currently entering old age with the 
younger generation. Who has very high energy and likes a challenge. This study aims to (1) 
analyze the level of motivation of the young generation and the level of food security in 
South Lampung Regency, (2) analyze the factors that influence the level of motivation of the 
younger generation in rice farming on the level of food security either directly or 
indirectly. This research method uses descriptive analysis and path analysis. The results 
showed that: (1) the level of the young generation in South Lampung Regency is in the high 
category and the level of food security of the young generation in South Lampung Regency 
is in the medium category, (2) The role of agricultural extension workers and the 
availability of production facilities have a direct and indirect effect on the level of 
household food security, while the cosmopolitan level, land area, and the level of motivation 
of the younger generation in rice farming have a direct effect on the level of household food 
security. 

 
Keywords: Food Security; Motivation; Young Generation.  
  
Abstrak  

Komoditas pangan berperan sangat penting dalam ketahanan pangan dan 
keberlanjutan hidup masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.  
Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi pengembangan pangan khususnya padi.  
Salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah meregenerasi pelaku 
utama yang saat ini sudah masuk usia lanjut dengan generasi muda. Yang memiliki 
energi yang sangat tinggi dan menyukai tantangan.  Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Menganalisis tingkat motivasi generasi muda dan tingkat ketahanan pangan di 
Kabupaten Lampung Selatan, (2) Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
tingkat motivasi generasi muda dalam berusahatani padi terhadap tingkat ketahanan 
pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode penelitian ini 
menggunakan analisis deksriptif dan analisis jalur.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(1) tingkat generasi muda di Kabupaten Lampung Selatan dalam kategori tinggi dan 
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tingkat ketahanan pangan rumah tangga generasi muda di Kabupaten Lampung Selatan 
masuk dalam kategori sedang, (2) Peranan penyuluh pertanian dan ketersediaan sarana 
produksi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat ketahanan pangan 
rumah tangga, sedangkan tingkat kosmopolitan, luas lahan, dan tingkat motivasi 
generasi muda dalam berusahatani padi berpengaruh langsung terhadap tingkat 
ketahanan pangan rumah tangga. 
 
Kata kunci: Generasi Muda; Motivasi; Ketahanan Pangan. 
 
Pendahuluan 

Pangan adalah salah satu bagian yang tak dapat tergantikan bagi integritas 
nasional. Komoditas pangan berperan sangat penting dalam keberlanjutan hidup 
masyarakat di Indonesia. Makanan pokok di Indonesia sebagian besar adalah beras.  
Namun sampai saat ini Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan nasional.  Sejak 
tahun 2005–2015, dari data BPS menunjukkan total impor beras di Indonesia hampir 
mencapai 10 juta ton (Vietnam 56%, Thailand 30,7%, dan negara lainnya 13,3%), bahkan 
hingga saat ini Indonesia masih melakukan impor beras.  Kondisi yang diharapkan ialah 
Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok (beras) dari produksi dalam 
negeri. Namun masalah yang akhir-akhir ini terjadi adalah semakin berkurangnya tenaga 
kerja pertanian, khususnya generasi muda. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistika (2020) pekerjaan yang paling diminati 
generasi muda usia 16–30 tahun pada 5 tahun terakhir adalah sektor Jasa-jasa, diikuti 
Manufaktur dan Pertanian. Rendahnya minat generasi petani muda untuk berkecimpung 
di dunia pertanian dimungkinkan karena persepsi generasi muda beranggapan bahwa 
pekerjaan petani merupakan pekerjaan yang kotor, tidak bergengsi, pendapatan 
fluktuatif dan tidak menghasilkan kekayaan yang melimpah dibandingkan dengan 
pekerjaan kantoran. Sangat disayangkan padahal generasi muda saat ini didominasi 
kaum muda yang memiliki ciri idealis, dinamis, energi yang sangat tinggi, serta menyukai 
tantangan.  Selain itu generasi muda saat ini merupakan generasi lanjut yang lebih peka 
terhadap teknologi, inovasi, dan adopsi yang memungkinkan mampu memperbaiki 
keadaan pertanian di Indonesia baik untuk meregenerasi petani maupun meningkatkan 
produksi dan produktivitas hasil pertanian dari segi kualitas dan kuantitasnya.  Oleh 
karena itu, perlu adanya motivasi untuk generasi muda agar mau berusahatani dan 
berkecimpung di dunia pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan. 

Ketahanan pangan saat ini menjadi permasalahan serius, seperti masih 
ketergantungan pada impor pangan dari luar negeri, yang akan berdampak pada 
pengambilan keputusan dalam segala aspek menjadi terikat/tidak bebas.  Oleh karena 
itu, baik pemerintah, stakeholder, dan petani khususnya generasi muda harus termotivasi 
dan bekerjasama dalam berusahatani, sehingga secara tidak langsung mampu 
mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kedaulatan pangan, khususnya di 
Kabupaten Lampung Selatan.   

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi pengembangan pangan khususnya 
padi, jagung, sayuran, perikanan, dan peternakan.  Namun, ketertarikan generasi muda 
pada sektor pertanian di Kabupaten Lampung Selatan diduga rendah.  Salah satu 
penyebabnya adalah wilayah di Kabupaten Lampung Selatan termasuk wilayah 
perbatasan antar desa dan kota, serta didominasi oleh wilayah pabrik.  Hal ini 
menyebabkan generasi muda di Kabupaten Lampung Selatan lebih tertarik bekerja di 
sektor non pertanian (kantoran).  Walaupun demikian, masih ada sebagian generasi 
muda yang bekerja di sektor pertanian dikarenakan mereka mendapat warisan keluarga 
berupa lahan pertanian, dan dituntut untuk meneruskan usahatani keluarga.   
Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:  menganalisis tingkat 
motivasi generasi muda; tingkat ketahanan pangan; dan faktor-faktor yang berpengaruh 
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dalam tingkat motivasi generasi muda berusahatani padi terhadap tingkat ketahanan 
pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
 
Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 
jenis pendekatan studi kasus.  Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan 
Kecamatan Jati Agung, natar, Merbau Mataram, dan Tanjung Bintang pada Agustus-
Oktober 2021.  Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive).  
Populasi dalam penelitian ini adalah generasi muda berusia 15–35 tahun yang 
berusahatani padi sawah.  Sampel yang ditentukan menggunakan teknik Simple Random 
Sampling, sehingga didapatkan 93 responden dan dikumpulkan dengan bantuan 
kuisioner.  Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.  Data primer 
diperoleh dari responden, sedangkan data sekunder dari literatur/laporan/ penulisan 
yang berkaitan dengan masalah penelitian.  Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan metode kuantitatif.   

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur.  Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen atau variabel bebas (X) dan 
variabel dependen atau variabel terikat (Y dan Z).  Variabel independen/bebas (X) dalam 
penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh dengan motivasi generasi muda 
yaitu tingkat kosmopolitan (X1), luas lahan usahatani (X2), lama berusahatani (X3), 
persepsi generasi muda pada sektor pertanian (X4), pendapatan usahatani (X5), peran 
penyuluh pertanian (X3), ketersediaan sarana produksi (X4).  Variabel Y adalah tingkat 
motivasi generasi muda dalam berusahatani yakni motivasi intrinsik (Y1) dan Motivasi 
ekstrinsik (Y2).  Variabel Z adalah tingkat ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan 
rumah tangga (Z1) dan akses pangan (Z2). 
 
Hasil dan Pembahasan 
1. Deskripsi Variabel Penelitian 
a. Tingkat Kosmopolitan (X1) 

Sifat kosmopolitan pada suatu individu dapat dicirikan oleh beberapa atribut 
yaitu: (1) individu tersebut memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi, (2) 
partisipasi sosial yang lebih tinggi, (3) lebih banyak berhubungan dengan pihak luar, (4) 
lebih banyak menggunakan media massa, dan (5) memiliki lebih banyak hubungan 
dengan orang lain maupun lembaga di luar komunitasnya (Rogers 1983).  Berdasarkan 
penelitian diketahui bahwa tingkat kosmopolitan generasi muda di Kabupaten Lampung 
Selatan berada pada kategori kurang kosmopolit. 
Tabel 1.  Sebaran responden berdasarkan tingkat kosmopolitan.  

No Interval Kategori Jumlah Persentase (%) 
1 5,00–7,97  Kurang kosmopolit 51 54,84 
2 7,98–10,93  Cukup kosmopolit 32 34,41 
3 10,94–13,91 Sangat kosmopolit 10 10,75 

Total 93 100,00 
Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 

 
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa tingkat kosmopolitan generasi muda di 

Kabupaten Lampung Selatan berada pada kategori kurang kosmopolit sebesar 54,84 
persen.  Namun beberapa generasi muda masih mencari informasi ke luar desa seperti 
mengikuti pelatihan/study banding/pameran diluar untuk menambah wawasan 
berusahatani.  Berdasarkan hasil di lapangan, generasi muda mencari informasi dari 
berbagai sumber, misalnya melalui BPP Kecamatan, BPTP, melalui media cetak 
(selebaran) dan media elektronik (memanfaatkan layanan internet).  Adapun informasi 
yang didapatkan yakni cara berusahatani padi, pembelian online sarana produksi,dll.   
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Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa tingkat kosmopolitan generasi muda di 
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b. Luas lahan (X2) 
Luas lahan merupakan luasan lahan yang digunakan petani untuk melakukan 

usahatani padi. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, luas lahan garapan 
terkecil yang dimiliki generasi muda adalah dibawah 0,5 hektar dan luasan garapan 
terbesar adalah diatas 1 hektar.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda di 
Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas lahan garapan <0,5 hektar berjumlah 69 
orang dengan persentase 74,19%, petani dengan luas lahan 0,5-1 hektar sebanyak 19 
orang dengan persentase sebanyak 20,43%, dan >1 hektar sebanyak 5 orang dengan 
persentase 15,38% (Tabel 2). 
 
Tabel 2.  Sebaran responden berdarkan luas lahan. 
No Luas (ha) Klasifikasi Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 <0,5 Sempit 69 74,19 
2 0,5–1,00 Sedang 19 20,43 
3 >1,00 Luas 5 5,38 
Total 93 100,00 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 
 
Berdasarkan temuan di lapangan luas lahan usahatani generasi muda di 

Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam kategori sempit.  Hal ini dikarenakan lahan 
yang dimiliki generasi muda berasal dari warisan orang tua yg sudah dibagi-bagikan 
dengan saudara/keluarga lainnya.  Hal ini sesuai dengan penelitian Pinem (2020) bahwa 
lahan yang dimiliki pemuda saat ini semakin berkurang akibat adanya sistem waris 
dengan membagi rata tanah orang tua kepada anak-anaknya.   
 

c. Peranan Penyuluh Pertanian (X3) 
Peranan penyuluh dalam penelitian ini dilihat berdasarkan segi fasilitator, 

pembimbing, organisator, komunikator, dan motivator.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peranan penyuluh pertanian di Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam 
kategori tinggi sebanyak 34 orang dengan pesentase 35,56%, kategori sedang sebanyak 
32 orang dengan persentase 34,41%, dan kategori rendah sebanyak 27 orang dengan 
persentase 29,03%.  Rincian peranan penyuluh pertanian dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3.  Sebaran responden berdasarkan peranan penyuluh pertanian.  
No Interval Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 12,00–21,27 Rendah 27 29,03 
2 21,28–30,54 Sedang 32 34,41 
3 30,55–39,82 Tinggi 34 36,56 
Total 93 100,00 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 
 

Berdasarkan temuaan di lapangan salah satu responden mengungkapkan bahwa 
penyuluh sudah melakukan perannya sebagai edukator seperti menyebarkan informasi 
penerapan panca usahatani padi, informasi pinjaman modal usaha di bank, sebagai 
dinamisator yakni membentuk kelompok tani khusus generasi muda, sebagai fasilitator 
yakni memfasilitasi dan memberikan keterampilan khusus, sarana dan prasarana media.  
Selain itu penyuluh juga sudah melakukan perannya sebagai motivator yakni mendorong 
generasi muda untuk memajukan kelompok tani generasi muda, mendorong generasi 
muda untuk meningkatkan hasil produktivitas padi, mendorong untuk berinovasi, 
berwirausaha, dan menggunakan teknologi baru. Penyuluh juga sudah melakukan 
perannya sebagai katalisator yakni menjadi penengah ketika terjadi suatu masalah, 
menyampaikan aspirasi generasi muda, penghubung antara generasi muda dan lembaga 
pemerintah. 
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d. Ketersediaan Sarana Produksi (X4) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersedian saran produksi di Kabupaten 

lampung Selatan masuk dalam kategori tinggi sebanyak 79 orang dengan persentase 
84,95%, kategori sedang sebanyak 12 orang dengan persentase 12,90%, dan kategori 
rendah sebanyak 2 orang dengan persentase 2,15%. Rincian sebaran responden 
berdasrkan ketersediaan sarana produksi dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4.  Sebaran responden berdasarkan ketersediaan sarana produksi. 
No Interval Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 5,00–6,98 Rendah 2 2,15 
2 6,99–8,96 Sedang 12 12,90 
3 8,87–10,95 Tinggi 79 84,95 
Total 93 100,00 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 
 

Berdasarkan temuan di lapangan ketersediaan sarana produksi uyang diperoleh 
responden pada kategori tinggi.  Hal ini dikarenakan responden mudah mendapatkan 
benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian.  Responden mendapatkan ketersediaan sarana 
produksi ini melalui media teknologi market place.  Market place yang digunakan antara 
lain shopee dan tokopedia, sehingga memudahkan responden mudah mendapatkan 
benih, pupuk, dan obat-obatan dari segi jarak. 
 
e. Motivasi Generasi Muda dalam Berusahatani (Y) 

Motivasi Generasi Muda dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya 
yakni motivasi instrinsik dan entrinsik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
motivasi intrinsik termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 49,46%.  Motif 
moral cultural base dalam penelitian ini dilihat berdasarkan responden termotivasi dalam 
berusahatani dikarenakan panggilan jiwa, tanggung jawab moral. Hal ini dapat dilihat 
pada Tabel 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi ekstrinsik generasi 
muda di Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam kategori tinggi dengan jumlah 
persentase responden 47,31%.  Secara rinci sebaran tingkat motivasi entrinsik generasi 
muda di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 6.  Hal ini sejalan dengan 
penelitian Irsa, dkk (2018) bahwa petani termotivasi untuk meningkatkan hasil 
usahataninya demi pemenuhan kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan), 
kebutuhan rasa aman, kebutuhan penghargaan, interaksi social, dan aktualisasi diri. 
 
Tabel 5.  Sebaran responden berdasarkan tingkat motivasi instrinsik. 
No Interval Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 3,00–5,00 Rendah 5 5,38 
2 5,01–7,07 Sedang 42 45,16 
3 7,08–9,11 Tinggi 46 49,46 
Total 93 100 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 
 
Tabel 6.  Sebaran responden berdasarkan tingkat motivasi entrinsik. 
No Interval Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 12,38–16,61 Rendah 10 10,75 
2 16,61–20,84 Sedang 39 41,94 
3 20,85–25,08 Tinggi 44 47,31 
Total 93 100 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 
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d. Ketersediaan Sarana Produksi (X4) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersedian saran produksi di Kabupaten 

lampung Selatan masuk dalam kategori tinggi sebanyak 79 orang dengan persentase 
84,95%, kategori sedang sebanyak 12 orang dengan persentase 12,90%, dan kategori 
rendah sebanyak 2 orang dengan persentase 2,15%. Rincian sebaran responden 
berdasrkan ketersediaan sarana produksi dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4.  Sebaran responden berdasarkan ketersediaan sarana produksi. 
No Interval Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 5,00–6,98 Rendah 2 2,15 
2 6,99–8,96 Sedang 12 12,90 
3 8,87–10,95 Tinggi 79 84,95 
Total 93 100,00 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 
 

Berdasarkan temuan di lapangan ketersediaan sarana produksi uyang diperoleh 
responden pada kategori tinggi.  Hal ini dikarenakan responden mudah mendapatkan 
benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian.  Responden mendapatkan ketersediaan sarana 
produksi ini melalui media teknologi market place.  Market place yang digunakan antara 
lain shopee dan tokopedia, sehingga memudahkan responden mudah mendapatkan 
benih, pupuk, dan obat-obatan dari segi jarak. 
 
e. Motivasi Generasi Muda dalam Berusahatani (Y) 

Motivasi Generasi Muda dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya 
yakni motivasi instrinsik dan entrinsik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
motivasi intrinsik termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 49,46%.  Motif 
moral cultural base dalam penelitian ini dilihat berdasarkan responden termotivasi dalam 
berusahatani dikarenakan panggilan jiwa, tanggung jawab moral. Hal ini dapat dilihat 
pada Tabel 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi ekstrinsik generasi 
muda di Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam kategori tinggi dengan jumlah 
persentase responden 47,31%.  Secara rinci sebaran tingkat motivasi entrinsik generasi 
muda di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 6.  Hal ini sejalan dengan 
penelitian Irsa, dkk (2018) bahwa petani termotivasi untuk meningkatkan hasil 
usahataninya demi pemenuhan kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan), 
kebutuhan rasa aman, kebutuhan penghargaan, interaksi social, dan aktualisasi diri. 
 
Tabel 5.  Sebaran responden berdasarkan tingkat motivasi instrinsik. 
No Interval Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 3,00–5,00 Rendah 5 5,38 
2 5,01–7,07 Sedang 42 45,16 
3 7,08–9,11 Tinggi 46 49,46 
Total 93 100 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 
 
Tabel 6.  Sebaran responden berdasarkan tingkat motivasi entrinsik. 
No Interval Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 12,38–16,61 Rendah 10 10,75 
2 16,61–20,84 Sedang 39 41,94 
3 20,85–25,08 Tinggi 44 47,31 
Total 93 100 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 

 

 

f. Ketahanan Pangan (Z) 
Ketahanan pangan dalam penelitian ini diukur berasarakan ketersediaan pangan 

pokok rumah tangga dan akses pangan rumah tangga. Akses pangan rumah tangga 
sendiri diukur menjadi 2 yakni akses konsumsi pangan rumah tangga dan akses distribusi 
pangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran ketahanan pangan beradarkan 
ketersediaan pangan pokok rumah tangga di Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam 
kategori sedang dengan jumlah persentase responden sebanyak 45,16% (Tabel 7).   
 

Tabel 7.  Sebaran ketersediaan pangan pokok rumah tangga. 
No Interval Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 9,10–12,47 Rendah 36 38,71 
2 12,48–15,85 Sedang 42 45,16 
3 15,86–19,24 Tinggi 15 16,13 

Total 93 100,00 
Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 

 

Sebaran ketahanan pangan berdasarkan akses pangan rumah tangga di 
Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam kategori sedang dengan jumlah persentase 
responden sebanyak 53,76%.  Rincian sebaran akses pangan dapat dilihat pada Tabel 8. 
 

Tabel 8.  Sebaran akses pangan rumah tangga. 
No Interval Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 25,09–32,94 Rendah 5 5,38 
2 32,95–40,79 Sedang 50 53,76 
3 40,80–48,65 Tinggi 38 40,86 
Total     93 100,00 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 
 

2. Path analysis 
Path analysis atau analisis jalur dalam penelitian ini merujuk pada buku Ching 

Chun Li (1975).  Berikut ini adalah hasil analisis jalur yakni pengaruh langsung dan 
pengaruh tidak langsung dari masing-masing variabel eksogen dan endogen. 
 

Tabel 9.  Pengaruh langsung dan tidak langsung. 

No. Var. Langsung Tidak Langsung Total 

1 Tingkat Kosmopolitan terhadap tingkat 
motivasi (X1>Y) 0.111tn - 0.111 

2 Luas lahan usahatani terhadap tingkat 
motivasi (X2>Y) -0.036tn - -0.036 

3 Peranan penyuluh pertanian terhadapa 
tingkat motivasi (X3>Y) 0.443* - 0.443 

4 Ketersediaan sarana dan produksi terhadap 
tingkat motivasi (X4>Y) 0.330* - 0.330 

5 Tingkat kosmopolitan terhadap tingkat 
ketahanan pangan (X1>Z) 0.313* 0.037tn 0.350 

6 Luas lahan usahatani terhadap tingkat 
ketahanan pangan (X2>Z) 0.277* -0.012tn 0.265 

7 Peranan penyuluh pertanian terhadap 
tingkat ketahanan pangan (X3>Z) 0,052* 0.148* 0.200 

8 Ketersediaan saprodi terhadap tingkat 
ketahanan pangan (X4>Z) 0.034* 0.111* 0.145 

9 Tingkat motivasi terhadap tingkat ketahanan 
pangan (Y>Z) 0.335* - 0.335 

Sumber:  Data primer, hasil olahan penelitian, 2022. 
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Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak 
langsung antara peranan penyuluh pertanian (X3) dan ketersediaan saprodi (X4) terhadap 
tingkat motivasi generasi muda (Y) dan tingkat ketahanan pangan (Z).  Tabel 9 juga 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara tingkat kosmopolitan (X1), luas 
lahan usahatani (X2), peranan penyuluh pertanian (X3), dan ketersediaan saprodi (X4), dan 
tingkat motivasi generasi muda dalam berusahatani (Y) terhadap tingkat ketahanan 
pangan (Z). 

 
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi generasi muda dalam berusahatani 

padi 
Berdasarkan hasil analisis dan melalui teknik analisis jalur, diketahui bahwa 

peranan penyuluh pertanian (X3) dan ketersediaan saprodi (X4) secara bersama-sama 
mempengaruhi motivasi generasi muda dalam berusahatani padi.  Besarnya pengaruh 
tersebut dapat terlihat pada nilai R2 yang diperoleh yaitu sebesar 0,579 atau secara 
bersama-sama mempengaruhi motivasi generasi muda dalam berusahatani padi sebesar 
57,90%, sedangkan sisanya yaitu 42,10% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji 
dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian (X3) 
dan ketersediaan saprodi (X4) berpengaruh signifikan terhadap motivasi generasi muda 
dalam berusahatani padi (Y).  Secara lengkap variabel yang memiliki pengaruh signifikan 
terhadap motivasi generasi muda dalam berusahatani padi dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1.  Model substruktur 1 

 
Keterangan: 

  =  Koefisien jalur (ρ) 
  =  Koefisien korelasi (hubungan (r) 
 

 Berdasarkan gambar diatas, maka dapat diperoleh persamaan model diagram 
jalur berikut ini: Y =  0,443X6 + 0,331X7 + 0,722є1 
  
1) Peranan penyuluh pertanian (X3) terhadap Motivasi Generasi Muda dalam 

berusahatani padi (Y) 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara langsung 

dari peranan penyuluh pertanian terhadap motivasi generasi muda dalam berusahatani 
padi.  Hal ini sejalan dengan penelitian Anwarudin (2020) bahwa perananan penyuluh 
pertanian berpengaruh positif terhadap keberlanjutan agribisnis petani muda.  
Penelitian lainnya seperti  Sandhi (2020) mengatakan bahwa terdapat pengaruh sangat 
baik antara peranan penyuluh pertanian terhadap motivasi petani berusahatani cabai, 
baik dalam segi fasilitator, pembimbing, komunikator, dan motivator.  

Berdasarkan hasil turun lapang, diketahui penyuluh pertanian berperanan sangat 
penting dalam memotivasi generasi muda dalam berusahatani padi.  Menurut generasi  
muda penyuluh pertanian sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator, 
pembimbing, organisator, komunikator, dan motivator. Generasi muda di Kabupaten 
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Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak 
langsung antara peranan penyuluh pertanian (X3) dan ketersediaan saprodi (X4) terhadap 
tingkat motivasi generasi muda (Y) dan tingkat ketahanan pangan (Z).  Tabel 9 juga 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara tingkat kosmopolitan (X1), luas 
lahan usahatani (X2), peranan penyuluh pertanian (X3), dan ketersediaan saprodi (X4), dan 
tingkat motivasi generasi muda dalam berusahatani (Y) terhadap tingkat ketahanan 
pangan (Z). 

 
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi generasi muda dalam berusahatani 

padi 
Berdasarkan hasil analisis dan melalui teknik analisis jalur, diketahui bahwa 

peranan penyuluh pertanian (X3) dan ketersediaan saprodi (X4) secara bersama-sama 
mempengaruhi motivasi generasi muda dalam berusahatani padi.  Besarnya pengaruh 
tersebut dapat terlihat pada nilai R2 yang diperoleh yaitu sebesar 0,579 atau secara 
bersama-sama mempengaruhi motivasi generasi muda dalam berusahatani padi sebesar 
57,90%, sedangkan sisanya yaitu 42,10% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji 
dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian (X3) 
dan ketersediaan saprodi (X4) berpengaruh signifikan terhadap motivasi generasi muda 
dalam berusahatani padi (Y).  Secara lengkap variabel yang memiliki pengaruh signifikan 
terhadap motivasi generasi muda dalam berusahatani padi dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1.  Model substruktur 1 

 
Keterangan: 

  =  Koefisien jalur (ρ) 
  =  Koefisien korelasi (hubungan (r) 
 

 Berdasarkan gambar diatas, maka dapat diperoleh persamaan model diagram 
jalur berikut ini: Y =  0,443X6 + 0,331X7 + 0,722є1 
  
1) Peranan penyuluh pertanian (X3) terhadap Motivasi Generasi Muda dalam 

berusahatani padi (Y) 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara langsung 

dari peranan penyuluh pertanian terhadap motivasi generasi muda dalam berusahatani 
padi.  Hal ini sejalan dengan penelitian Anwarudin (2020) bahwa perananan penyuluh 
pertanian berpengaruh positif terhadap keberlanjutan agribisnis petani muda.  
Penelitian lainnya seperti  Sandhi (2020) mengatakan bahwa terdapat pengaruh sangat 
baik antara peranan penyuluh pertanian terhadap motivasi petani berusahatani cabai, 
baik dalam segi fasilitator, pembimbing, komunikator, dan motivator.  

Berdasarkan hasil turun lapang, diketahui penyuluh pertanian berperanan sangat 
penting dalam memotivasi generasi muda dalam berusahatani padi.  Menurut generasi  
muda penyuluh pertanian sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator, 
pembimbing, organisator, komunikator, dan motivator. Generasi muda di Kabupaten 

 

 

Lampung Selatan juga mengatakan bahwa penyuluh pertanian sudah cukup baik dalam 
menyebarkan informasi penerapan panca usahatani.  Mendorong generasi muda dalam 
berinovasi dan menggunakan teknologi baru dalam berusahatani padi.  Oleh karena itu, 
sebagian besar generasi muda mengatakan peranan penyuluh pertanian di Kabupaten 
Lampung Selatan sudah cukup baik.   
 
2) Ketersediaan saprodi (X4) terhadap Motivasi Generasi Muda dalam berusahatani 

padi (Y) 
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

ketersediaan sarana produksi terdapat motivasi generasi muda dalam berusahatani padi.  
Hal ini sesuai dengan penelitian Sari, dkk (2021) bahwa terdapat hubungan antara 
ketersediaan sarana dan prasarana dengan motivasi petani menggunakan padi varietas 
baru.  Berdasarkan temuan lapang, ketersediaan sarana produksi dikategorikan tersedia, 
baik dari segi benih/bibit, pupuk, dan pestisida.  Generasi muda yang dicirikan dengan 
melek teknologi ini tidak pernah merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sarana 
produksinya dikarenakan sebagaian besar generasi muda menggunakan teknologi 
internet untuk mencari informasi ketersediaan sarana produksi tersebut secara online 
seperti membeli produk pertanian di shoope dan tokopedia.   
 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi generasi muda dalam berusahatani 

padi terhadap ketahanan pangan 
 
 

 

 
 

Gambar 2.  Model substruktur 2 
Keterangan: 

  =  Koefisien jalur (ρ) pengaruh langsung 
  =  Koefisien korelasi (hubungan (r) 
 

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat diperoleh persamaan model diagram 
jalur berikut ini:  Z =  0,313X1 + 0,277X2 + 0,052X6+ 0,034X7 + 0,335y  + 0,643є2 
  
1) Tingkat Kekosmopolitan (X1) terhadap Ketahanan Pangan (Z) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kekosmopolitan tidak berpengaruh 
langsung terhadap tingkat ketahanan pangan dan berpengaruh signifikan secara 
langsung terhadap ketahanan pangan yang ditunjukkan koefisien jalur ρzx1 yaitu sebesar 
0,313.  Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda di Kabupaten Lampung Selatan sering 
berpergian keluar desa, banyak menggunakkan media massa, dan memiliki hubungan 
dengan orang lain maupun lembaga lain.  Hal ini sesuai dengan pernyataan Rogers (1983) 
sifat kosmopolitan pada suatu individu dapat dicirikan oleh beberapa atribut yang 
membedakanya dengan orang lain pada komunitasnya, yaitu: (1) individu tersebut 
memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi, (2) partisipasi sosial yang lebih tinggi, 
(3) lebih banyak berhubungan dengan pihak luar, (4) lebih banyak menggunakan media 

Luas lahan (X2) 

Tingkat kekosmopolitan (X1) 

Peranan penyuluh pertanian (X3) 

Ketersediaan saprodi (X4) 

Tingkat Motivasi 
Generasi Muda (Y) 

Tingkat 
Ketahanan 
Pangan (Z) 

0,313 

0,277 

0,052 

0,034 

0,335 

0,643 
0,772 
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massa, dan (5) memiliki lebih banyak hubungan dengan orang lain maupun lembaga di 
luar.   

Hasil turun lapang juga menyatakan dalam segi mengakses informasi dalam 
berusahatani baik di luar desa maupun dalam desa sangat mudah dilakukan oleh 
generasi muda.  Hal ini dikarenakan generasi muda saat ini lebih bisa menerima adopsi 
dan inovasi teknologi.  Semakin sering generasi muda mengakses teknologi maka 
semakin tinggi keberlanjutan usaha petani muda.  Melalui teknologi, generasi muda bisa 
membentuk komunitas, saling memotivasi, berbagi informasi teknologi, saling bertukar 
fikiran tentang pengetahuan dan skill serta dapat bermitra dalam memasarkan produk 
pertanian. Hal ini sesuai dengan penelitian Anwarudin, dkk (2020) yang mengatakan 
bahwa keberlanjutan generasi muda dipengaruhi oleh akses teknologi informasi 
komunikasi. Penggunaan akses teknologi dapat meningkatkan kompetensi generasi 
muda dalam berusahatani. Oleh karena itu, dari segi mudahnya generasi muda 
menerima adopsi inovasi mampu membuat generasi muda mempertahankan 
keberlanjutan agribsinis padi serta akan meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten 
Lampung Selatan.   
 
2) Luas lahan (X2) terhadap Ketahanan pangan (Z) 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa luas berpengaruh signifikan secara langsung 
terhadap ketahanan pangan yang ditunjukkan koefisien jalur ρzx1 yaitu sebesar 0,313.  
Hal ini sesuai dengan penelitian Aprilia (2018) bahwa luas lahan garapan terdapat 
cenderung berhubungan dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga petani 
padi sawah. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa hasil produksi padi generasi muda 
mencukupi untuk kebutuhan makan sehari-hari, walaupun luas lahan generasi muda 
mayoritas memiliki lahan yang sempit, mereka berpendapat bahwa kebutuhan beras 
tidak harus membeli kepasar atau bergantung dengan orang lain, tapi mengandalkan 
hasil panen.  Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian 
ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses pangan dan 
tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun.  Hal ini didukukung oleh 
penelitian Murdiyanto (2018) bahwa terdapat pengaruh signifikan dan berhubungan 
positif variabel luas panen padi terhadap rasio ketersediaan beras. 
 
3) Peranan penyuluh pertanian (X3) terhadap Ketahanan pangan (Z) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian berpengaruh 
signifikan secara langsung terhadap ketahanan pangan yang ditunjukkan koefisien jalur 
ρzx6 yaitu sebesar 0,052.  Hal ini sesuai dengan penelitian Anwarudin (2020) perananan 
penyuluh pertanian dan kapasitas kewirausahaan berpengaruh positif terhadap 
keberlanjutan agribisnis petani muda.  Keberlanjutan agribisnis petani muda ini 
diharapkan salah satu cara meregenerasi petani yang sudah masuk usia lanjut, sehingga 
ketahanan pangan bisa terjaga. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Sudarmansyah, dkk 
(2021) menggambarkan bahwa peranan penyuluh lebih banyak di arahkan pada upaya 
dalam mempertahankan ketahanan pangan terutama untuk komoditas padi dengan cara 
metode penyuluhan langsung ke petani. Hasil turun lapang menunjukkan penyuluh 
pertanian sudah melakukan tugas dan peranannya dengan baik sebagai fasilitator, 
pembimbing, organisator, komunikator, dan motivator.  Penyuluh pertanian juga sudah 
cukup baik dalam memperkenalkan tentang pangan, ketersediaan pangan, pangan lokal, 
dan pengelolaan pangan lokal.   
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massa, dan (5) memiliki lebih banyak hubungan dengan orang lain maupun lembaga di 
luar.   

Hasil turun lapang juga menyatakan dalam segi mengakses informasi dalam 
berusahatani baik di luar desa maupun dalam desa sangat mudah dilakukan oleh 
generasi muda.  Hal ini dikarenakan generasi muda saat ini lebih bisa menerima adopsi 
dan inovasi teknologi.  Semakin sering generasi muda mengakses teknologi maka 
semakin tinggi keberlanjutan usaha petani muda.  Melalui teknologi, generasi muda bisa 
membentuk komunitas, saling memotivasi, berbagi informasi teknologi, saling bertukar 
fikiran tentang pengetahuan dan skill serta dapat bermitra dalam memasarkan produk 
pertanian. Hal ini sesuai dengan penelitian Anwarudin, dkk (2020) yang mengatakan 
bahwa keberlanjutan generasi muda dipengaruhi oleh akses teknologi informasi 
komunikasi. Penggunaan akses teknologi dapat meningkatkan kompetensi generasi 
muda dalam berusahatani. Oleh karena itu, dari segi mudahnya generasi muda 
menerima adopsi inovasi mampu membuat generasi muda mempertahankan 
keberlanjutan agribsinis padi serta akan meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten 
Lampung Selatan.   
 
2) Luas lahan (X2) terhadap Ketahanan pangan (Z) 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa luas berpengaruh signifikan secara langsung 
terhadap ketahanan pangan yang ditunjukkan koefisien jalur ρzx1 yaitu sebesar 0,313.  
Hal ini sesuai dengan penelitian Aprilia (2018) bahwa luas lahan garapan terdapat 
cenderung berhubungan dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga petani 
padi sawah. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa hasil produksi padi generasi muda 
mencukupi untuk kebutuhan makan sehari-hari, walaupun luas lahan generasi muda 
mayoritas memiliki lahan yang sempit, mereka berpendapat bahwa kebutuhan beras 
tidak harus membeli kepasar atau bergantung dengan orang lain, tapi mengandalkan 
hasil panen.  Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian 
ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses pangan dan 
tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun.  Hal ini didukukung oleh 
penelitian Murdiyanto (2018) bahwa terdapat pengaruh signifikan dan berhubungan 
positif variabel luas panen padi terhadap rasio ketersediaan beras. 
 
3) Peranan penyuluh pertanian (X3) terhadap Ketahanan pangan (Z) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian berpengaruh 
signifikan secara langsung terhadap ketahanan pangan yang ditunjukkan koefisien jalur 
ρzx6 yaitu sebesar 0,052.  Hal ini sesuai dengan penelitian Anwarudin (2020) perananan 
penyuluh pertanian dan kapasitas kewirausahaan berpengaruh positif terhadap 
keberlanjutan agribisnis petani muda.  Keberlanjutan agribisnis petani muda ini 
diharapkan salah satu cara meregenerasi petani yang sudah masuk usia lanjut, sehingga 
ketahanan pangan bisa terjaga. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Sudarmansyah, dkk 
(2021) menggambarkan bahwa peranan penyuluh lebih banyak di arahkan pada upaya 
dalam mempertahankan ketahanan pangan terutama untuk komoditas padi dengan cara 
metode penyuluhan langsung ke petani. Hasil turun lapang menunjukkan penyuluh 
pertanian sudah melakukan tugas dan peranannya dengan baik sebagai fasilitator, 
pembimbing, organisator, komunikator, dan motivator.  Penyuluh pertanian juga sudah 
cukup baik dalam memperkenalkan tentang pangan, ketersediaan pangan, pangan lokal, 
dan pengelolaan pangan lokal.   
 
 
 
 
 

 

 

4) Ketersediaan saprodi (X4) terhadap Ketahanan pangan (Z) 
Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan sarana produksi berpengaruh 

signifikan secara langsung terhadap ketahanan pangan yang ditunjukkan koefisien jalur 
ρzx7 yaitu sebesar 0,034.  Hal ini sesuai dengan penelitian Manoppo (2018) bahwa 
kompetensi petani berhubungan nyata dengan sarana produksi dalam pemanfaatan 
perkarangan.  Hal ini mengartikan bahwa semakin tersedia sarana produksi yang 
mendukung usaha pemanfaatan pekarangan rumah, maka akan meningkatkan 
kompetensi teknis dan sosial petani. Hasil turun lapang menunjukkan ketersediaan 
sarana produksi sudah tersedia, dan sangat muda didapatkan baik dari segi benih/bibit, 
pupuk, ataupun pestisida.  Prasarana juga mudah didaptkan karna masih menggunakan 
peralatan dari orang tua, dan mudah didapatkan di toko pertanian maupun media sosial.  
Generasi muda saat ini sangat melek teknologi dikarenakan sebagian besar generasi 
muda menggunakan teknologi internet untuk mencari informasi ketersediaan sarana 
produksi tersebut secara online seperti membeli produk pertanian di market place 
seperti shoope dan tokopedia. Hal ini sesuai dengan penelitian Anwarudin, dkk (2020) 
yang mengatakan bahwa keberlanjutan generasi muda dipengaruhi oleh akses teknologi 
informasi komunikasi.  Oleh karena penggunaan akses teknologi secara tidak langsung 
meningkatkan kompetensi generasi muda dalam berusahatani.   
 
5) Motivasi generasi muda dalam berusahatani padi (Y) untuk mewujudkan ketahanan 

pangan (Z) 
Berdasarkan hasil uji statistik, diketahui bahwa motivasi generasi muda dalam 

berusahatani padi memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap ketahanan 
pangan sebesar 0,335. Hal ini sesuai dengan penelitian Arifin (2015) bahwa terdapat 
faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi petani dalam meningkatkan produksi padi 
diantaranya, karakteristik internal dan eksternal yang terdiri dari umur, pendidikan, 
jumlah tanggungan keluarga, penguasaan lahan, kekosmopolitan, intensitas penyuluh, 
ketepatan saluran penyuluhan, jumlah sumber informasi, ketersediaan saprodi, 
keterjangkauan saprodi.   

Hasil turun lapang menunjukkan bahwa pengukuran motivasi generasi muda 
dalam berusahatani di Kabupaten Lampung Selatan diukur berdasarkan motivasi 
intrinsik seperti kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan), panggilan jiwa dan 
tanggung jawab moral, sedangkan motivasi entrinsik seperti adanya untung dan rugi 
baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Motivasi generasi muda di Kabupaten 
Lampung Selatan masuk dalam kategori tinggi.  Sebagian generasi muda termotivasi 
bertani dikarenakan panggilan jiwa dan tanggung jawab moral untuk meneruskan 
usahatani keluarga dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hal ini juga sesuai 
dengan pendapat Anwarudin, dkk (2020) bahwa bekerja di pertanian merupakan 
pekerjaan yang mulia bukan pekerjaan yang ketinggalan zaman, berpeluang menjadi 
pengusaha agribisnis dan mampu mempertahankan ketahanan pangan di masa depan. 

Namun kendati demikian, sebagian generasi muda merasa bahwa bekerja di 
sektor pertanian tidak memberikan penghasilan yang cukup dan status sosialnya rendah, 
sehingga generasi muda di Kabupaten Lampung Selatan lebih memilih bekerja di sektor 
lain yang dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori 
Maslow (2003) yang menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak terpenuhi akan 
menyebabkan munculnya kekuatan-kekuatan besar atas apa yang dilakukan oleh 
seorang individu. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling imperative, tetapi 
secara psikologis kebutuhan realisasi diri sangat penting bagi setiap individu. Oleh 
karena itu, sebaiknya perlu ada strategi untuk mempertahankan motivasi generasi muda 
agar tetap berusahatani seperti: membentuk platform atau organisasi yang menampung 
pekerja tani muda, program pembibitan petani muda desa, dan program farmer to 
farmer of extension (FtFE) yakni penjelasan/komunikasi langsung petani ke petani muda 



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

68 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

 

 

oleh penyuluh pertanian. Strategi ini bisa berhasil apabila ada kerjasama dari 
pemerintah, penyuluh, maupun generasi muda tersebut. 
 
c. Model Terbaik. Pengaruh Langsung dan tidak langsung terhadap ketahanan pangan 

melalui motivasi generasi muda dalam berusahatani padi 
Berdasarkan uraian diatas, selain pengaruh langsung terdapat juga variabel yang 

mempengaruhi ketahanan pangan (Z) secara tidak langsung adalah peranan penyuluh 
pertanian (X3) dan ketersediaan saprodi (X4). Faktor-faktor yang berpengaruh langsung 
maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan dapat dilihat gambar 3.  

 
  

 

 
Gambar 3.  Model substruktur 3 

Keterangan: 
  =  Koefisien jalur (ρ) pengaruh langsung 
  =  Koefisien jalur (ρ) pengaruh tidak langsung 
  =  Koefisien korelasi (hubungan (r) 
 

Berikut ini uraian dari peranan penyuluh pertanian dan ketersediaan saprodi 
terhadap ketahanan pangan. 
 
1) Pengaruh peranan penyuluh pertanian terhadap ketahanan pangan 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara 
peranan penyuluh pertanian melalui variabel motivasi generasi muda dalam 
berusahatani terhadap ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 
sebesar 0,148.  Hal ini sesuai dengan penelitian Anwarudin (2020) perananan penyuluh 
pertanian dan kapasitas kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan 
agribisnis petani muda. Hal ini juga didukung oleh penelitian Santoso, dkk (2020) bahwa 
intensitas penyuluhan sangat penting dalam proses adopsi teknologi, semakin sering 
penyuluhan dilakukan bersama petani maka semakin besar keberhasilan penyuluhan 
pertanian dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu keterlibatan para pihak pemangku 
kepentingan baik itu kebijakan pemerintah maupun peranan penyuluh pertanian sangat 
menjadi solusi dalam permasalahan regenerasi petani yang diharapkan akan 
mempertahankan keberadaan pelaku pertanian agar keberlanjutan usaha pertanian 
tetap terjaga dan mampu mempertahankan ketahanan pangan negara.  

 
2) Pengaruh ketersediaan saprodi terhadap ketahanan pangan 

 Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara 
ketersediaan sarana produksi melalui variabel motivasi generasi muda dalam 
berusahatani terhadap ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 
sebesar 0,111. Hal ini sesuai dengan penelitian Manoppo (2018) bahwa kompetensi petani 
berhubungan nyata dengan sarana produksi dalam pemanfaatan perkarangan. Hal ini 
mengartikan bahwa semakin tersedia sarana produksi yang mendukung usaha 
pemanfaatan pekarangan rumah, maka akan meningkatkan kompetensi teknis dan sosial 
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oleh penyuluh pertanian. Strategi ini bisa berhasil apabila ada kerjasama dari 
pemerintah, penyuluh, maupun generasi muda tersebut. 
 
c. Model Terbaik. Pengaruh Langsung dan tidak langsung terhadap ketahanan pangan 

melalui motivasi generasi muda dalam berusahatani padi 
Berdasarkan uraian diatas, selain pengaruh langsung terdapat juga variabel yang 

mempengaruhi ketahanan pangan (Z) secara tidak langsung adalah peranan penyuluh 
pertanian (X3) dan ketersediaan saprodi (X4). Faktor-faktor yang berpengaruh langsung 
maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan dapat dilihat gambar 3.  
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2) Pengaruh ketersediaan saprodi terhadap ketahanan pangan 

 Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara 
ketersediaan sarana produksi melalui variabel motivasi generasi muda dalam 
berusahatani terhadap ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 
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petani. Hal ini juga didukung oleh penelitian Aprilia dan Rani (2018) bahwa semakin tinggi 
ketersediaan jenis dan jumlah dari peralatan pertanian, bibit, pupuk, pestisida, serta 
baiknya akses jalan yang mendukung kegiatan usahatani maka akan membuat petani 
termotivasi menerapkan budidaya padi sawah. Oleh karena itu secara tidak langsung 
ketersediaan sarana dan prasarana produksi memiliki kecenderungan hubungan untuk 
memotivasi petani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung 
Selatan. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 

Tingkat motivasi generasi muda untuk berusahatani di Kabupaten Lampung 
Selatan masuk dalam kategori tinggi.  Hal ini ditunjukkan dari motivasi intrinsik seperti 
dorongan untuk memenuhi kebutuhan primer, rasa aman dan motif cultural base, serta 
motivasi ekstrinsik seperti dorongan dari keluarga, penyuluh, aktualisasi diri, 
penghargaan, dan motif rasional structural base.  Tingkat ketahanan pangan rumah 
tangga di Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam kategori sedang.  Hal ini 
ditunjukkan dari sebaran ketersediaan pangan sebesar 45,16 persen dan akses pangan 
sebesar 53,76 persen.  Peranan penyuluh pertanian dan ketersediaan sarana produksi 
berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat ketahanan pangan rumah 
tangga, sedangkan tingkat kosmopolitan, luas lahan, dan tingkat motivasi generasi muda 
dalam berusahatani padi berpengaruh langsung terhadap tingkat ketahanan pangan 
rumah tangga. 
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Abstract 

This study aims to determine the types of potential tempe-based agro-industry and 
the feasibility of establishing a tempe-based agro-industry in Lampung Province in terms 
of market and marketing, technical and technological, management, and financial aspects. 
The research method used is literature study, observation, survey, and also interviews with 
experts related to the establishment of tempe- based agroindustry. The data for 
determining the type of agro-industry were analyzed using the AHP method through 
expert choice software, determining the location of the factory using the MPE method. The 
results showed that the type of tempe-based agroindustry that has the potential to be 
developed in Lampung Province is soybean tempe with an AHP value of 0.604. Soybean 
tempe agroindustry is feasible to be established by taking into account: a large enough 
market potential along with the increasing popularity of soybean tempe in Lampung 
Province on Java Island which is the main potential market; the availability of soybean raw 
materials in Lampung Province, especially Pringsewu Regency which tends to increase, 
and also meets the business feasibility criteria, namely: POT value after tax of 1.99 and ROI 
value after tax of 50.27%, the value of R/C Ratio is greater than 1 (1.17) and the period 
required to return the value of the investment that has been issued is 1 year and 9 months. 
The location of the selected factory is Pringsewu District with an MPE value of 723. The 
appropriate form of company for the soybean tempe industry is a Limited Liability 
Company (PT). 

 
Keywords : Agroindustry, Feasibility, Soybean Tempe, Saccharmoyces cerevisiae 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis agroindustri berbasis tempe yang 

potensial dan kelayakan pendirian agroindustri berbasis tempe di Provinsi Lampung 
ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen, dan finansial. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, survey, dan juga 
wawancara dengan para pakar yang berkaitan  dengan pendirian agroindustri berbasis 
tempe. Data penentuan jenis agroindustri dianalisis dengan metode AHP melalui 
software expert choice, penentuan lokasi pabrik dengan metode MPE. Hasil penelitian 
menunjukkan jenis agroindustri berbasis tempe yang potensial dikembangkan di 
Provinsi Lampung adalah tempe kedelai dengan nilai AHP sebesar 0,604. Agroindustri 
tempe kedelai layak didirikan dengan memperhatikan: potensi pasar yang cukup besar 
seiring dengan semakin terkenalnya tempe kedelai daerah Provinsi Lampung di Pulau 
Jawa yang merupakan pasar potensial utama; ketersediaan bahan baku kedelai di 
Provinsi Lampung terutama Kabupaten Pringsewu yang cenderung meningkat, dan juga 
memenuhi kriteria kelayakan usaha, yaitu: nilai POT setelah pajak sebesar 1,99 dan nilai 
ROI setelah pajak sebesar 50,27%, nilai R/C Ratio lebih besar dari 1 (1,17) dan jangka 
waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan yaitu 
1 tahun 9 bulan. Lokasi pabrik terpilih adalah Kecamatan Pringsewu dengan nilai MPE 
sebesar 723. Bentuk perusahaan yang sesuai untuk industri tempe kedelai adalah 
Perseroan Terbatas (PT). 
 
Kata Kunci: Agroindustri, Tempe Kedelai, Kelayakan, Saccharomyces cerevisiae 

 
PENDAHULUAN 

Tempe merupakan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. 
Menurut  Astawan dkk, (2017) rata-rata konsumsi tempe di Indonesia mencapai 10,1 
Kg/Kapita/tahun, sehingga menyumbang 10% dari total kebutuhan protein harian 265 
juta penduduk Indonesia. Tempe memiliki harga yang terjangkau dengan proses 
produksi yang mudah, Secara umum tempe diperoleh dari fermentasi kedelai dengan 
berbagai jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, 
Rhizopus arrhizus, Rhizopus stolonifera. Tempe menjadi makanan yang digemari oleh 
masyarakat Indonesia, karena dalam 100 g Tempe memiliki kandungan gizi 20,8 Protein, 
8,8 g lemak, 12,7 g karbohidrat, 55,3 g air, 1,6 g abu, 201 kal energi, 155 mg kalsium, 326 
mg fosfor dan 4 mg zat besi (Badan Standarisasi Nasional, 2012). 

Meskipun tempe mengandung nilai gizi yang tinggi, tetapi tidak semua orang 
menyukainya dikarenakan rasa dan aromanya yang langu.  Menurut Rizal et al., (2018) 
tempe dengan penambahan inokulum ragi tempe komersial, S.cerevisiae, R.oligosporus, 
dan campuran R.oligosporus dam S.cerevisiae menghasilkan kandungan beta glukan 
yang lebih tinggi dibandingkan kedelai tanpa inoculum.  Menurut Rizal dan Kustyawati, 
(2019) tempe yang dibuat dengan penambahan S. cerevisiae 1% dan digoreng memiliki 
sifat organoleptik terbaik, yakni aroma khas tempe, bau langu lebih rendah, tidak berasa 
asam, dan tidak pahit.  

Dengan aroma tempe yang lebih baik dan rasa tidak langu, diharapkan dapat 
diaplikasikan pada produk makanan yang lebih luas seperti untuk roti, burger dan 
minuman. Tingginya permintaan terhadap tempe mengakibatkan perlunya pendirian 
agroindustri tempe di Provinsi Lampung. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari proses 
produksi tempe pada agroindustri tempe di atas 50 persen artinya tingkat 
keuntungannya cukup tinggi (Arum et al., 2017).  Agroindustri tempe pada berbagai skala 
produksi (besar, menengah, kecil) secara keseluruhan menguntungkan dan layak untuk 
dikembangkan. Agroindustri tempe memberikan nilai tambah yang cukup besar 
walaupun masih menggunakan teknologi yang tergolong sederhana dan modal terbatas. 
Menurut Kemala et al., (2019) berdasarkan permintaan oleh masyarakat menunjukkan 



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

73PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

bahwa agroindustri tempe yang ada di daerah Bandar Lampung mampu memberikan 
kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). 

Hasil pengamatan di Bandar Lampung belum ada agroindustri berbasis tempe 
beraroma yang didirikan. Mengingat belum adanya pendirian agroindustri tersebut maka 
perlunya dikaji kelayakan industrinya ditinjau dari segi aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis dan teknologis, aspek manajemen, aspek lingkungan serta aspek finansial. 

 
BAHAN DAN METODE 
Bahan dan Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis dan kertas, lembar 
kuisioner serta alat perekam dan kamera. Program yang digunakan dalam analisis data 
adalah Ms. Excel. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data skunder terkait dengan penelitian. 

 
Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka, observasi, 
survey, dan juga wawancara dengan para pakar yang berkaitan dengan pendirian 
agroindustri tempe. Para pakar berjumlah 3 orang dan berasal dari Dinas Perijinan, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, dan Bappeda Provinsi Lampung. 

 
Penentuan Agroindustri Tempe  

Pemilihan jenis agroindustry yang paling potensial untuk dikembangkan dengan 
menggunakan analisis hierarki proses (AHP) dengan cara menyebarkan kuesioner 
kepada beberapa pakar. Hasil kuesioner tersebut kemudian diolah dengan menggunakan 
program pengambilan keputusan expert choice 

 
Penentuan Lokasi Agroindustri 

Menurut Rangkuti (2011), metode perbandingan eksponensial (MPE) merupakan 
salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan 
kriteria jamak. Tahapan dalam menggunakan MPE, yaitu: menyusun alternatif- alternatif 
keputusan yang akan dipilih, menentukan kriteria atau perbandingan keputusan yang 
penting untuk dievaluasi, menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria 
keputusan, melakukan penilaian terhadap semua alternatif pada setiap kriteria, 
menghitung skor atau nilai total setiap alternatif, dan menentukan urutan prioritas 
keputusan didasarkan pada skor atau nilai total masing-masing alternatif. 

 
Analisis Kelayakan Usaha 

Analisis kelayakan usaha bertujuan untuk mengetahui apakah pendirian usaha 
agroindustri tempe beraroma di Bandar Lampung layak didirikan atau tidak, dalam 
analisis ini menggunkan lima aspek yaitu aspek pasar, aspek teknis dan teknologi, aspek 
manajemen dan organisasi, aspek dampak lingkungan hidup, serta aspek finansial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

74 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penentuan Jenis Agroindustri 

Tabel 1. Urutan kriteria prioritas penentu pemilihan agroindustri. 
Kriteria Deskripsi Bobot Urutan 
Potensi Pasar Prospek produk yang akan dikembangkan baik 

dalam pasar domestik maupun internasional 
0,305 1 

Modal Kemampuan biaya atau seluruh biaya yang 
dikeluarkan dalam pelaksanaan industri 

0,305 2 

Sumber Daya 
Manusia 

Tingkat pengetahuan dan kemampuan teknik 
serta jumlah SDM dalam pengembangan produk 

0,233 3 

Teknologi Jenis teknologi proses yag digunakan untuk 
menghasilkan dan mengembangkan produk 

0,096 4 

Nilai Tambah 
Produk 

Besarnya keuntungan yang akan diperoleh jika 
produk dikembangkan 

0,061 5 

    
 

Kriteria yang paling menentukan dalam pemilihan agroindustri berbasis tempe 
pada penelitian ini adalah potensi pasar dan modal dengan bobot agregat yang sama 
yaitu 0,305 atau 1,7 kali lebih menentukan dibandingkan dengan Sumber Daya Manusia 
(SDM), 3,2 kali lebih menentukan dibandingkan dengan teknologi, 5 kali lebih 
menentukan dibandingkan dengan nilai tambah produk.                                             

Potensi pasar merupakan faktor yang paling penting sebagai ukuran suatu sektor 
produksi apakah memiliki prospel yang baik atau sebaliknya. Hal ini disebabkan aspek 
pasar dan pemasaran sangat menentukan hidup matinya perusahaan.. 

Faktor modal menempati urutan kedua kriteria yang menentukan untuk 
penelitian agroindustri. Faktor modal menajdi penting karena menurut Weston dan 
Brigham (1992), modal (capital) merupakan faktor produk untuk prouksi sedangkan 
menurut Johan (201), modal diperlukan untuk memulai maupun mengembangkan usaha 
baik itu dari sumber internal maupun eksternal. Salah satu alasan utama orang tidak 
memulai suatu usaha biasanya karena kekurangan modal.  

Sumber daya manusia menurut para pakar menempati urutan ketiga sebagai 
kriteria yang menentukan dalam pemilihan jenis agroindustri sebesar 0,233. Menurut 
Simamora (2004), sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan 
efektivitas organisasional. Efektivitas organisasional tergantung pada efektivitas sumber 
daya manusianya, maka perekrutan sumber daya manusia merupakan hal penting dalam 
fungsi sumber daya manusia.  

Faktor teknologi menempati urutan keempat dan nilai tambah produk menempati 
urutan kelima sebagai kriteria yang menentukan dalam pemilihan jenis agroindustri. 
Faktor teknologi menjadi penting karena agar perusahaan selaku pemasar dapat terus 
eksis, maka harus mengamati kecenderungan teknologi yang cepat berubah dan peluang 
inovasinya.  

Faktor nilai tambah produk menjadi penting karena sifat tempe yang mudah 
rusak (perishable), sehingga memerlukan proses pengolahan untuk meningkatkan nilai 
tambahnya. Nilai tambah diartikan sebagai pertambahan nilai suatu produk karena 
mengalami proses pengolahan, pengangkutan atau penyimpanan pada suatu proses 
produksi.  
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Penentuan Agroindustri 
Tabel 2. Prioritas Agroindustri berbasis tempe di Provinsi Lampung. 

Produk 

Kriteria Penentu Pemilihan Agroindustri 

Agregat Persentase 
(%) Potensi 

Pasar Modal SDM Teknologi 
Nilai 

Tambah 
Produk 

Tempe Kedelai 0,690 0,604 0,486 0,486 0,757 0,604 60,40 
Keripik Tempe 0,168 0,243 0,136 0,330 0,103 0,196 19,60 
Nugget Tempe 0,142 0,153 0,379 0,184 0,141 0,200 20,00 

Keterangan : CR (Consistency Ratio) ≤0,10 (10%) 
 

Berdasarkan potensi pasar, tempe kedelai memiliki nilai tertinggi yaitu 0,757 
dibandingkan keripik tempe dan nugget tempe. Hal ini menjadikan tempe kedelai saat ini 
memiliki potensi pasar yang lebih baik dibandingkan keripik dan nugget tempe.  

Tempe merupakan produk pangan asli Indonesia yang dihasilkan dari proses 
fermentasi kedelai menggunakan kapang Rhizopus sp. Tempe kaya akan protein 
sehingga keberadaannya dapat dijadikan alternatif sumber protein nabati yang 
terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat mengingat harga tempe yang relatif 
murah.  

Berdasarkan faktor modal dan sumber daya manusia (SDM), tempe kedelai 
memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan keripik tempe dan nugget tempe.  

Berdasarkan faktor teknologi, tempe kedelai memiliki nilai tertinggi dibandingkan 
keripik tempe dan nugget tempe. Hal ini dikarenakan menurut Siregar (2010), 
pembuatan tempe yang sederhana. Usaha tempe kedelai dapat menggunakan teknologi 
tradisional maupun teknologi modern. Perbedaan penggunaan teknologi ini terletak 
pada jenis peralatan selama proses produksi.  

Pengunaan teknologi yang sederhana pada industri tempe kedelai juga 
berpengaruh pada lebih sedikitnya modal yang dibutuhkan atau digunakan untuk 
pelaksanaan operasionalnya.  

Menurut penelitian Harvita (2017) mengenai Agroindustri tempe dapat 
menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah merupakan pertambahan nilai/harga bahan 
bahan yang diproses sehingga menjadi produk yang laku untuk dijual dengan harga yang 
lebih tinggi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengukur seberapa besar nilai tambah yang 
diperoleh dari pengolahan kedelai menjadi tempe skala rumah tangga atau industri.  

 
Analisis Kelayakan Usaha 

Analisis kelayakan usaha merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat 
yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan atau usaha. Analisis kelayakan 
adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang 
akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dijalankan (Kasmir & 
Jakfar, 2012). 

 
Aspek Pasar dan Pemasaran 

Masyarakat Indonesia secara umum sudah mengenal tempe kedelai dan produk 
olahannya. Salah satu produk olahan yang sangat dikenal adalah tempe kedelai itu 
sendiri. 

 
Pesaing Usaha 

Persaingan di industri tempe kedelai sangat ketat. Hal ini  mengacu pada 
banyaknya produk tempe kedelai yang beredar di pasaran. Namun, sebagian besar  
tempe kedelai ini diproses dengan menggunakan ragi rhizopus sp. Pesaing perusahaan 
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agribisnis tempe kedelai ini di Provinsi Lampung, misalnya Sentra agroindustri tempe 
yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten di 
Provinsi Lampung yang memiliki potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal 
ini terlihat dari jumlah UMKM Kabupaten Pringsewu yang menepati urutan ketiga di 
Provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 2014) di mana UMKM 
pengolahan hasil pertanian (agroindustri) terbanyak di Kabupaten Pringsewu adalah 
agroindustri tempe, oleh sebab itu agroindustri tempe memiliki potensi menjadi 
agroindustri andalan Kabupaten Pringsewu. Sentra agroindustri tempe di Kabupaten 
Pringsewu berada di Kecamatan Pringsewu.  

 
Konsep Produk  

Konsep produk harus memberikan kualitas, kinerja atau fitur yang paling inovatif 
agar konsumen menyukai produk tersebut (Damayanti, 2020). Tempe kedelai yang akan 
diproduksi adalah tempe kedelai yang diminati semua kalangan dari segi harga, rasa dan 
kualitas. Ukuran yang ditentukan dalam penjualan tempe kedelai ini yaitu 500 g. 

 
Strategi Pemasaran 

Usaha baru sebaiknya dirancang mengikuti kebutuhan, keinginan, minat, pilihan, 
dan perilaku pasar sasaran (Pasaribu dkk., 2022). Produk agroindustri yang dihasilkan 
memerlukan strategi pemasaran yang baik agar dapat menembus pasar yang ada. 
 
Penentuan Lokasi Pendirian Agroindustri 
Tabel 3.  Pemilihan Lokasi Kabupaten 

 
Lokasi 1 

Pringsewu 

Lokasi 2 
Lampung 

Timur 

Lokasi 3 
Lampung 
Tengah 

Lokasi 4 
Lampung 

Barat 

Lokasi 5 
Lampung 
Selatan 

R1 1169 1147 356 1072 601 
R2 374 109 356 165 140 
R3 626 292 1125 362 367 

Rata-rata 723,00 516,00 612,33 533,00 369,33 
Keterangan : 
R1, R2, R3 = Responden 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Pringsewu (2016), Kabupaten 
Pringsewu memiliki luas mencapai 625,00 km2 yang terdiri dari 9 kecamatan, 126 desa 
dan 5 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 475.353 jiwa. Kabupaten Pringsewu 
merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang  memiliki potensi usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari  jumlah UMKM Kabupaten Pringsewu yang 
menepati urutan ketiga di Provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 
Lampung 2014) di mana UMKM  pengolahan hasil pertanian (agroindustri) terbanyak di 
Kabupaten Pringsewu adalah agroindustri tempe, oleh sebab itu agroindustri tempe 
memiliki potensi menjadi agroindustri andalan Kabupaten Pringsewu. 

Setelah terpilih Kapubaten Pringsewu sebagai pilihan pertama untuk 
pendirian agroindustri tempe kedelai, kemudian dilakukan perbandingan kembali 
dengan metode MPE antara 3 wilayah kecamatan penghasil tempe kedelai terbesar di 
Pringsewu, yaitu: Kecamatan Pringsewu, Adiluwih dan Pardasuka (seperti terlihat pada 
Tabel 8) untuk dijadikan sebagai lokasi pendirian pabrik agroindustri tempe kedelai yang 
tepat. 
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Tabel 4.  Pemilihan Lokasi Pabrik dengan metode MPE 

 
 

Kondisi jalananan yang ada di kecamatan Pringsewu sudah 
diaspal, ada yang masih berupa jalan bebatuan dan ada yang masih berupa jalan tanah. 
Jalanan tersebut merupakan sarana transportasi di Kecamatan Pringsewu. 

Hal ini menunjukkan jalan aspal yang dikategorikan sebagai jalan transportasi 
kategori baik yang berada di Kecamatan Pringsewu. Kecamatan Pringsewu juga terdapat 
beberapa pemancar yang tersebar di beberapa desa, sehingga tidak terlalu sulit untuk 
melakukan komunikasi melalui telepon genggam (HP) baik lokal, nasional, maupun 
internasional. 

Berdasarkan potensi bahan baku, Kecamatan Pringsewu merupakan daerah 
penghasil tempe kedelai terbesar di Kabupaten Lampung Selatan. Produksi tempe 
kedelai di Pringsewu banyak di kirim ke luar daerah, baik luar kabupaten 
maupun luar provinsi. Sementara konsumsi lokal hanya sebagian kecilnya saja. Menurut 
BPS Pringsewu, 2020 secara keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Pringsewu 
adalah 403.115 jiwa dengan luas wilayah 53,29 km2 . Penduduk usia produktif (15-59 
tahun) sebanyak 201.280 jiwa atau 49,93% dari seluruh penduduk di Kecamatan 
Pringsewu. Jika pendirian agroindustri tempe kedelai ini ingin memberdayakan warga 
atau masyarakat sekitar akan mudah dalam perekrutannya sebagai tenaga kerja. 
 
Analisis Kelayakan Finansial 
Biaya Tetap 

Biaya merupakan biaya-biaya dengan jumlah tetap yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk memproduksi sejumlah tempe yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh 
agroindustri tempe merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume 
kegiatan tertentu dalam setiap kali produksi atau sering juga disebut dengan biaya yang 
tidak habis dalam satu kali proses produksi tempe. Biaya tetap dalam usaha tempe  
dalam penelitian ini terdiri dari biaya tetap pabrikasi dan biaya tetap non pabrikasi 
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Tabel 5. Rincian Biaya Tetap Agroindustri Tempe 
No Uraian Total Biaya 
1 Biaya Tetap Pabrikasi   Rp  1.019.235.500,00 
2 Biaya Tetap Non Pabrikasi   Rp   116.627.155,00  

 
TOTAL  Rp    1.135.862.655,00  

 
 

Berdasarkan data pada Tabel 13 di atas maka dapat kita lihat bahwa jumlah 
keseluruhan biaya tetap dari Agroindustri tempe yakni sebesar Rp. 1.135.862.655,00. 
Biaya tersebut merupakan penjumlahan dari biaya tetap pabrikasi dan biaya tetap non 
pabrikasi. Biaya tetap pabrikasi meliputi biaya pembelian peralatan, biaya instalasi 
peralatan, biaya instrumentasi dan kontrol, perlengkapan dan fasilitas kantor, instalasi 
listrik, biaya perpipaan, biaya untuk alat pengangkut, biaya tanah dan bangunan. Total 
biaya tetap pabrikasi sebesar Rp 1.019.235.500. Selanjutnya untuk biaya tetap non 
pabrikasi sebesar Rp 116.627.155 meliputi biaya rekayasa dan supervisi, uang kontan di 
tangan, biaya kontraktor, dan biaya tidak terduga. 
 
Biaya Variabel 

Biaya variabel merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen yang 
besarnya berubah-ubah. Biaya variabel dalam agroindustri tempe merupakan biaya yang 
tidak menetap atau dengan kata lain bahwa biaya yang besarnya dipengaruhi oleh 
jumlah produksi tempe yang dihasilkan dalam tiap kali produksi. Sehingga dapat apabila 
produksi tempe bertambah maka biaya variabel dari usaha tersebut juga bertambah, 
demikian sebaliknya, apabila produksi tempe dikurangi maka jumlah biaya yang 
dikeluarkan setiap kali produksi juga berkurang. Biaya variabel terdiri dari biaya 
langsung, biaya tak langsung, dan biaya umum.Tabel 6. Rincian Biaya Variabel 
Agroindustri Tempe 

 
No Uraian Total Biaya 
1 Biaya Langsung Rp   1.657.511.250,00 
2 Biaya Tidak Langsung Rp      653.700.300,00 
3 Biaya Umum  Rp      226.748.572,65 

 
Total Biaya Variabel (Langsung+Tak Langsung + Umum) Rp   2.537.960.122,65 

 Modal Kerja (1/4*Total Biaya Variabel) Rp      634.490.030,66 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa biaya variabel terbesar berasal biaya langsung 
(bahan mentah, upah tenaga, utilitas, dan biaya perbaikan serta perawatan), biaya tidak 
langsung (penyusutan alat produksi, penyusutan timbangan, alat pengatur suhu dan RH, 
penyusutan gedung, pajak, dan tunjangan pekerja), dan biaya umum (biaya pemasaran, 
biaya administrasi, biaya riset, dan biaya bunga). Besarnya modal kerja yaitu satu per 
empat (1/4) dari total biaya variabel yakni sebesar Rp 634.490.030,66. 

 
Biaya Total 

Biaya total adalah semua biaya yang digunakan dalam usaha pembuatan tempe 
meliputi total biaya tetap dan total biaya variabel. 
 

Tabel 7. Rincian Biaya Modal Total Agroindustri Tempe 
No Uraian Total Biaya 
1 Biaya Tetap Rp   1.135.862.655,00 
2 Modal Kerja  Rp      634.490.030,66 

 
TOTAL BIAYA  Rp   1.770.352.685,66 
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Berdasarkan Tabel 7. Maka dapat diketahui bahwa biaya total dalam pendirian 
agroindustri tempe yakni sebesar Rp 1.770.352.685,66 nilai tersebut merupakan hasil 
penjumlahan dari biaya tetap (fix cost) ditambahkan dengan modal kerja di mana biaya 
tetap (fix cost) sebesar Rp 1.135.862.655,00 dan modal kerja Rp 634.490.030,66 
 
Penentuan Harga Produk  

Harga produk ditentukan dengan melihat total biaya produksi pertahun 
dibandingkan dengan jumlah produksi tempe tiap tahun. Total biaya produksi pertahun 
dapat dilihat pada biaya variabel yakni sebesar Rp 2.537.960.122,65. Kemudian untuk 
jumlah produksi per tahun diperkirakan mencapai sebanyak 180.000 produk tempe jadi. 
Untuk penentuan harga produk dapat dilakukan dengan cara membandingkan total 
biaya produksi dengan jumlah produksi per tahunnya yakni sebesar Rp 2.537.960.122,65 
/ 180.000 = Rp 14.099,78. Harga tersebut sebelum pajak dikenakan. Dengan estimasi 
terjual 100% dan dengan margin laba/ keuntungan yang diinginkan sebesar 25% dengan 
ROI (Return On Investment) sebesar 50% yang artinya besarnya persentase 
pengembalian modal tiap tahun dari penghasilan bersih, kemudian POT (Pay Out Time) 
yang artinya angka yang menunjukkan berapa lama waktu pengembalian modal yang 
telah dikeluarkan yakni selama 1,989108663 tahun atau dibulatkan menjadi 2 tahun. 
 
Penerimaan Usaha Agroindustri Tempe 

Penerimaan usaha total (TRT) merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi 
tempe dengan harga jual tempe. Penerimaan pada agroindustri tempe secara umum 
yakni perkalian antara jumlah tempe (YT) yang diproduksi dengan harga jual tempe (PT). 
 
Tabel 8.  Penerimaan Usaha Agroindustri Tempe Selama 5 Tahun dengan estimasi 

terjual sebanyak 85% 

Tahun ke- 
Total Penerimaan (TR = Py. Y) 

Total Penerimaan  
Jumlah Produksi (buah) Harga  

0 180000  Rp      19.400,00   Rp 2.968.200.000  
1 180000  Rp      19.400,00   Rp 3.265.020.000  
2 180000  Rp      19.400,00   Rp 3.561.840.000  
3 180000  Rp      19.400,00   Rp 3.858.660.000  
4 180000  Rp      19.400,00   Rp 4.155.480.000  
5 180000  Rp      19.400,00   Rp 4.452.300.000  

TOTAL 1.080.000  Rp 22.261.500.000 
 

Berdasarkan pada Tabel 8, maka dapat kita ketahui bahwa setiap tahunnya 
agroindustri tempe tersebut mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. 
Dengan estimasi terjual sebanyak 85% maka pada tahun ke-1 total penerimaan usaha 
agroindustri tempe diperoleh sebesar Rp 3.265.020.000. Kemudian di tahun ke-2 
diperoleh total penerimaan sebanyak Rp 3.561.840.000. Di tahun ke-3 total penerimaan 
yang diperoleh sebesar Rp 3.858.660.000. Selanjutnya di tahun ke-4 total penerimaan 
usaha yang diperoleh yaitu sebesar Rp 4.155.480.000. Di tahun ke-5 total penerimaan 
usaha yang diperoleh sebesar Rp 4.452.300.000.  
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Keuntungan Usaha Agroindustri Tempe 
Secara umum keuntungan adalah selisih antara jumlah total penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan. keuntungan dari agorindustri usaha tempe berasal 
dari selisih antara jumlah penerimaan hasil penjualan tempe selama 5 
tahun terakhir dengan jumlah keseluruhan biaya baik biaya variabel (variable 
cost) maupun biaya tetap (fix cost) 
 
Tabel 9. Keuntungan Usaha Agroindustri Tempe Selama 5 Tahun 

No Uraian Keuntungan (TR-TC) 
1 Penerimaan Rp 22.261.500.000,00 
2 Total Biaya Rp 12.024.213.581,63 

TOTAL Rp10.237.286.418,38 
Sumber : Data primer setelah diolah 

 
Berdasarkan pada Tabel 9 maka dapat diketahui bahwa keuntungan dan 

penerimaan setiap tahunnya meningkat.  
 

Adapun jumlah keuntungan bersih dari Agroindustri Tempe selama 5 tahun 
terakhir sebesar Rp 10.237.286.418,38 nilai tersebut dihasilkan dari hasil pengurangan 
antara jumlah total penerimaan dengan jumlah keseluruhan biaya baik biaya tetap 
maupun biaya variabel selama 5 tahun. Adapun total penerimaan selama 5 tahun terakhir 
sebesar Rp 22.261.500.000,00 dan total biaya sebesar Rp 12.024.213.581,63 sehingga 
berdasarkan data-data tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa agroindustri tempe 
menguntungkan secara analisis sehingga layak untuk dikembangkan. 
 
Analisis Kelayakan Agorindustri Tempe 

Analisis kelayakan finansial pada umumnya digunakan untuk untuk melihat 
apakah suatu usaha atau industri layak dari aspek finansial atau tidak. Dalam penelitian 
ini peneliti ingin melihat apakah Agroindustri tempe layak secara finansial sehingga 
layak dikembangkan atau atau tidak dengan cara melihat pembagian antara jumlah 
penerimaan dengan jumlah keseluruhan biaya. Dengan melihat cashflow pada Lampiran 
8 dengan asumsi terjual 85% diperoleh nilai ROI dan POT. ROI (Return On Investment) 
sendiri adalah rasio keuntungan tahunan dengan mengukur kemampuan perusahaan 
dalam mengembalikan modal investasi. ROI membandingkan laba rata-rata terhadap 
Fixed Capital Investment. Untuk industri dengan resiko tinggi, ROI sebelum pajak 
minimum 44% (Aries dan Newton, 1954). Kemudian untuk POT (Pay Out Time) adalah 
jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan Fixed Capital Investment 
berdasarkan profit/ keuntungan yang diperoleh 
 
Tabel 10. Nilai POT dan ROI Agroindustri Tempe 

Dengan asumsi 85% penjualan 
POT sebelum pajak 1,79 
POT setelah pajak 1,99 
ROI sebelum pajak 55,86% 
ROI setelah pajak 50,27% 

 
Dapat dilihat pada Tabel 10. nilai POT sebelum pajak 1,79 dan POT setelah pajak 

diperoleh sebesar 1,99. Itu artinya waktu yang diperlukan usaha tersebut untuk 
mengembalikan jumlah modal yang dikeluarkan selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian 
untuk nilai ROI sebelum pajak yang diperoleh sebesar 55,86%, sedangkan nilai ROI 
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setelah pajak diperoleh nilai sebesar 50,27% yang artinya rasio keuntungan yang 
diperoleh suatu usaha tersebut sebesar kurang lebih 50,27%. 
 
Nilai R/C (Revenue Cost Ratio)  

Revenue Cost Ratio adalah perbandingan antara total penerimaan dengan total 
biaya dengan rumusan sebagai berikut (Soekartawi, 2006).  

 
R/C = TR/TC 

Jika R/C Ratio > 1, maka usaha yang dijalankan mengalami keuntungan atau layak 
untuk dikembangkan. Jika R/C Ratio < 1, maka usaha tersebut mengalami kerugian atau 
tidak layak untuk dikembangkan. Selanjutnya jika R/C ratio = 1, maka usaha berada pada 
titik impas (Break Even Point) 
 
Tabel 11. Nilai POT dan ROI Agroindustri Tempe 

R= Jumlah Terjual X Harga @ Produk   Rp                 2.968.200.000,00  
C= Jumlah Biaya Produksi Total 1 Tahun  Rp                 2.537.960.122,65  

R/C = 1,169521922 
 

Berdasarkan pada Tabel 11, maka dapat diketahui bahwa tingkat kelayakan 
agroindustri tempe sebesar 1,17. Hal tersebut menandakan bahwa nilai kelayakan pada 
agroindustri tempe lebih dari satu, yang berarti bahwa agroindustri tempe layak untuk 
diusahakan atau dengan kata lain telah mencapai kelayakan secara finansial melalui 
pembagian antara besarnya jumlah penerimaan dengan jumlah biaya total. Dalam 
penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis R/C rasio untuk mengetahui 
tingkat kelayakan agroindustri tempe. Kemudian dari hasil analisis yang didapatkan 
bahwa nilai R/C ratio sebesar 1,17 atau lebih besar satu. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa agroindustri tempe telah layak untuk diusahakan dan layak untuk di 
kembangkan.dengan demikian bahwa berdasarkan hasil analisis dari data-data tersebut 
maka hasil perhitungan kelayakan agroindustri tempe dikatakan layak yaitu R/C ratio > 
1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa agroindustri tempe layak diusahakan atau 
menguntungkan dari aspek finansial. 
 
Rekapitulasi Penentuan Produk Agroindustri Berbasis Tempe Kedelai 

Pemilihan produk agroindustri berbasis tempe kedelai menggunakan tiga 
alternatif produk yang dipilih secara sengaja (purpose), yaitu keripik tempe, nugget 
tempe, dan tempe kedelai. Alasan pemilihan ketiga alternatif produk ini, antara lain: 1). 
keripik tempe merupakan makanan khas oleh-oleh dari Provinsi Lampung yang sudah 
banyak dikenal masayarakat, 2). Nugget tempe merupakan produk potensial yang sudah 
beberapa diproduksi sebagai makanan alternatif mengingat harga nugget berbahan 
daging cenderung lebih mahal harganya, 3). Tempe kedelai yang merupakan salah satu 
produk pangan yang banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat di Provinsi 
Lampung.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 

1. Jenis agroindustri berbasis tempe kedelai yang potensial dikembangkan di Provinsi 
Lampung adalah tempe kedelai dengan nilai AHP sebesar 0,604. 

2. Berdasarkan potensi pasar, teknis dan teknologi, manajemen, dan finansial 
agroindustri tempe kedelai layak didirikan dengan memperhatikan: 

a. Adanya potensi pasar tempe kedelai yang cukup besar seiring dengan semakin banyak 
permintaan akan produk tempe kedelai; 
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b. Ketersediaan bahan baku kacang kedelai di Provinsi Lampung terutama 
Kabupaten Lampung Selatan cenderung meningkat dengan lokasi pabrik terpilih 
adalah Kecamatan Pringsewu yang diperoleh menggunakan Metode Perbandingan 
Eksponensial (MPE) dengan nilai sebesar 723; 

c. Bentuk perusahaan yang sesuai untuk industri tempe kedelai adalah 
Perseroan Terbatas (PT); 

d. Agroindustri tempe kedelai memenuhi kriteria kelayakan usaha yaitu POT setelah 
pajak sebesar 1,99 dan nilai ROI setelah pajak 50,27%, kemudian untuk nilai R/C ratio 
lebih besar dari 1 (1,17), dan pay back periode kurang lebih selama 2 tahun; 

 
SARAN 

Penulis memberikan saran agar kedepannya dilakukan penelitian tentang 
kelayakan investasi produk-produk olahan tempe kedelai lainnya yang masih belum 
dikembangkan di Provinsi Lampung 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi produksi dan keberlanjutan 

usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan. Pengambilan data dilakukan di tiga 
kecamatan yaitu Kecamatan Palas, Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Candipuro 
Kabupaten Lampung Selatan Jumlah responden adalah 402 orang petani padi yang 
dipilih secara  purposive.  Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung 
dengan petani padi sawah dan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dan 
instansi terkait.  Data dianalisis menggunakan analisis pendapatan, fungsi produksi Cobb 
Douglas, uji regresi linear berganda,  fungsi keuntungan, efisiensi ekonomi, dan 
pendekatan multidimensional scaling (MDS) yang disebut dengan pendekatan dari 
metode RAP-Farm (The Rapid Appraisal of the Status of Farming).  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan belum efisien 
secara teknis, harga maupun ekonomis.  Faktor produksi yang berpengaruh terhadap 
produksi yaitu benih, urea, sp36, KCl, lahan dan tenaga kerja luar keluarga.  Faktor yang 
mempengaruhi keuntungan adalah luas lahan dan harga benih.  Status keberlanjutan 
usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan cukup berkelanjutan.  

 
Kata kunci : Analisis Pendapatan, Cobb Douglas, Efisiensi dan Keberlanjutan 
 
ABSTRACT 

This study aims to analyze the production efficiency and sustainability of rice 
farming in South Lampung District. Data were collected in three sub-districts, namely 
Palas District, Sidomulyo District and Candipuro District, South Lampung District. The 
number of respondents was 402 rice farmers who were selected purposively. Primary data 
was obtained through direct interviews with rice farmers and secondary data was 
obtained from several literatures and related agencies. Data were analyzed using income 
analysis, Cobb Douglas production function, multiple linear regression test, profit function, 
economic efficiency, and a Multi Dimensional Scaling (MDS) approach called the RAP-
Farm (The Rapid Appraisal of the Status of Farming) method. The results showed that rice 
farming in South Lampung District  was not technically and economically efficient. 
Production factors that affect production are seeds, urea, sp36, KCl, land and labor outside 
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the family. Factors that affect profits are land area and seed prices. The sustainability 
status of rice farming in South Lampung is categorized as quite sustainable.  
 
Keyword: Cobb Douglas, Efficiency, Income Analysis, and Sustainability 
 
PENDAHULUAN  

Pertanian merupakan salah satu sector yang memainkan peranan penting dalam 
peningkatan perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian yang 
khusus terhadap pembangunan sector pertanian melalui pemanfaatan secara optimal  
sumberdaya pertanian, peningkatan diversifikasi pangan serta ketahanan pangan. 
Menurut DKP (2009) Pilar utama dalam ketahanan pangan adalah Ketersediaan pangan 
(food availability), Akses pangan (food accessibility) dan Pemanfaatan pangan (food 
utilization) . Ketersediaan pangan meliputi tersedianya pangan secara fisik di daerah, 
yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor, atau perdagangan maupun 
bantuan pangan. Gross et al. (2000) menyatakan bahwa selain ketersediaan pangan (food 
availability), akses pangan (food accessibility) dan pemanfaatan pangan (food utilization) 
terdapat satu pilar ketahanan pangan lain yaitu stabilitas. Stabilitas antara ketiga pilar 
akan menentukan kekuatan ketahanan pangan suatu negara. Disaat jumlah pangan di 
tingkat nasional dan regional tersedia, namun saat akses individu untuk memenuhi 
kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. 
Demikian pula, saat ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat cukup baik, namun saat 
stabilitas harga pangan tidak stabil maka ketahanan pangan tidak dapat dikatakan telah 
cukup kuat. 

Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2020 merupakan  kabupaten dengan 
produksi padi (Gabah Kering Giling) terbesar keempat  setelah Kabupaten Lampung 
Tengah, Lampung Timur dan Mesuji dengan produksi 318.531,37 ton dengan luas lahan 
54.254,81 hektar dan tingkat produktivitas 58,71 ton/ha. Dengan agroekosistem yang 
menunjang maka Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang cukup potensial 
untuk pengembangan komoditi padi sawah.  Kenaikan dan perurunan produksi dapat 
terjadi karena perubahan penggunaan faktor-faktor produksi. Soekartawi (1994) 
menyatakan bahwa produk-produk pertanian dihasilkan dari kombinasi faktor produksi 
lahan, tenaga kerja, modal (pupuk, benih, dan obat-obatan). Pengetahuan petani 
mengenai konsep-konsep usahatani masih rendah sehingga belum bisa memahami 
bagaimana factor-faktor produksi digunakan secara efisien. Menurut Soekartawi (1987) 
dalam Saeri (2018) tersedianya sarana atau faktor produksi (input) belum berarti bahwa 
produktifitas yang didapatkan petani itu tinggi. Namun dilihat dari sejauh mana petani 
mampu melakukan usahanya dengan mengalokasikan faktor produksi (input) yang 
tersedia secara efektif dan efisien.  

Penggunaan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien akan menghasilkan 
kenaikan produksi yang optimal dan akan memberikan keuntungan maksimum bagi 
petani. Aplikasi fungsi keuntungan menghasilkan informasi skala usaha, namun tidak 
memberikan informasi berapa besarnya proporsi penggunaan factor produksi yang 
efisien (efisiensi teknis) dan pada tingkatan berapa harga jual yang menghasilkan 
keuntungan (efisiensi harga).  Analisis efisiensi penggunaan factor produksi harus 
memenuhi syarat keharusan dan kecukupan yang ditentukan. Menurut Debertin (1986) 
serta Doll dan Orazem (1984) dalam Fitriani dan M. Zaini (2012), terdapat dua kondisi 
prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keuntungan maksimum yaitu kondisi 
syarat keharusan (necessary condition) dan syarat kecukupan (sufficient). Syarat 
keharusan menunjukan kondisi efisiensi teknis yaitu saat produk marginal (PM) sama 
dengan produksi rata-rata (PR). Syarat kecukupan menunjukkan  proses produksi 
mencapai efisiensi ekonomi dengan indikator  rasio  Nilai  Produk  Marginal  (NPM)  
dengan  harga  input  (Pxi)  adalah  sama  dengan  satu. Apabila rasio yang dihasilkan 
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the family. Factors that affect profits are land area and seed prices. The sustainability 
status of rice farming in South Lampung is categorized as quite sustainable.  
 
Keyword: Cobb Douglas, Efficiency, Income Analysis, and Sustainability 
 
PENDAHULUAN  

Pertanian merupakan salah satu sector yang memainkan peranan penting dalam 
peningkatan perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian yang 
khusus terhadap pembangunan sector pertanian melalui pemanfaatan secara optimal  
sumberdaya pertanian, peningkatan diversifikasi pangan serta ketahanan pangan. 
Menurut DKP (2009) Pilar utama dalam ketahanan pangan adalah Ketersediaan pangan 
(food availability), Akses pangan (food accessibility) dan Pemanfaatan pangan (food 
utilization) . Ketersediaan pangan meliputi tersedianya pangan secara fisik di daerah, 
yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor, atau perdagangan maupun 
bantuan pangan. Gross et al. (2000) menyatakan bahwa selain ketersediaan pangan (food 
availability), akses pangan (food accessibility) dan pemanfaatan pangan (food utilization) 
terdapat satu pilar ketahanan pangan lain yaitu stabilitas. Stabilitas antara ketiga pilar 
akan menentukan kekuatan ketahanan pangan suatu negara. Disaat jumlah pangan di 
tingkat nasional dan regional tersedia, namun saat akses individu untuk memenuhi 
kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. 
Demikian pula, saat ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat cukup baik, namun saat 
stabilitas harga pangan tidak stabil maka ketahanan pangan tidak dapat dikatakan telah 
cukup kuat. 

Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2020 merupakan  kabupaten dengan 
produksi padi (Gabah Kering Giling) terbesar keempat  setelah Kabupaten Lampung 
Tengah, Lampung Timur dan Mesuji dengan produksi 318.531,37 ton dengan luas lahan 
54.254,81 hektar dan tingkat produktivitas 58,71 ton/ha. Dengan agroekosistem yang 
menunjang maka Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang cukup potensial 
untuk pengembangan komoditi padi sawah.  Kenaikan dan perurunan produksi dapat 
terjadi karena perubahan penggunaan faktor-faktor produksi. Soekartawi (1994) 
menyatakan bahwa produk-produk pertanian dihasilkan dari kombinasi faktor produksi 
lahan, tenaga kerja, modal (pupuk, benih, dan obat-obatan). Pengetahuan petani 
mengenai konsep-konsep usahatani masih rendah sehingga belum bisa memahami 
bagaimana factor-faktor produksi digunakan secara efisien. Menurut Soekartawi (1987) 
dalam Saeri (2018) tersedianya sarana atau faktor produksi (input) belum berarti bahwa 
produktifitas yang didapatkan petani itu tinggi. Namun dilihat dari sejauh mana petani 
mampu melakukan usahanya dengan mengalokasikan faktor produksi (input) yang 
tersedia secara efektif dan efisien.  

Penggunaan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien akan menghasilkan 
kenaikan produksi yang optimal dan akan memberikan keuntungan maksimum bagi 
petani. Aplikasi fungsi keuntungan menghasilkan informasi skala usaha, namun tidak 
memberikan informasi berapa besarnya proporsi penggunaan factor produksi yang 
efisien (efisiensi teknis) dan pada tingkatan berapa harga jual yang menghasilkan 
keuntungan (efisiensi harga).  Analisis efisiensi penggunaan factor produksi harus 
memenuhi syarat keharusan dan kecukupan yang ditentukan. Menurut Debertin (1986) 
serta Doll dan Orazem (1984) dalam Fitriani dan M. Zaini (2012), terdapat dua kondisi 
prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keuntungan maksimum yaitu kondisi 
syarat keharusan (necessary condition) dan syarat kecukupan (sufficient). Syarat 
keharusan menunjukan kondisi efisiensi teknis yaitu saat produk marginal (PM) sama 
dengan produksi rata-rata (PR). Syarat kecukupan menunjukkan  proses produksi 
mencapai efisiensi ekonomi dengan indikator  rasio  Nilai  Produk  Marginal  (NPM)  
dengan  harga  input  (Pxi)  adalah  sama  dengan  satu. Apabila rasio yang dihasilkan 

lebih besar dari satu  maka penggunaan faktor produksi Xi lebih  sedikit atau tidak 
efisien, sehingga perlu ditambah.   Apabila rasio  kurang dari satu maka penggunaan 
faktor produksi Xi lebih banyak atau belum efisien sehingga perlu dikurangi. 

Kondisi  efisien  secara  ekonomi  sangat ditentukan  oleh  harga  beli  input 
faktor-faktor produksi  dan  harga  jual  output produksi. Harga  merupakan  faktor  
eksternal  yang  berada diluar kendali petani dan menjadi  cerminan  posisi  tawar  
antara  petani dengan pelaku ekonomi lain, baik pemilik sarana/faktor-faktor produksi 
maupun dengan pihak pembeli  hasil. Pada  kondisi  ini  petani  akan  lebih  memiliki  
kemudahan  untuk  mengatur  kembali kombinasi  input factor-faktor produksi 
dibandingkan dengan usaha memperbaiki  peningkatan  harga  jual  produksi  ataupun 
penurunan harga beli input. Keputusan produksi tidak hanya dilakukan berdasarkan 
pertimbangan produksi dan keuntungan semata namun wajib memperhitungkan biaya 
social marginal untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan yang terjadi selama 
produksi berlangsung. Hal inilah yang melandasi munculnya pertanian berkelanjutan 
(sustainable agriculture) dimana usaha pertanian mampu memberikan hasil secara 
optimal dalam kualitas maupun kuantitas namun disertai upaya pelestarian mutu 
sumberdaya dan lingkungan agar tetap produktif dan terjaga bagi generasi mendatang. 

Harrington (1992) dalam Saeri (2018) memberikan tiga tolak ukur dalam  pertanian 
berkelanjutan, yaitu (1) pertumbuhan produksi sesuai dengan permintaan yang terus 
meningkat; (2) keadilan kesempatan berusahatani antar generasi dalam memanfaatkan 
sumberdaya pertanian; (3) kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hal ini 
sebagai dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang 
meliputi tiga dimensi pembangunan yaitu ekonomi, social, dan lingkungan. Indikator 
lingkungan, sosial dan ekonomi dapat diukur dan digunakan untuk menilai keberlanjutan 
ekosistem pertanian pada tingkat regional (Walker, 2002). Berdasarkan uraian di atas 
maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi produksi usahatani padi, 
efisiensi ekonomi usahatani padi dan menganalisis status keberlanjutan usahatani padi 
dikabupaten lampung selatan. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat dalam 
menentukan kebijakan pembangunan pertanian terutama terkait dengan implementasi 
sistem pertanian berkelanjutan di kabupaten lampung selatan. 
 
METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden petani padi yang menerapkan usahatani padi intensif di 
tiga kecamatan yaitu Kecamatan Candipuro, Sidomulyo, dan Palas di Kabupaten 
Lampung Selatan.  Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 402 sampel. Penentuan 
jumlah sampel ini merujuk pada teori Roscoe yang menyatakan bahwa “ukuran sampel 
yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500 sampel”. Cara pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan metode acak sederhana. Data primer diperoleh 
melalui wawancara dengan petani responden menggunakan kuesioner yang berupa 
daftar pertanyaan serta hasil pengamatan langsung dilapangan, dengan sumber data 
yaitu petani dan pedagang. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi dan literatur 
terkait dengan penelitian ini seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, Dinas 
Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPT Pertanian, Buku, Jurnal, dan lainnya. 

  
METODE ANALISIS DATA 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Analisis kuantitatif digunakan untuk mendapatkan hasil efisiensi teknis, efisiensi harga 
dan efisiensi ekonomis dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Analisis 
kualitatif digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai keberlanjutan 
usahatani padi sawah dengan menggunakan MDS dan PPA.  
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Analisis Pendapatan Usahatani 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran pendapatan, penerimaan, 

biaya-biaya yang dikeluarkan, dan tingkat keuntungan usahatani secara ekonomi.  
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa program komputer 
seperti Microsoft Excell.  Untuk menghitung pendapatan usahatani padi sawah di 
Kabupaten Lampung Selatan digunakan rumus: 

 
π = TR – TC 

Keterangan : 
 π = Pendapatan usahatani 
TR = Penerimaan total (total revenue) 
TC = Biaya total (total cost) 
 
Penerimaan usahatani diperoleh dengan menggunakan rumus: 
 

TR = Q . P 
Keterangan : 
TR  = Penerimaan total (total revenue) 
Q     = Jumlah produksi (quantity) 
P     = Harga jual (price) 
 
 
Untuk mengetahui besarnya biaya usahatani, maka digunakan rumus:   

 
TC = TFC + TVC 

Keterangan :  
TC      = Biaya total produksi/ total cost 
TFC   = Biaya tetap total/ total fix cost 
TVC   = Biaya variabel total/ total variable cost 
 
Untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani, maka digunakan perbandingan 
antara penerimaan total dan biaya total, dan dirumuskan sebagai : 

 
R/C = TR/TC 

Keterangan :  
R/C  = Perbandingan penerimaan dan biaya (revenue cost ratio) 
TR  = Penerimaan total (total revenue) 
TC = Biaya total (total cost) 
 
Kriteria pengambilan keputusan adalah: 
a. Jika R/C > 1, maka usahatani mengalami keuntungan karena penerimaan lebih besar 

dari biaya 
b. Jika R/C < 1, maka usahatani mengalami kerugian karena penerimaan lebih kecil 

dari biaya 
c. Jika R/C = 1, maka usahatani mengalami impas karena penerimaan sama dengan 

biaya. 
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Analisis Pendapatan Usahatani 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran pendapatan, penerimaan, 

biaya-biaya yang dikeluarkan, dan tingkat keuntungan usahatani secara ekonomi.  
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa program komputer 
seperti Microsoft Excell.  Untuk menghitung pendapatan usahatani padi sawah di 
Kabupaten Lampung Selatan digunakan rumus: 

 
π = TR – TC 

Keterangan : 
 π = Pendapatan usahatani 
TR = Penerimaan total (total revenue) 
TC = Biaya total (total cost) 
 
Penerimaan usahatani diperoleh dengan menggunakan rumus: 
 

TR = Q . P 
Keterangan : 
TR  = Penerimaan total (total revenue) 
Q     = Jumlah produksi (quantity) 
P     = Harga jual (price) 
 
 
Untuk mengetahui besarnya biaya usahatani, maka digunakan rumus:   

 
TC = TFC + TVC 

Keterangan :  
TC      = Biaya total produksi/ total cost 
TFC   = Biaya tetap total/ total fix cost 
TVC   = Biaya variabel total/ total variable cost 
 
Untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani, maka digunakan perbandingan 
antara penerimaan total dan biaya total, dan dirumuskan sebagai : 

 
R/C = TR/TC 

Keterangan :  
R/C  = Perbandingan penerimaan dan biaya (revenue cost ratio) 
TR  = Penerimaan total (total revenue) 
TC = Biaya total (total cost) 
 
Kriteria pengambilan keputusan adalah: 
a. Jika R/C > 1, maka usahatani mengalami keuntungan karena penerimaan lebih besar 

dari biaya 
b. Jika R/C < 1, maka usahatani mengalami kerugian karena penerimaan lebih kecil 

dari biaya 
c. Jika R/C = 1, maka usahatani mengalami impas karena penerimaan sama dengan 

biaya. 
 
 
 
 
 
 

Analisis Efisiensi 
Identifikasi efisiensi produksi dianalisis dengan metode analisis fungsi linear 

model Cobb Douglas terhadap produksi padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan. 
Adapun persamaannya adalah (Sumodiningrat, 2001): 

 
𝑌𝑌=а𝑋𝑋1𝑏𝑏

1.𝑋𝑋2𝑏𝑏
2.𝑋𝑋3𝑏𝑏

3.𝑋𝑋4𝑏𝑏
4.𝑋𝑋5𝑏𝑏

5.𝑋𝑋6𝑏𝑏
6еµ 

 
Persamaan tersebut kemudian diubah dalam bentuk persamaan linier sebagai berikut: 
 

𝐿𝐿𝑛𝑛𝑌𝑌=𝐿𝐿𝑛𝑛а+ 𝑏𝑏1𝐿𝐿𝑛𝑛𝑋𝑋1+𝑏𝑏2𝐿𝐿𝑛𝑛𝑋𝑋2+𝑏𝑏3𝐿𝐿𝑛𝑛𝑋𝑋3+𝑏𝑏4𝐿𝐿𝑛𝑛𝑋𝑋4+𝑏𝑏5𝐿𝐿𝑛𝑛𝑋𝑋5+ 𝑏𝑏6𝐿𝐿𝑛𝑛𝑋𝑋6μ 
 

Keterangan : 
Y  = Produksi Padi Sawah GBP (kg/ha) 
а   = Konstanta 
b1, b2,bn = Koefisien Regresi X1 .. Xn 
X1   = Luas Lahan (ha) 
X2   = Penggunaan Benih (kg/ha) 
X3  = Jumlah Pestisida (ml/ha) 
X4   = Pupuk (kg/ha) 
X5   = Tenaga Kerja Dalam Keluarga (HOK) 
X6   = Tenaga Kerja Luar Keluarga (HOK) 
е   = logaritma natural (е=2,178) 
µ  = Kesalahan/error 
 
Untuk menguji hipotesis 1 dilakukan 2 pengujian yaitu : 
1. Uji Serempak (uji – F) dengan kriteria 

H0 : β1 = β2 = …… βn = 0  
H1 : β1 ≠ β2 ≠…… βn ≠ 0 
Bila F tabel≤F hitung≤F tabel dan nilai Signifikansi > α=10%, maka tidak tolak H0  

2. Uji Parsial (uji – t) dengan kriteria : 
𝐻𝐻0∶ 𝛽𝛽𝑖𝑖=0 ;=1,2…𝑛𝑛  
𝐻𝐻1∶ 𝛽𝛽𝑖𝑖 ≠0 ;=1,2…𝑛𝑛 

Bila t tabel≤t hitung≤t tabel dan nilai Signifikansi > α=10%, maka tidak tolak H0  
Identifikasi efisiensi harga atau cost (CE) dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda pada persamaan biaya Cobb–douglas . Adapun persamaannya adalah:  

 
𝐿𝐿𝑛𝑛 𝐶𝐶=а0.𝑏𝑏1𝐿𝐿𝑛𝑛𝑃𝑃𝑥𝑥1.𝑏𝑏2𝐿𝐿𝑛𝑛𝑃𝑃𝑥𝑥2.𝑏𝑏3𝐿𝐿𝑛𝑛𝑃𝑃𝑥𝑥3.𝑏𝑏4𝐿𝐿𝑛𝑛𝑃𝑃𝑥𝑥4.b4LnPx5 

 
Keterangan : 
Ln C = Total Biaya Produksi (Rp/MT)  
а = Konstanta  
b1 … bn = Koefisien Regresi P1 .. Pn  
LnP1 = Harga Benih (Rp/ha)  
LnP2 = Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK)  
LnP3 = Harga Pupuk (Rp/kg)  
LnP4 = Harga Pestisida (Rp/kg) 
LnP5 = Produksi  

 
Untuk menguji hipotesis 2 dilakukan 2 pengujian, yaitu :  
1. Uji Serempak (uji – f) dengan kriteria :  

𝐻𝐻0∶ 𝛽𝛽1= 𝛽𝛽2=⋯ 𝛽𝛽𝑛𝑛=0 
𝐻𝐻1∶𝛽𝛽1 ≠ 𝛽𝛽2≠⋯ 𝛽𝛽𝑛𝑛 ≠0  
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Bila F tabel ≤F hitung≤F tabel dan nilai sinifikansi > α=10%,maka tidak tolak H0  
2. Uji Parsial (uji – t) dengan kriteria :  

𝐻𝐻0∶ 𝛽𝛽𝑖𝑖=0 ;=1,2…𝑛𝑛  
𝐻𝐻1∶ 𝛽𝛽𝑖𝑖 ≠0 ;=1,2…𝑛𝑛  
Bila t tabel≤t hitung≤t tabel dan nilai signifikansi > α=10%,maka tidak tolak H0 

 
Dimana diasumsikan CE berada diantara 1 dan 0 yang disimbolkan dengan 
(0≤CE(yi,Pi)≤1). Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 
H0 = CE= 1, Efisien 
H1 = CE < 1, Inefisiensi 
H2 = CE > 1, Belum Efisien 

 
Analisis efisiensi efisiensi ekonomis diperoleh dari rumus sebagai berikut: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸=𝑇𝑇𝐸𝐸 𝑥𝑥 CE 
Keterangan  : 
EE  = Efisiensi Ekonomi 
TE  = Efisiensi Teknis 
CE  = Efisiensi Harga 

 
Dengan asumsi bahwa nilai EE berada diantara 1 dan 0 yang disimbolkan dengan 0<𝐸𝐸𝐸𝐸≤1. 
Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut : 
 
H0: EE = 1, Efisien 
H1: EE < 1, inefisiensi 
H2 : EE > 1, Belum Efisien. 
 
Analisis Keberlanjutan 
Analisis yang digunakan untuk keberlanjutan usahatani sebagai berikut : 
1. Multi Dimensional Scaling (MDS) 

Analisis keberlanjutan usahatani padi sawah juga dilakukan dengan pendekatan 
multidimensional scaling (MDS) yang disebut dengan pendekatan dari metode RAP-
Farm (The Rapid Appraisal of the Status of Farming). Pendekatan Rap-Farm 
dimodifikasi dari program Rapfish (Rapid Assessment Techniques for Fisheries) yang 
dikembangkan oleh Fisheries Center, University of British Columbia (Fauzi dan Anna, 
2005). Metode MDS merupakan teknik analisis statistik yang mentransformasi setiap 
dimensi dan multidimensi pada dimensi keberlanjutan usahatani padi sawah. 

2. Participatory Prospective Analysis  
  Analisis prospektif merupakan suatu upaya untuk mengeksplorasi kemungkinan di 

masa depan. Hasil analisis akan memberikan informasi mengenai faktor kunci dan 
tujuan strategis apa saja yang berperan dalam usahatani padi sawah sesuai dengan 
kebutuhan para pelaku yang terlibat dalam usahatani padi sawah tersebut. Faktor 
kunci tersebut akan digunakan untuk mendeskripsikan kemungkinan masa depan bagi 
pengembangan usahatani padi sawah. Penentuan faktor kunci dan tujuan strategis 
tersebut sangat penting, dan sepenuhnya merupakan pendapat dari para pihak 
berkompeten (expert) sebagai ahli dalam bidang yang dikaji. Penentuan faktor kunci 
keberlanjutan dilakukan dengan menggunakan analisis prospektif (Participatory 
Prospective Analysis). Analisis tersebut digunakan untuk menentukan faktor penting 
yang berpengaruh terhadap usahatani padi sawah. Analisis prospektif melibatkan 
responden pakar untuk berpartisipasi dalam rangka mengetahui, menyelidiki, dan 
mengantisipasi perubahan terhadap sistem yang mampu memberikan hasil cepat 
(Bourgeois and Jesus, 2004).  



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

91PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

Bila F tabel ≤F hitung≤F tabel dan nilai sinifikansi > α=10%,maka tidak tolak H0  
2. Uji Parsial (uji – t) dengan kriteria :  

𝐻𝐻0∶ 𝛽𝛽𝑖𝑖=0 ;=1,2…𝑛𝑛  
𝐻𝐻1∶ 𝛽𝛽𝑖𝑖 ≠0 ;=1,2…𝑛𝑛  
Bila t tabel≤t hitung≤t tabel dan nilai signifikansi > α=10%,maka tidak tolak H0 

 
Dimana diasumsikan CE berada diantara 1 dan 0 yang disimbolkan dengan 
(0≤CE(yi,Pi)≤1). Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 
H0 = CE= 1, Efisien 
H1 = CE < 1, Inefisiensi 
H2 = CE > 1, Belum Efisien 

 
Analisis efisiensi efisiensi ekonomis diperoleh dari rumus sebagai berikut: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸=𝑇𝑇𝐸𝐸 𝑥𝑥 CE 
Keterangan  : 
EE  = Efisiensi Ekonomi 
TE  = Efisiensi Teknis 
CE  = Efisiensi Harga 

 
Dengan asumsi bahwa nilai EE berada diantara 1 dan 0 yang disimbolkan dengan 0<𝐸𝐸𝐸𝐸≤1. 
Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut : 
 
H0: EE = 1, Efisien 
H1: EE < 1, inefisiensi 
H2 : EE > 1, Belum Efisien. 
 
Analisis Keberlanjutan 
Analisis yang digunakan untuk keberlanjutan usahatani sebagai berikut : 
1. Multi Dimensional Scaling (MDS) 

Analisis keberlanjutan usahatani padi sawah juga dilakukan dengan pendekatan 
multidimensional scaling (MDS) yang disebut dengan pendekatan dari metode RAP-
Farm (The Rapid Appraisal of the Status of Farming). Pendekatan Rap-Farm 
dimodifikasi dari program Rapfish (Rapid Assessment Techniques for Fisheries) yang 
dikembangkan oleh Fisheries Center, University of British Columbia (Fauzi dan Anna, 
2005). Metode MDS merupakan teknik analisis statistik yang mentransformasi setiap 
dimensi dan multidimensi pada dimensi keberlanjutan usahatani padi sawah. 

2. Participatory Prospective Analysis  
  Analisis prospektif merupakan suatu upaya untuk mengeksplorasi kemungkinan di 

masa depan. Hasil analisis akan memberikan informasi mengenai faktor kunci dan 
tujuan strategis apa saja yang berperan dalam usahatani padi sawah sesuai dengan 
kebutuhan para pelaku yang terlibat dalam usahatani padi sawah tersebut. Faktor 
kunci tersebut akan digunakan untuk mendeskripsikan kemungkinan masa depan bagi 
pengembangan usahatani padi sawah. Penentuan faktor kunci dan tujuan strategis 
tersebut sangat penting, dan sepenuhnya merupakan pendapat dari para pihak 
berkompeten (expert) sebagai ahli dalam bidang yang dikaji. Penentuan faktor kunci 
keberlanjutan dilakukan dengan menggunakan analisis prospektif (Participatory 
Prospective Analysis). Analisis tersebut digunakan untuk menentukan faktor penting 
yang berpengaruh terhadap usahatani padi sawah. Analisis prospektif melibatkan 
responden pakar untuk berpartisipasi dalam rangka mengetahui, menyelidiki, dan 
mengantisipasi perubahan terhadap sistem yang mampu memberikan hasil cepat 
(Bourgeois and Jesus, 2004).  

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Karakteristik Responden  

Jenis kelamin responden yang berpartisipasi pada penelitian survey 100% laki-
laki. Variasi tingkat umur petani responden produktif sebesar 91,8% dan  responden 
tidak produktif dengan usia >65 tahun yaitu sebesar 8,2 % yang mengartikan bahwa 
sebagian besar petani responden memiliki usia produktif dalam berusahatani padi 
sawah. Sebaran responden berdasarkan pendidikan terakhir responden menunjukkan 
bahwa responden pada penelitian ini responden dengan pendidikan rendah bahkan tidak 
sekolah sebesar 54,3% sedangkan responden yang memiliki jenjang pendidikan lebih 
tinggi hanya sebesar 2%. Petani dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi lebih 
mudah dalam menerima informasi baru dan memiliki wawasan yang lebih luas sehingga 
dapat membantu mereka dalam meningkatkan produksi dan menjalankan usahatani padi 
sawahnya. Pengalaman usahatani pada penelitian ini tertinggi yaitu dengan pengalaman 
usahatani 10-20 tahun sebesar 31,8% diikuti dengan pengalaman usahatanu 21-30 tahun 
yaitu sebesar 31,5%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian petani padi sawah dalam 
penelitian ini memiliki pengalaman berusahatani padi sawah yang cukup lama. Jumlah 
tanggungan keluarga pada petani responden berkisar 46,40% dan 25,60% untuk 
tanggungan dewasa yaitu dengan jumlah 1 dan 2 orang. Tanggungan anak jumlah nol dan 
satu orang anak dengan persentase 39,50 % dan 35,50% . Hal ini menunjukkan bahwa 
petani responden umumnya hanya terdiri dari suami dan istri dengan tidak memiliki 
tanggungan anak atau hanya satu orang anak dalam rumah tangga taninya.  

Luas lahan petani responden sebanyak 402 petani responden memiliki minimum 
luas lahan sebesar  0,25 ha dan maksimum luas yaitu 5,00 ha dengan rata-rata luas lahan 
yang dimiliki petani sebesar 0,79 ha yang menunjukkan bahwa petani responden berada 
pada kategori petani kecil.Petani responden yang berjumlah 402 dalam penelitian ini 
menggunakan benih rata-rata 11,33  kg/ha..  Jumlah rata-rata penggunaan benih per ha 
yang juga berbeda-beda, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan keputusan petani 
dalam menanam.  Petani responden  menggunakan pupuk dengan rata-rata penggunaan 
121,74  kg/ha. Penggunaan jumlah pupuk yang berbeda menyebabkan biaya yang 
dikeluarkan juga berbeda. Rata-rata penggunaan tenaga kerja dalam keluarga 13,82 hok 
dan  tenaga kerja luar keluarga dengan rata-rata penggunaan 18,99 hok. 

 
Analisis Pendapatan Usahatani 

Pendapatan dihitung dari penerimaan hasil panen dikurangi pengeluaran atas 
biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Pendapatan usahatani dalam penelitian ini 
sudah dikonversi ke dalam luasan lahan per hektar per musim tanam dalam 
perhitungannya.  Jenis usahatani memiliki karakteristik berbeda dalam komponen biaya-
biaya produksinya, sehingga perhitungan dan analisis pendapatan dihitung secara 
terpisah.  Adapun analisis pendapatan usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung 
Selatan tersaji dalam Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa usahatani padi sawah 
di Kabupaten Lampung Selatan mengalami keuntungan dengan R/C>1.  Hal ini berarti 
setiap pengeluaran atas biaya tunai usahatani padi sawah sebesar Rp1,00 akan 
menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,29 dan atas biaya total sebesar Rp 1,81. Tingkat 
pendapatan petani masih rendah, hal ini salah satunya disebabkan oleh penggunaan 
faktor-faktor produksi yang belum efisien. Hasil penelitian ini lebih kecil dibandingkan 
dengan penelitian Hendri dkk (2019) yang mendapatkan keuntungan usahatani padi 
sawah organic di Kabupaten Pringsewu dalam kategori menguntungkan  dengan R/C > 1 
pada MT-1 yang artinya pada musim tanam I setiap pengeluaran usahatani padi sawah 
atas biaya tunai sebesar Rp1,00 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,98 dan atas 
biaya total sebesar Rp1,69 .  
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Tabel 1.  Rata-rata penerimaan, biaya, pendapatan, dan R/C rasio usahatani  padi sawah 
di Kabupaten Lampung Selatan 

Uraian 
Budidaya per 0,793 ha Budidaya per 1 ha 
Satuan Jumlah Harga (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) 

Penerimaan           
        Produksi Kg 1.834,000 3.904,000 7.159.936,00 9.028.923,08 
Biaya Produksi      I.     Biaya Tunai 

             Biaya variabel 
             Benih gr 11,00 12.721,00 139.931,00 176.457,76 

        Pupuk Urea Kg 122,00 1.964,00 239.608,00 302.153,85 
        Pupuk SP-36 Kg 67,00 2.581,00 172.927,00 218.066,83 
        Pupuk KCL Kg 20,00 5.411,00 108.220,00 136.469,10 
        Pupuk NPK Kg 71,00 2.594,00 184.174,00 232.249,68 
        Pestisida Rp 

  
333.934,00 421.102,14 

        TK Luar Keluarga Rp 
  

1.698.599,00 2.141.991,17 
        Biaya Irigasi Rp 

  
85.806,000 108.204,29 

        Biaya Tetap              Pajak Rp 
  

29.079,545 36.670,30 
        Sewa lahan Rp 

  
16.601,000 20.934,43 

        Biaya Lain-lain    
120.103,000 151.453,97 

        Total Biaya Tunai    
3.128.982,55 3.945.753,53 

II.    Biaya diperhitungkan 
             Biaya variabel 
             TK dalam Keluarga Rp 

  
829.628,00 1.046.189,16 

        Total Biaya diperhitungkan    
829.628,00 1.046.189,16 

III.  Total Biaya 
   

3.958.610,55 4.991.942,68 
       Pendapatan 

     Pendapatan Atas Biaya Tunai 
   

4.030.953,45 5.083.169,55 
Pendapatan Atas Biaya Total 

   
3.201.325,45 4.036.980,40 

R/C atas biaya tunai 
   

2,29 2,29 
R/C atas biaya total       1,81 1,81 

 
Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Produksi Usahatani Padi Sawah Di Daerah 
Penelitian 

Penekanan proses produksi dalam teori produksi adalah suatu aktivitas ekonomi 
yang mengkombinasikan berbagai macam masukan (input) untuk menghasilkan suatu 
keluaran (output).  

Model persamaan regresi hasil analisis persamaan penduga dari Tabel 2 
menunjukan bahwa persamaan yang bisa dibentuk adalah sebagai berikut :  
 
Y =  6,034 + 0.464lnX1 + 0.033lnX2 + 0.008lnX3 + 0.021lnX4 +  0.016lnX5 + 0.424lnX6 + 

0,020lnX7 + 0.051lnX8  
 

Berdasarkan hasil analisa regresi masing-masing variabel faktor-faktor yang 
mempengaruhi produksi usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan  maka 
diperoleh hasilnya pada Tabel 2.  
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Tabel 1.  Rata-rata penerimaan, biaya, pendapatan, dan R/C rasio usahatani  padi sawah 
di Kabupaten Lampung Selatan 

Uraian 
Budidaya per 0,793 ha Budidaya per 1 ha 
Satuan Jumlah Harga (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) 

Penerimaan           
        Produksi Kg 1.834,000 3.904,000 7.159.936,00 9.028.923,08 
Biaya Produksi      I.     Biaya Tunai 

             Biaya variabel 
             Benih gr 11,00 12.721,00 139.931,00 176.457,76 

        Pupuk Urea Kg 122,00 1.964,00 239.608,00 302.153,85 
        Pupuk SP-36 Kg 67,00 2.581,00 172.927,00 218.066,83 
        Pupuk KCL Kg 20,00 5.411,00 108.220,00 136.469,10 
        Pupuk NPK Kg 71,00 2.594,00 184.174,00 232.249,68 
        Pestisida Rp 

  
333.934,00 421.102,14 

        TK Luar Keluarga Rp 
  

1.698.599,00 2.141.991,17 
        Biaya Irigasi Rp 

  
85.806,000 108.204,29 

        Biaya Tetap              Pajak Rp 
  

29.079,545 36.670,30 
        Sewa lahan Rp 

  
16.601,000 20.934,43 

        Biaya Lain-lain    
120.103,000 151.453,97 

        Total Biaya Tunai    
3.128.982,55 3.945.753,53 

II.    Biaya diperhitungkan 
             Biaya variabel 
             TK dalam Keluarga Rp 

  
829.628,00 1.046.189,16 

        Total Biaya diperhitungkan    
829.628,00 1.046.189,16 

III.  Total Biaya 
   

3.958.610,55 4.991.942,68 
       Pendapatan 

     Pendapatan Atas Biaya Tunai 
   

4.030.953,45 5.083.169,55 
Pendapatan Atas Biaya Total 

   
3.201.325,45 4.036.980,40 

R/C atas biaya tunai 
   

2,29 2,29 
R/C atas biaya total       1,81 1,81 

 
Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Produksi Usahatani Padi Sawah Di Daerah 
Penelitian 

Penekanan proses produksi dalam teori produksi adalah suatu aktivitas ekonomi 
yang mengkombinasikan berbagai macam masukan (input) untuk menghasilkan suatu 
keluaran (output).  

Model persamaan regresi hasil analisis persamaan penduga dari Tabel 2 
menunjukan bahwa persamaan yang bisa dibentuk adalah sebagai berikut :  
 
Y =  6,034 + 0.464lnX1 + 0.033lnX2 + 0.008lnX3 + 0.021lnX4 +  0.016lnX5 + 0.424lnX6 + 

0,020lnX7 + 0.051lnX8  
 

Berdasarkan hasil analisa regresi masing-masing variabel faktor-faktor yang 
mempengaruhi produksi usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan  maka 
diperoleh hasilnya pada Tabel 2.  

 
 

 

Tabel 2.  Hasil uji regresi fungsi produksi usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung 
Selatan 

 
Hasil pengolahan data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa koefisien determinasi 

R Square dari model persamaan regresi tersebut sebesar 0,775, hal ini berarti bahwa 
variasi variabel produksi (Y) sebesar 77,5% dapat diterangkan oleh variabel-variabel 
bebas (Xi) dalam penelitian ini yang meliputi benih, urea,  SP 36, KCL, NPK, lahan, tenaga 
kerja dalam keluarga (TKDK) dan tenaga kerja luar keluarga (TKLK) sisanya 22,5% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model regresi. Nilai 
intersep/konstanta sebesar 6,034 pada fungsi produksi padi menunjukkan bahwa tanpa 
variabel benih, urea,  SP 36, KCL, NPK, lahan, tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) dan 
tenaga kerja luar keluarga (TKLK)  maka nilai produksi padi naik sebesar 6,034 kg.  
 
Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani padi sawah di 
daerah penelitian 

Hasil uji regresi fungsi pendapan usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung 
Selatan tersaji dalam Tabel 3. Hasil pengolahan data pada Tabel 3 memperlihatkan 
bahwa koefisien determinasi R Square dari model persamaan regresi tersebut sebesar 
0,245 atau 24,5 persen menunjukkan kemampuan variable bebas dalam memberikan 
informasi untuk menjelaskan keragaman variabel terikat relatif rendah. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa variabel bebas seperti variabel-variabel bebas dalam penelitian ini 
yang meliputi lahan, harga benih,  harga urea, harga SP 36 dan harga KCl hanya 
mempunyai pengaruh sebesar 24,5 persen terhadap produksi usahatani padi, sedangkan 
sisanya sebesar 75,5 persen dijelaskan oleh faktor variabel lain yang tidak masuk ke 
dalam model regresi.  

Variabel yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan usahatani padi di daerah 
penelitian adalah luas lahan dan harga benih. Hal tersebut dikarenakan semua variabel 
tersebut signifikan dengan tingkat kepercayaan 90%. Nilai koefisien regresi lahan 
sebesar 2,039. Secara statistik setiap kenaikan sepuluh persen lahan maka menaikkan 
pendapatan sebesar Rp 2.039. Nilai koefisien regresi harga benih sebesar -1,337. Secara 
statistik setiap kenaikan Rp 1000,- harga benih maka menurunkan pendapatan sebesar 
Rp 1.337,-. Variabel yang tidak tampak pengaruhnya pada pendapatan usahatani padi 
adalah Harga Urea, Harga SP 36, Harga KCl hal ini disebabkan data antar responden di 
daerah penelitian kurang bervariasi. 
 

Variabel Koefisien Regresi (B) Std. Error Beta t Sig 
(Constant) 6,034* 0,225 

 
26,774 0,000 

Benih 0,464* 0,084 0,354 5,519 0,000 
Urea 0,033* 0,02 0,049 1,688 0,092 
SP 36 0,008* 0,007 0,031 1,169 0,243   
KCL 0,021* 0,009 0,057 2,299 0,022 
NPK 0,016* 0,007 0,056 2,181 0,030 
Lahan 0,424* 0,064 0,423 6,66 0,000 
TKDK 0,020* 0,019 0,028 1,061 0,289 
TKLK 0,051* 0,019 0,079 2,603 0,010 
R2 = 0,775 
Adjusted R2          = 0,771 
F hitung = 169,570 
*Tingkat Signifikansi  = α 10 % atau 0,1 
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Tabel 3.  Hasil uji regresi fungsi pendapatan usahatani padi sawah di  Kabupaten 
Lampung Selatan 

Variabel Koefisien Regresi (B) Std. Error Beta t Sig 
(Constant) 8,640 0,713 

 
12,121 0,000 

Lahan 2,039* 0,253 0,370 8,058 0,000 
Harga Benih -1,337* 0,228 -0,313 -5,973 0,000 
Harga Urea 0,107 0,141 0,039 0,757 0,450   
Harga SP 36 -0,025 0,045 -0,027 -0,553 0,581 
Harga KCl 0,024 0,056 0,020 0,426 0,671 
Harga NPK 0,039 0,048 0,038 0,813 0,417 
R2  = 0,245 
Adjusted R2 = 0,245 
F hitung = 21,417 
*Tingkat Signifikansi = α 10 % atau 0,1 

 
Efisiensi Teknis  

Penggunaan faktor produksi dikatakan efisiensi secara teknis adalah saat faktor 
produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum.  

 
Tabel 4.  Hasil analisis regresi faktor produksi pada usahatani padi   sawah di Kabupaten 

Lampung Selatan 
Variabel Koefisien Regresi (B)                  t                         sig 
Benih 0,464*** 5,519 0,000 
Urea 0,033* 1,688 0,092 
SP 36 0,008* 1,169 0,243 
KCL 0,021** 2,299 0,022 
NPK 0,016** 2,181 0,030 
Lahan 0,424*** 6,66 0,000 
TKDK 0,02 1,061 0,289 
TKLK 0,051** 2,603 0,010 
Ʃβ 1,009     

Keterangan:  
***)  = Berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 99%  
**)  = Berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 95%  
*)  = Berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 90%  
 

Hasil Tabel 4 diketahui jumlah elastisitas produksi dari seluruh faktor produksi 
pada usahatani padi di daerah penelitian adalah sebesar (∑b = 1,009), yang artinya faktor 
produksi yaitu benih, urea, KCl, NPK, lahan dan tenaga kerja luar keluarga belum efisien 
secara teknis terhadap produksi padi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dkk 
(2012) menyatakan bahwa hasil analisis regresi diketahui bahwa tidak ada faktor produksi 
yang efisien dan tidak ada yang berpengaruh nyata secara teknis terhadap produksi di 
Subak Pacung Babakan. Ketidak nyatanya dikarenakan semua nilai elastisitas faktor 
produksi 0). Pupuk NPK (X3) mempunyai nilai elastisitas 0,010 faktor produksi pupuk 
NPK (X3) berada pada daerah rasional II, (nilai elastisitas >0). Pupuk organik (X4) yang 
mempunyai nilai elastisitas 0,000 faktor produksi pupuk organik (X4) berada pada 
daerah rasional II. Pestisida (X5) yang mempunyai nilai elastisitas - 0,034 faktor produksi 
petisida (X5) berada pada daerah Irasional III (nilai elastisitas <0).  
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Tabel 3.  Hasil uji regresi fungsi pendapatan usahatani padi sawah di  Kabupaten 
Lampung Selatan 

Variabel Koefisien Regresi (B) Std. Error Beta t Sig 
(Constant) 8,640 0,713 

 
12,121 0,000 

Lahan 2,039* 0,253 0,370 8,058 0,000 
Harga Benih -1,337* 0,228 -0,313 -5,973 0,000 
Harga Urea 0,107 0,141 0,039 0,757 0,450   
Harga SP 36 -0,025 0,045 -0,027 -0,553 0,581 
Harga KCl 0,024 0,056 0,020 0,426 0,671 
Harga NPK 0,039 0,048 0,038 0,813 0,417 
R2  = 0,245 
Adjusted R2 = 0,245 
F hitung = 21,417 
*Tingkat Signifikansi = α 10 % atau 0,1 

 
Efisiensi Teknis  

Penggunaan faktor produksi dikatakan efisiensi secara teknis adalah saat faktor 
produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum.  

 
Tabel 4.  Hasil analisis regresi faktor produksi pada usahatani padi   sawah di Kabupaten 

Lampung Selatan 
Variabel Koefisien Regresi (B)                  t                         sig 
Benih 0,464*** 5,519 0,000 
Urea 0,033* 1,688 0,092 
SP 36 0,008* 1,169 0,243 
KCL 0,021** 2,299 0,022 
NPK 0,016** 2,181 0,030 
Lahan 0,424*** 6,66 0,000 
TKDK 0,02 1,061 0,289 
TKLK 0,051** 2,603 0,010 
Ʃβ 1,009     

Keterangan:  
***)  = Berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 99%  
**)  = Berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 95%  
*)  = Berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 90%  
 

Hasil Tabel 4 diketahui jumlah elastisitas produksi dari seluruh faktor produksi 
pada usahatani padi di daerah penelitian adalah sebesar (∑b = 1,009), yang artinya faktor 
produksi yaitu benih, urea, KCl, NPK, lahan dan tenaga kerja luar keluarga belum efisien 
secara teknis terhadap produksi padi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dkk 
(2012) menyatakan bahwa hasil analisis regresi diketahui bahwa tidak ada faktor produksi 
yang efisien dan tidak ada yang berpengaruh nyata secara teknis terhadap produksi di 
Subak Pacung Babakan. Ketidak nyatanya dikarenakan semua nilai elastisitas faktor 
produksi 0). Pupuk NPK (X3) mempunyai nilai elastisitas 0,010 faktor produksi pupuk 
NPK (X3) berada pada daerah rasional II, (nilai elastisitas >0). Pupuk organik (X4) yang 
mempunyai nilai elastisitas 0,000 faktor produksi pupuk organik (X4) berada pada 
daerah rasional II. Pestisida (X5) yang mempunyai nilai elastisitas - 0,034 faktor produksi 
petisida (X5) berada pada daerah Irasional III (nilai elastisitas <0).  
 

Efisiensi Harga 
Hasil uji regresi fungsi pendapatan usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung 

Selatan terlampir dalam Tabel 5. 
 
Tabel 5. Analisis efisiensi harga pada penggunaan faktor-faktor produksi usahatani padi 

sawah di kabupaten Lampung Selatan 

Variabel Koefisien Regresi (B) Rata Y PY X PX NPMX NPMX/ PX 

Benih 0,464 1834 3.904 11 2.721 1811,456 0,1423 
Urea 0,033 1834 3.904 122 1.964 128,832 0,0655 
SP 36 0,008 1834 3.904 67 2.581 31,232 0,0121 
KCL 0,021 1834 3.904 20 5.411 81,984 0,0151 
NPK 0,016 1834 3.904 71 2.594 62,464 0,0240 

TKDK 0,02 1834 3.904 28,31 60.000 78,080 0,0013 
TKLK 0,051 1834 3.904 13,83 60.000 199,104 0,0033 
Total       0,2639 

 
Hasil perhitungan tingkat efisiensi harga factor-faktor produksi pada usahatani 

padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar 
penggunaan faktor-faktor produksi usahatani padi di daerah penelitian tidak efisien. 
Nilai efisiensi harga secara keseluruhan sebesar 0,2639 atau lebih kecil dari 1. Hal ini 
berarti bahwa penggunaan faktor-faktor produksi tersebut kurang maksimal dalam 
penggunaannya. Penggunaan benih di daerah penelitian pada tingkat harga yang berlaku 
belum efisien dengan nilai NPMx/Px sebesar 0,1423. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 
alokasi penggunaan benih masih kurang dan pengaturan jarak tanam yang kurang 
optimal. Rata-rata penggunaan benih di daerah penelitian 11,18 kg/ha.  
 
Efisiensi Ekonomis 

Dikatakan efisiensi ekonomi saat usaha pertanian tersebut mencapai efisiensi 
teknis dan sekaligus mencapai efisiensi harga. Untuk mencapai nilai dari efisiensi 
ekonomis dilihat dari hasil antara nilai efisiensi teknis dan nilai efisiensi harga maka 
dapat dilihat perhitungan berikut : 

 
EE  = ET x EH 

= 1,009 X 0,2639 
= 0,2663 

 
Nilai efisiensi ekonomi usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan 

sebesar 0,2663 kurang dari satu, hal ini menunjukkan bahwa usahatani padi sawah 
belum efisiensi ekonomi. Para petani padi di lokasi penelitian tidak seluruhnya 
merupakan petani profesional dalam melaksanakan suatu proses produksi usaha tani 
padi, petani dihadapkan pada suatu masalah yaitu adanya keterbatasan faktor-faktor 
produksi baik secara kualitas maupun secara kuantitas, sehingga petani harus pandai 
dalam mengkombinasikan faktor produksi secara optimum sehingga memperoleh 
pendapatan yang maksimum. Faktor produksi akan berpengaruh pada keuntungan usaha 
tani padi apabila dipergunakan secara efektif dan efisien. Penggunaan faktor produksi 
yang tidak efisien menyebabkan pengeluaran biaya yang tinggi pada saat sebelum tanam 
yaitu mulai dari perbaikan saluran air, pembajakan, pembuatan pematang, pencabutan 
benih, serta penanaman benih kedalam lahan. Selain itu tingkat pendidikan, ketrampilan, 
dan pengalaman petani juga mempengaruhi kemampuan untuk menggunakan faktor –
faktor produksi secara optimal. 
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Analisis Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah Dimensi Ekologi 
Hasil analisis dimensi ekologi dalam kegiatan usaha tani diperoleh nilai indeks 

keberlanjutan yaitu 68,72% yang mana dikategorikan cukup berkelanjutan. Dimana nilai 
tersebut berkisar 51-75%. Nilai indeks keberlanjutan tersebut tergolong cukup baik. Hal 
tersebut juga mengindikasikan bahwa dimensi ekologi dalam kegiatan usaha tani 
tersebut tergolong cukup baik. 
 
Tabel 6.  Nilai indeks keberlanjutan dan status keberlanjutan usahatani  padi 

berdasarkan dimensi ekologis di Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2022 
No Atribut Keterangan r Hitung Indeks Status 
1 Sumber air/irigasi Pencegahan pencemaran kimia 0.695 73,30 CB 

2 
Lahan (kesuburan  

tanah) 
 

Kondisi tanah usahatani 0.510 71,13 CB 
Ketersediaan organisme tanah (ex: 
cacing) dan bahan organik lain 
untuk keberlanjutan usahatani 

0.779 71,40 CB 

Perlakuan dan pemeliharaan zat 
organik 0.857 60,00 CB 

3 
Bebas serangan 

hama dan penyakit 
tanaman 

Penggunaan sistem pengendalian 
hama terpadu (PHT) menggunakan 
musuh alami 

0.762 73,40 CB 

Perlakuan hewan liar/musuh alami 
di lokasi berusahatani 0.885 69,18 CB 

Frekuensi serangan hama dan 
penyakit di usahatani 0.777 70,10 CB 

4 Penggunaan pupuk 
organik 

Pembuatan pupuk dari limbah 
organik 0.905 66,60 CB 

Penggunaan pupuk organik di 
usahatani 0.894 72,45 CB 

5 Penggunaan 
pestisida nabati 

Pembuatan pestisida nabati 0.908 64,84 CB 
Penggunaan pestisida nabati 0.880 75,73 CB 

6 
Pengolahan bahan 
organik dan limbah 

pertanian 

Tempat pembuangan untuk 
sampah organik dan anorganik 0.619 48,73 KB 

Pengolahan sampah yang paling 
sering dilakukan 0.570 51,52 KB 

Perlakuan jerami pasca panen 0.809 78,00 B 
7 Resistensi HPT Kondisi HPT di usahatani 0.454 84,42 B 
 Rataan   68,72  

 
Ket :  B = Berkelanjutan CB = Cukup Berkelanjutan KB =Kurang Berkelanjutan 
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Analisis Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah Dimensi Ekologi 
Hasil analisis dimensi ekologi dalam kegiatan usaha tani diperoleh nilai indeks 

keberlanjutan yaitu 68,72% yang mana dikategorikan cukup berkelanjutan. Dimana nilai 
tersebut berkisar 51-75%. Nilai indeks keberlanjutan tersebut tergolong cukup baik. Hal 
tersebut juga mengindikasikan bahwa dimensi ekologi dalam kegiatan usaha tani 
tersebut tergolong cukup baik. 
 
Tabel 6.  Nilai indeks keberlanjutan dan status keberlanjutan usahatani  padi 

berdasarkan dimensi ekologis di Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2022 
No Atribut Keterangan r Hitung Indeks Status 
1 Sumber air/irigasi Pencegahan pencemaran kimia 0.695 73,30 CB 

2 
Lahan (kesuburan  

tanah) 
 

Kondisi tanah usahatani 0.510 71,13 CB 
Ketersediaan organisme tanah (ex: 
cacing) dan bahan organik lain 
untuk keberlanjutan usahatani 

0.779 71,40 CB 

Perlakuan dan pemeliharaan zat 
organik 0.857 60,00 CB 

3 
Bebas serangan 

hama dan penyakit 
tanaman 

Penggunaan sistem pengendalian 
hama terpadu (PHT) menggunakan 
musuh alami 

0.762 73,40 CB 

Perlakuan hewan liar/musuh alami 
di lokasi berusahatani 0.885 69,18 CB 

Frekuensi serangan hama dan 
penyakit di usahatani 0.777 70,10 CB 

4 Penggunaan pupuk 
organik 

Pembuatan pupuk dari limbah 
organik 0.905 66,60 CB 

Penggunaan pupuk organik di 
usahatani 0.894 72,45 CB 

5 Penggunaan 
pestisida nabati 

Pembuatan pestisida nabati 0.908 64,84 CB 
Penggunaan pestisida nabati 0.880 75,73 CB 

6 
Pengolahan bahan 
organik dan limbah 

pertanian 

Tempat pembuangan untuk 
sampah organik dan anorganik 0.619 48,73 KB 

Pengolahan sampah yang paling 
sering dilakukan 0.570 51,52 KB 

Perlakuan jerami pasca panen 0.809 78,00 B 
7 Resistensi HPT Kondisi HPT di usahatani 0.454 84,42 B 
 Rataan   68,72  

 
Ket :  B = Berkelanjutan CB = Cukup Berkelanjutan KB =Kurang Berkelanjutan 

 
 

Gambar 1. Atribut pengungkit yang mempengaruhi  keberlanjutan dimensi ekologi 
usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan 

 
Tahapan selanjutnya dalam proses keberlanjutan usahatani menurut dimensi 

ekologi yaitu dengan melihat atribut sensitifitas atau factor pengungkit yang 
mempengaruhi keberlanjutan usahatani padi sawah menurut dimensi ekologi. Hasil 
analisis mds atribut pengungkit terlampir dalam Gambar 1. Berdasarkan hasil analisis 
MDS Raps, diperoleh atribut pengungkit keberlanjutan dimensi ekologi dalam usaha tani 
yaitu; pengolahan bahan organik dan limbah pertanian (RMS=7,81), penggunaan pestisida 
nabati (RMS=7,54), penggunaan pupuk organik (RMS=7,41), bebas serangan hama dan 
penyakit tanaman (RMS=6,81). Keempat atribut ini memiliki keterkaitan erat terhadap 
keberlanjutan ekologi usahatani padi sawah.  
  
Analisis Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah Dimensi Ekonomi 

Keberlanjutan usahatani padi berdasarkan dimensi ekonomi di Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 7. 
 
Tabel 7.  Indeks keberlanjutan dan status keberlanjutan usahatani padi  berdasarkan 

dimensi ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan 
NO  Atribut Keterangan r Hitung Indeks Status 

1 Perolehan 
keuntungan  

Keuntungan usahatani 0.508 78,65 B 

2 Rataan 
penghasilan petani 
terhadap UMR  

Penghasilan rata-rata petani 0.562 71,06 B 

3 Transfer 
keuntungan  

Penjualan hasil panen GKG 0.833 75,42 B 

4 Penentuan harga 
jual  

Harga jual ditentukan 0.801 76,5 B 

5 Aksesibilitas pasar Jarak pasar dengan lokasi 
usahatani petani 

0.787 62,75 CB 

Kondisi jalan menuju pasar 0.881 75,25 B 
6 Presentase 

penduduk miskin  
Tingkat kemiskinan petani 0.811 82,87 B 

7 Stabilitas pasokan 
hasil panen 

Tingkat kelamaan pasokan 
hasil panen terjual 

0.828 76,06 CB 
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Leverage of Attributes 
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NO  Atribut Keterangan r Hitung Indeks Status 
 Ketersediaan lumbung padi 

dalam keluarga/ kelompok 
tani 

0.789 76,11 CB 

Penyisihan hasil panen 
usahatani sebagai tabungan 

0.845 74,92 CB 

8 Pengeluaran biaya Pengeluaran untuk biaya 
tenaga kerja 

0.570 80,57 B 

Pengeluaran untuk biaya 
produksi 

0.715 76,07 CB 

9 Tingkat produksi  Hasil produksi 0.881 85,25 B 
10 Sumber modal  Sumber modal usahatani 0.639 91,00 B 
 Rataan   77.32%.  

 
Ket : B = Berkelanjutan CB = Cukup Berkelanjutan KB =Kurang   Berkelanjutan 

 
Hasil analisis dimensi ekonomi dalam kegiatan usaha tani diperoleh nilai indeks 

keberlanjutan yaitu 77,32% yang mana dikategorikan berkelanjutan, dimana nilai 
tersebut >75%. Nilai indeks keberlanjutan dimensi ekonomi tergolong tinggi. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa dimensi economy tergolong cukup baik dalam kegiatan 
usaha tani tersebut.  
 

Berikut hasil analisis MDS Raps, diperoleh atribut pengungkit keberlanjutan 
dimensi ekonomi dalam usaha tani dalam Gambar 2. 
 

 
 

Gambar 2. Atribut pengungkit yang mempengaruhi  keberlanjutan dimensi ekonomi 
usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan 

 
Berdasarkan hasil analisis MDS Raps, diperoleh atribut pengungkit keberlanjutan 

dimensi ekonomi dalam usaha tani yaitu; tingkat kemiskinan petani (RMS=6,02), 
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NO  Atribut Keterangan r Hitung Indeks Status 
 Ketersediaan lumbung padi 

dalam keluarga/ kelompok 
tani 

0.789 76,11 CB 

Penyisihan hasil panen 
usahatani sebagai tabungan 

0.845 74,92 CB 

8 Pengeluaran biaya Pengeluaran untuk biaya 
tenaga kerja 

0.570 80,57 B 

Pengeluaran untuk biaya 
produksi 

0.715 76,07 CB 

9 Tingkat produksi  Hasil produksi 0.881 85,25 B 
10 Sumber modal  Sumber modal usahatani 0.639 91,00 B 
 Rataan   77.32%.  

 
Ket : B = Berkelanjutan CB = Cukup Berkelanjutan KB =Kurang   Berkelanjutan 

 
Hasil analisis dimensi ekonomi dalam kegiatan usaha tani diperoleh nilai indeks 

keberlanjutan yaitu 77,32% yang mana dikategorikan berkelanjutan, dimana nilai 
tersebut >75%. Nilai indeks keberlanjutan dimensi ekonomi tergolong tinggi. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa dimensi economy tergolong cukup baik dalam kegiatan 
usaha tani tersebut.  
 

Berikut hasil analisis MDS Raps, diperoleh atribut pengungkit keberlanjutan 
dimensi ekonomi dalam usaha tani dalam Gambar 2. 
 

 
 

Gambar 2. Atribut pengungkit yang mempengaruhi  keberlanjutan dimensi ekonomi 
usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan 
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aksesibilitas pasar (RMS=5,89), dan pengeluaran biaya (RMS=5,34). Ketiga atribut 
pengungkit tersebut memiliki keterkaitan secara ekonomi.  
Analisis Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah Dimensi Sosial Budaya  

Indeks keberlanjutan pada dimensi social budaya  pada usahatani padi sawah di 
Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 8. Pada usahatani padi, nilai indeks 
keberlanjutan secara keseluruhan adalah 55,23%. Status keberlanjutan dimensi social 
dihasilkan berdasarkan penilaian sembilan atribut keberlanjutan yang terdiri dari Peran 
pemerintah, Tingkat pendidikan petani, Partisipasi kelompok tani, Persentase petani 
miskin, Pelatihan terkait keberlanjutan, Pengembangan petani, Motivasi petani bertani, 
Persepsi terhadap konversi lahan sawah dan Sumber informasi pertanian. 

Berdasarkan hasil analisis MDS Raps pada Gambar 3, diperoleh atribut 
pengungkit keberlanjutan dimensi sosial budaya dalam usaha tani yaitu; motivasi petani 
bertani (RMS=5,62), partispasi kelompok tani (RMS=5,35), dan tingkat pengetahuan 
petani (RMS=4,43). Ketiga atribut pengungkit keberlanjutan dimensi social budaya 
menekankan pentingnya sumber daya manusia petani, dalam hal ini peningkatan 
motivasi petani untuk bisa maju dan berkembang mengikuti perkembangan jaman. 
Peningkatan kesadaran petani akan informasi usahatani yang tidak hanya berdasarkan 
pengalaman pribadi namun bisa didapatkan dengan aktif berpartisipasi dalam kelompok 
tani yang akan meningkatkan pengetahuan petani. 

 
Tabel 8. Indeks keberlanjutan dan status keberlanjutan usahatani padi berdasarkan 

dimensi Sosial Budaya di Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2022 
NO Atribut Keterangan r Hitung Indeks Status 

1 Peran pemerintah Dukungan pemerintah terhadap 
keberlanjutan padi sawah 0.463 53,32 CB 

2 Tingkat 
pengetahuan petani 

Tingkat pengetahuan petani tentang 
kelebihan dan kekurangan pertanian 
organik/anorganik 

0.502 42,72 CB 

Pengetahuan bahaya pestisida dan bahan 
kimia lain 0.528 54,25 CB 

3 Partisipasi kelompok 
tani 

Partisipasi dalam kelompok tani organik 0.604 55,8 B 
Intensitas partisipasi dalam kelompok tani 
organik 0.639 54,74 CB 

Jumlah kegiatan kelompok tani yang 
diikuti 0.655 65,63 CB 

4 Tingkat kesehatan 
petani 

Kepemilikan alat pelindung diri (APD) 0.472 51,72 CB 
Penggunaan APD saat bekerja 0.457 53,62 CB 
Frekuensi berobat ke puskesmas/rumah 
sakit 0.619 51,07 CB 

5 Pelatihan terkait 
keberlanjutan 

Intensitas pemerintah dalam mengadakan 
program pelatihan pertanian 0.734 53,55 B 

Frekuensi partisipasi pelatihan berkaitan 
dengan pertanian 0.693 51,50 CB 

6 
Tingkat pemahaman 

terhadap 
penyuluhan 

Intensitas penyuluhan 0.701 55,40 CB 

Kualitas penyuluhan 0.466 50,50 CB 

7 Motivasi petani 
bertani 

Kemauan beralih ke pertanian organik dan 
tetap bertahan 0.499 43,33 CB 

Menyarankan anak untuk dapat 
meneruskan usahatani yang dilaksanakan 0.547 50,50 CB 

8 
Persepsi terhadap 

konversi lahan 
sawah 

Pengalihfungsian lahan pertanian menjadi 
non pertanian 0.508 73,00 CB 

Dukungan terhadap kebijakan penetapan 
lahan pertanian abadi untuk sawah 0.674 53,17 B 
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NO Atribut Keterangan r Hitung Indeks Status 
Dukungan warisan berupa bagi tanah dan 
tidak masalah tidak dilanjutkan untuk 
pertanian padi sawah 

0.583 73,22 B 

9 Sumber informasi 
pertanian 

Sumber informasi yang diperoleh 0.544 62,23 CB 
Proses mencari informasi tentang 
usahatani padi 0.628 55,33 CB 

 Rataan   55,23  
 

Ket : B = Berkelanjutan CB = Cukup Berkelanjutan KB =Kurang Berkelanjutan 
 

 
Gambar 3. Atribut pengungkit yang mempengaruhi keberlanjutan dimensi social 

usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan 
 
Persfektip Participatory Analysis 

Identifikasi faktor kunci dalam pengelolaan usaha tani, dilakukan terhadap faktor 
pengungkit (leverage attribute) dari setiap dimensi keberlanjutan yang diperoleh dari 
dari setiap dimensi pengelolaan. Faktor pengungkit (leverage attribute) dari ketiga 
dimensi keberlanjutan pengelolaan usaha tani sebanyak 10 atribut/faktor sebagai 
berikut : 
1. Pengolahan bahan organik dan limbah pertanian 
2. Penggunaan pestisida nabati 
3. Penggunaan pupuk organik 
4. Bebas serangan hama dan penyakit tanaman 
5. Tingkat kemiskinan petani 
6. Aksesibilitas pasar 
7. Pengeluaran biaya 
8. Motivasi petani bertani 
9. Partispasi kelompok tani 
10. Tingkat pengetahuan petani 

Kebijakan strategis usaha tani menjadi sangat penting mengingat efek yang dapat 
ditimbulkan, bila pengelolaan yang dilakukan tidak/kurang berkelanjutan. Guna 
mencapai pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan maka dibutuhkan rumusan 
kebijakan strategis. Berikut adalah hasil analisis prospektif terhadap faktor-faktor 
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9 Sumber informasi 
pertanian 

Sumber informasi yang diperoleh 0.544 62,23 CB 
Proses mencari informasi tentang 
usahatani padi 0.628 55,33 CB 

 Rataan   55,23  
 

Ket : B = Berkelanjutan CB = Cukup Berkelanjutan KB =Kurang Berkelanjutan 
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pengungkit dalam pengelolaan usaha tani secara berkelanjutan dapat dilihat dalam 
Gambar 4.   
 

 
 

Gambar 4. Peran atribut (pengaruh langsung dan tidak langsung) 
 

Berdasarkan hasil diperoleh bahwa tipe pola sebaran faktor-faktor pengungkit 
dalam kuadran adalah membentuk pola diagonal antara kuadran IV dan II. Tipe sebaran 
atribut tersebut menunjukkan indikasi sistem yang dibangun valid. Hal ini sesuai dengan 
Bourgeois & Jesus (2004) menyatakan bahwa terdapat 2 tipe sebaran atribut-atribut 
dalam grafik pengaruh dan ketergantungan yaitu: 1) Tipe sebaran yang cenderung 
mengumpul pada diagonal kuadran lV ke kuadran ll, dan 2) Tipe sebaran atribut yang 
mengumpul di kuadran I ke kuadran lll. Grafik juga menujukkan bahwa terdapat 4 atribut 
yang berada pada kuadran II yakni; a) Pengeluaran biaya, b) Partispasi kelompok tani, c)  
Motivasi petani bertani, d) Tingkat pengetahuan petani, serta satu atribut yang berada 
pada titik tengah yakni Penggunaan pupuk organik. 

Atribut yang berada pada kuadran tersebut menujukkan bahwa kedudukan 
atribut tersebut cukup siginfikan namun tergolong kondisi yang kurang stabil dimana, 
pengaruh dan ketergantungan antar atribut relative tinggi, sehingga perlu kehatian-
hatian dalam penanganannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Hartisari (2002) bahwa 
atribut yang termasuk dalam kuadran-II merupakan atribut penghubung (leverage 
attributes), sehingga bersifat sangat strategis namun tidak stabil. Lebih jauh disebutkan 
bahwa atribut-atribut tersebut memiliki pengaruh kuat dan ketergantungan antar 
atribut yang juga kuat. Kondisi tersebut akan membantu dalam perumusan kebijakan 
strategis sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Hal tersebut juga 
digambarkan dari nilai kekuatan global terbobot yang dimiliki dari setiap atribut 
tersebut.  

Output nilai kekuatan global terbobot menggambarkan kekuatan dari setiap 
atribut yang menunjukkan semakin tinggi nilai tersebut maka semakin besar pengaruh 
atribut tersebut dalam sistem, demikian pula sebaliknya semakin rendah nilainya, maka 
semakin kecil pula pengaruh atribut tersebut dalam sistem. Dengan demikian, tampak 
bahwa terdapat 5 atribut yang memiliki pengaruh yang relative tinggi yakni diatas 1,0 
(>1,0). Kelima Atribut tersebut menjadi atribut kunci utama, yakni; a) Pengeluaran biaya, 
b) Partispasi kelompok tani, c)  Motivasi petani bertani, d) Tingkat pengetahuan petani, 
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dan e) Penggunaan pupuk organik. Tabel kekuatan global terbobot disajikan dalam Tabel 
9. 
 
Tabel 9. Kekuatan global terbobot 

Kekuatan Global Terbobot Nilai 
Pengeluaran biaya 1.28 
Partispasi kelompok tani 1.22 
Motivasi petani bertani 1.16 
Tingkat pengetahuan petani 1.10 
Penggunaan pupuk organik 1.04 
Pengolahan bahan organik dan limbah pertanian 0.91 
Penggunaan pestisida nabati 0.91 
Bebas serangan hama dan penyakit tanaman 0.91 
Aksesibilitas pasar 0.85 
Tingkat kemiskinan petani 0.61 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung Selatan masih belum 
efisien secara teknis, harga dan ekonomis.  Faktor produksi yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap produksi diantaranya yaitu benih, urea, sp36, KCl, sewa lahan dan 
tenaga kerja luar keluarga. Variabel harga benih dan lahan berpengaruh secara signifikan 
terhadap keuntungan usahatani. Status keberlanjutan usahatani padi sawah di 
Kabupaten Lampung Selatan dikategorikan cukup berkelanjutan. Hasil dari analisis 
prospektif didapatkan lima atribut yang sangat berpengaruh dalam usahatani padi sawah 
berkelanjutan diantaranya pengeluaran biaya, partisipasi kelompok tani, motivasi 
bertani, tingkat pengetahuan petani dan penggunaan pupuk organik.  

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini petani diharapkan 
dapat menggunakan variabel faktor-faktor produksi dengan komposisi yang tepat 
sehingga efisiensi ekonomis dapat tercapai dan keberlanjutan usahatani padi sawah di 
Kabupaten Lampung Selatan bisa meningkat menjadi berkelanjutan. Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikltura dan 
Perkebunan diharapkan dapat memfasilitasi petani dalam hal pemberdayaan, pemasaran 
dan stabilitas harga produk pertanian organik agar usahatani padi sawah berkelanjutan 
dapat tercapai di Kabupaten Lampung Selatan. Pada peneliti selanjutnya diharapkan 
melakukan penelitian efisiensi ekonomis lebih lanjut dengan menggunakan metode 
statistik frontier dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keberlanjutan dengan 
menggunakan atribut yang berpengaruh lainnya seperti atribut kelembagaan, atribut 
teknologi dan informasi. 
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dan e) Penggunaan pupuk organik. Tabel kekuatan global terbobot disajikan dalam Tabel 
9. 
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efisien secara teknis, harga dan ekonomis.  Faktor produksi yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap produksi diantaranya yaitu benih, urea, sp36, KCl, sewa lahan dan 
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Kabupaten Lampung Selatan dikategorikan cukup berkelanjutan. Hasil dari analisis 
prospektif didapatkan lima atribut yang sangat berpengaruh dalam usahatani padi sawah 
berkelanjutan diantaranya pengeluaran biaya, partisipasi kelompok tani, motivasi 
bertani, tingkat pengetahuan petani dan penggunaan pupuk organik.  

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini petani diharapkan 
dapat menggunakan variabel faktor-faktor produksi dengan komposisi yang tepat 
sehingga efisiensi ekonomis dapat tercapai dan keberlanjutan usahatani padi sawah di 
Kabupaten Lampung Selatan bisa meningkat menjadi berkelanjutan. Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikltura dan 
Perkebunan diharapkan dapat memfasilitasi petani dalam hal pemberdayaan, pemasaran 
dan stabilitas harga produk pertanian organik agar usahatani padi sawah berkelanjutan 
dapat tercapai di Kabupaten Lampung Selatan. Pada peneliti selanjutnya diharapkan 
melakukan penelitian efisiensi ekonomis lebih lanjut dengan menggunakan metode 
statistik frontier dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keberlanjutan dengan 
menggunakan atribut yang berpengaruh lainnya seperti atribut kelembagaan, atribut 
teknologi dan informasi. 
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ABSTRAK 
Anggrek merupakan salah satu jenis tanaman hias yang memiliki nilai estetika 

tinggi. Salah satu upaya dalam peningkatan performa hortikultura anggrek Dendrobium 
yaitu melalui hibridisasi tetua-tetua anggrek yang memiliki sifat unggul dan dilanjutkan 
dengan perbanyakan biji-biji anggrek hasil silangan melalui kultur in vitro. Penelitian ini 
terdiri dari 2 percobaan. Percobaan I bertujuan untuk mempelajari pengaruh media 
dasar dan berbagai konsentrasi air kelapa ke dalam media kultur serta interaksi 
keduanya terhadap pengecambahan in vitro biji anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. 
Imelda Marina Masagung. Biji dikecambahkan pada 6 media perlakuan selama 8 minggu. 
Percobaan dilaksanakan dalam rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 ulangan, disusun 
secara faktorial 2x3, faktor pertama yaitu 2 jenis media dasar (MS dan pupuk lengkap 
NPK 32:10:10), sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi air kelapa (0, 75 dan 150 ml/l). 
Setiap unit percobaan terdiri dari 1 botol kultur yang ditanami biji dalam jumlah yang 
diusahakan sama (±2,8 mg). Percobaan II bertujuan untuk mempelajari pengaruh jenis 
adenda organik dan penambahan KNO3 serta interaksinya terhadap pertumbuhan 
seedling anggrek hibrida in vitro. Percobaan ini dilaksanakan dalam rancangan acak 
lengkap (RAL) dengan 3 ulangan, disusun secara faktorial (3x2), faktor pertama adalah 
tiga jenis adenda (kentang, tomat, dan pisang), sedangkan faktor kedua adalah KNO3 (0 
dan 2 g/l). Setiap unit percobaan terdiri dari 3 botol kultur yang berisi masing-masing 10 
eksplan. Sebanyak 120 Seedling yang sudah memiliki tinggi ≥ 5 cm dengan minimal 4 
helai daun dan 4 helai akar diaklimatisasi dengan sistem kompot (community pot) 
menggunakan media serabut sabut kelapa atau moss putih, 10 seedling per pot. Hasil 
percobaan I menunjukkan bahwa semua kultur dengan media dasar pupuk lengkap NPK 
32:10:10 menghasilkan perkecambahan biji dan pertumbuhan protokorm, baik dengan 
maupun tanpa penambahan air kelapa, sedangkan kultur biji di media MS semuanya 
tidak berkecambah (menghasilkan protokorm). Pemberian air kelapa sebanyak 150 ml/l 
menghasilkan skoring jumlah protokorm dan bobot 100 protokorm tertinggi, diikuti 
perlakuan air kelapa 75 ml/l dan tanpa penambahan air kelapa. Hasil percobaan II 
menunjukkan bahwa adenda kentang secara umum menghasilkan pertumbuhan seedling 
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ABSTRAK 
Anggrek merupakan salah satu jenis tanaman hias yang memiliki nilai estetika 

tinggi. Salah satu upaya dalam peningkatan performa hortikultura anggrek Dendrobium 
yaitu melalui hibridisasi tetua-tetua anggrek yang memiliki sifat unggul dan dilanjutkan 
dengan perbanyakan biji-biji anggrek hasil silangan melalui kultur in vitro. Penelitian ini 
terdiri dari 2 percobaan. Percobaan I bertujuan untuk mempelajari pengaruh media 
dasar dan berbagai konsentrasi air kelapa ke dalam media kultur serta interaksi 
keduanya terhadap pengecambahan in vitro biji anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. 
Imelda Marina Masagung. Biji dikecambahkan pada 6 media perlakuan selama 8 minggu. 
Percobaan dilaksanakan dalam rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 ulangan, disusun 
secara faktorial 2x3, faktor pertama yaitu 2 jenis media dasar (MS dan pupuk lengkap 
NPK 32:10:10), sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi air kelapa (0, 75 dan 150 ml/l). 
Setiap unit percobaan terdiri dari 1 botol kultur yang ditanami biji dalam jumlah yang 
diusahakan sama (±2,8 mg). Percobaan II bertujuan untuk mempelajari pengaruh jenis 
adenda organik dan penambahan KNO3 serta interaksinya terhadap pertumbuhan 
seedling anggrek hibrida in vitro. Percobaan ini dilaksanakan dalam rancangan acak 
lengkap (RAL) dengan 3 ulangan, disusun secara faktorial (3x2), faktor pertama adalah 
tiga jenis adenda (kentang, tomat, dan pisang), sedangkan faktor kedua adalah KNO3 (0 
dan 2 g/l). Setiap unit percobaan terdiri dari 3 botol kultur yang berisi masing-masing 10 
eksplan. Sebanyak 120 Seedling yang sudah memiliki tinggi ≥ 5 cm dengan minimal 4 
helai daun dan 4 helai akar diaklimatisasi dengan sistem kompot (community pot) 
menggunakan media serabut sabut kelapa atau moss putih, 10 seedling per pot. Hasil 
percobaan I menunjukkan bahwa semua kultur dengan media dasar pupuk lengkap NPK 
32:10:10 menghasilkan perkecambahan biji dan pertumbuhan protokorm, baik dengan 
maupun tanpa penambahan air kelapa, sedangkan kultur biji di media MS semuanya 
tidak berkecambah (menghasilkan protokorm). Pemberian air kelapa sebanyak 150 ml/l 
menghasilkan skoring jumlah protokorm dan bobot 100 protokorm tertinggi, diikuti 
perlakuan air kelapa 75 ml/l dan tanpa penambahan air kelapa. Hasil percobaan II 
menunjukkan bahwa adenda kentang secara umum menghasilkan pertumbuhan seedling 

terbaik diikuti oleh adenda tomat dan adenda pisang. Pemberian KNO3 2 g/l ke dalam 
media justru menekan pertumbuhan seedling. Semua seedling yang diaklimatisasi, baik 
dengan media serabut sabut kelapa maupun moss putih teraklimatisasi 100% setelah 
berumur 8 minggu ex-vitro. 
 

Kata kunci : adenda, air kelapa, aklimatisasi, Dendrobium, KNO3, kultur biji, moss, MS, 
pupuk lengkap NPK (32:10:10), sabut kelapa, seedling. 

 

PENDAHULUAN 
Anggrek merupakan salah satu jenis tanaman hias yang sangat populer dan 

banyak menarik perhatian para pecinta tanaman di dunia karena memiliki nilai estetika 
yang tinggi dan sangat bervariasi baik bentuk, ukuran dan warna bunganya. Anggrek 
termasuk ke dalam famili Orchidaceae yang beranggotakan sekitar 25.000 – 30.000 
spesies, yang terdiri dari ±750 genera. Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
kekayaan hayati anggrek terbesar di dunia, memiliki sekitar 5.000 spesies anggrek yang 
tersebar di hutan-hutan seluruh Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Dendrobium 
merupakan salah satu genus anggrek terbesar dalam Orchidaceae yang beranggotakan 
lebih dari 2000 spesies dan termasuk ke dalam salah satu genus yang paling banyak 
diminati konsumen, paling banyak dibudidayakan dan diperdagangkan karena memiliki 
warna, corak, bentuk serta aroma bunga yang bervariasi. Dengan koleksi keragaman 
plasma nutfah anggrek yang amat besar tersebut, Indonesia berpotensi menjadi 
produsen anggrek terpenting di dunia jika ditunjang dengan pemuliaan tanaman dan 
teknologi perbanyakan yang baik. Dihasilkannya hibrida anggrek baru merupakan salah 
satu kunci keberhasilan usaha di bidang penganggrekan. Salah satu cara untuk 
menghasilkan hibrida baru anggrek adalah dengan melakukan hibridisasi dilanjutkkan 
dengan perbanyakan vegetatif hasil-hasil silangan yang mempunyai sifat-sifat unggul 
(Yusnita, 2012). Hibridisasi antara (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina 
Masagung (Gambar 1) merupakan upaya peningkatan performa anggrek Dendrobium 
yang diharapkan dapat menghasilkan individu baru yang memiliki nilai estetika tinggi. 
Pengecambahan biji hasil silangan anggrek tersebut dapat dilakukan dengan teknik 
kultur in vitro untuk menghasilkan populasi progeni yang dapat diseleksi dan dapat di 
daftarkan ke RHS (Royal Horticultural Society) dengan nama hibrida baru, hal ini karena 
biji anggrek sulit berkecambah secara alami. Pengecambahan biji juga dapat dilakukan 
secara asimbiotik, yaitu biji disemaikan dalam kultur in vitro dengan media buatan yang 
mengandung energi dan nutrisi yang diperlukan untuk berkecambah. Pupuk daun 
Lengkap NPK (32:10:10) mengandung unsur hara makro (N, P, K, Ca, Mg, S) dan mikro (B, 
Cu, Fe, Mn, Mo dan Zn) yang digunakan pada konsentrasi 2,5 g/l diketahui mampu 
menjadi alternatif penggunakan media MS pada perkecambahan dan pertumbuhan biji 
anggrek Dendrobium hibrida (Hapsoro, 2018), (Hasanah, 2014).  
        
 

                                                          x X 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1.  Performa bunga tetua Dendrobium hibrida: (a) (Dendrobium Wira Pride x 
Dendrobium sutiknoi) (b) Dendrobium Imelda Marina Masagung 
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Setelah tahap pengecambahan, dilakukan tahap pembesaran seedling agar 
dihasilkan planlet-planlet yang siap untuk diaklimatisasi pada tahapan selanjutnya. 
Dalam tahap pembesaran seedling ini, media kultur yang digunakan harus mengandung 
nutrisi lengkap agar pertumbuhan seedling dapat maksimal. Pupuk daun lengkap NPK 
(21:21:21) mengandung unsur hara makro (N, P, K, Mg) dan mikro (B, Cu, Fe, Mn, Mo dan 
Zn) dan belum pernah dilaporkan digunakan dalam media dasar untuk pembesaran 
seedling anggrek Dendrobium hibrida. Untuk menghasilkan pertumbuhan seedling yang 
lebih baik, dapat digunakan penambahan air kelapa atau bahan adenda lain seperti 
tomat, bubur pisang, dan ekstrak kentang (Ramadiana et al, 2007). Berdasarkan 
penelitian Hapsoro (2018), penambahan bahan adenda seperti jus tomat sebanyak 200 
g/l media, bubur pisang sebanyak 100 g/l media dan air rebusan kentang sebanyak 200 
g/l pada media pembesaran anggrek mampu meningkatkan pertumbuhan bibit anggrek 
Dendrobium hibrida. Marpaung (2019) menyebutkan bahwa beberapa adenda organik 
mengandung protein berkualitas tinggi, asam amino esensial, mineral, dan elemen-
elemen mikro, di samping juga merupakan sumber vitamin C (asam askorbat), beberapa 
vitamin B (tiamin, niasin, vitamin B6), dan mineral P, Mg, dan K, sehingga sangat cocok 
digunakan sebagai media dalam kultur jaringan. Selain adenda, penambahan pupuk 
KNO3 ke dalam media pembesaran diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan 
seedling.  
 
BAHAN DAN METODE 
Percobaan I: Pengaruh media dasar dan penambahan berbagai konsentrasi air kelapa 
ke dalam media kultur terhadap pengecambahan anggrek hasil hibridisasi antara (D. 
Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung in vitro 

Percobaan ini dilaksanakan pada Juni hingga Oktober 2021 di Laboratorium Ilmu 
Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Percobaan dilaksanakan dengan 
rancangan acak  lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan 
disusun secara faktorial 2x3, faktor pertama yaitu 2 jenis media dasar yang terdiri dari 
Murashige dan Skoog (MS) dan pupuk lengkap NPK (32:10:10) sebanyak 2,5 g/l, 
sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi air kelapa (0, 75 dan 150 ml/l). Setiap unit 
percobaan terdiri dari 1 botol kultur yang berisi media kultur sesuai perlakuan. Sterilisasi 
polong buah Dendrobium dilakukan dengan cara dicuci di bawah air mengalir 
menggunakan detergen di permukaannya, selanjutnya polong buah anggrek disterilkan 
di dalam Laminar Air Flow Cabinet (LAFC). Mula-mula polong buah direndam dan 
dikocok dalam larutan yang mengandung 5,25% NaOCl dengan konsentrasi 30% yang 
ditambahkan dengan surfaktan (Tween 20) sebanyak 4 tetes per 100 ml air selama 15 
menit  lalu dibilas air steril 3 kali. Setelah itu polong dicelupkan ke dalam spirtus  dengan 
cepat dan dibakar sampai nyala api di permukaan buah hilang. Pembakaran dilakukan 
dua kali. Setelah itu, polong dipotong bagian ujung dan pangkalnya dan dibelah di kedua 
sisinya  sehingga biji-bijinya terlihat seperti bubuk. Penanaman biji dilakukan dengan 
menaburkan sebanyak 2 spatula biji yang volumenya diusahakan sama (±2,8 mg) ke 
permukaan media perlakuan. Setelah biji ditabur, botol ditutup kembali dengan plastik 
dan diikat dengan karet, kemudian diletakkan pada rak-rak di ruang kultur dengan suhu 
26 ± 2°C dan pencahayaan lampu flouresens ± 1000 lux secara terus menerus. Setelah 
protokorm berumur 8 minggu setelah tanam (MST), dilakukan pengamatan secara visual 
banyaknya biji anggrek yang berkecambah dengan skoring dan menghitung bobot 100 
protokorm yang berkecambah. Skoring dilakukan dengan cara mengurutkan banyaknya 
jumlah biji anggek yang berkecambah dengan kriteria yaitu (-) untuk biji tidak 
berkecambah, (+) berkecambah sedikit, (++) berkecambah agak banyak, dan (+++) 
berkecambah banyak.  
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Setelah tahap pengecambahan, dilakukan tahap pembesaran seedling agar 
dihasilkan planlet-planlet yang siap untuk diaklimatisasi pada tahapan selanjutnya. 
Dalam tahap pembesaran seedling ini, media kultur yang digunakan harus mengandung 
nutrisi lengkap agar pertumbuhan seedling dapat maksimal. Pupuk daun lengkap NPK 
(21:21:21) mengandung unsur hara makro (N, P, K, Mg) dan mikro (B, Cu, Fe, Mn, Mo dan 
Zn) dan belum pernah dilaporkan digunakan dalam media dasar untuk pembesaran 
seedling anggrek Dendrobium hibrida. Untuk menghasilkan pertumbuhan seedling yang 
lebih baik, dapat digunakan penambahan air kelapa atau bahan adenda lain seperti 
tomat, bubur pisang, dan ekstrak kentang (Ramadiana et al, 2007). Berdasarkan 
penelitian Hapsoro (2018), penambahan bahan adenda seperti jus tomat sebanyak 200 
g/l media, bubur pisang sebanyak 100 g/l media dan air rebusan kentang sebanyak 200 
g/l pada media pembesaran anggrek mampu meningkatkan pertumbuhan bibit anggrek 
Dendrobium hibrida. Marpaung (2019) menyebutkan bahwa beberapa adenda organik 
mengandung protein berkualitas tinggi, asam amino esensial, mineral, dan elemen-
elemen mikro, di samping juga merupakan sumber vitamin C (asam askorbat), beberapa 
vitamin B (tiamin, niasin, vitamin B6), dan mineral P, Mg, dan K, sehingga sangat cocok 
digunakan sebagai media dalam kultur jaringan. Selain adenda, penambahan pupuk 
KNO3 ke dalam media pembesaran diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan 
seedling.  
 
BAHAN DAN METODE 
Percobaan I: Pengaruh media dasar dan penambahan berbagai konsentrasi air kelapa 
ke dalam media kultur terhadap pengecambahan anggrek hasil hibridisasi antara (D. 
Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung in vitro 

Percobaan ini dilaksanakan pada Juni hingga Oktober 2021 di Laboratorium Ilmu 
Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Percobaan dilaksanakan dengan 
rancangan acak  lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan 
disusun secara faktorial 2x3, faktor pertama yaitu 2 jenis media dasar yang terdiri dari 
Murashige dan Skoog (MS) dan pupuk lengkap NPK (32:10:10) sebanyak 2,5 g/l, 
sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi air kelapa (0, 75 dan 150 ml/l). Setiap unit 
percobaan terdiri dari 1 botol kultur yang berisi media kultur sesuai perlakuan. Sterilisasi 
polong buah Dendrobium dilakukan dengan cara dicuci di bawah air mengalir 
menggunakan detergen di permukaannya, selanjutnya polong buah anggrek disterilkan 
di dalam Laminar Air Flow Cabinet (LAFC). Mula-mula polong buah direndam dan 
dikocok dalam larutan yang mengandung 5,25% NaOCl dengan konsentrasi 30% yang 
ditambahkan dengan surfaktan (Tween 20) sebanyak 4 tetes per 100 ml air selama 15 
menit  lalu dibilas air steril 3 kali. Setelah itu polong dicelupkan ke dalam spirtus  dengan 
cepat dan dibakar sampai nyala api di permukaan buah hilang. Pembakaran dilakukan 
dua kali. Setelah itu, polong dipotong bagian ujung dan pangkalnya dan dibelah di kedua 
sisinya  sehingga biji-bijinya terlihat seperti bubuk. Penanaman biji dilakukan dengan 
menaburkan sebanyak 2 spatula biji yang volumenya diusahakan sama (±2,8 mg) ke 
permukaan media perlakuan. Setelah biji ditabur, botol ditutup kembali dengan plastik 
dan diikat dengan karet, kemudian diletakkan pada rak-rak di ruang kultur dengan suhu 
26 ± 2°C dan pencahayaan lampu flouresens ± 1000 lux secara terus menerus. Setelah 
protokorm berumur 8 minggu setelah tanam (MST), dilakukan pengamatan secara visual 
banyaknya biji anggrek yang berkecambah dengan skoring dan menghitung bobot 100 
protokorm yang berkecambah. Skoring dilakukan dengan cara mengurutkan banyaknya 
jumlah biji anggek yang berkecambah dengan kriteria yaitu (-) untuk biji tidak 
berkecambah, (+) berkecambah sedikit, (++) berkecambah agak banyak, dan (+++) 
berkecambah banyak.  

Percobaan II: Pengaruh jenis bahan organik (adenda) dan penambahan pupuk KNO3 
terhadap pertumbuhan seedling anggrek hasil hibridisasi antara (D. Wira Pride x D. 
sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung in vitro 

Percobaan ini dilaksanakan pada Oktober 2021 hingga Februari 2021 di 
Laboratorium Ilmu Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Percobaan 
dilaksanakan dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan tiga 
ulangan. Perlakuan disusun secara faktorial 3x2, faktor pertama adalah berbagai jenis 
adenda organik yaitu ekstrak tomat, air rebusan kentang, dan bubur pisang ambon, 
sedangkan faktor kedua adalah penambahan atau tanpa penambahan pupuk KNO3 
sebanyak 2 g/l. Setiap unit percobaan terdiri dari 3 botol kultur yang berisi masing-
masing 10 eksplan. Homogenitas data diuji menggunakan uji Bartlett, jika asumsi 
terpenuhi data dianalisis ragam dan dilanjutkan dengan pemisahan nilai tengah 
menggunakan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf 5%. Bahan tanaman yang 
digunakan dalam percobaan ini adalah protokorm anggrek Dendrobium hasil hibridisasi 
dari (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung yang telah 
dikecambahkan pada percobaan ke-1. Protokorm yg digunakan berumur 3 bulan sejak 
biji disemai di media pengecambahan dan disubkultur ke dalam media dengan komposisi 
pupuk lengkap NPK 32:10:10, sukrosa, air kelapa, trypton, dan vitamin MS selama 1 bulan 
untuk menyeragamkan pertumbuhan seedling hingga berukuran ±1 cm dengan 2 helai 
daun tanpa akar. Pengamatan dilakukan saat eksplan berumur 12 MST dengan variabel 
pengamatan yaitu jumlah daun (helai), tinggi tanaman (cm), lebar daun (cm), jumlah akar 
(helai), panjang akar (cm) dan bobot segar tanaman (g). 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Percobaan I: Pengaruh media dasar dan penambahan berbagai konsentrasi air kelapa 
ke dalam media kultur terhadap pengecambahan anggrek hasil hibridisasi antara (D. 
Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung in vitro 

Hasil pengamatan pada percobaan ini menunjukkan bahwa jenis media dasar 
yaitu MS dan Pupuk lengkap NPK (32:10:10) berpengaruh terhadap banyaknya biji 
anggrek yang berkecambah. Biji anggrek hasil hibridisasi antara (D. Wira Pride x D. 
sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung ini tidak ada yang berkecambah di media MS 
dengan dan tanpa penambahan air kelapa (Gambar 2a, Gambar 2b, dan Gambar 2c), 
sedangkan pada media Pupuk lengkap NPK (32:10:10) dengan dan tanpa penambahan air 
kelapa, biji anggrek tersebut 100% berkecambah (Gambar 2d, Gambar 2e, dan Gambar 
2f). Hal ini diduga karena kandungan nitrogen dalam media MS terlalu tinggi sehingga 
tidak cocok untuk pertumbuhan biji anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda 
Marina Masagung. Kedua media dasar tersebut (MS dan Pupuk lengkap NPK (32:10:10)) 
sama-sama mengandung semua hara mineral esensial baik hara makro (N, P, K, Ca, Mg, 
S) maupun hara mikro (Cu, Co, Mo, Mn, Fe, Zn, B). Namun menurut George (2008), 
kandungan nitrogen dan komposisi bentuk nitrogen (NH4

+, NO3
- atau urea) sangat 

menentukan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dikulturkan. Media MS 
mengandung nitrogen dalam bentuk NH4

+  dan NO3
-  dari NH4NO3 dan KNO3. Kandungan 

total nitrogen total dalam media MS adalah sebanyak 2816 mg/l yang terdiri dari 1650 
mg/l dari NH4NO3 dan 62/101 x 1900 = 1166 mg/l dari KNO3. Media MS mengandung 
NH4

+  dan NO3
- dengan total kandungan yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan 

media kultur lainnya, oleh karena itu untuk kultur tanaman-tanaman tertentu akan 
menghambat pertumbuhan kultur, sedangkan media Pupuk lengkap NPK (32:10:10) 
dengan kandungan NPK yaitu 32:10:10 pada konsentrasi 2,5 g/l mengandung nitrogen 
total dalam bentuk NH4

+, NO3
- dan urea sebesar 32% x 2500 mg/l = 800 mg/l. Diduga 
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kandungan nitrogen total dan komposisi bentuk nitrogen dalam 2,5 g/l Pupuk lengkap 
NPK (32:10:10) lebih sesuai untuk pengecambahan biji anggrek (D. Wira Pride x D. 
sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung. Beberapa penelitian juga menemukan hal yang 
sama, diantaranya yaitu penelitian Aflamara (2016) yang menghasilkan biji Phalaenopsis 
hibrida berkecambah lebih banyak di media Pupuk lengkap NPK (32:10:10) (2,5 g/l) 
dibandingkan dengan media MS karena kandungan nitrogen di dalam media MS terlalu 
tinggi sehingga menghambat proses perkecambahan biji Phalaenopsis hibrida. Selain itu 
penelitian Marlina (2015) juga menemukan bahwa media Pupuk lengkap NPK (32:10:10) 
dengan penambahan 3-4 g/l pepton menghasilkan pengecambahan biji Phalaenopsis 
yang lebih banyak daripada media ½ MS yang ditambah dengan pepton. 
 
 
Tabel 1.  Tabel pengamatan skoring banyaknya biji yang tumbuh dan bobot 100 butir 

protokorm pada berbagai perlakuan yang dicobakan setelah berumur 8 MST. 
No Perlakuan Skoring Bobot rata-rata 100 protokorm 
1 MS + air kelapa 0 ml/l   
2 MS + air kelapa 75 ml/l   
3 MS + air kelapa 150 ml/l   

4 Pupuk lengkap NPK (32:10:10) + air 
kelapa 0 ml/l + 174,0 mg 

5 Pupuk lengkap NPK (32:10:10) + air 
kelapa 75 ml/l ++ 267,0 mg 

6 Pupuk lengkap NPK (32:10:10) + air 
kelapa 150 ml/l +++ 453,25 mg 

 

   

   
 

Gambar 2.  Protokorm anggrek berumur 8 MST pada berbagai media pengecambahan: a) 
MS+air kelapa 0 ml/l; b) MS+air kelapa 75 ml/l; c) MS+air kelapa 150ml/l; d) Pupuk 

lengkap NPK (32:10:10)+air kelapa 0 ml/l; e) Pupuk lengkap NPK (32:10:10)+air kelapa 75 
ml/l; dan f) Pupuk lengkap NPK (32:10:10)+air kelapa 150ml/l 

 
Penambahan air kelapa ke dalam media pengecambahan mempengaruhi 

banyaknya biji anggrek yang berkecambah dan pertumbuhan protokorm. Semakin 
banyak konsentrasi air kelapa yang ditambahkan, maka semakin banyak jumlah biji 
anggrek yang berkecambah dan pertumbuhan protokorm juga semakin meningkat. 
Jumlah biji berkecambah di media pupuk lengkap NPK (32:10:10) yang ditambahkan 150 
ml/l air kelapa (Gambar 2f) lebih banyak dibandingkan dengan penambahan 75 ml/l 
(Gambar 2e) dan tanpa penambahan air kelapa (Gambar 2d). Pertumbuhan protokorm 

a b c 

f e d 
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kandungan nitrogen total dan komposisi bentuk nitrogen dalam 2,5 g/l Pupuk lengkap 
NPK (32:10:10) lebih sesuai untuk pengecambahan biji anggrek (D. Wira Pride x D. 
sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung. Beberapa penelitian juga menemukan hal yang 
sama, diantaranya yaitu penelitian Aflamara (2016) yang menghasilkan biji Phalaenopsis 
hibrida berkecambah lebih banyak di media Pupuk lengkap NPK (32:10:10) (2,5 g/l) 
dibandingkan dengan media MS karena kandungan nitrogen di dalam media MS terlalu 
tinggi sehingga menghambat proses perkecambahan biji Phalaenopsis hibrida. Selain itu 
penelitian Marlina (2015) juga menemukan bahwa media Pupuk lengkap NPK (32:10:10) 
dengan penambahan 3-4 g/l pepton menghasilkan pengecambahan biji Phalaenopsis 
yang lebih banyak daripada media ½ MS yang ditambah dengan pepton. 
 
 
Tabel 1.  Tabel pengamatan skoring banyaknya biji yang tumbuh dan bobot 100 butir 

protokorm pada berbagai perlakuan yang dicobakan setelah berumur 8 MST. 
No Perlakuan Skoring Bobot rata-rata 100 protokorm 
1 MS + air kelapa 0 ml/l   
2 MS + air kelapa 75 ml/l   
3 MS + air kelapa 150 ml/l   

4 Pupuk lengkap NPK (32:10:10) + air 
kelapa 0 ml/l + 174,0 mg 

5 Pupuk lengkap NPK (32:10:10) + air 
kelapa 75 ml/l ++ 267,0 mg 

6 Pupuk lengkap NPK (32:10:10) + air 
kelapa 150 ml/l +++ 453,25 mg 

 

   

   
 

Gambar 2.  Protokorm anggrek berumur 8 MST pada berbagai media pengecambahan: a) 
MS+air kelapa 0 ml/l; b) MS+air kelapa 75 ml/l; c) MS+air kelapa 150ml/l; d) Pupuk 

lengkap NPK (32:10:10)+air kelapa 0 ml/l; e) Pupuk lengkap NPK (32:10:10)+air kelapa 75 
ml/l; dan f) Pupuk lengkap NPK (32:10:10)+air kelapa 150ml/l 

 
Penambahan air kelapa ke dalam media pengecambahan mempengaruhi 

banyaknya biji anggrek yang berkecambah dan pertumbuhan protokorm. Semakin 
banyak konsentrasi air kelapa yang ditambahkan, maka semakin banyak jumlah biji 
anggrek yang berkecambah dan pertumbuhan protokorm juga semakin meningkat. 
Jumlah biji berkecambah di media pupuk lengkap NPK (32:10:10) yang ditambahkan 150 
ml/l air kelapa (Gambar 2f) lebih banyak dibandingkan dengan penambahan 75 ml/l 
(Gambar 2e) dan tanpa penambahan air kelapa (Gambar 2d). Pertumbuhan protokorm 

a b c 

f e d 

dapat dilihat dari variabel bobot 100 protokorm. Bobot 100 protokorm yang dihasilkan 
dari penambahan 150 ml/l air kelapa menghasilkan bobot tertinggi yaitu 453,25 mg, 
diikuti dengan penambahan 75 ml/l air kelapa yaitu 267,0 mg, dan bobot terendah 
dihasilkan oleh media Pupuk lengkap NPK (32:10:10) tanpa penambahan air kelapa yaitu 
174,0 mg. Hal ini dikarenakan air kelapa mengandung zat atau bahan-bahan seperti 
vitamin, asam amino, asam nukleat, fosfor, dan hormon tumbuhan seperti auksin, 
sitokinin, dan asam giberelat yang dapat menstimulir proliferasi jaringan, meningkatkan 
metabolisme dan juga meningkatkan metabolisme (George and Sherington 1984). Air 
kelapa merupakan endosperm (cadangan makanan) sebagai sumber energi yang kaya 
akan unsur-unsur hara. Selain mengandung auksin dan sitokinin, air kelapa mengandung 
beberapa zat yang penting untuk pertumbuhan kultur yaitu asam amino, asam nukleat, 
purin, asam organik, gula, vitamin dan mineral (George and Sherington, 1984). 
Hendaryono (2007) juga mengatakan bahwa air kelapa memiliki komponen-komponen 
bahan-bahan kimia yang sangat kompleks seperti auksin, sitokinin, guanin, dan asam-
asam amino lainnya. Pertumbuhan protokorm yang ditanam di berbagai media 
pengecambahan dilihat menggunakan mikroskop setelah berumur 8 MST ditunjukkan 
oleh Gambar 3.  
 

   

   
 

Gambar 3.  Gambar mikroskopis protokorm anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. 
Imelda Marina Masagung berumur 8 MST pada berbagai media pengecambahan: a) 
MS+air kelapa 0 ml/l; b) MS+air kelapa 75 ml/l; c) MS+air kelapa 150ml/l; d) Pupuk 

lengkap NPK (32:10:10)+air kelapa 0 ml/l; e) Pupuk lengkap NPK (32:10:10)+air kelapa 75 
ml/l; dan f) Pupuk lengkap NPK (32:10:10)+air kelapa 150ml/l dengan perbesaran 100x 

 
Gambar 3 memperlihatkan bahwa biji anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. 

Imelda Marina Masagung yang ditanam di media MS dengan atau tanpa penambahan air 
kelapa tidak terlihat adanya pertumbuhan protokorm. Biji yang membentuk globular 
hanya sedikit dan tidak berwarna (Gambar 3a, 3b, dan 3c), sedangkan biji yang ditanam 
di media Pupuk lengkap NPK (32:10:10) semuanya menunjukkan adanya pertumbuhan. 
Penambahan air kelapa ke dalam media pengecambahan dapat meningkatkan 
pertumbuhan protokorm. Media Pupuk lengkap NPK (32:10:10) yang ditambahkan 
dengan air kelapa menghasilkan protokorm yang telah membentuk primordia, 
sedangkan tanpa penambahan air kelapa protokorm belum membentuk primordia. 
Gambar 3f menunjukkan bahwa penambahan 150 ml/l air kelapa menghasilkan 
protokorm dengan primordia yang lebih panjang dibandingkan dengan penambahan 75 
ml/l air kelapa (Gambar 3e). 

a b c 

f e d 
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Percobaan II: Pengaruh jenis bahan organik (adenda) dan penambahan pupuk KNO3 
terhadap pertumbuhan seedling anggrek hasil hibridisasi antara (D. Wira Pride x D. 
sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung in vitro 

Berdasarkan hasil pengamatan dan rekapitulasi analisis ragam pada percobaan 
ini, terlihat bahwa penggunaan beberapa jenis adenda dan penambahan KNO3 2 g/l 
berpengaruh terhadap pertumbuhan seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. 
Imelda Marina Masagung (Gambar 4 dan Gambar 5). Penambahan jenis adenda ekstrak 
kentang menghasilkan pertumbuhan seedling terbaik daripada jenis adenda lainnya yaitu 
tomat dan pisang. Hal ini diduga karena di dalam kentang terkandung karbohidrat yang 
cukup besar. Karbohidrat akan diubah menjadi energi yang diperlukan tanaman untuk 
tumbuh dan berkembang. Selain karbohidrat, kentang juga mengandung asam amino 
esensial, garam-garam mineral serta vitamin seperti thiamin, riboflavin, niacin, vitamin 
B-6, biotin dan folate (U.S Department of Agriculture, 2022). Berdasarkan penelitian 
Ambarwati (2021), pemberian ekstrak kentang mampu menghasilkan planlet dengan 
tinggi terbaik namun jumlah akar yang dihasilkan justru rendah. Penambahan tinggi 
planlet dengan penambahan ekstrak kentang pada anggrek Dendrobium sp. disebabkan 
adanya kandungan karbohidrat yang terdapat dalam media tersebut. Karbohidrat sendiri 
merupakan sumber bahan dasar penghasil energi untuk tanaman tumbuh dan 
berkembang. Pemberian ekstrak kentang pada media regenerasi anggrek Oncidium sp. 
juga memberikan hasil nyata terhadap pertumbuhan anggrek berdasarkan parameter 
tinggi planlet, jumlah tunas, dan jumlah akar (Ambarwati, 2021). Hasil Penelitian 
Marpaung (2019) memperlihatkan pemberian ekstrak kentang pada media vacin and 
went meningkatkan pertumbuhan planlet anggrek Dendrobium sp.  

Penambahan KNO3 ke dalam media perlakuan menyebabkan penurunan 
pertumbuhan seedling. Hal ini diduga karena kandungan unsur hara makro yaitu N dan K 
di dalam media sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam 
melangsungkan pertumbuhannya, jika ditambahkan dengan KNO3, maka kandungan K 
dan N di dalam media meningkat yang dapat menyebabkan tanaman kelebihan unsur 
hara sehingga dapat menghambat pertumbuhan seedling. Menurut Yusnita (2010), 
tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika semua unsur hara (makro dan 
mikro) yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup. Fungsi fisiologis unsur-unsur 
tersebut adalah sebagai komponen molekul penting yang essensial bagi kehidupan 
tanaman, sebagai aktivator enzim atau sebagai pembawa elektron atau berperan pada 
osmotikum di dalam sel-sel tanaman. Nitrogen merupakan komponen banyak molekul 
penting (asam amino, protein, koenzim (NAD, NADP), klorofil, dan nukleotida (ATP) serta 
asam nukleat (DNA, RNA) pada tanaman. Kalium merupakan aktivator banyak enzim, 
misalnya dalam proses pembentukan protein dan pembentukan pati. Berperan dalam 
mempengaruhi osmotikum pada sel penjaga, sehingga mempengaruhi pembukaan dan 
penutupan stomata. Defisiensi salah satu atau beberapa unsur hara dapat menyebabkan 
tumbuhan terganggu pertumbuhannya, begitu juga dengan kelebihan unsur hara dapat 
menyebabkan tanaman keracunan dan mengganggu pertumbuhan tanaman (Yusnita, 
2010). 
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Percobaan II: Pengaruh jenis bahan organik (adenda) dan penambahan pupuk KNO3 
terhadap pertumbuhan seedling anggrek hasil hibridisasi antara (D. Wira Pride x D. 
sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung in vitro 

Berdasarkan hasil pengamatan dan rekapitulasi analisis ragam pada percobaan 
ini, terlihat bahwa penggunaan beberapa jenis adenda dan penambahan KNO3 2 g/l 
berpengaruh terhadap pertumbuhan seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. 
Imelda Marina Masagung (Gambar 4 dan Gambar 5). Penambahan jenis adenda ekstrak 
kentang menghasilkan pertumbuhan seedling terbaik daripada jenis adenda lainnya yaitu 
tomat dan pisang. Hal ini diduga karena di dalam kentang terkandung karbohidrat yang 
cukup besar. Karbohidrat akan diubah menjadi energi yang diperlukan tanaman untuk 
tumbuh dan berkembang. Selain karbohidrat, kentang juga mengandung asam amino 
esensial, garam-garam mineral serta vitamin seperti thiamin, riboflavin, niacin, vitamin 
B-6, biotin dan folate (U.S Department of Agriculture, 2022). Berdasarkan penelitian 
Ambarwati (2021), pemberian ekstrak kentang mampu menghasilkan planlet dengan 
tinggi terbaik namun jumlah akar yang dihasilkan justru rendah. Penambahan tinggi 
planlet dengan penambahan ekstrak kentang pada anggrek Dendrobium sp. disebabkan 
adanya kandungan karbohidrat yang terdapat dalam media tersebut. Karbohidrat sendiri 
merupakan sumber bahan dasar penghasil energi untuk tanaman tumbuh dan 
berkembang. Pemberian ekstrak kentang pada media regenerasi anggrek Oncidium sp. 
juga memberikan hasil nyata terhadap pertumbuhan anggrek berdasarkan parameter 
tinggi planlet, jumlah tunas, dan jumlah akar (Ambarwati, 2021). Hasil Penelitian 
Marpaung (2019) memperlihatkan pemberian ekstrak kentang pada media vacin and 
went meningkatkan pertumbuhan planlet anggrek Dendrobium sp.  

Penambahan KNO3 ke dalam media perlakuan menyebabkan penurunan 
pertumbuhan seedling. Hal ini diduga karena kandungan unsur hara makro yaitu N dan K 
di dalam media sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam 
melangsungkan pertumbuhannya, jika ditambahkan dengan KNO3, maka kandungan K 
dan N di dalam media meningkat yang dapat menyebabkan tanaman kelebihan unsur 
hara sehingga dapat menghambat pertumbuhan seedling. Menurut Yusnita (2010), 
tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika semua unsur hara (makro dan 
mikro) yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup. Fungsi fisiologis unsur-unsur 
tersebut adalah sebagai komponen molekul penting yang essensial bagi kehidupan 
tanaman, sebagai aktivator enzim atau sebagai pembawa elektron atau berperan pada 
osmotikum di dalam sel-sel tanaman. Nitrogen merupakan komponen banyak molekul 
penting (asam amino, protein, koenzim (NAD, NADP), klorofil, dan nukleotida (ATP) serta 
asam nukleat (DNA, RNA) pada tanaman. Kalium merupakan aktivator banyak enzim, 
misalnya dalam proses pembentukan protein dan pembentukan pati. Berperan dalam 
mempengaruhi osmotikum pada sel penjaga, sehingga mempengaruhi pembukaan dan 
penutupan stomata. Defisiensi salah satu atau beberapa unsur hara dapat menyebabkan 
tumbuhan terganggu pertumbuhannya, begitu juga dengan kelebihan unsur hara dapat 
menyebabkan tanaman keracunan dan mengganggu pertumbuhan tanaman (Yusnita, 
2010). 
  
 

     

     
Gambar 4.  Seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung 

berumur 12 MST pada berbagai media pembesaran: a) Kentang+KNO3 0 g/l; b) 
Tomat+KNO3 0 g/l; c) Pisang+KNO3 0 g/l; d) Kentang+KNO3 2 g/l; e) Tomat+KNO3 2 g/l; 

dan f) Pisang+KNO3 2 g/l 
 
 

 
 
Gambar 5.  Penampilan seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina 
Masagung berumur 12 MST pada berbagai media yang dicobakan: A1=adenda kentang; 

A2=adenda tomat; A3=adenda pisang; P0=tanpa KNO3; P2= dengan KNO3 2 g/l 
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Rata-rata Tinggi Tanaman 
Hasil pengujian dengan uji BNT 5% pada umur 12 minggu setelah tanam (MST) 

memperlihatkan bahwa jenis adenda maupun pemberian KNO3 2 g/l dan interaksi antara 
kedua faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap tinggi seedling. Gambar 6 
memperlihatkan bahwa penambahan KNO3 ke dalam media pembesaran menurunkan 
pertumbuhan seedling sebesar 23,60% hingga 35,61% di semua media perlakuan yang 
dicobakan. Seedling yang ditanam di media dengan penambahan adenda kentang 
menghasilkan pertumbuhan seedling tertinggi (3,51 cm) diikuti dengan adenda tomat 
(2,64 cm) dan adenda pisang menghasilkan pertumbuhan seedling terendah (1,61 cm).  
Rata-rata Jumlah Daun  

Gambar 7 menunjukkan bahwa penambahan berbagai jenis adenda 
mempengaruhi pertumbuhan rata-rata jumlah daun seedling in vitro. Sedangkan 
pemberian KNO3 2 g/l tidak berpengaruh terhadap jumlah daun yang dihasilkan. 
Penambahan adenda kentang menghasilkan rata-rata jumlah daun terbanyak yaitu 4,67 
helai diikuti dengan adenda tomat (4,26 helai) dan adenda kentang (3,9 helai). 
Rata-rata Lebar Daun 

Gambar 8 menunjukkan bahwa jenis adenda maupun pemberian KNO3 2 g/l dan 
interaksi antara kedua faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap rata-rata lebar daun 
seedling. Penambahan KNO3 ke dalam media pembesaran menurunkan lebar  daun yang 
dihasilkan sebesar 19,17% pada media dengan penambahan adenda tomat, sedangkan 
pada media dengan adenda kentang persentase penurunan lebar daun hanya 2,85% dan 
adenda pisang 5,88% . Seedling yang ditanam di media dengan penambahan adenda 
tomat sama baiknya dengan seedling yang ditaman di media dengan penambahan adenda 
kentang dalam menghasilkan lebar daun. Pada media yang ditambahkan adenda tomat 
lebar daun yang dihasilkan yaitu sebesar 7,3 mm, pada media dengan adenda kentang 
sebesar 7 mm dan media dengan adenda pisang menghasilkan lebar daun terendah (5,1 
mm). 
Rata-rata Jumlah Akar 

Penambahan KNO3 ke dalam media pembesaran menurunkan rata-rata jumlah 
akar seedling di semua media perlakuan yang dicobakan. Gambar 9 menunjukkan bahwa 
seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung 
menghasilkan rata-rata jumlah akar lebih banyak (5,37 helai) di media tanpa penambahan 
KNO3 daripada di media dengan penambahan KNO3 2 g/l/ (4,62 helai). Penurunan rata-
rata jumlah akar yang dihasilkan sebesar 13,96%. 
Rata-rata Panjang Akar 

Rata-rata panjang akar yang dihasilkan di media dengan penambahan adenda 
kentang (1,53 cm) tidak berbeda dengan media dengan penambahan adenda tomat (1,34 
cm). Media dengan penambahan adenda pisang menghasilkan rata-rata panjang akar 
lebih rendah (0,88 cm) dibandingkan dengan media dengan penambahan jenis adenda 
lainnya yang ditunjukkan oleh Gambar 10. Sedangkan untuk perlakuan penambahan 
pupuk KNO3, seedling menghasilkan panjang akar yang lebih panjang pada media tanpa 
penambahan KNO3 (1,67 cm) dibandingkan dengan seedling yang ditanam di media 
dengan penambahan KNO3 2 g/l (0,83 cm) yang ditunjukkan oleh Gambar 11. Persentase 
penurunan panjang akar yang dihasilkan ini mencapai 50,29%. 
Rata-rata Bobot Segar Tanaman 

Sebagaimana tinggi tanaman dan variabel lainnya, seedling anggrek (D. Wira Pride 
x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada media dengan penambahan adenda 
kentang menghasilkan bobot segar tanaman tertinggi (0,38 g) diikuti dengan media 
dengan penambahan adenda tomat (0,22 g) dan seedling di media dengan penambahan 
adenda pisang (0,12 g) yang ditunjukkan oleh Gambar 12. Begitu juga dengan 
penambahan pupuk KNO3 pada semua media perlakuan menghasilkan bobot segar 
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Rata-rata Tinggi Tanaman 
Hasil pengujian dengan uji BNT 5% pada umur 12 minggu setelah tanam (MST) 

memperlihatkan bahwa jenis adenda maupun pemberian KNO3 2 g/l dan interaksi antara 
kedua faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap tinggi seedling. Gambar 6 
memperlihatkan bahwa penambahan KNO3 ke dalam media pembesaran menurunkan 
pertumbuhan seedling sebesar 23,60% hingga 35,61% di semua media perlakuan yang 
dicobakan. Seedling yang ditanam di media dengan penambahan adenda kentang 
menghasilkan pertumbuhan seedling tertinggi (3,51 cm) diikuti dengan adenda tomat 
(2,64 cm) dan adenda pisang menghasilkan pertumbuhan seedling terendah (1,61 cm).  
Rata-rata Jumlah Daun  

Gambar 7 menunjukkan bahwa penambahan berbagai jenis adenda 
mempengaruhi pertumbuhan rata-rata jumlah daun seedling in vitro. Sedangkan 
pemberian KNO3 2 g/l tidak berpengaruh terhadap jumlah daun yang dihasilkan. 
Penambahan adenda kentang menghasilkan rata-rata jumlah daun terbanyak yaitu 4,67 
helai diikuti dengan adenda tomat (4,26 helai) dan adenda kentang (3,9 helai). 
Rata-rata Lebar Daun 

Gambar 8 menunjukkan bahwa jenis adenda maupun pemberian KNO3 2 g/l dan 
interaksi antara kedua faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap rata-rata lebar daun 
seedling. Penambahan KNO3 ke dalam media pembesaran menurunkan lebar  daun yang 
dihasilkan sebesar 19,17% pada media dengan penambahan adenda tomat, sedangkan 
pada media dengan adenda kentang persentase penurunan lebar daun hanya 2,85% dan 
adenda pisang 5,88% . Seedling yang ditanam di media dengan penambahan adenda 
tomat sama baiknya dengan seedling yang ditaman di media dengan penambahan adenda 
kentang dalam menghasilkan lebar daun. Pada media yang ditambahkan adenda tomat 
lebar daun yang dihasilkan yaitu sebesar 7,3 mm, pada media dengan adenda kentang 
sebesar 7 mm dan media dengan adenda pisang menghasilkan lebar daun terendah (5,1 
mm). 
Rata-rata Jumlah Akar 

Penambahan KNO3 ke dalam media pembesaran menurunkan rata-rata jumlah 
akar seedling di semua media perlakuan yang dicobakan. Gambar 9 menunjukkan bahwa 
seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung 
menghasilkan rata-rata jumlah akar lebih banyak (5,37 helai) di media tanpa penambahan 
KNO3 daripada di media dengan penambahan KNO3 2 g/l/ (4,62 helai). Penurunan rata-
rata jumlah akar yang dihasilkan sebesar 13,96%. 
Rata-rata Panjang Akar 

Rata-rata panjang akar yang dihasilkan di media dengan penambahan adenda 
kentang (1,53 cm) tidak berbeda dengan media dengan penambahan adenda tomat (1,34 
cm). Media dengan penambahan adenda pisang menghasilkan rata-rata panjang akar 
lebih rendah (0,88 cm) dibandingkan dengan media dengan penambahan jenis adenda 
lainnya yang ditunjukkan oleh Gambar 10. Sedangkan untuk perlakuan penambahan 
pupuk KNO3, seedling menghasilkan panjang akar yang lebih panjang pada media tanpa 
penambahan KNO3 (1,67 cm) dibandingkan dengan seedling yang ditanam di media 
dengan penambahan KNO3 2 g/l (0,83 cm) yang ditunjukkan oleh Gambar 11. Persentase 
penurunan panjang akar yang dihasilkan ini mencapai 50,29%. 
Rata-rata Bobot Segar Tanaman 

Sebagaimana tinggi tanaman dan variabel lainnya, seedling anggrek (D. Wira Pride 
x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada media dengan penambahan adenda 
kentang menghasilkan bobot segar tanaman tertinggi (0,38 g) diikuti dengan media 
dengan penambahan adenda tomat (0,22 g) dan seedling di media dengan penambahan 
adenda pisang (0,12 g) yang ditunjukkan oleh Gambar 12. Begitu juga dengan 
penambahan pupuk KNO3 pada semua media perlakuan menghasilkan bobot segar 

tanaman yang lebih rendah daripada seedling yang berasal dari media tanpa penambahan 
KNO3. Bobot segar tanaman yang dihasilkan dari media yang ditambahkan dengan KNO3 
baik perlakuan adenda kentang, tomat, maupun pisang berturut-turut yaitu 0,19 g, 0,14 
g, dan 0,09 g. Persentase penurunan bobot segar yang dihasilkan yaitu 25% hingga 50%. 

 

 
 

Gambar 6.  Pengaruh jenis adenda dan penambahan KNO3 terhadap tinggi seedling pada 
umur 12 MST. Nilai tengah yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 

 

 
Gambar 7. Pengaruh jenis adenda terhadap jumlah daun seedling anggrek (D. Wira Pride 
x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada umur 12 MST. Nilai tengah yang diikuti 

huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
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Gambar 8.  Pengaruh jenis adenda dan penambahan KNO3 terhadap lebar daun seedling 
anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada umur 12 MST. 

Nilai tengah yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 

 
Gambar 9.  Pengaruh pupuk KNO3 terhadap jumlah akar seedling anggrek (D. Wira Pride 
x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada umur 12 MST. Nilai tengah yang diikuti 

huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 

 
Gambar 10.  Pengaruh jenis adenda terhadap panjang akar seedling anggrek (D. Wira 

Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada umur 12 MST. Nilai  tengah yang 
diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
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Gambar 8.  Pengaruh jenis adenda dan penambahan KNO3 terhadap lebar daun seedling 
anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada umur 12 MST. 

Nilai tengah yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 

 
Gambar 9.  Pengaruh pupuk KNO3 terhadap jumlah akar seedling anggrek (D. Wira Pride 
x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada umur 12 MST. Nilai tengah yang diikuti 

huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 

 
Gambar 10.  Pengaruh jenis adenda terhadap panjang akar seedling anggrek (D. Wira 

Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada umur 12 MST. Nilai  tengah yang 
diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 
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Gambar 11.  Pengaruh pupuk KNO3 terhadap panjang akar seedling anggrek (D. Wira 

Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada umur 12 MST. Nilai tengah yang 
diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 

 
Gambar 12.  Pengaruh jenis adenda dan penambahan KNO3 terhadap bobot segar 

seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung pada umur 12 
MST. Nilai tengah yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5% 

 
Selanjutnya seedling-seedling yang dihasilkan tersebut disubkultur ke media 

pembesaran yaitu media pupuk lengkap NPK (32:10:10) 2,5 g/l yang dilengkapi dengan 20 
g/l sukrosa, 100 ml/l air kelapa, 1 g/l tripton, vitamin MS, ekstrak kentang 200 g/l, dan 
ditambahkan dengan 2 g/l arang aktif selama ±3 bulan untuk mendapatkan seedling yang 
siap diaklimatisasi. Gambar 13 menunjukkan seedling-seedling berumur 3 bulan setelah 
subkultur ke media yang mengandung arang aktif dan telah siap untuk diaklimatisasi. 
 

 
Gambar 13.  Seedling anggrek berumur 3 bulan di media yang mengandung arang aktif 

yang telah siap untuk diaklimatisasi 
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Sebanyak 120 Seedling yang sudah memiliki  tinggi  ≥ 5 cm dengan  minimal 4 
helai daun dan 4 helai akar (Gambar 14) diaklimatisasi  dengan  sistem kompot 
(community pot) menggunakan media serabut sabut kelapa dan moss putih, 10 seedling 
per pot. Pengamatan visual pada Gambar 15 memperlihatkan bibit-bibit anggrek (D. Wira 
Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung yang berumur 8 MSA di media serabut 
sabut kelapa dan moss yang telah teraklimatisasi 100% dan menghasilkan bibit dengan 
pertumbuhan yang baik. Dengan demikian, kedua jenis media tersebut dapat digunakan 
untuk aklimatisasi seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina 
Masagung dengan memperhatikan kelembaban lingkungan sekitar aklimatisasi.  
 

 
Gambar 14.  Seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung 

berumur 10-11 bulan dari pengecambahan 
 

 
Gambar 15.  Bibit anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung 

berumur 8 MSA di media serabut sabut kelapa dan moss teraklimatisasi 100% 
 

SIMPULAN 
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Semua kultur biji anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina dengan 

media dasar pupuk lengkap NPK 32:10:10 menghasilkan perkecambahan biji dan 
pertumbuhan protokorm, baik dengan maupun tanpa penambahan air kelapa, 
sedangkan kultur biji di media MS semuanya tidak berkecambah (menghasilkan 
protokorm). Pemberian air kelapa sebanyak 150 ml/l menghasilkan skoring jumlah 
protokorm dan bobot 100 protokorm tertinggi, diikuti perlakuan air kelapa 75 ml/l 
dan tanpa penambahan air kelapa.  

2. Adenda kentang secara umum menghasilkan pertumbuhan seedling anggrek terbaik 
diikuti oleh adenda tomat dan adenda pisang. Pemberian KNO3 2 g/l ke dalam media 
justru menekan pertumbuhan seedling, hal ini dapat dilihat hampir pada semua 
variabel pengamatan yaitu tinggi tanaman (cm), jumlah  akar (helai), panjang akar 
(cm), dan bobot segar tanaman (g). Semua seedling yang diaklimatisasi, baik dengan 
media serabut sabut kelapa maupun moss putih teraklimatisasi 100% setelah berumur 
8 minggu sejak dikeluarkan dari botol. 
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Sebanyak 120 Seedling yang sudah memiliki  tinggi  ≥ 5 cm dengan  minimal 4 
helai daun dan 4 helai akar (Gambar 14) diaklimatisasi  dengan  sistem kompot 
(community pot) menggunakan media serabut sabut kelapa dan moss putih, 10 seedling 
per pot. Pengamatan visual pada Gambar 15 memperlihatkan bibit-bibit anggrek (D. Wira 
Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung yang berumur 8 MSA di media serabut 
sabut kelapa dan moss yang telah teraklimatisasi 100% dan menghasilkan bibit dengan 
pertumbuhan yang baik. Dengan demikian, kedua jenis media tersebut dapat digunakan 
untuk aklimatisasi seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina 
Masagung dengan memperhatikan kelembaban lingkungan sekitar aklimatisasi.  
 

 
Gambar 14.  Seedling anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung 

berumur 10-11 bulan dari pengecambahan 
 

 
Gambar 15.  Bibit anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina Masagung 

berumur 8 MSA di media serabut sabut kelapa dan moss teraklimatisasi 100% 
 

SIMPULAN 
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Semua kultur biji anggrek (D. Wira Pride x D. sutiknoi) x D. Imelda Marina dengan 

media dasar pupuk lengkap NPK 32:10:10 menghasilkan perkecambahan biji dan 
pertumbuhan protokorm, baik dengan maupun tanpa penambahan air kelapa, 
sedangkan kultur biji di media MS semuanya tidak berkecambah (menghasilkan 
protokorm). Pemberian air kelapa sebanyak 150 ml/l menghasilkan skoring jumlah 
protokorm dan bobot 100 protokorm tertinggi, diikuti perlakuan air kelapa 75 ml/l 
dan tanpa penambahan air kelapa.  

2. Adenda kentang secara umum menghasilkan pertumbuhan seedling anggrek terbaik 
diikuti oleh adenda tomat dan adenda pisang. Pemberian KNO3 2 g/l ke dalam media 
justru menekan pertumbuhan seedling, hal ini dapat dilihat hampir pada semua 
variabel pengamatan yaitu tinggi tanaman (cm), jumlah  akar (helai), panjang akar 
(cm), dan bobot segar tanaman (g). Semua seedling yang diaklimatisasi, baik dengan 
media serabut sabut kelapa maupun moss putih teraklimatisasi 100% setelah berumur 
8 minggu sejak dikeluarkan dari botol. 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze internal and eksternal environtment and formulate 

the development strategies of Citrus Agrotourism in East Lampung District.  This research 
uses a case study methode taken at Citrus Agrotourism East Lampung District, which has 
been choosen purposively.  Data of this research was collected in December 2020 to March 
2021.    Respondents for this research involve 77 people consist of 4 agrotourism managers, 
17 owners, 15 employees, 35 visitors, 1 expert, and 5 regulatory agencies.  Data analysis 
methods used in this research are qualitative descriptive analysis, SWOT  analysis, and  
QSPM.  The results of this research show that the Citrus Agrotourism in East Lampung 
Regency is in cell I, namely the growth and build position. The main strengths of 
agrotourism are Agrotourism owners and administrators have a militant spirit and the 
same vision to continue developing agrotourism, while its main weakness is The access 
road to the location is still bad (the road is still rocky). Externally, the main opportunities 
that agrotourism has are utilization of technology by agrotourism, such as social media 
while the main threat is there are many competitors from other agrotourism. The priority 
strategies that can be used by agrotourism are Utilizing the militant spirit to improve 
agrotourism business to become more modern (in collaboration with banks or 
cooperatives), Inviting local residents who have land to plant oranges in order to improve 
the family economy, Utilization of social media technology as a promotional tool to expand 
the market, Collaborate with companies or the government to conduct training to increase 
the added value of citrus agrotourism businesses, Forming Pokdarwis and collaborating 
with the government to improve road access to the location and build educational tourism. 
 
Key words: agrotourism,  citrus, development strategy 
 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan internal, lingkungan 
eksternal dan merumuskan strategi pengembangan agrowisata jeruk di Kabupaten 
Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dilakukan di 
Agrowisata Jeruk Kabupaten Lampung Timur yang dipilih secara sengaja (purposive).  
Data penelitian ini dikumpulkan pada bulan Desember 2020-Maret 2021. Responden 
dalam penelitian ini berjumlah 77 orang yang terdiri dari 4 orang pengurus agrowisata, 17 
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orang pemilik agrowisata, 15 orang karyawan agrowisata, 35 orang pengunjung. dosen, 
dan lembaga regulator. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif, analisis SWOT, dan QSPM. Hasil penelitian ini menunjukkan 
Agrowisata Jeruk berada pada sel I (growth and build). Kekuatan utama agrowisata 
adalah pemilik agrowisata dan pengurus mempunyai jiwa militan dan visi yang sama 
untuk mengembangkan agrowisata, kelemahan utama adalah akses jalan menuju lokasi 
masih bebatuan.  Peluang utama faktor eksternal adalah pemanfaatan teknologi sosial 
media, sementara ancaman yang paling utama adalah terdapat banyak pesaing dari 
agrowisata lain di daerah Lampung. Strategi prioritas yang dapat digunakan oleh 
agrowisata adalah memanfaatkan jiwa militan untuk meningkatkan usaha agrowisata 
menjadi lebih modern, mengajak warga sekitar yang memiliki lahan untuk menanam 
jeruk dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga, pemanfaatan teknologi media 
sosial sebagai sarana promosi untuk memperluas pasar, bekerjasama dengan perusahaan 
atau pemerintah untuk mengadakan pelatihan peningkatan nilai tambah usaha 
agrowisata jeruk, membentuk Pokdarwis dan bekerjasama dengan pemerintah untuk 
meningkatkan akses jalan menuju lokasi dan membangun wisata edukasi. 
 
Kata kunci: agrowisata, jeruk, strategi pengembangan 
 
PENDAHULUAN 

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor yang diunggulkan saat ini 
termasuk di Indonesia. Provinsi di seluruh Indonesia, mempunyai potensi untuk 
mengembangkan agrowisata termasuk Provinsi Lampung. Pada tahun 2019, PDRB 
pariwisata Provinsi Lampung menyumbang 0,95% (BPS 2019, data diolah). Agrowisata 
mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyumbang perekonomian masyarakat 
tani di berbagai daerah.  Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan 
lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan (Yoeti, 
2000).  Agrowisata atau wisata pertanian merupakan penggabungan aktivitas wisata dan 
aktivitas pertanian (Nurisjah, 2001).  

Pemerintah Provinsi Lampung mencoba untuk mewujudkan dan mengembangkan 
agrowisata di Daerah Lampung. Salah satu agrowisata yang sudah ada dan diakui 
keberadaannya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah Agrowisata Kebun 
Jeruk di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.  Desa 
Margototo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Metro Kibang 
Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan luas wilayah 1145 ha dan jumlah 
penduduk sebanyak 6136 jiwa dengan mata pencarian sebagian besar penduduk 
Margototo adalah petani (BPS, 2021). 

Pada awalnya, lahan milik petani Desa Margototo ditanami padi, singkong, jagung 
dan sayuran.  Hasil panen tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.  Petani di daerah 
ini sulit mendapatkan lapangan pekerjaan.  Pada tahun 2010, salah satu penduduk Desa 
Margototo berinovasi pada lahan seluas 1 ha milik sendiri dengan ditanami jeruk.  Bibit 
buah jeruk BW diperoleh dari karyawan yang bekerja di PT BW. Lahan 1 hektar dapat 
ditanami 530 batang jeruk.  Tahun ke empat adalah tahun panen pertama. Pada awalnya, 
hasil panen dijual secara borongan kepada pedagang besar. Jeruk yang dipilih adalah 
jeruk yang bagus, besar, dan masak sempurna dan dibeli dengan harga yang murah, 
sehingga tidak sesuai dengan biaya input produksi yang telah dikeluarkan. Selain itu, 
buah jeruk yang dibeli oleh pedagang dibayar dengan tempo sehingga merugikan petani 
jeruk.  Oleh karena itu, salah satu warga desa tersebut mulai berfikir agar saat panen 
melimpah tetap bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, karena hampir di seluruh 
Indonesia panen raya jeruk terjadi secara bersamaan yang mengakibatkan harga buah 
jeruk anjlok dan sangat merugikan petani.   
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orang pemilik agrowisata, 15 orang karyawan agrowisata, 35 orang pengunjung. dosen, 
dan lembaga regulator. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif, analisis SWOT, dan QSPM. Hasil penelitian ini menunjukkan 
Agrowisata Jeruk berada pada sel I (growth and build). Kekuatan utama agrowisata 
adalah pemilik agrowisata dan pengurus mempunyai jiwa militan dan visi yang sama 
untuk mengembangkan agrowisata, kelemahan utama adalah akses jalan menuju lokasi 
masih bebatuan.  Peluang utama faktor eksternal adalah pemanfaatan teknologi sosial 
media, sementara ancaman yang paling utama adalah terdapat banyak pesaing dari 
agrowisata lain di daerah Lampung. Strategi prioritas yang dapat digunakan oleh 
agrowisata adalah memanfaatkan jiwa militan untuk meningkatkan usaha agrowisata 
menjadi lebih modern, mengajak warga sekitar yang memiliki lahan untuk menanam 
jeruk dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga, pemanfaatan teknologi media 
sosial sebagai sarana promosi untuk memperluas pasar, bekerjasama dengan perusahaan 
atau pemerintah untuk mengadakan pelatihan peningkatan nilai tambah usaha 
agrowisata jeruk, membentuk Pokdarwis dan bekerjasama dengan pemerintah untuk 
meningkatkan akses jalan menuju lokasi dan membangun wisata edukasi. 
 
Kata kunci: agrowisata, jeruk, strategi pengembangan 
 
PENDAHULUAN 

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor yang diunggulkan saat ini 
termasuk di Indonesia. Provinsi di seluruh Indonesia, mempunyai potensi untuk 
mengembangkan agrowisata termasuk Provinsi Lampung. Pada tahun 2019, PDRB 
pariwisata Provinsi Lampung menyumbang 0,95% (BPS 2019, data diolah). Agrowisata 
mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyumbang perekonomian masyarakat 
tani di berbagai daerah.  Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan 
lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan (Yoeti, 
2000).  Agrowisata atau wisata pertanian merupakan penggabungan aktivitas wisata dan 
aktivitas pertanian (Nurisjah, 2001).  

Pemerintah Provinsi Lampung mencoba untuk mewujudkan dan mengembangkan 
agrowisata di Daerah Lampung. Salah satu agrowisata yang sudah ada dan diakui 
keberadaannya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah Agrowisata Kebun 
Jeruk di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.  Desa 
Margototo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Metro Kibang 
Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan luas wilayah 1145 ha dan jumlah 
penduduk sebanyak 6136 jiwa dengan mata pencarian sebagian besar penduduk 
Margototo adalah petani (BPS, 2021). 

Pada awalnya, lahan milik petani Desa Margototo ditanami padi, singkong, jagung 
dan sayuran.  Hasil panen tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.  Petani di daerah 
ini sulit mendapatkan lapangan pekerjaan.  Pada tahun 2010, salah satu penduduk Desa 
Margototo berinovasi pada lahan seluas 1 ha milik sendiri dengan ditanami jeruk.  Bibit 
buah jeruk BW diperoleh dari karyawan yang bekerja di PT BW. Lahan 1 hektar dapat 
ditanami 530 batang jeruk.  Tahun ke empat adalah tahun panen pertama. Pada awalnya, 
hasil panen dijual secara borongan kepada pedagang besar. Jeruk yang dipilih adalah 
jeruk yang bagus, besar, dan masak sempurna dan dibeli dengan harga yang murah, 
sehingga tidak sesuai dengan biaya input produksi yang telah dikeluarkan. Selain itu, 
buah jeruk yang dibeli oleh pedagang dibayar dengan tempo sehingga merugikan petani 
jeruk.  Oleh karena itu, salah satu warga desa tersebut mulai berfikir agar saat panen 
melimpah tetap bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, karena hampir di seluruh 
Indonesia panen raya jeruk terjadi secara bersamaan yang mengakibatkan harga buah 
jeruk anjlok dan sangat merugikan petani.   

Untuk menyiasati anjloknya harga buah yang merugikan petani, dan dengan 
melihat potensi desa diantaranya faktor keamanan yang sangat aman dan lokasi desa 
yang sangat strategis (terletak diantara Kota Metro dan Kota Bandar Lampung), 
penduduk desa yang sangat ramah, pemuda desa yang masih banyak belum bekerja, 
maka ide untuk membuat agrowisata kebun jeruk BW mulai dibuka pada tahun 2015 di 
bulan Juli.  Masyarakat saat itu sangat antusias. Banyak pengunjung yang berdatangan 
baik dari daerah Metro, Bandar Lampung, Pringsewu maupun luar daerah seperti 
Palembang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Semarang dan Malang.   Pengunjung membayar 
parkir Rp3.000,00, tiket masuk sebesar Rp10.000,00/orang dapat mencicipi buah jeruk 
sepuasnya dan bagi yang ingin membawa pulang disediakan plastik dan timbangan untuk 
menghitung berat buah yang akan dibawa pengunjung (harga buah Rp15.000,00/Kg), 
memetik langsung buah jeruk, berswafoto, makan siang bersama keluarga dengan 
menggelar tikar, menyewa spot agrowisata untuk foto prewedding, mengetahui cara 
budidaya buah jeruk dari pengelola agrowisata setempat dan pengalaman baru yang 
tidak terlupakan bagi pengunjung.  

Agrowisata buah jeruk dibuka setiap tahun pada bulan Juli-Agustus, karena panen 
raya buah jeruk ini dimulai dari bulan Juli dan Agustus. Agrowisata di Desa Margototo 
Dusun 7 dan 8 besar manfaatnya bagi petani jeruk dan penduduk sekitar. Dengan adanya 
agrowisata kebun jeruk ini harga menjadi meningkat dan pendapatan petani semakin 
meningkat, membuka lapangan pekerjaan baru bagi pemuda desa dan masyarakat 
sekitar. 

Agrowisata kebun jeruk mampu mengangkat ekonomi warga, usaha ini sangat 
menguntungkan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk Desa Margototo. 
Sekarang sudah ada 17 petani jeruk yang mengusahakan agrowisata ini sebagai mata 
pencarian utama.  Dari 17 petani yang sudah merasakan manfaat agrowisata ada 7 petani 
yang tanamannya sudah menghasilkan.   

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) agrowisata, untuk menganalisis 
faktor eksternal (peluang dan ancaman) agrowisata serta merumuskan strategi 
pengembangan agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur. 
 
METODE PENELITIAN 

Studi kasus adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini.  Studi kasus 
adalah riset untuk meneliti penjelasan suatu kasus, sertas sebab dan akibat yang 
termaktub di dalam objek yang sedang diteliti dan bertujuan untuk mengungkapkan 
karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang sedang diteliti (Fitrah dan Lutfiah, 2017).   

Penelitian dilakukan di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten 
Lampung Timur.  Penentuan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) karena 
Agrowisata Jeruk Margototo adalah satu-satunya agrowisata jeruk di Kabupaten 
Lampung Timur.  Metode non probability sampling yaitu dipilih untuk menentukan 
responden, dengan cara purposive sampling.  Responden sebanyak 77 orang, terdiri dari 
pengurus agrowisata 4 orang,  pemilik agrowisata 17 orang, karyawan agrowisata 15 
orang, pengunjung 35 orang, Dosen Manajemen Strategi Jurusan Agribisnis Fakultas 
Pertanian Unila, dan lembaga regulator (Kepala Desa, Camat, Koordinator Penyuluh, 
perwakilan Dinas TPH dan Perkebunan serta perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten 
Lampung Timur).  Waktu pengambilan data, dilakukan selama Bulan Desember 2020 
sampai Maret 2021. 

Jenis data yang digunakan pada riset ini adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung di 
lapangan.  Sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga terkait seperti Dinas 
Pariwisata Kabupaten Lampung Timur, jurnal dan literatur lainnya. 
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 Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif dan kualitatif, analisis SWOT dilanjutkan dengan analisis QSPM.  
Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung kelayakan finansial agrowisata jeruk. 
Analisis SWOT adalah analisis yang dapat mengidentifikasi faktor kekuatan dan 
kelemahan, serta faktor peluang dan ancaman (Rangkuti, 2013). Dilanjutkan dengan 
menggunakan analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).  Analisis QSPM 
adalah analisis yang dilakukan berdasarkan alternatif strategi yang telah dilakukan saat 
analisis SWOT.  Responden yang dipilih untuk menentukan Nilai Daya Tarik (Attractive 
Score) adalah responden yang mempunyai kepentingan masing-masing pada usaha 
agrowisata jeruk.  Setelah diperoleh nilai AS dan dikalikan dengan Bobot, maka diperoleh 
nilai TAS (Total Attractive Score) dari alternatif strategi yang telah dilakukan.  Nilai TAS 
diurutkan sesuai dengan prioritas nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Nilai TAS 
tertinggi adalah strategi yang dapat dijalankan untuk pengembangan usaha agrowisata 
jeruk kedepannya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

 Umur dan tingkat pendidikan responden merupakan faktor penting dalam 
kegiatan usaha agrowisata jeruk.  Sebaran umur dan tingkat pendidikan responden dapat 
dilihat pada Tabel 1, 2, dan 3.   
 
Tabel 1. Sebaran pemilik, karyawan, dan pengunjung agrowisata jeruk berdasarkan 

tingkat umur di Kabupaten Lampung Timur  
Kelompok 

Umur (Tahun) 
Pemilik 

Agrowisata 
Karyawan 

Agrowisata 
Pengunjung 
Agrowisata 

 Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

<38 0 0,00 9 60,00 22 63,00 
39-60 15 88,00 6 40,00 10 29,00 
61> 2 12,00 0 0,00 3 8,00 
Jumlah 17 100,00 15 100,00 35 100,00 
Sumber : Data Primer, 2021 (Diolah) 
 

Pada Tabel 1. menunjukan bahwa sebagian besar pemilik agrowisata berada pada 
rentang umur 39-60 tahun, sedangkan karyawan dan pengunjung sebagian besar pada 
rentang umur < 38 tahun. 
 
Tabel 2. Sebaran pemilik, karyawan, dan pengunjung agrowisata berdasarkan tingkat    

pendidikan di Kabupaten Lampung Timur  
Tingkat Pendidikan Pemilik  

Agrowisata 
Karyawan  

Agrowisata 
Pengunjung 
Agrowisata 

 Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

SD 5 29,00 2 13,00 - - 
SMP 3 18,00 6 27,00 - - 
SMA/SMK 9 53,00 9 60,00 11 31,00 
D3 - - - - 3   9,00 
S1 - - - - 20 57,00 
S2 - - - - 1   3,00 
Jumlah 17 100,00 15 100,00 35 100,00 
Sumber : Data Primer, 2021 (Diolah) 
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 Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif dan kualitatif, analisis SWOT dilanjutkan dengan analisis QSPM.  
Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung kelayakan finansial agrowisata jeruk. 
Analisis SWOT adalah analisis yang dapat mengidentifikasi faktor kekuatan dan 
kelemahan, serta faktor peluang dan ancaman (Rangkuti, 2013). Dilanjutkan dengan 
menggunakan analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).  Analisis QSPM 
adalah analisis yang dilakukan berdasarkan alternatif strategi yang telah dilakukan saat 
analisis SWOT.  Responden yang dipilih untuk menentukan Nilai Daya Tarik (Attractive 
Score) adalah responden yang mempunyai kepentingan masing-masing pada usaha 
agrowisata jeruk.  Setelah diperoleh nilai AS dan dikalikan dengan Bobot, maka diperoleh 
nilai TAS (Total Attractive Score) dari alternatif strategi yang telah dilakukan.  Nilai TAS 
diurutkan sesuai dengan prioritas nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Nilai TAS 
tertinggi adalah strategi yang dapat dijalankan untuk pengembangan usaha agrowisata 
jeruk kedepannya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

 Umur dan tingkat pendidikan responden merupakan faktor penting dalam 
kegiatan usaha agrowisata jeruk.  Sebaran umur dan tingkat pendidikan responden dapat 
dilihat pada Tabel 1, 2, dan 3.   
 
Tabel 1. Sebaran pemilik, karyawan, dan pengunjung agrowisata jeruk berdasarkan 

tingkat umur di Kabupaten Lampung Timur  
Kelompok 

Umur (Tahun) 
Pemilik 

Agrowisata 
Karyawan 

Agrowisata 
Pengunjung 
Agrowisata 

 Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

<38 0 0,00 9 60,00 22 63,00 
39-60 15 88,00 6 40,00 10 29,00 
61> 2 12,00 0 0,00 3 8,00 
Jumlah 17 100,00 15 100,00 35 100,00 
Sumber : Data Primer, 2021 (Diolah) 
 

Pada Tabel 1. menunjukan bahwa sebagian besar pemilik agrowisata berada pada 
rentang umur 39-60 tahun, sedangkan karyawan dan pengunjung sebagian besar pada 
rentang umur < 38 tahun. 
 
Tabel 2. Sebaran pemilik, karyawan, dan pengunjung agrowisata berdasarkan tingkat    

pendidikan di Kabupaten Lampung Timur  
Tingkat Pendidikan Pemilik  

Agrowisata 
Karyawan  

Agrowisata 
Pengunjung 
Agrowisata 

 Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

SD 5 29,00 2 13,00 - - 
SMP 3 18,00 6 27,00 - - 
SMA/SMK 9 53,00 9 60,00 11 31,00 
D3 - - - - 3   9,00 
S1 - - - - 20 57,00 
S2 - - - - 1   3,00 
Jumlah 17 100,00 15 100,00 35 100,00 
Sumber : Data Primer, 2021 (Diolah) 

 
Tabel 2. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar (53,00%) pemilik 

agrowisata yaitu tamat SMA/SMK.  Tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat 
pengetahuan petani sebagai pemilik agrowisata.  Petani dengan tingkat pendidikan 
tinggi pada umumnya akan lebih cepat menguasai dan menerapkan teknologi 
dibandingkan dengan petani yang tingkat pendidikannya masih rendah.  Begitu juga  
tingkat pendidikan karyawan agrowisata sebagian besar tamat SMA/SMK (60,00%), 
sedangkan tingkat pendidikan pengunjung agrowisata sebagian besar lulusan sarjana 
(57,00%).  
 
Tabel 3.  Karakteristik pengurus agrowisata, lembaga regulator, dan pakar 
No. Jabatan Umur (th) Pendidikan 

1 Pembina/Kades 50 SMA 
2 Ketua Agrowisata 40 SMK 
3 Bendahara 39 SMA 
4 Sekretaris 52 SMA 
5 Camat Metro Kibang 40 S2 
6 Dinas Pariwisata 43 S2 
7 Dinas TPH 49 S2 
8 Dosen Manajemen Agribisnis 60 S3 

Sumber : Data Primer, 2021 (Diolah) 
 
Karakteristik Agrowisata 

 Pemilik agrowisata di Kabupaten Lampung Timur berjumlah 17 orang, sebagian 
besar berada pada rentang umur 39-60 tahun, sebagian besar tingkat pendidikan pemilik 
agrowisata adalah lulusan SMA atau sederajat.  Rata-rata luas lahan pemilik agrowisata 
0,65 hektar (milik sendiri).  Lokasi agrowisata sangat strategis, berada diantara Kota 
Metro dan Bandar Lampung, namun akses jalan kedalam  lokasi agrowisata masih 
berbentuk bebatuan dan fasilitas yang ditawarkan belum memenuhi syarat, seperti 
mushola, toilet, dan lain sebagainya.  Sejak buka agrowisata tahun 2015, sampai dengan 
sekarang belum ada pendampingan dari pemerintah maupun pihak swasta, namun 
demikian pemilik dan pengurus tetap semangat dan bekerjasama untuk kemajuan 
agrowisata. 

 
Analisis Lingkungan Internal 

Lingkungan internal agrowisata jeruk adalah faktor-faktor yang secara langsung 
berpengaruh terhadap usaha agrowisata jeruk.Komponen dari faktor-faktor internal 
terdiri dari modal dan keuangan, SDM, manajemen, kelayakan usaha agrowisata jeruk, 
serta sarana dan prasarana.  
 
Keuangan dan Permodalan 

Luas lahan yang dimiliki oleh petani pemilik agrowisata jeruk masih sempit (rata-
rata luas lahan 0,65 hektar) dan modal yang dikeluarkan masih tergolong sedikit, 
menjalankan usaha agrowisata belum bergantung pada pihak lain, seperti pinjaman bank 
atau koperasi.  Pemilik agrowisata masih membutuhkan lahan yang lebih lebar untuk 
ditanami jeruk  dan modal yang tidak sedikit untuk mengembangkan usaha 
agrowisata.Terbatasnya modal yang dimiliki petani pemilik agrowisata merupakan suatu 
kelemahan usaha agrowisata.  

 
 
 



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

124 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumberdaya manusia memiliki peran penting dalam usaha agrowistaa jeruk.  

Kemajuan usaha agrowisata perlu didukung dengan adanya sumberdaya manusia yang 
berkualitas.  Berdasarkan tingkat pendidikan pengurus, pemilik dan karyawan 
agrowisata, sebagian besar lulusan SMA atau sederajat.  Di zaman moderen ini, lulusan 
SMA masih dalam kategori rendah, terlihat dari pengurus belum mengerti bagaimana 
cara bernegosiasi dengan pihak ketiga agar dapat pendampingan dari pihak pemerintah 
atau swasta. 

Pemilik agrowisata dan pengurus mempunyai jiwa militan dan visi yang sama 
untuk terus mengembangkan agrowisata.  Walaupun mempunyai kelemahan kurangnya 
pendampingan membuat petani harus berusaha sendiri dan belum ada pelatihan bagi 
karyawan agrowisata, petani pemilik bersama pengurus saling bersinergi untuk 
meningkatkan usaha agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur.  Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Hokaryah dkk (2019). 
 
Manajemen 

Kekuatan dari usaha agrowisata jeruk adalah petani jeruk adalah pemilik 
agrowisata, sehingga petani berusaha untuk terus meningkatkan usaha agrowisata.  
Manajemen yang dijalankan oleh pengurus dan pemilik agrowisata di dalam usaha 
agrowisata belum dijalankan dengan baik, seperti belum ada struktur organisasi yang 
jelas sebagai dasar manajemen pada agrowisata, belum diterapkannya secara rinci 
pembukuan mengenai pengeluaran dan penerimaan keuangan agrowisata dan belum ada 
pembukuan tentang aturan yang berlaku didalam manajemen agrowisata, baik untuk 
pemilik, karyawan, maupun pengunjung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Rokani & Erya (2018). 
 
Kelayakan Usaha Agrowisata Jeruk 

Agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur layak untuk diusahakan sebagai 
usaha agrowisata karena berdasarkan analisis finansial,  nilai NPV 2.168.056.705>0,  IRR 
56% > i (6%), Gross B/C Ratio 3,91 > 1, Net B/C Ratio 11,56 > 1, Payback Period 5,00 < 
umur ekonomis yang berlaku pada tanaman jeruk yaitu 15 tahun. Hasil analisis ini sejalan 
dengan penelitian Marhawati (2019). 

 
Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemilik agrowisata, selain sarana 
produksi usahatani jeruk adalah fasilitas yang berada di area agrowisata seperti mushola, 
toilet, saung, tempat foto dan akses jalan masuk.  Kekuatan dari komponen sarana dan 
prasarana ada dua, yang pertama lokasi agrowisata strategis, berada diantara Kota Metro 
dan Bandar Lampung, kedua sarana produksi mudah didapat dan terjangkau oleh petani 
sekaligus pemilik agrowisata.  Komponen sarana dan prasarana juga terdapat dua 
kelemahan, yang pertama akses jalan menuju lokasi masih jelek (jalan masih bebatuan), 
apabila hujan turun jalanan menjadi becek dan licin, struktur tanah tidak rata. Kedua, 
fasilitas penunjang belum memenuhi syarat, seperti mushola, toilet, tempat foto dan 
saung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aridiansari dkk (2015) dan 
Rachmawati dkk (2019). 
 
Matriks IFE 

Hasil analisis lingkungan internal diperolah lima kekuatan dan tujuh kelemahan 
didalam usaha agrowisata jeruk.  Kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) 
agrowisata jeruk dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumberdaya manusia memiliki peran penting dalam usaha agrowistaa jeruk.  

Kemajuan usaha agrowisata perlu didukung dengan adanya sumberdaya manusia yang 
berkualitas.  Berdasarkan tingkat pendidikan pengurus, pemilik dan karyawan 
agrowisata, sebagian besar lulusan SMA atau sederajat.  Di zaman moderen ini, lulusan 
SMA masih dalam kategori rendah, terlihat dari pengurus belum mengerti bagaimana 
cara bernegosiasi dengan pihak ketiga agar dapat pendampingan dari pihak pemerintah 
atau swasta. 

Pemilik agrowisata dan pengurus mempunyai jiwa militan dan visi yang sama 
untuk terus mengembangkan agrowisata.  Walaupun mempunyai kelemahan kurangnya 
pendampingan membuat petani harus berusaha sendiri dan belum ada pelatihan bagi 
karyawan agrowisata, petani pemilik bersama pengurus saling bersinergi untuk 
meningkatkan usaha agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur.  Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Hokaryah dkk (2019). 
 
Manajemen 

Kekuatan dari usaha agrowisata jeruk adalah petani jeruk adalah pemilik 
agrowisata, sehingga petani berusaha untuk terus meningkatkan usaha agrowisata.  
Manajemen yang dijalankan oleh pengurus dan pemilik agrowisata di dalam usaha 
agrowisata belum dijalankan dengan baik, seperti belum ada struktur organisasi yang 
jelas sebagai dasar manajemen pada agrowisata, belum diterapkannya secara rinci 
pembukuan mengenai pengeluaran dan penerimaan keuangan agrowisata dan belum ada 
pembukuan tentang aturan yang berlaku didalam manajemen agrowisata, baik untuk 
pemilik, karyawan, maupun pengunjung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Rokani & Erya (2018). 
 
Kelayakan Usaha Agrowisata Jeruk 

Agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur layak untuk diusahakan sebagai 
usaha agrowisata karena berdasarkan analisis finansial,  nilai NPV 2.168.056.705>0,  IRR 
56% > i (6%), Gross B/C Ratio 3,91 > 1, Net B/C Ratio 11,56 > 1, Payback Period 5,00 < 
umur ekonomis yang berlaku pada tanaman jeruk yaitu 15 tahun. Hasil analisis ini sejalan 
dengan penelitian Marhawati (2019). 

 
Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemilik agrowisata, selain sarana 
produksi usahatani jeruk adalah fasilitas yang berada di area agrowisata seperti mushola, 
toilet, saung, tempat foto dan akses jalan masuk.  Kekuatan dari komponen sarana dan 
prasarana ada dua, yang pertama lokasi agrowisata strategis, berada diantara Kota Metro 
dan Bandar Lampung, kedua sarana produksi mudah didapat dan terjangkau oleh petani 
sekaligus pemilik agrowisata.  Komponen sarana dan prasarana juga terdapat dua 
kelemahan, yang pertama akses jalan menuju lokasi masih jelek (jalan masih bebatuan), 
apabila hujan turun jalanan menjadi becek dan licin, struktur tanah tidak rata. Kedua, 
fasilitas penunjang belum memenuhi syarat, seperti mushola, toilet, tempat foto dan 
saung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aridiansari dkk (2015) dan 
Rachmawati dkk (2019). 
 
Matriks IFE 

Hasil analisis lingkungan internal diperolah lima kekuatan dan tujuh kelemahan 
didalam usaha agrowisata jeruk.  Kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) 
agrowisata jeruk dapat dilihat pada Tabel 4. 
 
 

Tabel 4. Matriks IFE Agrowisata Jeruk di Kabupaten Lampung Timur 
Faktor Internal Komponen Bobot Rating Skor (BxR) Rangking 

Kekuatan  
A Pemilik agrowisata dan pengurus 

mempunyai jiwa militan dan visi 
yang sama untuk terus 
mengembangkan agrowisata 

SDM 

0.116 4 0.464 1 
B Petani jeruk adalah pemilik 

agrowisata 
Manajemen 

0.088 4 0.352 3 
C Usaha agrowisata jeruk layak dan 

menguntungkan  
Kelayakan 

0.113 4 0.452 2 
D Lokasi agrowisata strategis, 

diantara kota  Metro dan Bandar 
Lampung 

Sarana dan 
Prasarana 

0.077 4 0.308 4 
E Sarana produksi mudah didapat 

dan terjangkau oleh petani  
pemilik agrowisata jeruk 

Sarana dan 
Prasarana 

0.086 3 0.258 5 
Kelemahan   
F Modal usaha dan keuangan 

pemilik  agrowisata masih 
terbatas 

Permodalan 
dan Keuangan 

0.081 2 0.162 5 
G Belum ada pendampingan dan 

pelatihan membuat petani harus 
berusaha sendiri 

SDM 

0.076 2 0.152 7 
H Tingkat Pendidikan Pengurus, 

Pemilik dan Karyawan Agrowisata 
sebagian besar lulusan SMA 

SDM 

0.053 3 0.159 6 
I Manajemen POAC belum 

dijalankan dengan baik oleh 
pengurus agrowisata, seperti 
struktur organisasi yang belum 
jelas 

Manajemen 

0.092 2 0.184 2 
 
J Belum diterapkannya secara rinci 

pembukuan mengenai 
pengeluaran dan penerimaan 
keuangan agrowisata dan tentang 
aturan yang berlaku didalam 
manajemen agrowisata, baik 
untuk pemilik, karyawan, maupun 
pengunjung 

Manajemen 

0.091 2 0.182 3 
K Akses jalan menuju lokasi masih 

jelek (jalan masih bebatuan) 
Sarana dan 
Prasarana 0.069 3 0.207 1 

L Fasilitas penunjang belum 
memenuhi syarat, seperti 
mushola, toilet, spot selfi dan 
saung 

Sarana dan 
Prasarana 

0.059 3 0.177 4 
Total Nilai IFE     

1.000 
   3.057  

Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah) 
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Berdasarkan Tabel 4. nilai bobot diperoleh dari rata-rata penilaian  responden 
berdasarkan kuesioner pairing comparison (perbandingan berpasangan) dan  total nilai 
bobot sama dengan satu.  Penilaian skala pembobotan adalah 0, jika faktor vertikal 
kurang penting dari faktor horizontal.  Nilai 1, jika faktor vertikal sama pentingnya 
dengan faktor horizontal dan nilai 2, jika faktor vertikal lebih penting dari faktor 
horizontal. 

 Rating diperoleh dari penilaian responden terhadap faktor internal (kekuatan dan 
kelemahan).  Nilai rating yang diberikan responden adalah angka 4, 3, 2, atau 1 sesuai 
dengan pengaruh terhadap keadaan agrowisata.  Semakin tinggi nilai rating yag 
diberikan untuk faktor kekuatan, maka kekuatan yang dimiliki agrowisata jeruk sangat 
kuat, tetapi sebaliknya nilai rating yang diberikan untuk kelemahan semakin 
lemah.Kemudian, nilai skor diperoleh dari hasil pengalian dari bobot dengan rating.  
Total nilai skor dapat menentukan posisi agrowisata kuat atau lemah.  Jika, total skor < 
2,500 artinya agrowisata lemah secara internal.  Jika, total skor > 2,500 maka agrowisata 
mempunyai kedudukan yang kuat secara internal (David, 2009). 

 Penilaian faktor kekuatan yang paling penting adalah dari komponen sumber 
daya manusia (SDM), yaitu pemilik agrowisata dan pengurus mempunyai jiwa militan dan 
visi yang sama untuk terus mengembangkan agrowisata dengan skor 0,464.  Bobot yang 
diberikan adalah 0,116 dengan nilai rating 4.  Skor tertinggi dari kekuatan menunjukkan 
bahwa usaha agrowisata maju dikarenakan pengurus dan pemilik agrowisata mempunyai 
jiwa yang gigih, bersatu dan mempunyai visi yang sama untuk terus mengembangkan 
usaha agrowisata, apabila pemilik dan pengurus mempunyai visi yang sama, maka 
dengan mudah kekuatan yang lain akan mengikuti.  Penilaian faktor kelemahan yang 
paling penting adalah akses jalan menuju lokasi masih jelek (jalan masih bebatuan) 
dengan skor 0.207.  Bobot yang diberikan adalah 0.069 dengan nilai rating 3.  Skor 
tertinggi pada faktor ini menunjukkan bahwa akses jalan harus menjadi perhatian khusus 
bagi pengurus dan pemilik agrowisata agar pengunjung merasa nyaman dalam 
melakukan wisata ke agrowisata jeruk. 

 
Analisis Lingkungan Eksternal 

 Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor diluar agrowisata jeruk yang bisa 
mempengaruhi usaha agrowisata jeruk.  Faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi 
terdiri dari ekonomi, teknologi, kebijakan pemerintah, pesaing, pasar dan iklim 
(Rangkuti, 2008). 
Dalam analisis lingkungan eksternal agrowisata jeruk akan diperoleh faktor kunci (key 
sucess factor) yang menjadi peluang (opportunity) dan ancaman (threats) agrowisata 
jeruk.  Adapun peluang dan ancaman agrowisata jeruk sebagai berikut 
 
Ekonomi 

 Agrowisata jeruk, membuka lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar (ini 
merupakan peluang agrowisata) dan untuk pemilik agrowisata, dapat memanfaatkan 
lembaga keuangan seperti bank atau koperasi untuk mengembangkan usaha agrowisata. 
Setiap agrowisata buka, pemuda sekitar desa digerakkan untuk membentuk tim panitia 
parkir.  Ini adalah  peluang baik bagi pemuda desa untuk mendapatkan penghasilan dari 
biaya parkir pengunjung yang datang ke agrowisata.  Selain itu, ibu-ibu sekitar desa, 
berdagang didepan area agrowisata untuk menambah pemasukan keluarga.  Ancaman 
dari faktor ekonomi adalah ekonomi sebagian besar masyarakat sekitar agrowisata masih 
rendah, ini dibuktikan dari wawancara dengan pengunjung, karyawan, pemilik dan 
pengurus bahwa sebagian pengunjung berasal dari luar kota, baik itu dari Kota Metro 
maupun Bandar Lampung. 
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Berdasarkan Tabel 4. nilai bobot diperoleh dari rata-rata penilaian  responden 
berdasarkan kuesioner pairing comparison (perbandingan berpasangan) dan  total nilai 
bobot sama dengan satu.  Penilaian skala pembobotan adalah 0, jika faktor vertikal 
kurang penting dari faktor horizontal.  Nilai 1, jika faktor vertikal sama pentingnya 
dengan faktor horizontal dan nilai 2, jika faktor vertikal lebih penting dari faktor 
horizontal. 

 Rating diperoleh dari penilaian responden terhadap faktor internal (kekuatan dan 
kelemahan).  Nilai rating yang diberikan responden adalah angka 4, 3, 2, atau 1 sesuai 
dengan pengaruh terhadap keadaan agrowisata.  Semakin tinggi nilai rating yag 
diberikan untuk faktor kekuatan, maka kekuatan yang dimiliki agrowisata jeruk sangat 
kuat, tetapi sebaliknya nilai rating yang diberikan untuk kelemahan semakin 
lemah.Kemudian, nilai skor diperoleh dari hasil pengalian dari bobot dengan rating.  
Total nilai skor dapat menentukan posisi agrowisata kuat atau lemah.  Jika, total skor < 
2,500 artinya agrowisata lemah secara internal.  Jika, total skor > 2,500 maka agrowisata 
mempunyai kedudukan yang kuat secara internal (David, 2009). 

 Penilaian faktor kekuatan yang paling penting adalah dari komponen sumber 
daya manusia (SDM), yaitu pemilik agrowisata dan pengurus mempunyai jiwa militan dan 
visi yang sama untuk terus mengembangkan agrowisata dengan skor 0,464.  Bobot yang 
diberikan adalah 0,116 dengan nilai rating 4.  Skor tertinggi dari kekuatan menunjukkan 
bahwa usaha agrowisata maju dikarenakan pengurus dan pemilik agrowisata mempunyai 
jiwa yang gigih, bersatu dan mempunyai visi yang sama untuk terus mengembangkan 
usaha agrowisata, apabila pemilik dan pengurus mempunyai visi yang sama, maka 
dengan mudah kekuatan yang lain akan mengikuti.  Penilaian faktor kelemahan yang 
paling penting adalah akses jalan menuju lokasi masih jelek (jalan masih bebatuan) 
dengan skor 0.207.  Bobot yang diberikan adalah 0.069 dengan nilai rating 3.  Skor 
tertinggi pada faktor ini menunjukkan bahwa akses jalan harus menjadi perhatian khusus 
bagi pengurus dan pemilik agrowisata agar pengunjung merasa nyaman dalam 
melakukan wisata ke agrowisata jeruk. 

 
Analisis Lingkungan Eksternal 

 Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor diluar agrowisata jeruk yang bisa 
mempengaruhi usaha agrowisata jeruk.  Faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi 
terdiri dari ekonomi, teknologi, kebijakan pemerintah, pesaing, pasar dan iklim 
(Rangkuti, 2008). 
Dalam analisis lingkungan eksternal agrowisata jeruk akan diperoleh faktor kunci (key 
sucess factor) yang menjadi peluang (opportunity) dan ancaman (threats) agrowisata 
jeruk.  Adapun peluang dan ancaman agrowisata jeruk sebagai berikut 
 
Ekonomi 

 Agrowisata jeruk, membuka lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar (ini 
merupakan peluang agrowisata) dan untuk pemilik agrowisata, dapat memanfaatkan 
lembaga keuangan seperti bank atau koperasi untuk mengembangkan usaha agrowisata. 
Setiap agrowisata buka, pemuda sekitar desa digerakkan untuk membentuk tim panitia 
parkir.  Ini adalah  peluang baik bagi pemuda desa untuk mendapatkan penghasilan dari 
biaya parkir pengunjung yang datang ke agrowisata.  Selain itu, ibu-ibu sekitar desa, 
berdagang didepan area agrowisata untuk menambah pemasukan keluarga.  Ancaman 
dari faktor ekonomi adalah ekonomi sebagian besar masyarakat sekitar agrowisata masih 
rendah, ini dibuktikan dari wawancara dengan pengunjung, karyawan, pemilik dan 
pengurus bahwa sebagian pengunjung berasal dari luar kota, baik itu dari Kota Metro 
maupun Bandar Lampung. 
 
 

Teknologi 
Teknologi adalah sarana yang sangat penting untuk mempermudah kegiatan 

usaha agrowisata.  Pemilik dan pengurus agrowisata diharapkan dapat mengikuti 
perkembangan teknologi yang semakin maju.  Dengan mengikuti perkembangan 
teknologi, pengurus dan pemilik agrowisata dapat dengan mudah mempromosikan 
usaha agrowisata lebih luas lagi.  Salah satu teknologi yang dimiliki oleh pengurus dan 
pemilik agrowisata adalah handphone android.  Pada era modern ini, semua aktivitas 
masyarakat beralih ke media sosial sehingga menjadi peluang usaha agrowisata untuk 
mempromosikan agrowisata kepada semua orang agar berkunjung ke agrowisata jeruk. 
Selain adanya peluang dari faktor teknologi, ancaman dari faktor teknologi adalah 
pengurus dan pemilik agrowisata belum mampu menyerap teknologi software komputer 
untuk pengolahan data keuangan agrowisata, semua masih dilakukan secara manual.  
Selain itu, usaha agrowisata belum mampu mempromosikan agrowisata melalui media 
televisi, teknologi digital dan cctv, karena diperlukan biaya yang tinggi. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Rahman dkk (2017). 
 
Kebijakan Pemerintah 

Kepentingan dan perkembangan usaha agrowisata jeruk tidak lepas dari kebijakan 
pemerintah.  Dengan adanya kebijakan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan 
usaha agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur.UU RI No.10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan berisi tentang standar pelayanan pariwisata, seperti keamanan tempat 
agrowisata, paket yang tersedia, peta wisata, dan standar pelayanan dasar yang harus 
dilaksanakan oleh agrowisata dapat menjadi dasar dari usaha agrowisata.Peraturan 
Daerah Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2016 juga dapat dijadikan dasar bagi 
agrowisata untuk meningkatkan usaha agrowisata dan pembangunan kepariwisataan 
pada umumnya. 
 
Pesaing 

Usaha agrowisata di era modern semakin hari semakin banyak yang bermunculan, 
sehingga persaingan usaha agrowisata dapat menjadi peluang atau ancaman bagi 
pengusaha agrowisata.  Pesaing usaha dapat berupa pesaing dengan usaha sejenis atau 
usaha wisata lainnya.Usaha agrowisata komoditas jeruk di Kabupaten Lampung Timur 
saat ini belum memiliki pesaing, namun usaha agrowisata sejenis dengan komoditas lain 
seperti melon dan taman bunga sudah mulai bermunculan.  Oleh karenanya, usaha 
agrowisata sejenis menjadi ancaman bagi usaha agrowisata jeruk.Namun, agrowisata 
jeruk di Kabupaten Lampung Timur saat ini masih menjadi pilihan tempat wisata yang 
ditunggu setiap tahun bagi pengunjung. 
 
Pasar 

Agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur sangat diminati oleh sebagian 
besar tingkatan pengunjung, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Tingkat pendidikan 
pengunjung juga bervariasi, dari SD sampai dengan sarjana.  Pekerjaan pengunjung juga 
bervariasi, dari ibu rumah tangga, guru, PNS, pensiunan dan lain sebagianya.  
Pengunjung merasa senang berada di area kebun jeruk, karena dapat menikmati sensasi 
memetik buah jeruk secara langsung.  Ini membuktikan, bahwa peluang usaha 
agrowisata dari faktor pasar adalah agrowisata diminati oleh berbagai lapisan 
masyarakat dan pengunjung merasa puas berada di agrowisata jeruk (peluang). Namun, 
ancaman dari faktor pasar ini adalah promosi kurang luas dan menyeluruh, masih 
banyak juga masyarakat yang belum mengetahui agrowisata jeruk di Kabupaten 
Lampung Timur. 
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Iklim 
Salah satu faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi oleh manusia adalah iklim.  

Iklim yang tidak menentu dapat mempengaruhi dan menganggu pertumbuhan pohon 
jeruk yang mengakibatkan produksi buah jeruk menjadi menurun.  Oleh karena itu, 
faktor iklim menjadi ancaman bagi usaha agrowisata jeruk.  Namun, peluang dari 
menanam jeruk adalah tanaman jeruk dapat tumbuh disepanjang tahun.  
 
Matriks EFE (Eksternal Faktor Evaluation) 

Matriks EFE diperoleh dari identifikasi faktor peluang dan ancaman usaha 
agrowisata jeruk.  Dari penjabaran Faktor eksternal agrowisata jeruk mempunyai tujuh 
peluang dan lima ancaman.  Berikut matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 5. 
 
Tabel 5. Matriks EFE Agrowisata Jeruk di Kabupaten Lampung Timur 

Faktor Eksternal Komponen Bobot Rating Skor (BxR) Rangking 
Peluang  
A Membuka lapangan kerja 

baru bagi penduduk 
sekitar 

Ekonomi 
0.115 4 0.460 2 

B Dapat memanfaatkan 
lembaga keuangan seperti 
Bank atau Koperasi untuk 
mengembangkan usaha 
agrowisata 

Ekonomi 

0.093 3 0.279 6 

C Pemanfaatan teknologi 
oleh agrowisata, seperti 
sosial media (Facebook, 
Instagram, dan status WA) 

Teknologi 

0.117 4 0.468 1 

D UU RI No.10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan 
dan Perda Lamtim No.03 
Tahun 2016 tentang 
Pengembangan Pariwisata 

Kebijakan 
Pemerintah 

0.100 3 0.300 5 

E Agrowisata unik yang 
berada di Kabupaten 
Lampung Timur 

Pesaing 
0.089 4 0.356 3 

F Pengunjung Agrowisata 
Puas dengan Agrowisata 
Jeruk 

Pasar 
0.116 3 0.348 4 

G Pohon jeruk dapat 
tumbuh di sepanjang 
tahun 

Iklim 
0.050 3 0.150 7 

Ancaman  
H Ekonomi sebagian besar 

masyarakat sekitar 
agrowisata masih rendah 

Ekonomi 
0.042 2 0.084 5 

I Perkembangan teknologi 
digital yang sulit diikuti 
karena memerlukan biaya 
yang tinggi 

Teknologi 

0.077 2 0.154 3 

J Terdapat banyak pesaing 
dari agrowisata yang lain 

Pesaing 0.071 3 0.213 1 
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Iklim 
Salah satu faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi oleh manusia adalah iklim.  

Iklim yang tidak menentu dapat mempengaruhi dan menganggu pertumbuhan pohon 
jeruk yang mengakibatkan produksi buah jeruk menjadi menurun.  Oleh karena itu, 
faktor iklim menjadi ancaman bagi usaha agrowisata jeruk.  Namun, peluang dari 
menanam jeruk adalah tanaman jeruk dapat tumbuh disepanjang tahun.  
 
Matriks EFE (Eksternal Faktor Evaluation) 

Matriks EFE diperoleh dari identifikasi faktor peluang dan ancaman usaha 
agrowisata jeruk.  Dari penjabaran Faktor eksternal agrowisata jeruk mempunyai tujuh 
peluang dan lima ancaman.  Berikut matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 5. 
 
Tabel 5. Matriks EFE Agrowisata Jeruk di Kabupaten Lampung Timur 

Faktor Eksternal Komponen Bobot Rating Skor (BxR) Rangking 
Peluang  
A Membuka lapangan kerja 

baru bagi penduduk 
sekitar 

Ekonomi 
0.115 4 0.460 2 

B Dapat memanfaatkan 
lembaga keuangan seperti 
Bank atau Koperasi untuk 
mengembangkan usaha 
agrowisata 

Ekonomi 

0.093 3 0.279 6 

C Pemanfaatan teknologi 
oleh agrowisata, seperti 
sosial media (Facebook, 
Instagram, dan status WA) 

Teknologi 

0.117 4 0.468 1 

D UU RI No.10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan 
dan Perda Lamtim No.03 
Tahun 2016 tentang 
Pengembangan Pariwisata 

Kebijakan 
Pemerintah 

0.100 3 0.300 5 

E Agrowisata unik yang 
berada di Kabupaten 
Lampung Timur 

Pesaing 
0.089 4 0.356 3 

F Pengunjung Agrowisata 
Puas dengan Agrowisata 
Jeruk 

Pasar 
0.116 3 0.348 4 

G Pohon jeruk dapat 
tumbuh di sepanjang 
tahun 

Iklim 
0.050 3 0.150 7 

Ancaman  
H Ekonomi sebagian besar 

masyarakat sekitar 
agrowisata masih rendah 

Ekonomi 
0.042 2 0.084 5 

I Perkembangan teknologi 
digital yang sulit diikuti 
karena memerlukan biaya 
yang tinggi 

Teknologi 

0.077 2 0.154 3 

J Terdapat banyak pesaing 
dari agrowisata yang lain 

Pesaing 0.071 3 0.213 1 

di daerah lampung 
K Promosi kurang luas dan 

menyeluruh 
Pasar 0.082 2 0.164 2 

L Iklim tidak menentu 
mengganggu 
pertumbuhan pohon jeruk 

Iklim 
0.049 2 0.098 4 

Total Nilai EFE  1.000  3.074  
Sumber: Data Primer, 2021 (Diolah) 

  
Berdasarkan Tabel 5. nilai bobot diperoleh dari rata-rata penilaian responden 

berdasarkan kuesioner pairing comparison (perbandingan berpasangan) dan total nilai 
bobot sama dengan satu.  Penilaian skala pembobotan adalah 0, jika faktor vertikal 
kurang penting dari faktor horizontal.  Nilai 1, jika faktor vertikal sama pentingnya 
dengan faktor horizontal dan nilai 2,jika faktor vertikal lebih penting dari faktor 
horizontal. 

 Rating diperoleh dari penilaian responden terhadap faktor eksternal (peluang dan 
ancaman).  Nilai rating yang diberikan responden adalah angka 4, 3, 2, atau 1 sesuai 
dengan pengaruh terhadap keadaan agrowisata.  Semakin tinggi nilai rating yag 
diberikan untuk faktor peluang, maka peluang yang dimiliki agrowisata jeruk sangat 
bagus, tetapi sebaliknya nilai rating yang diberikan untuk ancaman semakin 
buruk.Kemudian, nilai skor diperoleh dari hasil pengalian dari bobot dengan rating.  
Total nilai skor dapat menentukan posisi agrowisata kuat atau lemah.  Jika, total skor < 
2,500 artinya agrowisata buruk secara eksternal.  Jika, total skor > 2,500 maka 
agrowisata mempunyai peluang yang bagus secara eksternal (David, 2009). 

Penilaian faktor peluang yang paling penting adalah pemanfaatan teknologi oleh 
agrowisata, seperti sosial media (Facebook, Instagram, dan status whats up messenger) 
dengan skor 0.468.  Bobot yang diberikan adalah 0.117 dengan nilai rating 4.  Skor 
tertinggi didalam faktor peluang membuktikanbahwa di era milenial yang serba digital 
ini, teknologi adalah faktor yang sangat penting untuk mempromosikan usaha 
agrowisata agar dikenal seluruh lapisan masyarakat, baik di Provinsi Lampung maupun 
luar Lampung.  

Penilaian faktor ancaman yang paling penting adalah terdapat banyak pesaing 
dari agrowisata yang lain di daerah lampung dengan skor 0.213.  Bobot yang diberikan 
adalah 0.071 dengan nilai rating 3.  Skor tertinggi dari faktor ini menunjukkan bahwa, 
perlu diperhatikan tempat wisata lain yang baru dibuka maupun tempat wisata yang 
sudah berkembang di daerah Lampung, pemilik dan pengurus agrowisata jeruk harus 
selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas agrowisata agar 
pengunjung tidak beralih ke tempat wisata lain di daerah Lampung. 
 
Analisis Strategi Pengembangan Agrowisata Jeruk 

Strategi adalah kunci pokok menyeluruh, yang menerangkan bagaimana 
organisasi akan memperoleh visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya (Rangkuti, 
2013). Formulasi strategi adalah planning kedepan yang berkaitan dengan 
pengembangan dan kebijakan usaha agrowisata yang sesuai bagi agrowisata dan 
lingkungan agrowisata. 

Selanjutnya, setelah identifikasi faktor internal dan faktor eksternal adalahanalisis 
matriks IE (matriks internal eksternal)untuk mengetahui posisi usaha agrowisata dan 
analisis matriks SWOT guna memperoleh alternatif strategi yang dibutuhkan. Terakhir, 
matriks QSPM digunakan untuk mengetahui nilai total daya tarik (TAS)dari alternatif 
strategi agar diperoleh prioritas yang akan dikembangkan oleh pengurus agrowisata 
jeruk yang dikaitkan dengan posisi matriks IE.  Adapun hasil dari matriks IE, SWOT, dan 
QSPM (Quantitative Strategy Planning Matriks) adalah : 
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Matriks IE  
Penggunaan matriks IE bertujuan untuk menghasilkan business strategy(strategi 

usaha) pada tingkat perusahaan secara rinci.  Matriks IE menggunakan parameter 
internal dan eksternal  melalui matriks IFE serta matriks EFE.  Matriks IE dapat 
mengidentifikasi IX strategi perusahaan, tetapi pada dasarnya diklasifikasikan 
menjadi“tiga strategi utama”yaitu sel I, II, atau IV disebut”tumbuh dan bangun”(growth 
and build).  Ke dua, sel III, V, atau VII dapat dikelola dengan”strategi mempertahankan 
dan memelihara”(hold and maintain).  Ke tiga, sel VI, VIII, atau IX adalah”mengambil hasil 
atau melepaskan”(harvest and divest) (David, 2009). 

Berdasarkan matriks IFE diperoleh total skor 3.057 dan matriks EFE 3.074.  Hasil 
matriks IFE dan EFE dipetakan kedalam matriks IE.  Total skor IFE dipetakan pada 
sumbu X, dan total skor EFE dipetakan pada sumbu Y.   
Berikut matriks IE dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

  THE TOTAL  
  IFAS WEIGHTED 

SCORES 
 

  Kuat Rata-rata Lemah 
  3,0-4,0 2,0-2,99 1,0-1,99 
THE  
EFAS 

Tinggi 
3,0-4,0 

I 
Growth and 

Build 

II 
Growth and 
Build 

III 
Hold and 
Maintain 

TOTAL 
WEIGHT 
SCORES 

Sedang 
2,0-2,99 

IV 
Growth and 
Build 

V 
Hold and 
Maintain 

VI 
Harvest and 
Divest 

 Rendah 
1,0-1,99 

VII 
Hold and 
Maintain 

VIII 
Harvest and 
Divest 

IX 
Harvest and 
Divest 

 
Gambar 1. Matriks IE Agrowisata Jeruk 

 
Berdasarkan matriks IE diatas, usaha agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung 

Timur berada pada sel I yaitu posisi tumbuh dan bangun (growth and build). Hal ini dapat 
dilihat bahwa bobot skor IFE dan EFE yang telah dilakukan pemetaan berada pada titik 
kuat (3,057) dan tinggi (3,074). Strategi yang disusun adalah strategi intensif (penetrasi 
pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke 
belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal).   

 
Matriks SWOT 

Tahap selanjutnya adalah dilakukan proses pemaduan antar komponen strength 
(kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threats (ancaman) dengan 
matriks SWOT. Tujuan dari pemaduan ini adalah untuk merumuskan alternatif strategi 
usaha agrowisata. Penyusunan strategi analisis SWOT didapatkan dari hasil 
penggabungan antara SO, WO, ST, dan WT.  Strategi alternatif yang diperoleh dari hasil 
penggabungan tersebut menghasilkan 10 alternatif strategi untuk pengembangan usaha 
agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur. 
 
Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) 

Tahap terakhir dari analisis formulasi strategi adalah analisis QSPM. Pada tahapan 
ini alternatif strategi yang diajukan didasarkan pada analisis SWOT yang sudah 
dilaksanakan diatas.  Partisipan yang memiliki kedudukan dan peranan penting di dalam 
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Matriks IE  
Penggunaan matriks IE bertujuan untuk menghasilkan business strategy(strategi 

usaha) pada tingkat perusahaan secara rinci.  Matriks IE menggunakan parameter 
internal dan eksternal  melalui matriks IFE serta matriks EFE.  Matriks IE dapat 
mengidentifikasi IX strategi perusahaan, tetapi pada dasarnya diklasifikasikan 
menjadi“tiga strategi utama”yaitu sel I, II, atau IV disebut”tumbuh dan bangun”(growth 
and build).  Ke dua, sel III, V, atau VII dapat dikelola dengan”strategi mempertahankan 
dan memelihara”(hold and maintain).  Ke tiga, sel VI, VIII, atau IX adalah”mengambil hasil 
atau melepaskan”(harvest and divest) (David, 2009). 

Berdasarkan matriks IFE diperoleh total skor 3.057 dan matriks EFE 3.074.  Hasil 
matriks IFE dan EFE dipetakan kedalam matriks IE.  Total skor IFE dipetakan pada 
sumbu X, dan total skor EFE dipetakan pada sumbu Y.   
Berikut matriks IE dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

  THE TOTAL  
  IFAS WEIGHTED 

SCORES 
 

  Kuat Rata-rata Lemah 
  3,0-4,0 2,0-2,99 1,0-1,99 
THE  
EFAS 

Tinggi 
3,0-4,0 

I 
Growth and 

Build 

II 
Growth and 
Build 

III 
Hold and 
Maintain 

TOTAL 
WEIGHT 
SCORES 

Sedang 
2,0-2,99 

IV 
Growth and 
Build 

V 
Hold and 
Maintain 

VI 
Harvest and 
Divest 

 Rendah 
1,0-1,99 

VII 
Hold and 
Maintain 

VIII 
Harvest and 
Divest 

IX 
Harvest and 
Divest 

 
Gambar 1. Matriks IE Agrowisata Jeruk 

 
Berdasarkan matriks IE diatas, usaha agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung 

Timur berada pada sel I yaitu posisi tumbuh dan bangun (growth and build). Hal ini dapat 
dilihat bahwa bobot skor IFE dan EFE yang telah dilakukan pemetaan berada pada titik 
kuat (3,057) dan tinggi (3,074). Strategi yang disusun adalah strategi intensif (penetrasi 
pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke 
belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal).   

 
Matriks SWOT 

Tahap selanjutnya adalah dilakukan proses pemaduan antar komponen strength 
(kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threats (ancaman) dengan 
matriks SWOT. Tujuan dari pemaduan ini adalah untuk merumuskan alternatif strategi 
usaha agrowisata. Penyusunan strategi analisis SWOT didapatkan dari hasil 
penggabungan antara SO, WO, ST, dan WT.  Strategi alternatif yang diperoleh dari hasil 
penggabungan tersebut menghasilkan 10 alternatif strategi untuk pengembangan usaha 
agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur. 
 
Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) 

Tahap terakhir dari analisis formulasi strategi adalah analisis QSPM. Pada tahapan 
ini alternatif strategi yang diajukan didasarkan pada analisis SWOT yang sudah 
dilaksanakan diatas.  Partisipan yang memiliki kedudukan dan peranan penting di dalam 

agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur akan dijadwalkan untuk melakukan 
pemilihan prioritas strategi dari 10 alternatif strategi.  Partisipan terdiri dari delapan 
orang, yaitu tiga pengurus agrowisata, Kepala Desa, Camat Metro Kibang, perwakilan 
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Timur, perwakilan Dinas Pariwisata 
Lampung Timur dan Dosen Manajemen Strategi Jurusan Agribisnis Universitas 
Lampung. 

Masing-masing partisipan menyumbangkan AS (Attractive Score) atau nilai daya 
tarik terhadap alternatif strategi yang diberikan, selanjutnya skor partisipan dirata-rata 
untuk memperoleh urutan prioritas strategi yang dapat diterapkan.  Nilai TAS (Total 
Attractive Score) yang dihasilkan lalu diurutkan berdasarkan besar nilainya. Urutan nilai 
TAS menggambarkan urutan prioritas strategi yang dapat dilaksanakan oleh pemilik dan 
pengurus agrowisata jeruk. Strategi dengan nilai tertinggi adalah strategi yang paling 
diprioritaskan untuk mengembangkan agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur.  
Berikut alternatif strategi, nilai TAS dan prioritas yang diperoleh dari matriks QSPM 
disajikan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Total Skor pada 10 Alternatif Strategi 

No Alternatif Strategi TAS Prioritas 
1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 

10. 

Memanfaatkan jiwa militan untuk meningkatkan usaha 
agrowisata menjadi lebih modern 
Pemanfaatan teknologi sosial media sebagai alat promosi 
untuk memperluas pasar 
Meningkatkan kualitas 4P (product, price, place, promotion) 
Melakukan studi banding ke tempat agrowisata yang sudah 
besar untuk mengetahui cara pengelolaan keuangan, SDM, 
pembukuan, manajemen POAC dan hal lain yang berkaitan 
dengan agrowisata 
Bekerjasama dengan pihak bank atau koperasi untuk 
mengembangkan usaha agrowisata lebih besar 
lagi,menambah fasilitas penunjang, seperti mushola, toilet 
dan tempat selfie  
Membentuk Pokdarwis dan bekerjasama dengan pemerintah 
untuk memperbaiki akses jalan menuju lokasi dan 
membangun wisata edukasi  
Mengikuti bazar yang diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun swasta sebagai salah satu langkah mempromosikan 
agrowisata agar lebih di kenal 
Bekerjasama dengan sekolah-sekolah sebagai tempat wisata 
edukasi, baik dari tingkat Paud sampai Perguruan Tinggi  
Mengajak penduduk sekitar yang mempunyai lahan untuk 
menanam jeruk agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga 
Bekerjasama dengan perusahaan atau pemerintah untuk 
mengadakan pelatihan untuk meningkatkan nilai tambah 
usaha agrowisata jeruk  

6.9590 
 

6.9360 
 

6.7520 
5.7070 

 
 
5.6390 

 
 

6.8720 
 
 

6.4660 
 
 

6.1300 
 

6.9510 
 

6.9050 

1 
 

3 
 

6 
9 
 
 

10 
 
 

5 
 
 
7 
 
 

8 
 

2 
 

4 

Sumber : Data Primer (Data Diolah, 2021). 
 

Prioritas diurutkan berdasarkan total nilai daya tarik (TAS) tertinggi hingga 
terendah dari alternatif strategi (AS) yang sudah dipilih dengan pertimbangan bahwa 
strategi yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi agrowisata jeruk di Kabupaten 
Lampung Timur.  Dari tabel diatas, lima strategi utama dipilih pada penelitian ini, karena 
memiliki nilai TAS paling tinggi, yaitu  memanfaatkan jiwa militan untuk meningkatkan 
usaha agrowisata menjadi lebih modern (bekerjasama dengan bank atau koperasi), 
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mengajak penduduk sekitar yang mempunyai lahan untuk menanam jeruk agar dapat 
meningkatkan ekonomi keluarga, pemanfaatan teknologi sosial media sebagai alat 
promosi untuk memperluas pasar, bekerjasama dengan perusahaan atau pemerintah 
untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan nilai tambah usaha agrowisata jeruk, 
membentuk Pokdarwis dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki akses 
jalan menuju lokasi dan membangun wisata edukasi. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Faktor internal meliputi keuangan dan permodalan, sumberdaya manusia, 
manajemen, kelayakan usaha agrowisata jeruk, serta sarana dan prasarana. Faktor 
Eksternal meliputi ekonomi, teknologi, kebijakan pemerintah, pesaing, pasar dan iklim.  
Berdasarkan matriks IE, usaha agrowisata jeruk di Kabupaten Lampung Timur berada 
pada sel I yaitu posisi tumbuh dan bangun (growth and build). Berdasarkan matriks 
SWOT ada 10 alternatif strategi (AS) yang dirumuskan untuk menghasilkan nilai TAS 
(Total Attractive Score) didalam analisis QSPM. Lima strategi prioritas yang paling tinggi 
adalah : Memanfaatkan jiwa militan untuk meningkatkan usaha agrowisata menjadi lebih 
modern (bekerjasama dengan bank atau koperasi), Mengajak penduduk sekitar yang 
mempunyai lahan untuk menanam jeruk agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga, 
Pemanfaatan teknologi sosial media sebagai alat promosi untuk memperluas pasar, 
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membangun wisata edukasi. 
 
Saran 

Bagi Pengurus dan Pemilik agrowisata, prioritas strategi yang telah dirumuskan 
dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan didalam mengembangkan usaha agrowisata.  
Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada pemilik dan 
pengurus agrowisata didalam melaksanakan usaha agrowisata jeruk di Kabupaten 
Lampung Timur.  Bagi speneliti lain, diharapkan untuk meneliti strategi pengembangan 
agrowisata lainnya. 
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Abstract 
Community Forests (HKm) are forests that do not provide ownership rights, but 

provide access to participate in managing and utilizing them. This access is given to 
individuals, farmer groups, and cooperatives. Farmers' participation in HKm can be seen 
from the form of action taken in each stage of the activity, namely, planning, 
implementation and utilization. Optimal farmer participation in all stages of activities 
can support the success of a program. The purpose of this study was to identify the level 
of farmer participation in the stages of HKm management activities. The research was 
conducted in March 2021. The research data were obtained through structured 
interviews and direct observation to the Sinar Harapan Farmers Group Association 
(Gapoktan), Tanggamus Regency, Lampung Province. Farmer participation data was 
measured using a scoring technique. The data were tabulated, identified, and analyzed 
descriptively. The results of this study indicate that the level of farmer participation in 
planning is in the high category. Farmers have carried out initial planning activities, 
made decisions in choosing plant types following trends and market prices, calculating 
capital and profits. They are present and active in regular group meetings and receive 
encouragement and guidance from others. The level of farmer participation in the 
implementation  is in the medium category. Involvement of other parties in harvesting 
activities needs to be increased in order to achieve management efficiency and 
effectiveness. The level of farmer participation in utilization is in the medium category. 
Farmers can't afforddetermine the selling price of the harvest, so it takes the support 
and efforts of other parties who can support the selling price of the product so that the 
profit of the harvest increases. 
 
Keywords: Participation, planning, implementation, utilization, community forest 
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planning is in the high category. Farmers have carried out initial planning activities, 
made decisions in choosing plant types following trends and market prices, calculating 
capital and profits. They are present and active in regular group meetings and receive 
encouragement and guidance from others. The level of farmer participation in the 
implementation  is in the medium category. Involvement of other parties in harvesting 
activities needs to be increased in order to achieve management efficiency and 
effectiveness. The level of farmer participation in utilization is in the medium category. 
Farmers can't afforddetermine the selling price of the harvest, so it takes the support 
and efforts of other parties who can support the selling price of the product so that the 
profit of the harvest increases. 
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1. INTRODUCTION 
A product of the change in forest management paradigm from state based to 

community based is the Community Forest Program (Awang et al., 2000). The program 
has long been implemented in the province of Lampung (Sanudin et al., 2016). According 
to Kaskoyo et al., (2014) the HKm program in Lampung Province has existed since 1999. 
Community Forests (HKm) are programs to grant forest area management permits to 
communities living in or around forest areas (Safe'i et al., 2018; Wulandari, 2019). This 
management permit binds and regulates the community to use forest resources wisely 
by prioritizing the protection of forest areas and the sustainability of forest area 
functions (Kaskoyo et al., 2017; Wulandari and Kurniasih, 2019). Generally, the people 
who get the HKm management permit are community groups whose main occupations 
are forest farmers. They make a living by taking benefits from the forest. 

The implementation of the HKm program has been carried out in the protected 
forest area of forest management unit (KPH) Batu Tegi. The management area of KPH 
Batutegi is one of the strategic areas as a life support for the community. This is because 
of the Way Sekampung Resort which is a water catchment area from the Way 
Sekampung Watershed (DAS). The Sekampung watershed is a priority watershed in 
Lampung Province. The watershed plays a role in maintaining the availability of drinking 
water raw materials, the main source of irrigation for 108,553 ha of rice fields, and 
running a Hydroelectric Power Plant (PLTA) (Ridwan et al., 2013). The Sinar Harapan 
Farmers Group Association (Gapoktan) is a Gapoktan assisted by KPH Batu Tegi. They 
were granted a Community Forest Utilization Business Permit with a management area 
of 4834 Ha (IUPHKm, 2014). 

The success of a forestry development activity is largely determined by social 
capital in the form of community participation (Qurniati et al et al., 2017; Puspita et al., 
2020). Participation is a form of voluntary action to be actively involved in forestry 
programs (Mamuko et al., 2016). The low participation of farmers in forest management 
is a problem and an obstacle to realizing the sustainability of forest resources (Asyari 
and Dewi, 2018). The form of farmer participation is measured by their willingness to 
take part in activities with the same goal of supporting the success of these activities. 
Ideally, participation is carried out by farmers as a whole in every stage of activity 
starting from planning, implementing activities and utilizing results (Zelika et al 2021). 
The participation of farmers is the main capital for program implementation to run and 
the benefits are distributed (Witno et al, 2020). Optimal farmer participation in all stages 
of activities can restore, maintain and support the sustainability of forest functions 
(Novayanti et al., 2017; Safe'i et al., 2019; Safe'i et al., 2020). 

A study on HKm in the Sinar Harapan Gapoktan, Batu Tegi KPH has been carried 
out previously. The study deals with stored carbon (Aprianto et al., 2016), HKm farmers' 
income (Qurniati et al., 2018), forest management systems and land cover changes 
(Novasari, 2019), plant species diversity (Novasari et al., 2020), as well as the social 
capital of the community managing HKm (Puspita et al., 2020). The studies that have 
been carried out have not discussed the level of participation that has been carried out 
by the Sinar Harapan Gapoktan in HKm management. Meanwhile, it is important in 
supporting the achievement of improvement and improvement of forest resource 
management. The participation of farmers in HKm land management practices carried 
out with agroforestry planting patterns will maintain the availability of indirect benefits 
from the forest. This research is important to identify the level of participation of the 
Sinar Harapan Gapoktan in the stages of forest land management activities. It is hoped 
that knowing this management can recommend more appropriate and better forest 
management in the future. 
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2. METHODS 
Research Time and Place 

The time of the study was carried out in March 2021. The research activity was 
carried out at the Sinar Harapan Gapoktan,  KPH Batu Tegi, Tanggamus Regency, 
Lampung Province.The map of the research location can be seen in Figure 1. 
 
Research Tools and Objects  

The tools used in this study were questionnaires, stationery, camera, recorder, 
GPS/ avenza maps, and Microsoft excel. Respondents who were interviewed in this 
study were administrators and members of the Sinar Harapan Gapoktan.  
 

 
 

Figure 1. Map of Research Locations at Sinar Harapan Gapoktan, KPH Batu Tegi 
 
Research procedure 
a. Data source 

The research data were obtained through structured interviews and direct 
observation to the Sinar Harapan Farmers Group Association (Gapoktan), Tanggamus 
Regency, Lampung Province. The secondary data used in the form of a map of the 
research location of the Sinar Harapan Gapoktan, the general condition of the research 
location such as demographic information and monographs, and group institutional 
data. Secondary data collection was obtained from relevant agencies such as: KPH Batu 
Tegi and the management of the Sinar Harapan Gapoktan 
 
b. Determination of Respondents 

Determination of respondents is done by random sampling technique. 
respondents were determined randomly. The number of members of the Sinar Harapan 
Gapoktan is 1.500 people (IUPHKm, 2014). Based on Arikunto (2011) the accuracy of the 
error tolerance limit if the population is more than 100 is 10% so that the respondents in 
this study amounted to 94 people. The formula for determining respondents is as 
follows: 
n=  N/(1+    ) 
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Research procedure 
a. Data source 

The research data were obtained through structured interviews and direct 
observation to the Sinar Harapan Farmers Group Association (Gapoktan), Tanggamus 
Regency, Lampung Province. The secondary data used in the form of a map of the 
research location of the Sinar Harapan Gapoktan, the general condition of the research 
location such as demographic information and monographs, and group institutional 
data. Secondary data collection was obtained from relevant agencies such as: KPH Batu 
Tegi and the management of the Sinar Harapan Gapoktan 
 
b. Determination of Respondents 

Determination of respondents is done by random sampling technique. 
respondents were determined randomly. The number of members of the Sinar Harapan 
Gapoktan is 1.500 people (IUPHKm, 2014). Based on Arikunto (2011) the accuracy of the 
error tolerance limit if the population is more than 100 is 10% so that the respondents in 
this study amounted to 94 people. The formula for determining respondents is as 
follows: 
n=  N/(1+    ) 
 

Information: 
n = Number of samples 
N = Number of members Sinar Harapan Gapoktan is 1,500 people 
e = 10% error limit 
1 = Constant number 
       

                       respondent 

 
c. Data analysis 

The first is the presentation of variable data planning , implementation and 
utilization  using the tabulation method. Secondly, the calculation of the respondent's 
score for each answer is carried out using a scoring technique. This study analyzes 2 
intervals, namely indicator intervals and variabel intervals. Each question is grouped into 
3 categories, namely: (1) low (2) moderate (3) high.  
 
The class interval is determined by the following formula (Sugiyono, 2017).  
Class Interval                            

         

Information :   
I = Interval 
K = Category 
NT = Highest Value 
NR = Lowest Value 
 

Variabel intervals 6-18, low (6,00-9,99), medium (10,00-13,99) and High (14,00-
18,00). Indicator intervals 94-282, low (94-156), medium (157-219) and High (220-282). 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Level Participation of HKm Farmers in Sinar Harapan Gapoktan 

The results showed that the participation of Sinar Harapan farmers in the HKm 
program was medium. The participation indicators measured in this study include: 
a) participation in planning, 
b) participation in implementation, and  
c) participation in utilization.  

Sinar Harapan  farmers have participated in all stages of the activity. However, 
support from various parties is still needed, especially in the implementation and 
utilization so that farmers can increase their participation 
 
Table 1. Participation level of HKm farmers in Sinar Harapan Gapoktan (n = 94) 

Farmer Participation Interval variable Category 
Amount 
N % 

Participation in planning 6-18 
Low (6.00-9.99) 

Medium (10.00-13.99) 
High (14.00-18.00) 

3 
44 
47 

3,19 
46,81 
50,00 

Participation in implementation 6-18 
Low (6.00-9.99) 

Medium (10.00-13.99) 
High (14.00-18.00) 

17 
46 
31 

18,08 
48,94 
32,98 

Participation in utilization 6-18 
Low (6.00-9.99) 

Medium  (10.00-13.99) 
High (14.00-18.00) 

8 
69 
17 

8,51 
73,40 
18,09 

 
 



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

138 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

Table 1 shows that most farmers in the Sinar Harapan Gapoktan have a high level 
of participation in planning, namely 47 respondents with a percentage of 50,00%. 
Participation in the implementation was 46 respondents with a percentage of 48,94% in 
the medium category, and participation in the utilization had a moderate category as 
many as 69 respondents with a percentage of 73,40%. 
 
Level of Farmer Participation in Planning 

The level of farmer participation in planning or making decisions in HKm 
management is the initial stage that encourages the growth of participation for the next 
stage There are six question items from participation indicators in planning including (1) 
initial planning, (2) attendance (3) activeness (4) encouragement and guidance (5) 
decision making (6) capital and profit calculations, which can be seen in Figure 2.  
 

 
 

Figure 2. Map of assessment item indicators of participation in planing at 
Sinar Harapan Farmers 

 
The highest indicator answer score is initial planning. The assessment item with 

the lowest score on participation in planning was encouragement and guidance, which 
was 189. The results showed that the overall participation of farmers in planning had 
been carried out by farmers. They have made a plan even though it was not done 
specifically, such as planning planting, maintenance and utilization. Farmers have 
received guidance and support from other parties such as the management of 
harvesting red pickled coffee obtained from North Korea. Guidance from the 
government, however, is still limited to fulfilling obligations such as the preparation of 
work plans, structuring of work area boundaries and reports on HKm utilization 
activities. Encouragement/guidance from other parties needs to be increased in 
intensity so that farmer planning in land management can be more focused and better 
(Novayanti et al., 2017; Zelika et al., 2021). 

Capital calculation should be done before carrying out land management. 
However, many farmers have not done so or have carried out capital calculations but 
not in detail so that it is difficult for them to calculate the benefits they get. Farmers 
carry out land management by means of family management, so that capital is 
considered as routine work carried out. This is illustrated in the effort to prepare seeds, 
most farmers do seed preparation by seeding coffee beans using privately owned coffee 
beans. In general, farmers already have the ability to cultivate their main crops. Farmers 
also do cuttings on fruiting plants and only a small number of farmers buy seeds directly 
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Table 1 shows that most farmers in the Sinar Harapan Gapoktan have a high level 
of participation in planning, namely 47 respondents with a percentage of 50,00%. 
Participation in the implementation was 46 respondents with a percentage of 48,94% in 
the medium category, and participation in the utilization had a moderate category as 
many as 69 respondents with a percentage of 73,40%. 
 
Level of Farmer Participation in Planning 

The level of farmer participation in planning or making decisions in HKm 
management is the initial stage that encourages the growth of participation for the next 
stage There are six question items from participation indicators in planning including (1) 
initial planning, (2) attendance (3) activeness (4) encouragement and guidance (5) 
decision making (6) capital and profit calculations, which can be seen in Figure 2.  
 

 
 

Figure 2. Map of assessment item indicators of participation in planing at 
Sinar Harapan Farmers 

 
The highest indicator answer score is initial planning. The assessment item with 

the lowest score on participation in planning was encouragement and guidance, which 
was 189. The results showed that the overall participation of farmers in planning had 
been carried out by farmers. They have made a plan even though it was not done 
specifically, such as planning planting, maintenance and utilization. Farmers have 
received guidance and support from other parties such as the management of 
harvesting red pickled coffee obtained from North Korea. Guidance from the 
government, however, is still limited to fulfilling obligations such as the preparation of 
work plans, structuring of work area boundaries and reports on HKm utilization 
activities. Encouragement/guidance from other parties needs to be increased in 
intensity so that farmer planning in land management can be more focused and better 
(Novayanti et al., 2017; Zelika et al., 2021). 

Capital calculation should be done before carrying out land management. 
However, many farmers have not done so or have carried out capital calculations but 
not in detail so that it is difficult for them to calculate the benefits they get. Farmers 
carry out land management by means of family management, so that capital is 
considered as routine work carried out. This is illustrated in the effort to prepare seeds, 
most farmers do seed preparation by seeding coffee beans using privately owned coffee 
beans. In general, farmers already have the ability to cultivate their main crops. Farmers 
also do cuttings on fruiting plants and only a small number of farmers buy seeds directly 
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because they think the results are better. The ability to cultivate plants is usually 
obtained by farmers from self-taught or with fellow farmers. Meanwhile, for fertilizers, 
they will generally buy urea and NPK according to their ability. 

Farmers making decisions in choosing plant types tend to follow what is widely 
planted by fellow farmers. Their initial management related to planting is usually 
influenced by information between farmers. Farmers will tell each other about their 
crops and what crops are producing the most productive yields on their fields. The 
trend in the market that has a high price is also the reason why farmers choose the 
types of plants to plant. Sometimes some farmers are neglected to take into account 
other factors such as crop failure, falling prices during the harvest season and pest and 
disease disturbances. 

The initial planning before managing HKm has been done by most of the farmers 
they will discuss with each other to determine the management of their land. This is also 
done in making long-term HKm management work plans, annual work plans or other 
matters related to HKm land management. The chairman of the Gapoktan will hold a 
meeting inviting the members of his group. Farmers usually, if not unable to attend, will 
enthusiastically attend the meeting. Farmers have realized the benefits of attending 
regular member meetings, so they are very active in attending meetings, providing input 
on HKm management activities and asking questions related to seed assistance, coffee 
processing training and so on. They also agreed on the payment of group membership 
dues amounting to IDR 75,000/ha/year. This membership fee is used for regular 
meetings, the cost of making proposals or making parcels. 

Regular meetings/meetings of group members usually at normal times before 
the COVID-19 pandemic were carried out regularly once a month. Since the COVID-19 
pandemic, regular member meetings are only held once every 3 months. Some farmers 
who are unable to attend will receive a transfer of information from the group leader or 
other members present. Usually, meetings discussing HKm management plans are 
attended and guided by other parties such as FMUs to make it easier for farmers to 
make management plans. 
 
Level of Farmer Participation in Implementation 

The participation of farmers in the implementation phase of activities is the 
implementation of farmers in the management of the HKm that has been planned. 
Question items on indicators of participation in the implementation of HKm activities at 
the Sinar Harapan Gapoktan include assistance with (1) labor, (2) dependence on other 
parties, (3) setting plant spacing, (4) selecting seeds, (5) embroidery and (6) plant 
maintenance activities. The results of the research related to the assessment of 
participation in planning can be seen in Figure 3 

 
Figure 3. Map of assessment item indicators of participation in 

Implementation at Sinar Harapan Farmers 
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The item with the highest score on participation in implementation is the plant 
maintenance indicator with an interval score of 239. In the implementation stage, 
farmers plant various types of crops on HKm land. Generally, Sinar Harapan farmers are 
of productive age, active in forest farmer group organizations, and their main job is 
forest farmers, so they have plenty of time to do land maintenance. This is in line with 
research  Novasari (2019) and Novasari et al. (2020) planting various types of plants is 
influenced by factors of age, type of work, activity in the organizations, land area, 
number of working days of farmers.  

The question indicator with the lowest score is dependence on other parties. 
Most of the farmers in the Sinar Harapan Gapoktan only work as farmers, only a few 
have side jobs, so they have sufficient time to manage Hkm land. Farmers generally do 
not go to the land once a week. Usually they have family events or certain needs that 
require them to come down from the talang (hut/non-permanent residence) in the 
forest area. It is different with farmers who have other side jobs or live far away. 

Maintenance activities carried out by farmers are land clearing by crossing, 
cutting branches/shoots, weeding, weeding, replanting, watering, fertilizing, and 
controlling pests and diseases. These maintenance activities are generally carried out 
independently by farmer households without outside assistance or labor. Some farmers 
choose to spray with pesticides to control pests and diseases. Pests and diseases that 
often attack coffee plants, namely mealybugs, dead shoots and caterpillars, use 
pesticides. Meanwhile, embroidery activities are usually routinely carried out by farmers 
before the rainy season and during the rainy season. 

Farmers will generally conduct seed selection before sowing and seeding. 
Farmers set aside some of the seeds for the preparation of embroidered seeds. Usually 
the seeds will be used to replace dead plants during the dry season. Farmers generally 
determine the spacing in planting. Coffee plants are planted at a distance of 1,5x1,5m, 
pepper 2mx2m. Meanwhile, for woody trees and MPTS, they will be arranged or planted 
on the edge as a barrier and or along the river. 

Maintenance of plants on HKm land is generally carried out by farmer households 
themselves, in one household usually 1-3 people are involved. Generally, only the head of 
the family works on maintenance activities, namely the husband, who is sometimes 
assisted by his wife and children. The main reason farmers do not use labor in 
maintenance activities is that farmers have sufficient time to do it themselves, take into 
account the benefits, and costs to pay for labor. 

Farmers who own more than 2 ha of land or have more than one plot of land will 
generally use labor. Farmers use other labor outside the household only in harvesting 
activities. Family members in heating are often involved even though they have taken 
outside power. Workers from outside are generally still in the family environment or 
relatives. However, this is only temporary and the dependence on labor is only during 
harvesting. Coffee harvest time is generally in the same month all farmers harvest in 
June-August so they cannot help each other and catch up on time so that the harvest 
can be completed on time. 
 
Level of Farmers Participation in Utilization 

The participation of farmers in the utilization stage is the receipt of benefits 
obtained by farmers from HKm implementation activities that have been carried out 
starting from (1) utilizing the results for sale, (2) utilizing the results for their own needs, 
(3) harvesting profits, (4) obtaining HKm other than from Non-timber forest products, 
(5) determining the selling price and (6) selling price gains. The results of research 
related to the assessment of participation in utilization can be seen in Figure 4.  
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The item with the highest score on participation in implementation is the plant 
maintenance indicator with an interval score of 239. In the implementation stage, 
farmers plant various types of crops on HKm land. Generally, Sinar Harapan farmers are 
of productive age, active in forest farmer group organizations, and their main job is 
forest farmers, so they have plenty of time to do land maintenance. This is in line with 
research  Novasari (2019) and Novasari et al. (2020) planting various types of plants is 
influenced by factors of age, type of work, activity in the organizations, land area, 
number of working days of farmers.  

The question indicator with the lowest score is dependence on other parties. 
Most of the farmers in the Sinar Harapan Gapoktan only work as farmers, only a few 
have side jobs, so they have sufficient time to manage Hkm land. Farmers generally do 
not go to the land once a week. Usually they have family events or certain needs that 
require them to come down from the talang (hut/non-permanent residence) in the 
forest area. It is different with farmers who have other side jobs or live far away. 

Maintenance activities carried out by farmers are land clearing by crossing, 
cutting branches/shoots, weeding, weeding, replanting, watering, fertilizing, and 
controlling pests and diseases. These maintenance activities are generally carried out 
independently by farmer households without outside assistance or labor. Some farmers 
choose to spray with pesticides to control pests and diseases. Pests and diseases that 
often attack coffee plants, namely mealybugs, dead shoots and caterpillars, use 
pesticides. Meanwhile, embroidery activities are usually routinely carried out by farmers 
before the rainy season and during the rainy season. 

Farmers will generally conduct seed selection before sowing and seeding. 
Farmers set aside some of the seeds for the preparation of embroidered seeds. Usually 
the seeds will be used to replace dead plants during the dry season. Farmers generally 
determine the spacing in planting. Coffee plants are planted at a distance of 1,5x1,5m, 
pepper 2mx2m. Meanwhile, for woody trees and MPTS, they will be arranged or planted 
on the edge as a barrier and or along the river. 

Maintenance of plants on HKm land is generally carried out by farmer households 
themselves, in one household usually 1-3 people are involved. Generally, only the head of 
the family works on maintenance activities, namely the husband, who is sometimes 
assisted by his wife and children. The main reason farmers do not use labor in 
maintenance activities is that farmers have sufficient time to do it themselves, take into 
account the benefits, and costs to pay for labor. 

Farmers who own more than 2 ha of land or have more than one plot of land will 
generally use labor. Farmers use other labor outside the household only in harvesting 
activities. Family members in heating are often involved even though they have taken 
outside power. Workers from outside are generally still in the family environment or 
relatives. However, this is only temporary and the dependence on labor is only during 
harvesting. Coffee harvest time is generally in the same month all farmers harvest in 
June-August so they cannot help each other and catch up on time so that the harvest 
can be completed on time. 
 
Level of Farmers Participation in Utilization 

The participation of farmers in the utilization stage is the receipt of benefits 
obtained by farmers from HKm implementation activities that have been carried out 
starting from (1) utilizing the results for sale, (2) utilizing the results for their own needs, 
(3) harvesting profits, (4) obtaining HKm other than from Non-timber forest products, 
(5) determining the selling price and (6) selling price gains. The results of research 
related to the assessment of participation in utilization can be seen in Figure 4.  
 
 

 
Figure 4. Map assessment item indicators of participation in Utilization at 

Sinar Harapan Farmers 
 

The highest indicator answer score is utilizing the results for sale. The Lowest 
indicator is intervals determining the selling price. Farmers are unable to determine the 
selling price of their harvest. In this case, the government  and NGOs can play a role in 
facilitating business management by facilitating post-harvest management technology, 
strengthening entrepreneurship, and marketing results (Sanudin et al., 2016). The more 
Farmers benefit, the stronger the farmers will participate in activities (Zelika et al, 2021; 
Wulandari and Kurniasih, 2019). 

The benefits assessed in this stage include two benefits. The first is 
measurable/can be calculated by selling the harvested commodities to obtain economic 
value. The two benefits that are often not calculated or measured are the use of 
harvested yields on HKm land to meet household needs. 

Based on Figure 4, it can be seen that the highest score interval is in the 
assessment item on the utilization of HKm commodity products for sale. All farmers do 
the same thing, namely selling their crops. Several types of plants that have economic 
value for farmers include staple crops such as robusta coffee (Coffea robusta) and 
pepper (Piper nigrum). Multi Purpose Tree Species (MPTS)  such as jengkol 
(Archidendron pauciflorum), clove (Syzygium aromaticum), durian (Durio zibethinus), 
areca nut (Areca catechu), avocado (Persea americana), petai (Parkia speciosa), 
candlenut (Aleurites moluccana), gaharu (Aquilaria malaccensis), jaling (Archidendron 
bubalinum), sugar palm (Arenga pinnata), and nutmeg (Myristica fragrans). Agricultural 
and plantation crops such as banana (Musa paradisiaca), curly chili (Capsicum annum), 
eggplant (Solanum melongena), lemongrass (Cymbopogon citratus) and red ginger. 
Meanwhile, the types of forest plants or woody trees are rosewood (Dalbergia latifolia) 
and gamal wood (Gliricidia sepium). This species is not harvested, however, its condition 
is maintained because it has ecological value in supporting the sustainability of 
ecosystems and forest functions. 

Coffee is a commodity that contributes the highest level of economic benefit. 
Most of these commodities are intended for sale and a small part is used by the 
respondents themselves for personal needs. The average coffee harvest obtained by 
farmers in the past year is 659 kg/ha, with a range of gains from 100 to 180 kg/ha, this is 
in accordance with the area of land owned by farmers. For the selling price of coffee in 
the research location ranged from 15.000 to 20.000/kilogram. 
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Plants that are widely planted by farmers besides coffee are pepper. Pepper 
harvesting system can be done 2 times a year. From an economic point of view, the use 
of pepper plants has a higher economic value, which is around 23.000-40.000 IDR/kg 
compared to other crops, be it jengkol, with prices ranging from 5.000-15.000 IDR/kg, 
petai 50.000 IDR/0,25 quintal, jaling 7.000 IDR /kg, candlenut 6000 IDR/kg, avocado 
6.000 IDR/kg. Pepper has a high selling value, but pepper if the decline is very volatile. If 
the price of pepper drops, it will drop drastically to 10.000 IDR/Kg. The high and low 
prices of pepper are influenced by the availability of commodities. In general, if the 
pepper harvest season bears fruit and all pepper farmers harvest, the price will fall and 
vice versa if the pepper does not bear fruit, the pepper price will soar. 

MPTS crops are not much different from staple crops, which have a long-
term/annual harvest season, so farmers cannot rely on the results for their daily 
household needs. The profit on the selling price is 171. Usually, farmers mostly use 
agricultural crops such as bananas to be sold to fulfill their daily needs. In addition to 
easy sales, bananas also have a fast harvest cycle. In general, few farmers grow 
agricultural crops such as vegetables. This affects the utilization of the produce for their 
own needs which is in the medium category with an interval score of 171. 

The indicator score of the assessment item for determining the selling price is in 
the low category with an interval score of 111. In the item assessment for determining 
the selling price, farmers do not have the ability to determine the selling price of their 
commodity. Most of the farmers before harvest have debts to middlemen or collectors, 
so they do not have much choice to sell their crops at the desired price. In addition, 
almost all middlemen or collectors have relatively the same purchase price for their 
harvests. Farmers feel that the selling price is unstable and more profitable for 
middlemen or middlemen. This also affects the profit of the harvest being in the medium 
interval class, namely 196. 

The cost of transporting crops is also quite high. In general, farmers transport 
their harvests using privately owned motorized vehicles. They need money to buy 
gasoline and maintain their motorbikes. The high and low costs incurred will vary 
greatly for each farmer. The cost depends on the care carried out for harvest 
preparation and the distance or distance from the HKm land to the point of sale. 
Farmers generally sell their crops to middlemen or collectors in Datar Lebuay Village. 
The distance from HKm land to Datar Lebuay Village is between 5-10 km. Meanwhile, for 
farmers who are not able to transport their own harvest or due to the large number of 
harvests, they will use motorcycle taxi transportation services. One time transportation 
is calculated at 1000 IDR/kg 
 
4. CONCLUSIONS AND ACKNOWLEDGEMENTS 
1. The level of participation of Gapoktan Sinar Harapan farmers in the planing stage is in 

the high category, but farmers still need technical support and guidance in planing 
land management and institutional administration.  

2. The level of farmer participation in the implementation  is in the medium category, 
farmers still have difficulty in obtaining labor for harvesting activities. This needs to 
be supported by the application of appropriate technology so that it can minimize the 
limitations of time and energy.  

3. The level of farmer participation in utilization is in the medium category, the 
goverment must implement agriculture business regulations that benefit farmers so 
that there is no monopoly on commodity prices from certain parties.  
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Plants that are widely planted by farmers besides coffee are pepper. Pepper 
harvesting system can be done 2 times a year. From an economic point of view, the use 
of pepper plants has a higher economic value, which is around 23.000-40.000 IDR/kg 
compared to other crops, be it jengkol, with prices ranging from 5.000-15.000 IDR/kg, 
petai 50.000 IDR/0,25 quintal, jaling 7.000 IDR /kg, candlenut 6000 IDR/kg, avocado 
6.000 IDR/kg. Pepper has a high selling value, but pepper if the decline is very volatile. If 
the price of pepper drops, it will drop drastically to 10.000 IDR/Kg. The high and low 
prices of pepper are influenced by the availability of commodities. In general, if the 
pepper harvest season bears fruit and all pepper farmers harvest, the price will fall and 
vice versa if the pepper does not bear fruit, the pepper price will soar. 

MPTS crops are not much different from staple crops, which have a long-
term/annual harvest season, so farmers cannot rely on the results for their daily 
household needs. The profit on the selling price is 171. Usually, farmers mostly use 
agricultural crops such as bananas to be sold to fulfill their daily needs. In addition to 
easy sales, bananas also have a fast harvest cycle. In general, few farmers grow 
agricultural crops such as vegetables. This affects the utilization of the produce for their 
own needs which is in the medium category with an interval score of 171. 

The indicator score of the assessment item for determining the selling price is in 
the low category with an interval score of 111. In the item assessment for determining 
the selling price, farmers do not have the ability to determine the selling price of their 
commodity. Most of the farmers before harvest have debts to middlemen or collectors, 
so they do not have much choice to sell their crops at the desired price. In addition, 
almost all middlemen or collectors have relatively the same purchase price for their 
harvests. Farmers feel that the selling price is unstable and more profitable for 
middlemen or middlemen. This also affects the profit of the harvest being in the medium 
interval class, namely 196. 

The cost of transporting crops is also quite high. In general, farmers transport 
their harvests using privately owned motorized vehicles. They need money to buy 
gasoline and maintain their motorbikes. The high and low costs incurred will vary 
greatly for each farmer. The cost depends on the care carried out for harvest 
preparation and the distance or distance from the HKm land to the point of sale. 
Farmers generally sell their crops to middlemen or collectors in Datar Lebuay Village. 
The distance from HKm land to Datar Lebuay Village is between 5-10 km. Meanwhile, for 
farmers who are not able to transport their own harvest or due to the large number of 
harvests, they will use motorcycle taxi transportation services. One time transportation 
is calculated at 1000 IDR/kg 
 
4. CONCLUSIONS AND ACKNOWLEDGEMENTS 
1. The level of participation of Gapoktan Sinar Harapan farmers in the planing stage is in 

the high category, but farmers still need technical support and guidance in planing 
land management and institutional administration.  

2. The level of farmer participation in the implementation  is in the medium category, 
farmers still have difficulty in obtaining labor for harvesting activities. This needs to 
be supported by the application of appropriate technology so that it can minimize the 
limitations of time and energy.  

3. The level of farmer participation in utilization is in the medium category, the 
goverment must implement agriculture business regulations that benefit farmers so 
that there is no monopoly on commodity prices from certain parties.  

 
 
 
 

REFERENCES 
Ankamah, J., Kodua, T.T dan Addae, M. 2021. Structural equation modelling of perception 

for sustainable agriculture as climate change mitigation strategy in Ghana. 
Environmental Systems Research, 10 (26):1-13.  

Aprianto, D., Wulandari, C., dan Masruri, N.W., 2016 . Karbon Tersimpan pada Kawasan 
Sistem Agroforestry di Register 39 Datar Setuju KPHL Batutegi Kabupaten 
Tanggamus. Jurnal Sylva Lestari, 4 (1):21-30. 

Arifin, B., Yuwono, SB., dan Ismono, H.  2018. Pengendalian Risiko Lingkungan di DAS 
Sekampung, Lampung. Kerjasama Universitas Lampung (UNILA), Indonesia 
dengan Research Institute for Humanity and Nature (RIHN), Jepang. LPPM Unila. 
Lampung. 43 pp. 

Arikunto, S. 2011. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Buku. Rineka Cipta. 
Jakarta. 370 pp. 

Asyari, M.A.H., dan Dewi, R.K. 2018. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberlanjutan pengelolaan HKm (social forestry) studi kasus di Kelompok Tani 
Hutan Bual Desa Aik Bual, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Jurnal 
Manajemen Agribisnis, 6(2):42-47.  

Awang, S.A., Suhardi, Safitri, M.A., dan Kustomo, 2000. Kelembagaan Kehutanan 
Masyarakat: Belajar dari Pengalaman. Pustaka Kehutanan Masyarakat, 
Yogyakarta. 

Kaskoyo, H., Mohammed, A. J., and Inoue, M. 2017. Impact of community forest program 
in protection forest on livelihood outcomes: A case study of Lampung Province, 
Indonesia. Journal of Sustainable Forestry, 36(3):250-263. 

Kaskoyo, H., Mohammed, A.J., dan Inoue, M. 2014. Present State of Community Forestry 
(Hutan Kemasyarakatan/HKm) Program in a Protection Forest and Its 
Challenges: Case Study in Lampung Province, Indonesia. Journal of Forest 
Science, 30(1):15-29.  

Mamuko, F.,  Walangitan, H. dan Tilaar, W. 2016. Persepsi dan partisipasi masyarakat 
dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur. Eugenia, 22 (2):80-91. 

Novasari, D. 2019. Sistem Pengelolaan Hutan dan Perubahan Tutupan Lahan pada Lahan 
Hutan Kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi. Skripsi. 
Universitas Lampung. Bandar Lampung. 51 pp. 

Novasari, D., Qurniati, R. dan Duryat. 2020. Keragaman Jenis Tanaman pada Sistem 
Pengelolaan Hutan Kemasyrakatan. Jurnal Belantara, 3(1):41-47. 

Novayanti, D., Banuwa, I.S., Safe'i, R. dan Wulandari, C. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Persepsi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 
pada KPH Gedong Wani. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 9(2):61-74. 

Puspita, N.T., Qurniati, R., dan Febryano, I.G. 2020. Modal Sosial Masyarakat Pengelola 
Hutan Kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi. Jurnal Sylva 
Lestari,8(1):54-64. 

Qurniati, R., Duryat, and Riniarti, M. 2018. Pendapatan Petani setelah Mendapatkan Ijin 
Hutan Kemasyarakatan. Seminar Nasional ke 4 KOMHINDO:”Sinergi KPH dan 
Perhutanan Sosial dalam Upaya Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Hutan 
Lestari” Medan 19 September 2018. 12 pp. 

Qurniati, R., Febryano, I.G., and Zulfiani, D. 2017.  How trust influence social capital to 
support collective action in agroforestry development?. BIODIVERSITAS, 
18(3):1201-1206. 

Ridwan, P. Sudira, S.Susanto, dan L. Sutiarso. 2013. Manajemen sumberdaya air Daerah 
Aliran Sungai Sekampung di antara Bendungan Batutegi dan Bendung Argoguruh, 
Propinsi Lampung: kerangka analitis penyusunan pola perasional waduk harian. 
Jurnal Agritech, 33(2) :226-233.  



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

144 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

Safe’i, R., Darmawan, A., dan Kaskoyo, H. 2020. Pemetaan Kesehatan Pohon di Hutan 
Konservasi (Studi Kasus Tahura Wan Abdul Rachman, Desa Cilimus Kecamatan 
Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung). Agriculturan and Natural 
resource (ANR), 3:92-100. 

Safe’i, R., Wulandari, C., dan Kaskoyo, H. 2019. Analisis Kesehatan Hutan dalam 
Pengelolaan Hutan Rakyat Pola Tanam Agroforestri di Wilayah Kabupaten 
Lampung Timur. Agriculturan and Natural resource (ANR), 2:97-103.  

Safe’i,R., Febryano, I.G., dan Aminah, L.N. 2018. Pengaruh Keberadaan Gapoktan 
Terhadap Pendapatan Petani  Dan Perubahan Tutupan Lahan Di Hutan 
Kemasyarakatan. Jurnal Sosiohumaniora, 20 (2):109-114. 

Sanudin., Awang,S.A., Sadono, R. dan Purwanto, R.H. 2016. Progress of Community 
Forest in Lampung Province. J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN, 23(2):276-283. 

Somura, H., Yuwono, S.B., Ismono, H., Arifin, B., Fitriani, F., dan Kada, R. 2018 
Relationship between water quality variations and land use in the Batutegi Dam 
Watershed, Sekampung, Indonesia. Journal Lakes & Reservoirs: Research & 
Management, 1-9. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Buku. Alfabeta. 
Bandung. 334pp. 

Witno, Maria, Supandi, D. 2020. Community Participation in the Existence of 
Community Forest (HKm) Tandung Billa in Battang and Battang Barat Sub-
District, Palopo City. Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita, 2(2):35-42 

Wulandari, C.  2019. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Pelaksanaan Program 
Perhutanan Sosial oleh Mitra. Agriculturan and Natural resource (ANR), 2(1):1-5 

Wulandari, C. 2021. Identifying Climate Change Adaptation Efforts in the Batutegi Forest 
Management Unit, Indonesia. Forest and Society, 5(1):48-59. 

Wulandari, C., and Kurniasih, H. 2019. Community preferences for social forestry 
facilitation programming in Lampung, Indonesia. Journal of Forestry and Society, 
3(1):114-132. 

Zeilika,E., Kaskoyo, H., dan Wulandari, C. 2021. The Effect Of Participation In Community 
Forest Management On The Welfare Of Farmers (Case Study At Mandiri Lestari 
Forest Farmers Community, In KPH VIII Batu Tegi. Jurnal Hutan Tropis Volume, 
9(2):291-300. 



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

145PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

Safe’i, R., Darmawan, A., dan Kaskoyo, H. 2020. Pemetaan Kesehatan Pohon di Hutan 
Konservasi (Studi Kasus Tahura Wan Abdul Rachman, Desa Cilimus Kecamatan 
Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung). Agriculturan and Natural 
resource (ANR), 3:92-100. 

Safe’i, R., Wulandari, C., dan Kaskoyo, H. 2019. Analisis Kesehatan Hutan dalam 
Pengelolaan Hutan Rakyat Pola Tanam Agroforestri di Wilayah Kabupaten 
Lampung Timur. Agriculturan and Natural resource (ANR), 2:97-103.  

Safe’i,R., Febryano, I.G., dan Aminah, L.N. 2018. Pengaruh Keberadaan Gapoktan 
Terhadap Pendapatan Petani  Dan Perubahan Tutupan Lahan Di Hutan 
Kemasyarakatan. Jurnal Sosiohumaniora, 20 (2):109-114. 

Sanudin., Awang,S.A., Sadono, R. dan Purwanto, R.H. 2016. Progress of Community 
Forest in Lampung Province. J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN, 23(2):276-283. 

Somura, H., Yuwono, S.B., Ismono, H., Arifin, B., Fitriani, F., dan Kada, R. 2018 
Relationship between water quality variations and land use in the Batutegi Dam 
Watershed, Sekampung, Indonesia. Journal Lakes & Reservoirs: Research & 
Management, 1-9. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Buku. Alfabeta. 
Bandung. 334pp. 

Witno, Maria, Supandi, D. 2020. Community Participation in the Existence of 
Community Forest (HKm) Tandung Billa in Battang and Battang Barat Sub-
District, Palopo City. Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita, 2(2):35-42 

Wulandari, C.  2019. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Pelaksanaan Program 
Perhutanan Sosial oleh Mitra. Agriculturan and Natural resource (ANR), 2(1):1-5 

Wulandari, C. 2021. Identifying Climate Change Adaptation Efforts in the Batutegi Forest 
Management Unit, Indonesia. Forest and Society, 5(1):48-59. 

Wulandari, C., and Kurniasih, H. 2019. Community preferences for social forestry 
facilitation programming in Lampung, Indonesia. Journal of Forestry and Society, 
3(1):114-132. 

Zeilika,E., Kaskoyo, H., dan Wulandari, C. 2021. The Effect Of Participation In Community 
Forest Management On The Welfare Of Farmers (Case Study At Mandiri Lestari 
Forest Farmers Community, In KPH VIII Batu Tegi. Jurnal Hutan Tropis Volume, 
9(2):291-300. 

 
 
 

PENILAIAN KESEHATAN TAHURA BANTEN PADA BLOK 
KOLEKSI TUMBUHAN DAN ATAU SATWA  

 
HEALTH ASSESSMENT OF TAHURA BANTEN ON PLANT AND OR ANIMAL 

COLLECTION BLOCKS 
 

Nur Arif Rohman¹*, Rahmat Safe’i², Slamet Budi Yuwono², 
Gunardi Djoko Winanrno², Sugeng P. Harianto², Agus Setiawan² 

 
¹Mahasiswa Magister Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

²Dosen Magister Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung 
Jl. Prof Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 

 
* Email : rahmat.safei@fp.unila.ac.id 

 
 
 
ABSTRACT 

Banten Forest Park is one of the conservation areas in Banten Province with an area 
of 1,595.9 Ha whose management is divided into five large blocks, one of which is a 
collection block of plants and or animals with a function as a collection of various types of 
plants and or animals, both local and non-native types as educational and research 
activities. Tahura Banten has the potential to have a fairly high economic and ecological 
value, with the characteristics of ecosystem and biodiversity, it needs an important role in 
knowing the current forest conditions that allow for changes and trends in it by 
conducting forest health assessments. The purpose of this study is to obtain forest health 
status values on the Banten Plant and/or Wildlife Collection Block which is intended to 
assess and report on current health conditions based on ecological indicators of forest 
health. This research was conducted from December 2021 to January 2022 at the Plant 
and/or Animal Collection Block in Tahura Banten. Research procedures are carried out in 
several stages of activities including observation of the condition of Tahura Banten, 
determination of plot clusters, measurement of Tahura health, health assessment of 
Tahura Banten, and stages of processing and analysis of data. Data collection is carried out 
by creating a Tahura Health measuring plot using the Forest Health Monitoring (FHM) 
method. Analysis of ecological indicators used in this study in the form of vitality (header 
conditions), biodiversity, and tread quality. The health status value of Tahura Banten in the 
Plant and/or Animal Collection Block is in a moderate condition (7,580) with a threshold 
value of 6,760-8,729 of 30%, which is able to define a fairly healthy condition. The results of 
the status value obtained can be categorized as 30% good, 30% moderate and 40% bad. 

 
Keywords; FHM; forest healt; status; Tahura Banten. 
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ABSTRAK 
Taman Hutan Raya Banten adalah salah satu kawasan konservasi di Provinsi Banten 

dengan luas 1.595,9 Ha yang pengelolaannya terbagi atas lima blok besar, salah satunya 
blok koleksi tumbuhan dan atau satwa dengan fungsi sebagai koleksi berbagai jenis 
tumbuhan dan atau satwa, baik jenis-jenis asli setempat maupun non asli sebagai 
aktivitas pendidikan dan penelitian. Tahura Banten berpotensi mempunyai nilai ekonomi 
dan ekologi yang cukup tinggi, dengan ciri kekhasan ekosistem dan biodiversity, perlu 
peranan penting dalam mengetahui kondisi hutan saat ini yang memungkinkan adanya 
perubahan dan kecenderungan di dalamnya dengan melakukan penilaian kesehatan 
hutan. Kesehatan Tahura dapat dinilai melalui keanekaragaman hayati di suatu wilayah 
Tahura yang diidentifikasi sebagai kriteria keberlanjutan ekosistem hutan. Tujuan 
penelitian ini adalah mendapatkan nilai status kesehatan hutan pada Blok Koleksi 
Tumbuhan dan atau Satwa Tahura Banten yang dimaksudkan untuk menilai dan 
melaporkan kondisi kesehatan saat ini berdasarkan indikator ekologis kesehatan hutan. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 pada Blok 
Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa di Tahura Banten. Prosedur penelitian dilakukan 
dalam beberapa tahapan kegiatan meliputi observasi kondisi Tahura Banten, penetapan 
klaster plot, pengukuran kesehatan Tahura, penilaian kesehatan Tahura Banten, dan 
tahapan pengolahan serta analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan pembuatan 
plot ukur Kesehatan Tahura dengan menggunakan metode Forest Health Monitoring 
(FHM). Analisis indikator ekologis yang digunakan pada penelitian ini berupa vitalitas 
(kondisi tajuk), biodiversitas, dan kualitas tapak. Nilai status kesehatan Tahura Banten di 
Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa berada pada kondisi sedang (7,580) dengan nilai 
ambang batas 6,760-8,729 sebesar 30%, yang mampu mendefinisikan kondisi cukup 
sehat. Hasil nilai status yang diperoleh dapat dikategorikan 30% baik, 30% sedang dan 
40% buruk. Nilai status kesehatan Tahura penting dalam pengelolaan Tahura Banten 
terutama dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada indikator-indikator 
ekologis yang menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan hutan. 
 
Kata kunci; FHM; Kesehatan Hutan; Status; Tahura Banten. 

 
PENDAHULUAN 

Taman Hutan Raya (Tahura) Banten adalah salah satu kawasan konservasi yang 
terletak di Provinsi Banten yang dikelola melalui Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dengan luas 1.595,9 Ha (UPTD Tahura Banten, 2016) dalam pengelolaannya 
terbagi atas lima blok besar (Rezinda et al., 2020), salah satu diantaranya adalah blok 
koleksi tumbuhan dan atau satwa. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (2015), Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa adalah salah satu bagian lokasi 
kawasan Tahura dengan kondisi biofisik dengan fungsi sebagai koleksi berbagai jenis 
tumbuhan dan atau satwa, baik jenis-jenis asli setempat maupun non asli dan memenuhi 
syarat untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan koleksi tumbuhan dan atau satwa 
liar sebagai aktivitas pendidikan dan penelitian. Hidayatullah (2019), bahwa kawasan 
Tahura Banten berpotensi mempunyai nilai ekonomi dan ekologi yang cukup tinggi, 
dengan ciri kekhasan ekosistem dan biodiversity, mulai dari berbagai jenis flora dan 
fauna yang layak dengan sumberdaya alam yang dimiliki sebagai peranan penting bagi 
pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, 
pariwisata dan rekreasi. Hal demikian, mengingat luasan wilayah dan potensi 
sumberdaya alam pada Tahura Banten perlu peranan penting dalam mengetahui kondisi 
hutan saat ini yang memungkinkan adanya perubahan dan kecenderungan di dalamnya 
(Mangold, 1997), dengan cara melakukan penilaian kesehatan hutan. Maulana et al., 
(2021), penilaian kesehatan hutan dibangun atas perspektif ilmu manajemen penyakit 
hutan yang mendefinisikan bahwa hutan dikatakan sehat adalah pengaruh unsur biotik 
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ABSTRAK 
Taman Hutan Raya Banten adalah salah satu kawasan konservasi di Provinsi Banten 

dengan luas 1.595,9 Ha yang pengelolaannya terbagi atas lima blok besar, salah satunya 
blok koleksi tumbuhan dan atau satwa dengan fungsi sebagai koleksi berbagai jenis 
tumbuhan dan atau satwa, baik jenis-jenis asli setempat maupun non asli sebagai 
aktivitas pendidikan dan penelitian. Tahura Banten berpotensi mempunyai nilai ekonomi 
dan ekologi yang cukup tinggi, dengan ciri kekhasan ekosistem dan biodiversity, perlu 
peranan penting dalam mengetahui kondisi hutan saat ini yang memungkinkan adanya 
perubahan dan kecenderungan di dalamnya dengan melakukan penilaian kesehatan 
hutan. Kesehatan Tahura dapat dinilai melalui keanekaragaman hayati di suatu wilayah 
Tahura yang diidentifikasi sebagai kriteria keberlanjutan ekosistem hutan. Tujuan 
penelitian ini adalah mendapatkan nilai status kesehatan hutan pada Blok Koleksi 
Tumbuhan dan atau Satwa Tahura Banten yang dimaksudkan untuk menilai dan 
melaporkan kondisi kesehatan saat ini berdasarkan indikator ekologis kesehatan hutan. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 pada Blok 
Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa di Tahura Banten. Prosedur penelitian dilakukan 
dalam beberapa tahapan kegiatan meliputi observasi kondisi Tahura Banten, penetapan 
klaster plot, pengukuran kesehatan Tahura, penilaian kesehatan Tahura Banten, dan 
tahapan pengolahan serta analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan pembuatan 
plot ukur Kesehatan Tahura dengan menggunakan metode Forest Health Monitoring 
(FHM). Analisis indikator ekologis yang digunakan pada penelitian ini berupa vitalitas 
(kondisi tajuk), biodiversitas, dan kualitas tapak. Nilai status kesehatan Tahura Banten di 
Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa berada pada kondisi sedang (7,580) dengan nilai 
ambang batas 6,760-8,729 sebesar 30%, yang mampu mendefinisikan kondisi cukup 
sehat. Hasil nilai status yang diperoleh dapat dikategorikan 30% baik, 30% sedang dan 
40% buruk. Nilai status kesehatan Tahura penting dalam pengelolaan Tahura Banten 
terutama dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada indikator-indikator 
ekologis yang menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan hutan. 
 
Kata kunci; FHM; Kesehatan Hutan; Status; Tahura Banten. 

 
PENDAHULUAN 

Taman Hutan Raya (Tahura) Banten adalah salah satu kawasan konservasi yang 
terletak di Provinsi Banten yang dikelola melalui Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dengan luas 1.595,9 Ha (UPTD Tahura Banten, 2016) dalam pengelolaannya 
terbagi atas lima blok besar (Rezinda et al., 2020), salah satu diantaranya adalah blok 
koleksi tumbuhan dan atau satwa. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (2015), Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa adalah salah satu bagian lokasi 
kawasan Tahura dengan kondisi biofisik dengan fungsi sebagai koleksi berbagai jenis 
tumbuhan dan atau satwa, baik jenis-jenis asli setempat maupun non asli dan memenuhi 
syarat untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan koleksi tumbuhan dan atau satwa 
liar sebagai aktivitas pendidikan dan penelitian. Hidayatullah (2019), bahwa kawasan 
Tahura Banten berpotensi mempunyai nilai ekonomi dan ekologi yang cukup tinggi, 
dengan ciri kekhasan ekosistem dan biodiversity, mulai dari berbagai jenis flora dan 
fauna yang layak dengan sumberdaya alam yang dimiliki sebagai peranan penting bagi 
pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, 
pariwisata dan rekreasi. Hal demikian, mengingat luasan wilayah dan potensi 
sumberdaya alam pada Tahura Banten perlu peranan penting dalam mengetahui kondisi 
hutan saat ini yang memungkinkan adanya perubahan dan kecenderungan di dalamnya 
(Mangold, 1997), dengan cara melakukan penilaian kesehatan hutan. Maulana et al., 
(2021), penilaian kesehatan hutan dibangun atas perspektif ilmu manajemen penyakit 
hutan yang mendefinisikan bahwa hutan dikatakan sehat adalah pengaruh unsur biotik 

dan abiotik (Abimanyu et al., 2019) pada hutan seperti serangga, penyakit, perlakuan 
silvikultur, dan pemanenan. Lebih jauh (O’Laughlin et al., 1994) menyatakan bahwa 
kesehatan hutan adalah tentang bagaimana mempertahankan ekosistem hutan. 
Sementara Safei et al., (2019), kesehatan Tahura dapat dinilai melalui keanekaragaman 
hayati di suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai kriteria keberlanjutan ekosistem 
hutan. Safe’i, et al., (2020), penilaian kesehatan hutan dilakukan pada tingkat biodiversity, 
Tahura dikatakan sehat, jika Tahura tersebut mampu menunjukkan interaksi seimbang 
pada seluruh komponen hutan dari segi ekologis (Safe’i et al., 2021). Oleh sebab itu, 
penting dilakukan penelitian penilaian kesehatan hutan di Blok Koleksi Tumbuhan dan 
atau Satwa Tahura Banten. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu 
mendapatkan nilai status kesehatan hutan pada Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa 
Tahura Banten yang dimaksudkan untuk menilai dan melaporkan kondisi kesehatan saat 
ini berdasarkan indikator ekologis kesehatan hutan.  

 
METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 pada 
Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa di Tahura Banten yang disajikan pada Gambar 1. 
Penelitian lapang dilakukan pada Blok Koleksi Tumbuhan dan Satwa di Tahura Banten, 
sedangkan aktivitas laboratorium dilakukan di Laboratorium Tanah Politeknik Negeri 
Lampung dan Laboratorium Kehutanan SMKN 3 Pandeglang. Penelitian ini 
menggunakan bahan dan alat diantaranya berupa tally sheet, label, plastik, paku payung, 
palu, ban bekas (Ø = 15 cm), pipa pralon (Ø = 1 inch), penggaris (30 cm), meteran (50 m), 
pita meter (50 cm), kompas, GPS, haga meter, magic card, binokuler, kamera digital, alat 
tulis, buku panduan FHM, kuesioner, dan laptop. Adapun objek dalam penelitian ini 
adalah areal Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa. Prosedur penelitian dilakukan 
dalam beberapa tahapan kegiatan meliputi observasi kondisi Tahura Banten, penetapan 
klaster plot, pengukuran kesehatan Tahura, penilaian kesehatan Tahura Banten, dan 
tahapan pengolahan serta analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian berupa 
data primer dan data sekunder. Menurut Suryawan et al., (2015), data primer merupakan 
data yang berasal dari lapangan berupa data hasil pengukuran. Sementara data sekunder 
diperoleh melalui pengumpulan berbagai literatur, baik dari instansi atau lembaga 
terkait sebagai bagian dalam penilaian kesehatan Tahura (Lugina et al., 2017). 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitan 
Figure 1. Research location map 

 
Tahapan observasi kondisi Tahura Banten dilakukan guna melihat dan 

merumuskan kondisi Tahura Banten sebagai dasar penilaian kesehatan Tahura. Hal ini 
dilakukan guna mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi dan membuktikan 
kebenaran dari sebuah penelitian (Apriliyani et al., 2020). Sementara penetapan klaster 
plot Tahura Banten dimaksudkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi serta 
mendata kondisi bio-fisik areal Tahura Banten. Penetapan jumlah klaster plot dilakukan 
dengan menggunakan intensitas sampling (IS) sebesar 1% dari total luasan lokasi 
penelitian. Berdasarkan pada P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar 
Inventarisasi Hutan, dijelaskan terkait penggunaan metode bentuk plot ukur lingkaran, 
persegi empat, titik, dan jalur minimal IS sebesar 0,0025%. Luas area pada blok koleksi 
tumbuhan dan atau satwa sebesar 419,5 Ha, dengan demikian penentuan jumlah plot 
ukur dihasilkan sebanyak 10 klaster plot. Penetapan klaster plot kesehatan hutan 
didasarkan pada desain klaster plot forest health monitoring. Klaster plot FHM adalah 
plot-plot lingkaran yang dibuat (establishment) dalam bentuk desain klaster-plot yang 
dapat mewakili luasan hutan (Mangold, 1997; USDA-FS, 1999) yang disajikan pada 
Gambar 2 sebagai berikut : 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitan 
Figure 1. Research location map 

 
Tahapan observasi kondisi Tahura Banten dilakukan guna melihat dan 

merumuskan kondisi Tahura Banten sebagai dasar penilaian kesehatan Tahura. Hal ini 
dilakukan guna mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi dan membuktikan 
kebenaran dari sebuah penelitian (Apriliyani et al., 2020). Sementara penetapan klaster 
plot Tahura Banten dimaksudkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi serta 
mendata kondisi bio-fisik areal Tahura Banten. Penetapan jumlah klaster plot dilakukan 
dengan menggunakan intensitas sampling (IS) sebesar 1% dari total luasan lokasi 
penelitian. Berdasarkan pada P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar 
Inventarisasi Hutan, dijelaskan terkait penggunaan metode bentuk plot ukur lingkaran, 
persegi empat, titik, dan jalur minimal IS sebesar 0,0025%. Luas area pada blok koleksi 
tumbuhan dan atau satwa sebesar 419,5 Ha, dengan demikian penentuan jumlah plot 
ukur dihasilkan sebanyak 10 klaster plot. Penetapan klaster plot kesehatan hutan 
didasarkan pada desain klaster plot forest health monitoring. Klaster plot FHM adalah 
plot-plot lingkaran yang dibuat (establishment) dalam bentuk desain klaster-plot yang 
dapat mewakili luasan hutan (Mangold, 1997; USDA-FS, 1999) yang disajikan pada 
Gambar 2 sebagai berikut : 
  

 
Gambar 2. Desain klaster plot FHM 

Figure 2. FHM plot cluster design 
 

Kegiatan pengukuran kesehatan hutan dilakukan terhadap indikator-indikator 
ekologis kesehatan Tahura yaitu vitalitas, biodiversitas dan kualitas tapak (Safe’i et al., 
2019). Pengukuran vitalitas dilakukan pada pengukuran kondisi tajuk pohon yang 
dilakukan terhadap pohon-pohon yang berada didalam sub plot. Kondisi tajuk pohon 
dalam metode FHM diukur berdasarkan parameter-parameter sebagai berikut : rasio 
tajuk hidup, kerapatan tajuk, transparansi tajuk, diameter tajuk (Crown Diameter Width 
dan Crown Diameter at 90°), dan dieback (CDB). Pengukuran kondisi tajuk pohon 
didasarkan pada kriteria yang telah dikembangkan oleh Putra (2004). Kemudian 
pengukuran biodiversitas dilakukan pada pengukuran keanekaragaman pohon yang 
berada di dalam sub plot. Semakin beragam jenis tanaman maka semakin baik kondisi 
lahannya (Simarmata et al., 2018), sementara keanekaragaman pohon menyimpan karbon 
dari penilaian kesehatan hutan (Erly et al., 2019). Pengukuran biodiversitas dilakukan 
pada pohon yang berada di dalam sub plot dengan menggunakan kriteria yang 
ditentukan (Salsabila et al., 2021) dengan menggunakan rumus Indeks Shannon-Wiener 
(Odum, 1996). Sementara pengukuran kualitas tapak adalah pengukuran kesuburan 
tanah yang dilakukan pada pengambilan sampel tanah dari 3 buah titik berbentuk 
lingkaran yang berdiameter 15 cm yang berada di antara sub plot. Pengambilan sampel 
tanah dilakukan dengan kedalaman 0-10 cm. Sehingga terdapat 3 sampel tanah dalam 1 
klaster plot dan dikompositkan menjadi 1 sampel. Pengukuran kualitas tapak diwakili 
dengan mengukur kandungan utama, unsur hara (N, P, K) dan pH tanah (Lesmana, 2019). 
Data-data hasil pengukuran tanah di laboratorium tersebut, kemudian dianalisis lebih  
lanjut untuk mengetahui karakteristik kimia tanah dan status kesuburan tanahnya. 
Sementara tahapan penilaian kesehatan Tahura adalah tahapan yang diperoleh dari nilai 
akhir dari hasil pengukuran kondisi kesehatan hutan. Penilaian akhir kesehatan hutan 
tersebut merupakan hasil dari penjumlahan perkalian antara nilai tertimbang dengan 
nilai skor parameter dari masing-masing indikator Kesehatan Tahura. Nilai tertimbang 
merupakan eigen yang diperoleh dengan menggunakan Analysis Networking Process 
(ANP) (Safe’i et al., 2018).  Nilai tertimbang kondisi tajuk (VCR), keanekaragaman pohon 
(H’) dan kualitas tapak (unsur hara N, P, K dan pH tanah) disajikan pada Tabel 1 berikut 
ini.  
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Tabel 1.  Nilai tertimbang VCR, H’, unsur hara N, P, K dan pH pada indikator kesehatan 
Tahura 

Table 1.  VCR, H', nutrients N, P, K and pH weighted values on Tahura health indicators 

Indikator 
Kondisi Tajuk Pohon Keanekaragaman Pohon Kualitas Tapak 

VCR H’ pH N P K 

NT 
0,1 

(Feriansyah et al., 2020) 
0,15 

(Safe’i et al., 2019) 
0,27 

(Safe’i et al., 2019) 0,37* 0,24* 0,39* 

*Sumber (Resources): Data pengolahan lapangan (Field processing data) 
 

Nilai skor didapatkan dari transformasi nilai parameter indikator kondisi tajuk, 
keanekaragaman pohon dan kualitas tapak di lokasi penelitian. Rumus nilai akhir 
Kesehatan Tahura (Safe’i et al., 2020) sebagai berikut : 

 
NKH = Ʃ (NT x NS) 

Keterangan : 
NKH   = nilai akhir kondisi kesehatan hutan 
NT      = nilai tertimbang parameter dari masing-masing indikator kesehatan hutan 
NS      = nilai skor parameter dari masing-masing indikator Kesehatan hutan 
  

Penelitian kesehatan Tahura dibagi ke dalam 3 kelas kategori yaitu: baik, sedang, 
dan buruk. Kategori kesehatan Tahura diperoleh dari nilai ambang batas kesehatan 
hutan. Nilai ambang batas kesehatan Tahura diperoleh berdasarkan nilai tertinggi dan 
terendah pada nilai akhir kesehatan Tahura dalam masing-masing klaster plot FHM. 
Tahapan pengolahan dan analisis data dilakukan terhadap hasil pengukuran penilaian 
kesehatan hutan. Analisis data untuk hasil penilaian Kesehatan hutan dengan Teknik 
FHM menggunakan sistem informasi penilaian Kesehatan hutan (SIPUT). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penilaian Indikator Kondisi Tajuk, Biodiversitas, dan Kualitas Tapak 

Penilaian Kesehatan Tahura Banten penting dilakukan dalam menilai kondisi status 
kesehatan hutan (Safei et al., 2021) yang dilakukan pada tingkat biodiversitas pada suatu 
wilayah yang diidentifikasi sebagai keberlanjutan ekosistem hutan. Hasil pengolahan 
data dihasilkan bahwa nilai status keragaman jenis pohon (H’), kondisi tajuk (VCR),  dan 
kualitas tapak (unsur hara N, P, K dan pH) pada 10 klaster plot di blok tumbuhan dan atau 
satwa yang disajikan pada Tabel 2.  
 
Tabel 2. Nilai status H’, VCR dan LBDS pada masing-masing klaster plot 
Table 2. H', VCR nutrients N, P, K and pH status values on each plot cluster 

Klaster Plot H' VCR pH N P K 
1 0,122 3,832 5,50 0,299 9,976 0,895 
2 0,131 3,871 5,60 0,508 10,707 0,714 
3 0,137 3,875 5,70 0,424 10,278 1,582 
4 0,100 3,912 5,50 0,610 9,655 0,867 
5 0,159 3,713 5,00 0,419 10,023 0,637 
6 0,152 3,826 5,20 0,520 9,894 1,042 
7 0,179 3,799 5,30 0,402 10,244 0,509 
8 0,149 3,943 5,50 0,450 9,962 0,597 
9 0,158 3,781 5,70 0,694 9,927 0,780 
10 0,115 3,946 5,80 0,466 10,826 0,753 

Rataan 0,140 3,850 5,48 0,479 10,149 0,838 
Sumber (Resources): Data pengolahan lapangan (Field processing data) 



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

151PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

Tabel 1.  Nilai tertimbang VCR, H’, unsur hara N, P, K dan pH pada indikator kesehatan 
Tahura 

Table 1.  VCR, H', nutrients N, P, K and pH weighted values on Tahura health indicators 

Indikator 
Kondisi Tajuk Pohon Keanekaragaman Pohon Kualitas Tapak 

VCR H’ pH N P K 

NT 
0,1 

(Feriansyah et al., 2020) 
0,15 

(Safe’i et al., 2019) 
0,27 

(Safe’i et al., 2019) 0,37* 0,24* 0,39* 

*Sumber (Resources): Data pengolahan lapangan (Field processing data) 
 

Nilai skor didapatkan dari transformasi nilai parameter indikator kondisi tajuk, 
keanekaragaman pohon dan kualitas tapak di lokasi penelitian. Rumus nilai akhir 
Kesehatan Tahura (Safe’i et al., 2020) sebagai berikut : 

 
NKH = Ʃ (NT x NS) 

Keterangan : 
NKH   = nilai akhir kondisi kesehatan hutan 
NT      = nilai tertimbang parameter dari masing-masing indikator kesehatan hutan 
NS      = nilai skor parameter dari masing-masing indikator Kesehatan hutan 
  

Penelitian kesehatan Tahura dibagi ke dalam 3 kelas kategori yaitu: baik, sedang, 
dan buruk. Kategori kesehatan Tahura diperoleh dari nilai ambang batas kesehatan 
hutan. Nilai ambang batas kesehatan Tahura diperoleh berdasarkan nilai tertinggi dan 
terendah pada nilai akhir kesehatan Tahura dalam masing-masing klaster plot FHM. 
Tahapan pengolahan dan analisis data dilakukan terhadap hasil pengukuran penilaian 
kesehatan hutan. Analisis data untuk hasil penilaian Kesehatan hutan dengan Teknik 
FHM menggunakan sistem informasi penilaian Kesehatan hutan (SIPUT). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penilaian Indikator Kondisi Tajuk, Biodiversitas, dan Kualitas Tapak 

Penilaian Kesehatan Tahura Banten penting dilakukan dalam menilai kondisi status 
kesehatan hutan (Safei et al., 2021) yang dilakukan pada tingkat biodiversitas pada suatu 
wilayah yang diidentifikasi sebagai keberlanjutan ekosistem hutan. Hasil pengolahan 
data dihasilkan bahwa nilai status keragaman jenis pohon (H’), kondisi tajuk (VCR),  dan 
kualitas tapak (unsur hara N, P, K dan pH) pada 10 klaster plot di blok tumbuhan dan atau 
satwa yang disajikan pada Tabel 2.  
 
Tabel 2. Nilai status H’, VCR dan LBDS pada masing-masing klaster plot 
Table 2. H', VCR nutrients N, P, K and pH status values on each plot cluster 

Klaster Plot H' VCR pH N P K 
1 0,122 3,832 5,50 0,299 9,976 0,895 
2 0,131 3,871 5,60 0,508 10,707 0,714 
3 0,137 3,875 5,70 0,424 10,278 1,582 
4 0,100 3,912 5,50 0,610 9,655 0,867 
5 0,159 3,713 5,00 0,419 10,023 0,637 
6 0,152 3,826 5,20 0,520 9,894 1,042 
7 0,179 3,799 5,30 0,402 10,244 0,509 
8 0,149 3,943 5,50 0,450 9,962 0,597 
9 0,158 3,781 5,70 0,694 9,927 0,780 
10 0,115 3,946 5,80 0,466 10,826 0,753 

Rataan 0,140 3,850 5,48 0,479 10,149 0,838 
Sumber (Resources): Data pengolahan lapangan (Field processing data) 

Penilaian indikator vitalitas dihitung berdasarkan kondisi tajuk pohon yang dapat 
diketahui melalui penilaian lima parameter tajuk yang harus dinilai (nilai VCR) (Safe’i et 
al., 2018). Nilai rata-rata klaster plot pada kondisi tajuk pohon sebesar 3,850. Nilai 
tersebut menggambarkan tingkat kondisi tajuk pohon di Blok Koleksi Tumbuhan dan 
atau Satwa dengan kondisi baik yang mendukung kesehatan pohon secara umum. Safe’i 
et al., (2021), kondisi tajuk yang lebar dan lebat menggambarkan pertumbuhan yang 
cepat dan mendukung Kesehatan pohon serta mampu menyimpan karbon dari hasil 
penilaian kesehatan hutan (Erly et al., 2019). Selaras dalam Safe’i et al., (2019), bahwa 
parameter kondisi tajuk tersebut dapat menggambarkan terkait kesehatan Tahura 
secara umum, dimana laju pertumbuhan yang cepat dapat dinilai dari tajuk yang lebar 
dan lebat, serta sangat berpengaruh  terhadap perbedaan suhu, baik suhu diantara 
lapisan atas Tahura maupun dengan lapisan bawahnya (Ewusie, 1990). Sementara Haikal 
et al., (2020), kelebatan tajuk berpengaruh terhadap kerapatan yang tinggi yang dapat 
diartikan memiliki tutupan tajuk dengan dedaunan yang rimbun, sehingga Asriyanti dan 
Imasari, (2015) kebutuhan untuk fotosintesis dalam mendukung pertumbuhan pohon 
dapat terpenuhi. Berdasarkan pada Tabel 2 diatas menggambarkan bahwa tingkat 
kondisi tajuk yang baik dari 10 klaster plot pada Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa. 
Hal demikian perlu dijaga dan dipelihara dengan baik agar kualitas tajuk melalui 
tumbuhnya daun-daun baru penyusun tajuk pohon tetap dalam kondisi baik. 

Penilaian indikator biodiversitas ditunjukkan untuk mendapatkan tingkat 
keragaman suatu pohon pada ekosistem yang terjadi di dalam kawasan dengan 
komposisi pohon yang ada di dalamnya. Nilai rata-rata klaster plot indeks biodiversitas 
sebesar 0,140 (Tabel 2) yang didasarkan pada penilaian biodiversitas dengan 
menggunakan indeks keanekaragaman dengan rumus Shannon-Weiner Index  
(Soerianegara dan Indrawan, 2005). Hal demikian menunjukkan keragaman pohon di 
Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa kurang stabil. Kurang stabilnya nilai biodiversitas 
tersebut adanya perubahan dan aktivitas yang terjadi dari interaksi antara manusia dan 
lingkunganya seperti kerusakan, mortalitas, natalitas, pertumbuhan, perkembangan dan 
migrasi. Naisumu (2018), hasil nilai keragaman pohon tersebut masuk dalam kategori 
rendah yang berarti keragaman kondisi ekosistem dan tekanan ekologisnya perlu upaya 
untuk ditingkatkan kembali. Demikian pula Simarmata et al., (2018), menjelaskan bahwa 
tingkat kestabilan keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh kondisi lahan, semakin 
beragam tanaman maka semakin baik kondisi lahannya, demikian sebaliknya semakin 
kurang stabil keragaman jenis, maka kondisi lahanya kurang baik. Keanekaragaman 
pohon berbanding lurus dengan tingkat kelenturan suatu jenis dalam ekosistem dan 
dalam pengelolaan yang baik tentunya terdapat keanekaragaman pohon salah satunya 
dari jenis yang beragam akan menghasilkan strata tajuk yang berbeda sehingga dapat 
mencegah erosi dan mencegah terjadinya longsor (Feriansyah et al., 2020).  Oleh sebab 
itu pengelolaan Tahura Banten di Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa ini perlu 
dilakukan peningkatan keanekaragaman pohon dengan melakukan penanaman 
pepohonan dengan berbagai jenis, agar keseimbangan ekologi lingkungan dapat terjaga 
dan keanekaragaman pohon tidak rendah. 

Pengukuran parameter kualitas tapak dapat diketahui dengan menilai kesuburan 
tanahnya. Kualitas tapak diperoleh melalui penilaian kesuburan tanah yang dilakukan 
berdasarkan pada kisaran nilai kondisi unsur hara N, P, K dan pH tanah. Berdasarkan 
pada Tabel 2 menunjukkan 10 klaster plot dengan nilai rataan unsur hara N 0,479 %, 
unsur hara P 10,149 ppm dan unsur hara K sebesar 0,838 mg/100gr. Sementara nilai 
rataan pHnya sebesar 5,48. Hal demikian menunjukkan bahwa kriteria unsur hara N 
rendah, unsur hara P sedang dan unsur hara K tinggi, sedangkan pH dengan kriteria 
masam (Lembaga Penelitian Tanah Bogor, 1983). Rendahnya unsur hara N pada Blok 
Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa mengidentifikasi bahwa telah terjadi penurunan 
jumlah nitrogen yang dipengaruhi oleh penurunan jumlah bahan organik dan 
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mikroorganisme tanah di lokasi tersebut. Sementara unsur hara P tersebut 
mengidentifikasi kondisi hara tanah yang dikategorikan sedang terutama unsur hara P 
yang tersedia ini diduga karena meningkatnya pH tanahnya (Rahmah et al., 2014). 
Demikian pula tingginya unsur hara K mengidentifikasi bahwa kadar hara pada kerak 
bumi atau pada permukaan tanah di lokasi tersebut memiliki kadar yang cukup tinggi 
dan semakin dalam dari permukaan maka kadar hara unsur K tanah semakin rendah 
(Yamani, 2012). Nilai pH tanah yang masam menunjukkan bahwa di Blok Koleksi 
Tumbuhan dan atau Satwa tersebut kurang subur. Hal demikian rendahnya nilai pH 
dapat terjadi karena pada posisi lahan ini lebih rentan terkena pukulan hujan secara 
langsung. Air hujan ini memiliki sifat masam yang dapat terlarut di dalam tanah sehingga 
membuat pH tanah menjadi lebih masam (Mukhlis, 2014). Dengan demikian menurut 
Saidy (2018), pada Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa dengan pH tanah yang kurang 
subur tersebut menyebabkan penurunan daya sangga tanah, sehingga diperlukan 
pengapuran untuk meningkatkan pH tanah.  
 
Perolehan Nilai Skor Kesehatan Tahura Banten    

Tahura dikatakan sehat apabila telah memenuhi fungsi sebagaimana fungsi utama 
yang ditetapkan sebelumnya (Safe’i et al., 2021). Perolehan nilai skor kesehatan Tahura 
disajikan pada Tabel 3. Hal demikian dijelaskan oleh Rochmah et al., (2020) menunjukkan 
bahwa tinggi rendahnya nilai skor parameter ekologi kesehatan hutan (Salsabila et al., 
2021) sangat berpengaruh terhadap nilai akhir kondisi kesehatan Tahura. Semakin tinggi 
nilai skor yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula kesehatan Tahuranya, 
begitupun sebaliknya semakin rendah nilai skor parameter ekologis, maka akan semakin 
kecil pula kesehatan Tahuranya. Berdasarkan pada Tabel 3 tersebut, nilai skor tertinggi 
yaitu 10 dengan nilai kelas masing-masing parameter sebesar 0,171-0,179 (keragaman 
jenis), 3,923-3,946 (kondisi tajuk), 0,655-0,694 (unsur hara N), 10,709-10,826 (unsur hara 
P), 1,475-1,582 (unsur hara K), dan 5,72-5,80 (pH tanah). Sedangkan nilai skor terendah 
yaitu 1 dengan nilai kelas 0,100-0,107 (keragaman jenis), 3,713-3,735 (kondisi tajuk), 
0,299-0,338 (unsur hara N), 9,655-9,771 (unsur hara P), 0,509-0,615 (unsur hara K), dan 
5,00-5,07 (pH tanah).  

 
Tabel 3. Nilai skor pada tiap parameter dalam klaster plot 
Table 3. Score values on each parameter in a plot cluster 

Nilai Skor Kelas H' Kelas VCR pH N P K 
1 0,100-0,107 3,713-3,735 5,00-5,07 0,299-0,338 9,655-9,771 0,509-0,615 
2 0,108-0,115 3,736-3,759 5,08-5,15 0,339-0,377 9,772-9,888 0,616-0,723 
3 0,116-0,123 3,760-3,782 5,16-5,23 0,378-0,417 9,889-10,005 0,724-0,830 
4 0,124-0,131 3,783-3,805 5,24-5,31 0,418-0,456 10,006-10,122 0,831-0,937 
5 0,132-0,138 3,806-3,829 5,32-5,39 0,457-0,496 10,123-10,240 0,938-1,045 
6 0,139-0,146 3,830-3,852 5,40-5,47 0,497-0,535 10,241-10,357 1,046-1,152 
7 0,147-0,154 3,853-3,875 5,48-5,55 0,536-0,575 10,358-10,474 1,153-1,259 
8 0,155-0,162 3,876-3,899 5,56-5,63 0,576-0,614 10,475-10,591 1,260-1,366 
9 0,163-0,170 3,900-3,922 5,64-5,71 0,615-0,654 10,592-10,708 1,367-1,474 
10 0,171-0,179 3,923-3,946 5,72-5,80 0,655-0,694 10,709-10,826 1,475-1,582 

Sumber (Resources): Data pengolahan lapangan (Field processing data) 
 
Nilai Ambang Batas Kesehatan Tahura Banten 

Nilai ambang batas kesehatan Tahura Banten di Blok Koleksi Tumbuhan dan atau 
Satwa diperoleh berdasarkan dari nilai interval dari nilai akhir kondisi kesehatan Tahura. 
Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai skor parameter indikator ekologis 
kesehatan hutan sangat berpengaruh terhadap nilai akhir kondisi kesehatan hutan 
(Arianasari et al., 2021). Nilai ambang batas kategori kesehatan Tahura dapat dilihat pada 
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mikroorganisme tanah di lokasi tersebut. Sementara unsur hara P tersebut 
mengidentifikasi kondisi hara tanah yang dikategorikan sedang terutama unsur hara P 
yang tersedia ini diduga karena meningkatnya pH tanahnya (Rahmah et al., 2014). 
Demikian pula tingginya unsur hara K mengidentifikasi bahwa kadar hara pada kerak 
bumi atau pada permukaan tanah di lokasi tersebut memiliki kadar yang cukup tinggi 
dan semakin dalam dari permukaan maka kadar hara unsur K tanah semakin rendah 
(Yamani, 2012). Nilai pH tanah yang masam menunjukkan bahwa di Blok Koleksi 
Tumbuhan dan atau Satwa tersebut kurang subur. Hal demikian rendahnya nilai pH 
dapat terjadi karena pada posisi lahan ini lebih rentan terkena pukulan hujan secara 
langsung. Air hujan ini memiliki sifat masam yang dapat terlarut di dalam tanah sehingga 
membuat pH tanah menjadi lebih masam (Mukhlis, 2014). Dengan demikian menurut 
Saidy (2018), pada Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa dengan pH tanah yang kurang 
subur tersebut menyebabkan penurunan daya sangga tanah, sehingga diperlukan 
pengapuran untuk meningkatkan pH tanah.  
 
Perolehan Nilai Skor Kesehatan Tahura Banten    

Tahura dikatakan sehat apabila telah memenuhi fungsi sebagaimana fungsi utama 
yang ditetapkan sebelumnya (Safe’i et al., 2021). Perolehan nilai skor kesehatan Tahura 
disajikan pada Tabel 3. Hal demikian dijelaskan oleh Rochmah et al., (2020) menunjukkan 
bahwa tinggi rendahnya nilai skor parameter ekologi kesehatan hutan (Salsabila et al., 
2021) sangat berpengaruh terhadap nilai akhir kondisi kesehatan Tahura. Semakin tinggi 
nilai skor yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula kesehatan Tahuranya, 
begitupun sebaliknya semakin rendah nilai skor parameter ekologis, maka akan semakin 
kecil pula kesehatan Tahuranya. Berdasarkan pada Tabel 3 tersebut, nilai skor tertinggi 
yaitu 10 dengan nilai kelas masing-masing parameter sebesar 0,171-0,179 (keragaman 
jenis), 3,923-3,946 (kondisi tajuk), 0,655-0,694 (unsur hara N), 10,709-10,826 (unsur hara 
P), 1,475-1,582 (unsur hara K), dan 5,72-5,80 (pH tanah). Sedangkan nilai skor terendah 
yaitu 1 dengan nilai kelas 0,100-0,107 (keragaman jenis), 3,713-3,735 (kondisi tajuk), 
0,299-0,338 (unsur hara N), 9,655-9,771 (unsur hara P), 0,509-0,615 (unsur hara K), dan 
5,00-5,07 (pH tanah).  

 
Tabel 3. Nilai skor pada tiap parameter dalam klaster plot 
Table 3. Score values on each parameter in a plot cluster 

Nilai Skor Kelas H' Kelas VCR pH N P K 
1 0,100-0,107 3,713-3,735 5,00-5,07 0,299-0,338 9,655-9,771 0,509-0,615 
2 0,108-0,115 3,736-3,759 5,08-5,15 0,339-0,377 9,772-9,888 0,616-0,723 
3 0,116-0,123 3,760-3,782 5,16-5,23 0,378-0,417 9,889-10,005 0,724-0,830 
4 0,124-0,131 3,783-3,805 5,24-5,31 0,418-0,456 10,006-10,122 0,831-0,937 
5 0,132-0,138 3,806-3,829 5,32-5,39 0,457-0,496 10,123-10,240 0,938-1,045 
6 0,139-0,146 3,830-3,852 5,40-5,47 0,497-0,535 10,241-10,357 1,046-1,152 
7 0,147-0,154 3,853-3,875 5,48-5,55 0,536-0,575 10,358-10,474 1,153-1,259 
8 0,155-0,162 3,876-3,899 5,56-5,63 0,576-0,614 10,475-10,591 1,260-1,366 
9 0,163-0,170 3,900-3,922 5,64-5,71 0,615-0,654 10,592-10,708 1,367-1,474 
10 0,171-0,179 3,923-3,946 5,72-5,80 0,655-0,694 10,709-10,826 1,475-1,582 

Sumber (Resources): Data pengolahan lapangan (Field processing data) 
 
Nilai Ambang Batas Kesehatan Tahura Banten 

Nilai ambang batas kesehatan Tahura Banten di Blok Koleksi Tumbuhan dan atau 
Satwa diperoleh berdasarkan dari nilai interval dari nilai akhir kondisi kesehatan Tahura. 
Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai skor parameter indikator ekologis 
kesehatan hutan sangat berpengaruh terhadap nilai akhir kondisi kesehatan hutan 
(Arianasari et al., 2021). Nilai ambang batas kategori kesehatan Tahura dapat dilihat pada 

Tabel 4. Hal demikian menunjukkan bahwa nilai ambang batas status kesehatan Tahura 
Banten dibagi 3 kategori yaitu baik, sedang dan buruk dengan kelas nilai paling rendah 
sebesar 4,790 dan kelas nilai paling tinggi sebesar 10,700. 
 
Tabel 4. Nilai ambang batas status kesehatan Tahura 
Table 4. Tahura health status threshold value 

No. Kategori Kelas Nilai 
1 Baik 8,730-10,700 
2 Sedang 6,760-8,729 
3 Buruk 4,790-6,759 

Sumber (Resources): Data pengolahan lapangan (Field processing data) 
 
Kategori Nilai Akhir Kesehatan Tahura Banten  

Kategori kesehatan Tahura di Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa diperoleh 
berdasarkan nilai akhir. Nilai akhir kesehatan Tahura Banten tertinggi sebesar 10,700 
yang terletak pada klaster plot 3, sedangkan nilai terendah sebesar 4,790 yang teletak 
pada klaster plot 5 (Tabel 5). Sementara dari 10 klastet plot nilai akhir kesehatan Tahura 
menunjukkan rata-rata sebesar 7,580 yang menunjukkan kategori sedang. Hal demikian 
menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perlakuan intensif dalam meningkatkan status 
kesehatan Tahura Banten sebagai strategi perlindungan keanekaragaman flora (Safe’i et 
al., 2021). Kondisi kategori kesehatan hutan yang paling sehat terdapat pada klaster plot 
3, 9 dan 10. Sebaliknya kesehatan Tahura dengan kategori buruk terdapat pada klaster 
plot 1, 5, 7 dan 8. Sementara kategori sedang terdapat pada klaster plot 2, 4 dan 6. Hasil 
data yang diperoleh dapat dikategorikan bahwa kondisi kesehatan Tahura Banten di Blok 
Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa 30% baik, 30% sedang dan 40% buruk. 
 
Tabel 5. Nilai akhir status kesehatan Tahura Banten 
Table 5. Final value of Tahura Banten health status 

Klaster Plot NKH Kategori 
1 5,350 Buruk 
2 8,620 Sedang 
3 10,700 Baik 
4 7,700 Sedang 
5 4,790 Buruk 
6 7,250 Sedang 
7 5,920 Buruk 
8 6,530 Buruk 
9 9,520 Baik 
10 9,420 Baik 

Rataan 7,580 Sedang 
Sumber (Resources): Data pengolahan lapangan (Field processing data) 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai status kesehatan Tahura Banten di 
Blok Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa berada pada kondisi sedang (7,580) dengan nilai 
ambang batas 6,760-8,729 sebesar 30%, yang mampu mendefinisikan kondisi cukup 
sehat. Hasil nilai status yang diperoleh dapat dikategorikan 30% baik, 30% sedang dan 
40% buruk. Nilai status kesehatan Tahura penting dalam pengelolaan Tahura Banten 
terutama dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada indikator-indikator 
ekologis yang menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan hutan. 
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ABSTRAK 

Anggrek merupakan salah satu komoditas florikultura penting di Indonesia yang 
memiliki peran dalam industri hortikultura sebagai tanaman hias bunga potong. Menurut 
data IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), 
spesies anggrek Dendrobium lineale masuk ke dalam redlist yang berarti spesies ini harus 
mendapat perhatian khusus agar terjaga dari hampir terancam punah. Salah satu upaya 
untuk menjaga agar anggrek spesies tidak terancam punah yaitu melalui konservasi ex 
situ melalui kultur in vitro biji hasil selfing. Penelitian yang terdiri dari dua percobaan ini 
dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung 
dari bulan Agustus 2021 sampai dengan April 2022.  Kedua percobaan menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan tiga ulangan. Percobaan I adalah studi 
pengecambahan biji anggrek Dendrobium lineale Blue, bertujuan untuk mempelajari 
pengaruh jenis media dasar Growmore (NPK 32:10:10) dan Growmore (NPK 20:20:20), 
dan pemberian benziladenin/BA (0, 0,1 dan 0,5 mg/l) terhadap pengecambahan biji dan 
pertumbuhan protokorm anggrek. Percobaan II adalah studi pembesaran seedling in 
vitro, bertujuan untuk mempelajari pengaruh jenis media dasar Growmore (NPK 
32:10:10) atau Gaviota (NPK 21:21:21) dan pemberian KNO3 (0, 1 dan 2 g/l) terhadap 
pertumbuhan in vitro seedling anggrek Dendrobium lineale Blue.  

Hasil percobaan pengecambahan biji anggrek Dendrobium lineale Blue 
menunjukkan bahwa media dasar Growmore (NPK 32:10:10) menghasilkan bobot 100 
protokorm Dendrobium lineale Blue in vitro yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
media dasar Growmore (NPK 20:20:20).  Penambahan BA pada konsentrasi 0,1 dan 0,5 
mg/l menekan pertumbuhan protokorm anggrek untuk membentuk primordia daun. 
Media dasar dan konsentrasi BA tidak berinteraksi dalam mempengaruhi 
pengecambahan dan pertumbuhan protokorm anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro. 
Hasil percobaan pembesaran seedling Dendrobium lineale Blue in vitro menunjukkan 
bahwa media dasar Growmore (NPK 32:10:10) menghasilkan pertumbuhan seedling lebih 
baik daripada Gaviota (NPK 21:21:21), yang ditunjukkan oleh variabel jumlah daun, lebar 
daun, dan bobot segar seedling. Penambahan KNO3 2 g/l meningkatkan pertumbuhan 
seedling anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro pada variabel jumlah daun. Media 
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dasar dan konsentrasi KNO3 tidak berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan 
seedling anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro. 
 
Kata kunci:  BA, Dendrobium lineale Blue, KNO3, media dasar, pembesaran seedling, 

pengecambahan biji in vitro, pupuk. 
 

PENDAHULUAN 
Anggrek merupakan salah satu komoditas florikultura penting di Indonesia yang 

memiliki peran dalam industri hortikultura sebagai tanaman hias bunga potong. Salah 
satu jenis anggrek Dendrobium yang ada di Indonesia adalah Dendrobium lineale Blue.  
Anggrek ini tergolong ke dalam famili Orchidacea dengan ordo Asparagales yang 
tersebar di daerah Papua Nugini, Papuasia, dan Asia Tropis. Nama ilmiah spesies ini 
pertama kali diterbitkan oleh Rolfe tahun 1889 (Orchidroots, 2017).  Dendrobium lineale 
Blue umumnya dikenal dengan anggrek alam atau biasa disebut anggrek spesies yang 
tumbuh secara alami di tempat yang kurang terpelihara oleh manusia.  Anggrek ini 
berperan penting biodeversitas dan sebagai indukan untuk persilangan, sehingga 
mendapatkan varietas-varietas baru. 

Menurut data IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources) 2018, spesies anggrek Dendrobium lineale masuk ke dalam redlist yang berarti 
spesies ini harus mendapat perhatian khusus agar terjaga dari hampir terancam punah. 
Salah satu upaya untuk menjaga agar anggrek spesies tidak terancam punah yaitu 
melalui konservasi ex situ melalui kultur in vitro biji hasil selfing (Chadburn & 
Schuiteman, 2018).   

Keberhasilan menumbuhkan anggrek secara in vitro sangat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor seperti penggunaan media kultur yang sesuai, pemberian zat pengatur 
tumbuh (ZPT), dan bahan organik yang tepat. Salah satu zat pengatur tumbuh yang 
sering digunakan adalah zat pengatur tumbuh yang berasal dari kelompok sitokinin 6-
Benzyl Amino Purine (BAP) atau benziladenin (BA).  Sitokinin merupakan salah satu 
senyawa yang dapat meningkatkan pembelahan sel pada jaringan tanaman serta 
mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  

Pemanfaatan bahan kimia murni dalam kultur jaringan tanaman memerlukan biaya 
media yang tinggi, sehingga diperlukan adanya alternatif untuk mengurangi pengeluaran 
biaya pada media.  Bahan yang menjadi alternatif pengganti bahan kimia murni yaitu 
bahan kimia teknis, seperti halnya KNO3 teknis.  Harga bahan kimia murni KNO3 
mencapai Rp1.500.000/kg, sedangkan harga bahan kimia teknis KNO3 hanya 
Rp22.000/kg.  Berdasarkan perbedaan harga antara kedua bahan kimia tersebut terlihat 
perbedaan harga yang signifikan dan dapat menekan biaya produksi (Karyanti dan 
Royani, 2013).  Dalam penelitian ini, dilakukan penambahan beberapa konsentrasi KNO3 
untuk media pembesaran anggrek Dendrobium lineale Blue. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka perlu untuk dilakukan 
penelitian yang mempelajari pengaruh jenis media dasar dan pemberian konsentrasi BA 
terhadap pertumbuhan kecambah anggrek Dendrobium lineale Blue dan pengaruh jenis 
media dasar dan pemberian konsentrasi KNO3 terhadap pertumbuhan seedling anggrek 
Dendrobium lineale Blue secara in vitro. 
 
BAHAN DAN METODE 
Percobaan I: Pengaruh Kandungan NPK dalam Pupuk Growmore dan Benziladenin 
(BA) terhadap Pengecambahan Biji anggrek Dendrobium lineale Blue In Vitro 

Percobaan ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanaman, Fakultas Pertanian, 
Universitas Lampung  mulai bulan Agustus 2021 sampai bulan Desember 2021. Percobaan 
dilaksanakan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam perlakuan dan tiga 
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dasar dan konsentrasi KNO3 tidak berinteraksi dalam mempengaruhi pertumbuhan 
seedling anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro. 
 
Kata kunci:  BA, Dendrobium lineale Blue, KNO3, media dasar, pembesaran seedling, 

pengecambahan biji in vitro, pupuk. 
 

PENDAHULUAN 
Anggrek merupakan salah satu komoditas florikultura penting di Indonesia yang 

memiliki peran dalam industri hortikultura sebagai tanaman hias bunga potong. Salah 
satu jenis anggrek Dendrobium yang ada di Indonesia adalah Dendrobium lineale Blue.  
Anggrek ini tergolong ke dalam famili Orchidacea dengan ordo Asparagales yang 
tersebar di daerah Papua Nugini, Papuasia, dan Asia Tropis. Nama ilmiah spesies ini 
pertama kali diterbitkan oleh Rolfe tahun 1889 (Orchidroots, 2017).  Dendrobium lineale 
Blue umumnya dikenal dengan anggrek alam atau biasa disebut anggrek spesies yang 
tumbuh secara alami di tempat yang kurang terpelihara oleh manusia.  Anggrek ini 
berperan penting biodeversitas dan sebagai indukan untuk persilangan, sehingga 
mendapatkan varietas-varietas baru. 

Menurut data IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources) 2018, spesies anggrek Dendrobium lineale masuk ke dalam redlist yang berarti 
spesies ini harus mendapat perhatian khusus agar terjaga dari hampir terancam punah. 
Salah satu upaya untuk menjaga agar anggrek spesies tidak terancam punah yaitu 
melalui konservasi ex situ melalui kultur in vitro biji hasil selfing (Chadburn & 
Schuiteman, 2018).   

Keberhasilan menumbuhkan anggrek secara in vitro sangat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor seperti penggunaan media kultur yang sesuai, pemberian zat pengatur 
tumbuh (ZPT), dan bahan organik yang tepat. Salah satu zat pengatur tumbuh yang 
sering digunakan adalah zat pengatur tumbuh yang berasal dari kelompok sitokinin 6-
Benzyl Amino Purine (BAP) atau benziladenin (BA).  Sitokinin merupakan salah satu 
senyawa yang dapat meningkatkan pembelahan sel pada jaringan tanaman serta 
mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  

Pemanfaatan bahan kimia murni dalam kultur jaringan tanaman memerlukan biaya 
media yang tinggi, sehingga diperlukan adanya alternatif untuk mengurangi pengeluaran 
biaya pada media.  Bahan yang menjadi alternatif pengganti bahan kimia murni yaitu 
bahan kimia teknis, seperti halnya KNO3 teknis.  Harga bahan kimia murni KNO3 
mencapai Rp1.500.000/kg, sedangkan harga bahan kimia teknis KNO3 hanya 
Rp22.000/kg.  Berdasarkan perbedaan harga antara kedua bahan kimia tersebut terlihat 
perbedaan harga yang signifikan dan dapat menekan biaya produksi (Karyanti dan 
Royani, 2013).  Dalam penelitian ini, dilakukan penambahan beberapa konsentrasi KNO3 
untuk media pembesaran anggrek Dendrobium lineale Blue. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka perlu untuk dilakukan 
penelitian yang mempelajari pengaruh jenis media dasar dan pemberian konsentrasi BA 
terhadap pertumbuhan kecambah anggrek Dendrobium lineale Blue dan pengaruh jenis 
media dasar dan pemberian konsentrasi KNO3 terhadap pertumbuhan seedling anggrek 
Dendrobium lineale Blue secara in vitro. 
 
BAHAN DAN METODE 
Percobaan I: Pengaruh Kandungan NPK dalam Pupuk Growmore dan Benziladenin 
(BA) terhadap Pengecambahan Biji anggrek Dendrobium lineale Blue In Vitro 

Percobaan ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanaman, Fakultas Pertanian, 
Universitas Lampung  mulai bulan Agustus 2021 sampai bulan Desember 2021. Percobaan 
dilaksanakan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam perlakuan dan tiga 

ulangan.  Perlakuan disusun secara faktorial 2 x 3. Faktor pertama adalah media dasar 
yang terdiri dari pupuk lengkap Growmore (20:20:20) dan pupuk lengkap Growmore 
(32:10:10).  Sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi BA yaitu 0; 0,1; dan 0,5 mg/l.  
Setiap satuan percobaan terdiri dari 6 botol kultur yang disemaikan biji anggrek 
Dendrobium lineale Blue dengan volume sama pada setiap ulangan dengan cara yaitu 
ditakar dengan ujung spatula steril.  Bobot biji anggrek untuk 5 spatula yaitu 0,0212 gr 
atau 21,2 mg. Homogenitas ragam antarperlakuan diuji dengan Uji Bartlett.  Pemisahan 
nilai tengah dilakukan dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) pada taraf α 5% 
menggunakan aplikasi minitab 21.1.0. Sebelum dilakukan Botol media kultur yang sudah 
disterilkan disimpan didalam ruang penyimpanan media selama beberapa hari sebelum 
digunakan, untuk meyakinkan dalam penggunaan apakah sterilisasi yang dilakukan 
berhasil atau tidak.  Jika dalam beberapa hari media sudah terkontaminasi cendawan 
atau bakteri, hal tersebut menunjukkan bahwa sterilisasi gagal dilakukan sehingga media 
tersebut tidak dapapenanaman biji anggrek, polong anggrek Dendrobium lineale Blue 
yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu.  Sterilisasi dilakukan dengan cara 
membersihkan kotoran yang menempel pada polong buah Dendrobium lineale Blue 
dengan dicuci di bawah air keran yang mengalir secara hati-hati dan diberi detergen 
pada bagian permukaannya.  Kemudian, sterilisasi polong buah anggrek dilakukan di 
dalam Laminar Air Flow Cabinet (LAFC).  Polong buah direndam-kocok dalam laruan 
pemutih komersial 30% (30 ml pemutih komersial dan 70 ml air steril) dan Tween-20 
sebanyak 4 tetes selama 15 menit lalu dibilas air steril 3x.  Setelah itu, polong dicelupkan 
ke dalam spirtus dengan cepat dan dibakar sampai nyala api di permukaan buah padam 
atau hilang.  Pembakaran dilakukan 2x, lalu polong diletakkan di atas keramik steril dan 
dipotong bagian ujung dan pangkalnya kemudian dibelah di kedua sisinya dengan 
menggunakan pisau scalpel steril sehingga biji-bijinya terlihat seperti debu. Selanjutnya, 
setelah biji disemaikan diatas permukaan media, botol diletakkan di rak-rak ruang kultur 
yang suhunya 24 ± 20C dengan pencahayaan lampu fluoresens (TL) berintensitas ±1000 
lux secara terus-menerus.  Pengamatan yang dilakukan yaitu pengamatan mikroskopis 
pada stadia pengecambahan pada umur 2, 4, 6, dan 8 MST; menghitung skoring dengan 
mengurutkan banyaknya jumlah biji anggrek yang berkecambah.  Biji anggrek yang 
berkecambah sedikit sebagai skoring 1, agak banyak sebagai skoring 2, banyak sebagai 
skoring 3, dan sangat banyak sebagai skoring 4 (Gambar 1); dan pengamatan bobot 100 
protokorm yang berkecambah saat 8 MST. 
 

    
Kecambah sedikit (1) Agak banyak (2) Banyak (3) Sangat Banyak (4) 

 
Gambar 1. Penampakan visual kriteria skoring biji yang berkecambah umur 8 MST. 

 
 
 
Percobaan II: Pengaruh Jenis Pupuk Lengkap untuk Media Dasar dan Penambahan 
Konsentrasi KNO3 terhadap Pertumbuhan Seedling Dendrobium lineale Blue In Vitro 

Percobaan ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanaman, Fakultas Pertanian, 
Universitas Lampung  mulai bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022. Percobaan 
dilaksanakan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam perlakuan dan tiga 
ulangan.  Perlakuan disusun secara faktorial 2 x 3.  Faktor pertama adalah media dasar 
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yaitu pupuk lengkap Growmore (NPK 32:10:10) dan pupuk lengkap Gaviota (NPK 21:21:21).  
Faktor kedua adalah penambahan KNO3 dengan konsentrasi 0, 1, dan 2 g/l.  Setiap 
satuan percobaan terdiri dari 6 botol kultur yang berisi masing-masing 10 . atau 3 bulan 
dikecambahkan di media perlakuan dan 1 bulan di media prekondisi) yang berasal dari 
pengecambahan anggrek Dendrobium lineale Blue.   Setelah eksplan ditanam, botol 
ditutup kembali dan diikat dengan karet.  Kemudian botol tersebut diberi label tanggal 
penanaman dan jenis bahan tanaman yang digunakan.  Selanjutnya botol diletakkan di 
rak-rak ruang kultur yang suhunya 24 ± 20C dengan pencahayaan lampu fluoresens (TL) 
berintensitas ±1000 lux secara terus-menerus. 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung tinggi seedling (cm), jumlah daun 
(helai), lebar daun (cm), jumlah akar (helai), panjang akar (cm), dan bobot segar seedling 
(g), setelah dikulturkan selama 12 MST .   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Percobaan I: Pengaruh Kandungan NPK dalam Pupuk Growmore dan Benziladenin 
(BA) terhadap Pengecambahan Biji anggrek Dendrobium lineale Blue In Vitro 
Pengamatan mikroskopis proses pertumbuhan dan perkembangan pada stadia 
pengecambahan umur 2, 4, 6, dan 8 MST 

Pertumbuhan dan perkembangan biji anggrek Dendrobium lineale Blue dari biji 
menjadi protokorm selama proses perkecambahan dilihat dengan mikroskop.   
a. Pada umur 2 MST (Minggu Setelah Tanam) biji mulai menampakkan pertumbuhan dan 

perkembangannya, karena setelah biji disemai pada media akan terjadi imbibisi pada 
embrio, air masuk melalui testa dan embrio membesar.  Sel-sel embrio mulai terlihat 
mengalami proses pertumbuhan, sel-sel mulai berubah menjadi hijau, hal ini karena 
terjadi perubahan dari plastida menjadi klorofil yang berwarna hijau dan biji tersebut 
masih diselubungi testa. 

b. Pada umur 4 MST embrio berbetuk lebih bulat dan sudah membesar, sehingga 
merobek testa (kulit biji) (Gambar 2). 

c. Pada umur 6 MST, perlakuan Growmore tanpa BA, pertumbuhan dan perkembangan 
protokorm dari globular membentuk primordia daun sudah terlihat, sedangkan untuk 
perlakuan lain belum muncul primordia daunnya (Gambar 2). 

d. Pada umur 8 MST, perlakuan Growmore tanpa BA pertumbuhan dan perkembangan 
globular tumbuh memanjang dan melebar membentuk primordia daun (Gambar 2). 
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yaitu pupuk lengkap Growmore (NPK 32:10:10) dan pupuk lengkap Gaviota (NPK 21:21:21).  
Faktor kedua adalah penambahan KNO3 dengan konsentrasi 0, 1, dan 2 g/l.  Setiap 
satuan percobaan terdiri dari 6 botol kultur yang berisi masing-masing 10 . atau 3 bulan 
dikecambahkan di media perlakuan dan 1 bulan di media prekondisi) yang berasal dari 
pengecambahan anggrek Dendrobium lineale Blue.   Setelah eksplan ditanam, botol 
ditutup kembali dan diikat dengan karet.  Kemudian botol tersebut diberi label tanggal 
penanaman dan jenis bahan tanaman yang digunakan.  Selanjutnya botol diletakkan di 
rak-rak ruang kultur yang suhunya 24 ± 20C dengan pencahayaan lampu fluoresens (TL) 
berintensitas ±1000 lux secara terus-menerus. 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung tinggi seedling (cm), jumlah daun 
(helai), lebar daun (cm), jumlah akar (helai), panjang akar (cm), dan bobot segar seedling 
(g), setelah dikulturkan selama 12 MST .   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Percobaan I: Pengaruh Kandungan NPK dalam Pupuk Growmore dan Benziladenin 
(BA) terhadap Pengecambahan Biji anggrek Dendrobium lineale Blue In Vitro 
Pengamatan mikroskopis proses pertumbuhan dan perkembangan pada stadia 
pengecambahan umur 2, 4, 6, dan 8 MST 

Pertumbuhan dan perkembangan biji anggrek Dendrobium lineale Blue dari biji 
menjadi protokorm selama proses perkecambahan dilihat dengan mikroskop.   
a. Pada umur 2 MST (Minggu Setelah Tanam) biji mulai menampakkan pertumbuhan dan 

perkembangannya, karena setelah biji disemai pada media akan terjadi imbibisi pada 
embrio, air masuk melalui testa dan embrio membesar.  Sel-sel embrio mulai terlihat 
mengalami proses pertumbuhan, sel-sel mulai berubah menjadi hijau, hal ini karena 
terjadi perubahan dari plastida menjadi klorofil yang berwarna hijau dan biji tersebut 
masih diselubungi testa. 

b. Pada umur 4 MST embrio berbetuk lebih bulat dan sudah membesar, sehingga 
merobek testa (kulit biji) (Gambar 2). 

c. Pada umur 6 MST, perlakuan Growmore tanpa BA, pertumbuhan dan perkembangan 
protokorm dari globular membentuk primordia daun sudah terlihat, sedangkan untuk 
perlakuan lain belum muncul primordia daunnya (Gambar 2). 

d. Pada umur 8 MST, perlakuan Growmore tanpa BA pertumbuhan dan perkembangan 
globular tumbuh memanjang dan melebar membentuk primordia daun (Gambar 2). 

 
 

Gambar 2. Penampakan mikroskopik proses pertumbuhan dan perkembangan biji 
Dendrobium lineale Blue pada stadia pengecambahan media Growmore (20:20:20) dan 

Growmore (32:10:10) dengan atau tanpa penambahan BA (0; 0,1; dan 0,5 mg/l). 
 
Pengamatan skoring (Mengurutkan banyaknya jumlah biji anggrek yang berkecambah) 

Hasil analisis dengan BNT menunjukkan bahwa jumlah biji yang berkecambah 
paling banyak pada media tanpa pemberian BA (0 mg/l). Pemberian BA 0,1 dan 0,5 mg/l 
pada media growmore baik NPK 20:20:20 dan  32:10:10 lebih sedikit jumlah protokorm 
yang tumbuh dibandingkan tanpa BA (0 mg/l).  Sehingga, penambahan BA akan menekan 
pertumbuhan pengecambahan biji anggrek menjadi primordia daun (Gambar 3).  Hal ini 
diduga bahwa  biji anggrek Dendrobium lineale Blue mengandung hormon endogen yang 
dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ atau jaringan tersebut. 
Hal ini didukung penelitian Hossain (2008) yang menggunakan biji anggrek Cymbidium 
giganteum Wall. ex Lindl. sebagai bahan penelitiannya dengan pemberian perlakuan 
pengaruh media dan penambahan ZPT Auksin (2,4D) dan Sitokinin (BAP), diketahui 
bahwa penambahan auksin dan sitokinin tidak berpengaruh terhadap persentase 
pengecambahan.  Lestari dkk., (2013) menambahkan bahwa konsentrasi 0,5 mg/L BAP 
tidak meningkatkan persentase pertumbuhan dan perkembangan biji anggrek 
Dendrobium laxiflorum J.J Smith.  Hal ini ditambahkan oleh Paramartha dkk., (2012) 
bahwa konsentrasi sitokinin yang ditambahkan pada media pengecambahan serta 
sitokinin endogennya tidak cukup tinggi untuk menggiatkan perkembangan protokorm 
menjadi tunas (daun) sehingga aktivitas sel hanyalah pembelahan dan pembesaran tanpa 
adanya diferensiasi menjadi organ. 

49 
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Gambar 3. Pengaruh konsentrasi BA terhadap rata-rata skoring untuk pertumbuhan 
pengecambahan biji anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro. 

 
Pengamatan bobot 100 protokorm yang berkecambah saat 8 MST 
Hasil pengamatan bobot 100 protokorm 
Dendrobium lineale Blue pada stadia 
pengecambahan media growmore 2,5 g/l 
(NPK 20:20:20) dan growmore 2,5 g/l 
(NPK 32:10:10) dengan atau tanpa 
penambahan BA (0; 0,1; dan 0,5 mg/l) 

(Tabel 1) menunjukkan bahwa bobot 100 protokorm untuk media Growmore 
32:10:10 + BA0 mg/l memiliki bobot tertinggi yaitu 46,9 mg.  Hal ini dikarenakan bahwa 
kandungan N pada media Growmore 32:10:10 yaitu 32% x 2,5 g/l (konsentrasi yang 
digunakan) = 0,8 g/l dibandingkan dengan Growmore 20:20:20 yang hanya mengandung 
N 20% x 2,5 g/l (konsentrasi yang digunakan) = 0,5 g/l.  Menurut Shintiavira dkk., (2012) 
unsur N organik yang ada di dalam media kultur merupakan unsur hara makro yang 
berperan penting dalam proses inisiasi sel meristematik.  Kandungan unsur nitrogen (N) 
juga berperan dalam sintesis asam amino dan protein secara optimal yang selanjutnya 
digunakan dalam proses pembelahan, pemanjangan, dan pembesaran sel-sel baru 
(Hasan, 2012).  Nitrogen dalam ketersediaan yang terus meningkat dan cukup akan 
mengubah hasil fotosintesis untuk membentuk protoplasma yang dapat mengikat air 
dan pada akhirnya akan memperbesar pertumbuhan tanaman (Usodri & Utoyo, 2021). 

Tabel 1.  Rata-rata bobot 100 protokorm Dendrobium lineale Blue pada stadia 
pengecambahan media Growmore (20:20:20) dan Growmore (32:10:10) dengan atau 
tanpa penambahan BA (0; 0,1; dan 0,5 mg/l). 

No Perlakuan Rerata Bobot 100 protokorm (mg) 

1 Growmore (20:20:10) + BA 0 mg/l 31,0 
2 Growmore (20:20:10) + BA 0,1 mg/l 4,4 
3 Growmore (20:20:10) + BA 0,5 mg/l 5,0 
4 Growmore (32:10:10) + BA 0 mg/l 46,9 
5 Growmore (32:10:10) + BA 0,1 mg/l 10,3 
6 Growmore (32:10:10) + BA 0,5 mg/l 6,4 
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Gambar 3. Pengaruh konsentrasi BA terhadap rata-rata skoring untuk pertumbuhan 
pengecambahan biji anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro. 

 
Pengamatan bobot 100 protokorm yang berkecambah saat 8 MST 
Hasil pengamatan bobot 100 protokorm 
Dendrobium lineale Blue pada stadia 
pengecambahan media growmore 2,5 g/l 
(NPK 20:20:20) dan growmore 2,5 g/l 
(NPK 32:10:10) dengan atau tanpa 
penambahan BA (0; 0,1; dan 0,5 mg/l) 

(Tabel 1) menunjukkan bahwa bobot 100 protokorm untuk media Growmore 
32:10:10 + BA0 mg/l memiliki bobot tertinggi yaitu 46,9 mg.  Hal ini dikarenakan bahwa 
kandungan N pada media Growmore 32:10:10 yaitu 32% x 2,5 g/l (konsentrasi yang 
digunakan) = 0,8 g/l dibandingkan dengan Growmore 20:20:20 yang hanya mengandung 
N 20% x 2,5 g/l (konsentrasi yang digunakan) = 0,5 g/l.  Menurut Shintiavira dkk., (2012) 
unsur N organik yang ada di dalam media kultur merupakan unsur hara makro yang 
berperan penting dalam proses inisiasi sel meristematik.  Kandungan unsur nitrogen (N) 
juga berperan dalam sintesis asam amino dan protein secara optimal yang selanjutnya 
digunakan dalam proses pembelahan, pemanjangan, dan pembesaran sel-sel baru 
(Hasan, 2012).  Nitrogen dalam ketersediaan yang terus meningkat dan cukup akan 
mengubah hasil fotosintesis untuk membentuk protoplasma yang dapat mengikat air 
dan pada akhirnya akan memperbesar pertumbuhan tanaman (Usodri & Utoyo, 2021). 

Tabel 1.  Rata-rata bobot 100 protokorm Dendrobium lineale Blue pada stadia 
pengecambahan media Growmore (20:20:20) dan Growmore (32:10:10) dengan atau 
tanpa penambahan BA (0; 0,1; dan 0,5 mg/l). 

No Perlakuan Rerata Bobot 100 protokorm (mg) 

1 Growmore (20:20:10) + BA 0 mg/l 31,0 
2 Growmore (20:20:10) + BA 0,1 mg/l 4,4 
3 Growmore (20:20:10) + BA 0,5 mg/l 5,0 
4 Growmore (32:10:10) + BA 0 mg/l 46,9 
5 Growmore (32:10:10) + BA 0,1 mg/l 10,3 
6 Growmore (32:10:10) + BA 0,5 mg/l 6,4 

Percobaan II: Pengaruh Jenis Pupuk Lengkap untuk Media Dasar dan Penambahan 
Konsentrasi KNO3  terhadap Pertumbuhan Seedling Dendrobium lineale Blue In Vitro  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jenis pupuk berpengaruh nyata pada 
variabel pengamatan yaitu tinggi seedling (cm), jumlah daun (helai), lebar daun (cm), dan 
bobot segar seedling (gr).  Konsentrasi KNO3 hanya berpengaruh nyata pada variabel 
pengamatan jumlah daun (helai) dan panjang akar (cm).  Interaksi antara jenis pupuk dan 
konsentrasi KNO3 tidak berpengaruh pada semua variabel pengamatan (Tabel 2). 
Penampakan secara visual pada pertumbuhan seedling anggrek Dendrobium lineale Blue 
in vitro pada umur 12 MST dapat dilihat pada Gambar 4.   
 
Tabel 2. Rekapitulasi analisis ragam pada percobaan pengaruh jenis pupuk lengkap 

untuk media dasar dan penambahan konsentrasi KNO3 terhadap pertumbuhan 
seedling Dendrobium lineale Blue in vitro. 

No Variabel pengamatan 
Perlakuan 

Interaksi 
Jenis pupuk Konsentrasi KNO3 

1 Tinggi seedling (cm) * tn tn 
2 Jumlah daun (helai) * * tn 
3 Lebar daun (cm) * tn tn 
4 Jumlah akar (helai) tn tn tn 
5 Panjang akar (cm) tn * tn 
6 Bobot segar seedling (gr) * tn tn 

Keterangan: *  = nyata pada α 0,05; tn = tidak nyata pada α 0,05 
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Gambar 4. Pertumbuhan seedling Dendrobium lineale Blue in vitro pada umur 12 MST 
(Minggu Setelah Aklimatisasi) (a) Growmore (32:10:10) + KNO3 0 g/l; (b) Growmore 

(32:10:10) + KNO3 1 g/l; (c) Growmore (32:10:10) + KNO3 2 g/l; (d) Gaviota (21:21:21) + KNO3 
0 g/l;  (e) Gaviota (21:21:21) + KNO3 1 g/l; (f) Gaviota (21:21:21) + KNO3 2 g/l. 

 
Tinggi Seedling (cm)  

Pada Gambar 5 terlihat bahwa media Growmore (32:10:10) menghasilkan tinggi 
seedling Dendrobium lineale Blue in vitro yang jauh lebih tinggi yaitu 3,03 cm 
dibandingkan dengan Gaviota (21:21:21) 1,44 cm. Tinggi tanaman merupakan ukuran 
tanaman yang sering diamati sebagai indikator pertumbuhan maupun parameter.  Tinggi 
tanaman merupakan ukuran pertumbuhan yang paling mudah dilihat.  Pertambahan 
tinggi eksplan disebabkan oleh dua proses, yaitu pembelahan dan pemanjangan sel.  
Pupuk Growmore NPK 32:10:10 mengandung unsur fosfor (P) yang berperan penting 
dalam meningkatkan tinggi tanaman.  Hal ini disebabkan karena unsur fosfor memicu 
pembelahan sel untuk membentuk organ tanaman.  Selain itu, kalium (K) juga berperan 
dalam meningkatkan tinggi tanaman (Irvandi & Nurbaiti, 2017).  Selain itu, Growmore 
(32:10:10) memiliki kandungan Nitrogen 32% yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
Gaviota (21:21:21) yaitu 21%.  Kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan selama fase 
vegetatif tanaman adalah unsur hara nitrogen (N) . Pemberian unsur hara nitrogen yang 
tepat dan berimbang dapat merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara optimal 
(Shintarika dkk., 2015).   
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Gambar 5. Pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi seedling untuk pertumbuhan seedling 
anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro.  Nilai tengah yang diikuti oleh huruf yang 

tidak sama berbeda nyata pada uji BNT 5%. 
 
Jumlah Daun (helai) 

Pada Gambar 20 terlihat bahwa media Growmore (32:10:10) menghasilkan jumlah 
daun seedling Dendrobium lineale Blue in vitro yang jauh lebih banyak yaitu 5,44 helai 
dibandingkan dengan Gaviota (21:21:21) 4,67 helai.  Penambahan KNO3 2 g/l mampu 
menghasilkan jumlah daun lebih banyak yaitu 5,43 helai.  Rata-rata jumlah daun yang 
dihasilkan pada media kontrol (tanpa KNO3) dan penambahan KNO3 1 g/l ke dalam media 
dasar, menghasilkan jumlah daun yang tidak berbeda nyata satu sama lain yaitu 4,83 dan 
4,90 helai (Gambar 6). 

Menurut Shintiavira dkk., (2012), unsur N organik yang ada di dalam media kultur 
merupakan unsur hara makro yang berperan penting dalam proses inisiasi sel 
meristematik.  Sehingga memiliki respon yang baik dalam menginduksi pertumbuhan 
jumlah daun, tinggi seedling, lebar seedling, dan bobot segar seedling.  Media Growmore 
32:10:10 memiliki kandungan unsur hara makro Ca dan S, sedangkan Gaviota 21:21:21 
tidak memiliki unsur hara tersebut sehingga mempengaruhi pertumbuhan seedling.  
Kekurangan unsur hara Kalsium (Ca) akan menyebabkan tanaman menjadi kuning karena 
klorosis dan kekurangan unsur hara Sulfur (S) akan menyebabkan daun terlihat berwarna 
kuning pucat seperti terlihat pada Gambar 25 bahwa seedling anggrek Dendrobium 
lineale Blue pada perlakuan media Gaviota 21:21:21 daunnya terlihat kuning pucat.  
Lestari dkk., (2018) menjelaskan bahwa parameter pertumbuhan dapat menunjukan 
keberhasilan kultur adalah jumlah daun. Semakin banyak daun yang muncul pada 
eksplan, mengindikasikan pertumbuhan eksplan lebih baik. Jumlah daun pada 
pertumbuhan suatu tanaman memegang peranan yang sangat penting, hal ini berkaitan 
dengan kemampuan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis dan berbagai 
metabolisme lainnya. Jumlah daun yang banyak akan menghasilkan fotosintat yang 
banyak pula sehingga pertumbuhan tanaman akan semakin baik (Hartati dkk., 2016).   
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Gambar 6. Pengaruh jenis pupuk terhadap jumlah daun untuk pertumbuhan seedling 
anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro.  Nilai tengah yang diikuti oleh huruf yang 

tidak sama berbeda nyata pada uji BNT 5%. 

 
 

Gambar 7. Pengaruh konsentrasi KNO3 terhadap jumlah daun untuk pertumbuhan 
seedling anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro. Nilai tengah yang diikuti oleh huruf 

yang tidak sama berbeda nyata pada uji BNT 5%. 
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Lebar Daun (cm) 
Pada Gambar 8 terlihat bahwa media Growmore (32:10:10) menghasilkan lebar daun 

seedling Dendrobium lineale Blue in vitro yang jauh lebih tinggi yaitu 0,59 cm 
dibandingkan dengan Gaviota (21:21:21) 0,39 cm.  Widiastoety (2007) menambahkan 
bahwa KNO3 sebagai sumber nitrogen lebih baik dibandingkan (NH4)2SO4 untuk 
pertumbuhan anggrek Vanda. Nitrogen dan Kalium adalah nutrisi yang paling 
dibutuhkan dibandingkan dengan unsur lainnya, tanaman membutuhkan unsur tersebut 
karena nitrogen dan kalium mudah diserap dan dapat digunakan untuk pertumbuhan 
vegetatif akar, batang, dan daun (Anggraini dkk., 2018).  Siregar dkk., (2018), menyatakan 
bahwa tingginya kandungan N dan K pada pemupukan KNO3 akan mampu untuk 
mencukupi kebutuhan hara tanaman yang pada akhirnya dapat digunakan untuk 
pembentukan daun. 

 
Gambar 8. Pengaruh jenis pupuk terhadap lebar daun untuk pertumbuhan seedling 
anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro.  Nilai tengah yang diikuti oleh huruf yang 

tidak sama berbeda nyata pada uji BNT 5%. 
 
Jumlah Akar (helai) 

Jumlah akar yang dihasilkan pada media Growmore NPK 32:10:10 dan Gaviota NPK 
21:21:21 dengan atau tanpa penambahan KNO3, semuanya tidak berbeda nyata satu sama 
lain yaitu hanya berkisar antara 3,3 sampai dengan 3,8 helai (Tabel 3). 
 
Tabel 3. Pengaruh jenis pupuk dan KNO3 terhadap rata-rata jumlah akar (helai). 

No Perlakuan Rata-rata jumlah akar (helai) 

1 Growmore 32:10:10 + KNO3 0 g/l 3.7 
2 Growmore 32:10:10 + KNO3 1 g/l 3.5 
3 Growmore 32:10:10 + KNO3 2 g/l 4.1 
4 Gaviota 21:21:21 + KNO3 0 g/l 3.5 
5 Gaviota 21:21:21 + KNO3 1 g/l 3.4 
6 Gaviota 21:21:21 + KNO3 2 g/l 2.9 
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Panjang Akar (cm) 
Penambahan KNO3 2 g/l menekan pertumbuhan panjang akar seedling Dendrobium 

lineale Blue in vitro yaitu 1,52 cm dibandingkan dengan tanpa penambahan KNO3 yaitu 
2,28 cm (Gambar 9). 

 
 

Gambar 9. Pengaruh konsentrasi KNO3 terhadap panjang akar untuk pertumbuhan 
seedling anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro. Nilai tengah yang diikuti oleh huruf 

yang tidak sama berbeda nyata pada uji BNT 5%. 
 

Bobot Segar Seedling (gr) 
Pada Gambar 10 terlihat bahwa media Growmore (32:10:10) menghasilkan bobot 

segar seedling Dendrobium lineale Blue in vitro yang jauh lebih tinggi yaitu 0,285 g 
dibandingkan dengan Gaviota (21:21:21) 0,124 g.  Muliawati dkk., (2017) menjelaskan bahwa 
semakin banyak kandungan nutrisi dalam media yang terserap serta semakin banyaknya 
jumlah fotosintat, akan meningkatkan perakaran yang semakin bertambah, diikuti 
dengan planlet yang semakin tinggi, jumlah daun yang semakin banyak, dan bobot segar 
seedling yang semakin berat atau besar biomassa suatu tanaman akan semakin 
bertambah. 

 
Gambar 10. Pengaruh jenis pupuk terhadap bobot segar seedling untuk pertumbuhan 
seedling anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro. Nilai tengah yang diikuti oleh huruf 

yang tidak sama berbeda nyata pada uji BNT 5%. 

2.28a 
1.94ab 

1.52b 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 g/l 1 g/l 2 g/l

Pa
nj

an
g 

A
ka

r 
(c

m
) 

Konsentrasi KNO3  

BNT 5%= 0,37 

0.285a 

0.124b 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Growmore Gaviota

B
ob

ot
 S

eg
ar

 se
ed

lin
g 

(g
r)

 

Jenis Pupuk 

BNT 5%= 0,057 

(32:10:10) (21:21:21



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

169PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Percobaan I: Pengaruh Kandungan NPK dalam Pupuk Growmore dan Benziladenin 
(BA) terhadap Pengecambahan Biji anggrek Dendrobium lineale Blue In Vitro 
1. Media dasar Growmore (32:10:10) menghasilkan bobot 100 protokorm Dendrobium 

lineale Blue in vitro yang lebih tinggi dibandingkan dengan Growmore (20:20:20) pada 
umur 8 MST. 

2. Penambahan benziladenin (BA) 0,1 dan 0,5 mg/l akan menekan pertumbuhan 
protokorm anggrek untuk membentuk primordia daun.  

3. Media dasar dan konsentrasi benziladenin (BA) tidak berinteraksi dalam 
mempengaruhi pengecambahan dan pertumbuhan protokorm anggrek Dendrobium 
lineale Blue in vitro. 

 
Percobaan II: Pengaruh Jenis Pupuk Lengkap untuk Media Dasar dan Penambahan 
Konsentrasi KNO3 terhadap Pertumbuhan Seedling Dendrobium lineale Blue In Vitro 
1. Media dasar Growmore (32:10:10) menghasilkan pertumbuhan seedling anggrek 

Dendrobium lineale Blue in vitro terbaik, yang ditunjukkan pada variabel pengamatan 
tinggi seedling, jumlah daun, lebar daun, dan bobot segar seedling. 

2. Penambahan KNO3 2 g/l berpengaruh terhadap pertumbuhan seedling anggrek 
Dendrobium lineale Blue secara in vitro pada variabel jumlah daun. 

3. Media dasar dan konsentrasi KNO3 tidak berinteraksi dalam mempengaruhi 
pertumbuhan seedling anggrek Dendrobium lineale Blue in vitro. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan bahwa: 
1. Melakukan penelitian lanjutan sampai anggrek Dendrobium lineale Blue berbunga dan 

spesies anggrek tersebut dikembalikan ke habitat aslinya yaitu alam. 
2. Melakukan penelitian menggunakan anggrek spesies lain dengan tujuan konservasi 

anggrek ex situ.  
3. Melakukan penelitian serupa dengan menggunakan pupuk majemuk lain, sehingga 

mendapatkan media alternatif yang lebih murah. 
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ABSTRAK 

Potensi energi matahari di Indonesia sangat besar. Intensitas radiasi matahari yang 
relative stabil sepanjang tahun berkisar antara 10-12 jam sehari dengan radiasi matahari 
rata-rata 4,8 kWh/m2/hari. Potensi energi matahari ini sangat cocok dimanfaatkan 
untuk pemanasan air untuk kebutuhan mandi, baik sekala rumah tangga maupun hotel. 
Teknologi pemanas air menggunakan kolektor surya ini sudah banyak diproduksi secara 
komersial dengan model penyimpanan air panas langsung. Tipe ini memiliki kekurangan 
yakni apabila air tidak dimanfaatkan sampai sore hari, maka sisa waktu setelah 
temperatur air panas tercapai tidak dapat dimanfaatkan untuk pemanasan air 
selanjutnya, sehingga air hangat yang dihasilkan hanya yang tersimpan dalam tabung 
tersebut.  Ada metode yang sedang dikembangkan sekarang untuk mengoptimalkan 
panas matahari dalam sistem pemanasan air yakni menggunakan material fasa berubah 
(phase change material disngkat PCM) sebagai penyimpan energi termal. Parafin lilin 
dengan temperatur pelelehan berkisar antara 40oC – 50oC dapat dimanfaatkan sebagai 
penyimpan energi termal yang nanti dapat digunakan untuk memproduksi air panas.  
Penelitian ini dilakukan pada sistem pemanas air tenaga surya menggunakan kolektor 
surya jenis plat datar dengan ukuran 80 cm x 50 cm dan penyimpanan energi termal 
menggunakan paraffin lilin dalam alat penukar kalor yang dilengkapi tube dengan 
diameter 1inch yang disusun secara seri dengan panjang pipa 50 cm dan berjumlah 36 
batang sebagaimateriap perpindahan panas antara air dan PCM. Massa parafin yang 
diugunakan adalah 15 kg atau 17,7 liter.  Alat penukar kalor terhubung dengan tabung 
penyimpanan dengan ukuran: diameter .20 cm, dan panjang 58 cm, serta volume air 
yang tersimpan sebesar 28,57 liter.  Pengujian dilakukan dengan variasi laju aliran air 
yakni: 2 lpm, 3 lpm dan 4 lpm, serta radiasi matahari dengan nilai: 997,5 W/m2, 1183 
W/m2 dan 1393,8 W/m2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pemanasan air dapat 
dilakukan sebanyak dua kali. Temperatur pemanasan air optimum adalah 45oC untuk 
yang pertama dan 40oC untuk yang kedua. Waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan 
pertama adalah 18,7 menit dan 33,7 menit untuk yang kedua. Energi yang digunakan 
untuk pemenasan air total tersebut adalah 3.202,4 kJdan efisiensi termal adalah 87,7%. 
 
Kata kunci: SWH Kolektor Surya Plat Datar PCM Paraffin TES  
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1. Pendahuluan 
Pemanas air yang memanfaatkan energi surya atau solar water heater (SWH) 

sangat menekan penggunaan listrik energi fosil dan turut andil dalam menjaga polusi 
udara, ini berdampak pada kelestarian lingkungan dan kesetabilan ekonomi (zhao dkk., 
2018). Solar water heater tradisional memiliki kekurangan apabila dalam proses 
pemanasan air, air tersebut telah mencapai temperatur optimal kemudian tidak 
digunakan sampai petang, maka air panas yang dihasilkan hanya pada tangka 
penampungan tersebut, serta sinar matahari setelah air mencapai temperatir optimal 
tidak dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Maka untuk menangani hal tersebut perlu 
pengkombinasian dengan material yang dapat menyimpan panas. 

Saat ini Material fasa berubah atau Phase Change Material (PCM) dianggap sebagai 
material yang potensial karena dapat menyerap dan melepaskan energi termal dalam 
kapasitas penyimpanan tinggi per satuan volume dan per satuan massa (Al-Kayiem, Lin, 
2014). Material fasa berubah memiliki kepadatan energi yang terbilang besar 
dibandingkan dengan jenis material penyimpan energi termal lainnya (AS Manirathnam 
dkk., 2020). Lilin parafin merupakan salah satu material fasa berubah (PCM) yang dapat 
digunakan pada berbagai suhu dan memiliki panas laten yang cukup tinggi. Lilin parafin 
juga dapat mengalami pembekuan tanpa mengalami pendinginan super oleh karena itu 
paraffin memiliki kualitas baik. Kualitas baik pada bahan penyimpan panas paraffin 
diperoleh dari rentang suhunya yang cukup panjang (Sharma dkk., 2009). Paraffin lilin 
adalah PCM yang paling hemat biaya, layak dan banyak digunakan (Mofijur dkk., 2019). 
Sehingga jika di aplikasikan dalam solar water heater sangat cocok. Solar water heater 
sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

 
1.1 Passive solar water heater 

Cara kerjanya, pada saat matahari bersinar, panel kolektor menangkap sinar 
matahari dan mengalirkan panas ke pipa-pipa tembaga yang berisi air, sehingga suhu air 
di dalamnya naik perlahan. Air yang lebih panas akan bergerak ke atas memasuki tangki 
penyimpan dan air yang lebih dingin akan turun memasuki rangkaian pipa tembaga 
untuk dipanaskan. Begitu seterusnya air bergerak sendiri sampai seluruh air dalam 
tangki penyimpan mencapai suhu yang diinginkan. 
 
 
 

 
(a) 
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tidak dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Maka untuk menangani hal tersebut perlu 
pengkombinasian dengan material yang dapat menyimpan panas. 
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kapasitas penyimpanan tinggi per satuan volume dan per satuan massa (Al-Kayiem, Lin, 
2014). Material fasa berubah memiliki kepadatan energi yang terbilang besar 
dibandingkan dengan jenis material penyimpan energi termal lainnya (AS Manirathnam 
dkk., 2020). Lilin parafin merupakan salah satu material fasa berubah (PCM) yang dapat 
digunakan pada berbagai suhu dan memiliki panas laten yang cukup tinggi. Lilin parafin 
juga dapat mengalami pembekuan tanpa mengalami pendinginan super oleh karena itu 
paraffin memiliki kualitas baik. Kualitas baik pada bahan penyimpan panas paraffin 
diperoleh dari rentang suhunya yang cukup panjang (Sharma dkk., 2009). Paraffin lilin 
adalah PCM yang paling hemat biaya, layak dan banyak digunakan (Mofijur dkk., 2019). 
Sehingga jika di aplikasikan dalam solar water heater sangat cocok. Solar water heater 
sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

 
1.1 Passive solar water heater 

Cara kerjanya, pada saat matahari bersinar, panel kolektor menangkap sinar 
matahari dan mengalirkan panas ke pipa-pipa tembaga yang berisi air, sehingga suhu air 
di dalamnya naik perlahan. Air yang lebih panas akan bergerak ke atas memasuki tangki 
penyimpan dan air yang lebih dingin akan turun memasuki rangkaian pipa tembaga 
untuk dipanaskan. Begitu seterusnya air bergerak sendiri sampai seluruh air dalam 
tangki penyimpan mencapai suhu yang diinginkan. 
 
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 1. (a) Pemanas air tenaga surya pasif, (b) pemanasan air sistem aktif 
 

1.2 Active solar water heater 
Sama seperti pemanas air tenaga surya sistem pasif, pemanas air tenaga surya 

sistem aktif tetap memanfaatkan energi matahari untuk proses pemanasan airnya, hanya 
saja untuk pendistribusian air panas dan air dinginnya tetap memerlukan tenaga listrik 
untuk menggerakkan pompa dan perangkat kontrol otomatisnya. 

 
2. Metodologi 
2.1 Persiapan pengujian  

Penelitian ini dilakukan menggunakan kolektor surya jenis plat datar dengan 
ukuran 80 cm x 50 cm dan penyimpanan energi termal menggunakan paraffin lilin dalam 
alat penukar kalor yang dilengkapi tube dengan diameter 1inch yang disusun secara seri 
dengan panjang pipa 50 cm dan berjumlah 36 batang sebagai material perpindahan 
panas antara air dan PCM.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Alat pengujian 
 

Massa parafin yang diugunakan adalah 15 kg atau 17,7 liter.  Alat penukar kalor 
terhubung dengan tabung penyimpanan dengan ukuran: diameter .20 cm, dan panjang 
58 cm, serta volume air yang tersimpan sebesar 28,57 liter. Pengujian dilakukan dengan 
variasi laju aliran air yakni: 2 lpm, 3 lpm dan 4 lpm, serta radiasi matahari dengan nilai: 
997,5 W/m2, 1183 W/m2 dan 1393,8 W/m2. 
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2.1 Skema pengujian 
Pengujian awalnya dilakukan dengan cara memanaskan paraffin terlebih dahulu 

dengan menggunakan radiasi yang ditangkap oleh kolektor, kemudian panas pada 
kolektor di pindahkan melalui air yang mengalir di dalam pipa tembaga ke parafin hingga 
temperaturnya tidak mengalami perubahan signifikan dalam waktu tertentu. dalam 
pengujian ini temperatur paraffin telah melandai ketika di angka 62oC. kemudian parafin 
yang telah menyimpan panas, panasnya dialirkan ke fluida air yang tertampung di dalam 
tabung penampungan. Air dialirkan menggunakan pompa, kecepatan aliran air dapat 
diketahui melalui water flow meter sensor dan dikontrol dengan menggunakan katup. Air 
akan terus dialirkan hingga temperatur optimal tercapai yaitu sebesar 45oC. 

 
Gambar 3. Sekema Pengujian 

 
Temperatur parafin, temperatur fluida masuk dan keluar penukar panas, serta 

temperatur masuk dan keluar tabung penampungan air dapat diketahui melalui 
thermocouple dan data logger. Instalasi alat pengujian ini dapat dilihat pada gambar 4. 

 
3. Hasil dan pembahasan 
3.1 Perbandingan air masuk dan keluar HE 
 

 
 

Gambar 4. Grafik perbandingan air masuk dan keluar HE pada radiasi 997,5 W/m2 
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Gambar 4. Grafik perbandingan air masuk dan keluar HE pada radiasi 997,5 W/m2 
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Grafik ini menunjukkan proses pemanasan air dengan mengambil kalor dari PCM 
paafin. Peningkatan kecepatan aliran meningkatkan laju perpindahan panas antara air 
dan PCM. Hal ini ditunjukkan oleh waktu untuk mendapatkan temperature masuk HE 
sebesar 40oC lebih cepat (untuk laju 4lpm, yakni 110 detik dan yang lainnya lebih lama). 
Temperature air keluar HE cenderung lebih cepat turun dari temperature maksimum 
(sekitar 60oC) pada kecepatan lebih tinggi, ini menunjukkan kalor dari PCM lebih cepat 
berpindah ke air. Kenaikan temperatur air masuk di atas 40oC cenderung melandai, hal 
ini disebabkan karna perbedaan temperature antara air dan PCM sudah mulai mengecil. 

 
3.2 Perbandingan paraffin 
 

 
 

Gambar 5. Grafik perbandingan paraffin pada radiasi 997,5 W/m2 
 

Pada grafik ini menunjukkan perubahan temperature pada PCM berdasarkan 
variasi debit aliran air. Temperatur PCM untuk kecepatan aliran 4 lpm cenderung lebih 
cepat turun mencapai 50oC dibandingak dengan 3 lpm dan 2 lpm. Hal ini menunjukkan 
laju perpindahan panas pada kecepatan lebih tinggi lebih besar. PCM cenderung lebih 
lama turun temperaturnya pada saat temperature PCM sudah mencapai 50oC, dan 
cenderung melandai. Hal ini disebabkan karena pada temperature tersebut mulai terjadi 
perubhan fasa, yakni mulai terjadi pembekuan. 
 
3.3 perbandingan air pada tabung 
 

 
 

Gambar 6. Grafik perbandingan air pada tabung pada radiasi 997,5 W/m2 
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Grafik ini menunukkan perbandingan temperature air di tabung dengan kecepatan 
masing-masing 4,3, dan 2lpm. Kecenderungan grafiknya tidak jauh berbeda dengan 
temperature pada HE. Peningkatan kecepatan aliran meningkatkan laju perpindahan 
panas antara air dan PCM. Hal ini ditunjukkan oleh waktu untuk mendapatkan 
temperature kelaur tabung sebesar 40oC lebih cepat (untuk laju 4lpm, yakni 110 detik dan 
yang lainnya lebih lama). Temperature air masuk tabung cenderung lebih cepat turun 
dari temperature maksimum (sekitar 60oC) pada kecepatan lebih tinggi, ini menunjukkan 
kalor dari PCM lebih cepat berpindah ke air. Kenaikan temperatur air masuk di atas 40oC 
cenderung melandai, hal ini disebabkan karna perbedaan temperature antara air dan 
PCM sudah mulai mengecil. 
 
3.4 perbandingan air dan paraffin 
 

 
 

Gambar 7. Grafik perbandingan air dan paraffin pada radiasi 997,5 W/m2 
Dalam grafik perbandingan air dalam tabung dan paraffin pada kecepatan 4, 3, dan 

2lpm. Kecepatan aliran lebih besar meningkatkan laju perpindahan panas sehingga 
kenaikan temperature air dalam tabung lebih cepat dan penurunan temperature PCM 
jga lebih cepat. Pada saatt perbedaan temperatur air dan paraffin sudah semakin keil, 
maka laju perpindahan panas akan semakin lambat. Temperatur ahir dari paraffin 
sebesar 48.6ºC dan temperatur air sebesar 46.5ºC dengan waktu pemanasan 1230detik 
(20.5menit) pada kecepatan aliran 4lpm. Pada kecepatan aliran 3lpm temperatur ahir 
dari paraffin sebesar 48.5ºC dan temperatur air sebesar 45.5ºC dengan waktu 
pemanasan 1290detik (21.5menit). Pada kecepatan aliran 2lpm temperatur ahir dari 
paraffin sebesar 48.8ºC dan temperatur air sebesar 45.95ºC dengan waktu pemanasan 
1230detik (20.5menit). Temperatur optimal air yang dihasilkan dari proses pemanasan 
pertama adalah sebesar 45ºC. 

Setelah pemanasan pertama dilakukan temperatur paraffin masih tinggi yaitu 
berada di kisaran 48ºC sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk pemanasan air 
selanjutnya. Paraffin dengan temperatur 51-47ºC mengalami perubahan fasa dari cair ke 
padat serta memadat dengan sempurna Ketika berada di temperatur 45ºC. Air yang telah 
dipanaskan dengan paraffin kemudian dikeluarkan dari tabung dan dimasukan air baru 
dengan temperatur ruangan untuk dilakukan pemanasan yang kedua. Dengan proses 
yang sama dengan pengujian pertama. Proses perpindahan panas dari paraffin ke air 
masih sama hanya saja panas yang dilepas paraffin Ketika dia berubah fasa menjadi padat 
adalah panas sensible padat. Temperatur optimal air yang dihasilkan dari proses 
pemanasan kedua adalah sebesar 40ºC, dengan rincian pada tabel yang dapat dilihat 
berikut ini: 
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Grafik ini menunukkan perbandingan temperature air di tabung dengan kecepatan 
masing-masing 4,3, dan 2lpm. Kecenderungan grafiknya tidak jauh berbeda dengan 
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yang lainnya lebih lama). Temperature air masuk tabung cenderung lebih cepat turun 
dari temperature maksimum (sekitar 60oC) pada kecepatan lebih tinggi, ini menunjukkan 
kalor dari PCM lebih cepat berpindah ke air. Kenaikan temperatur air masuk di atas 40oC 
cenderung melandai, hal ini disebabkan karna perbedaan temperature antara air dan 
PCM sudah mulai mengecil. 
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Tabel 1. waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur optimal air siklus 1 
waktu yg dibutuhkan untuk mencapai Temperatur 45ºC 

pengisian 2 Radiasi  997,5 W/m2 
waktu (detik) Kec. 4lpm waktu (detik) Kec. 3lpm waktu (detik) Kec. 2lpm 
1110 45 1010 45.05 770 45.05 

pengisian 1 Radiasi 1183 W/m2 
690 45.1 530 45.1 1000 45.05 

pengisian 1 Radiasi 1393,8 W/m2 
1070 45 790 45 890 45 

 
Berdasarkan tabel waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur air optimal 

pada siklus pengisian pertama (45ºC) waktu tercepat diperoleh dengan kecepatan aliran 
4lpm Ketika pengujian menggunakan radiasi 1183 W/m2 dengan perolehan waktu 
sebesar 650 detik (10 menit). Waktu terlama untuk mencapai temperatur optimal pada 
siklus pertama yaitu Ketika menggunakan kecepatan 4lpm dengan radiasi sebesar 997,5 
W/m2 dengan perolehan waktu sebesar 1110 detik (18 menit).  

Untuk mencapai temperatur air optimal pada siklus pengisian kedua (40ºC) waktu 
tercepat diperoleh dengan kecepatan aliran 4lpm Ketika pengujian menggunakan radiasi 
1183 W/m2 dengan perolehan waktu sebesar 840 detik (14 menit). Waktu terlama untuk 
mencapai temperatur optimal pada siklus pertama yaitu Ketika menggunakan kecepatan 
3lpm dengan radiasi sebesar 997,5 W/m2 dengan perolehan waktu sebesar 2010 detik 
(33.5 menit) yang ditunjukan pada tabel 2 berikut ini: 
 
Tabel 2. waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur optimal air siklus 2 

waktu yg dibutuhkan untuk mencapai Temperatur 40ºC 
pengisian 2 Radiasi 997,5 W/m2 

waktu (detik) kec 4lpm waktu (detik) kec 3lpm waktu (detik) kec 2lpm 
1900 39.7 2010 39.8 1280 40 

pengisian 2 Radiasi 1183 W/m2 
840 40 1690 39.6 1500 39.25 

pengisian 2 Radiasi 1393,8 W/m2 
1800 39.8 880 40 1060 40 

 
4. Kesimpulan 

pemanasan air dapat dilakukan sebanyak dua kali. Temperatur pemanasan air 
optimum adalah 45oC untuk yang pertama dan 40oC untuk yang kedua. Waktu yang 
dibutuhkan untuk pemanasan pertama adalah 18,7 menit dan 33,7 menit untuk yang 
kedua. Energi yang digunakan untuk pemenasan air total tersebut adalah 3.202,4 kJdan 
efisiensi termal adalah 87,7%. 
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Abstract. 

In the slurry transport piping system at the PLTU, the pipe is used to distribute fly 
ash left over from coal combustion, so that the pipe becomes more abrasive which has 
an impact on the operating system. The internal coating of the steel pipe with ceramic 
composite is carried out so that it can increase the service life of the pipe. Ceramic 
composites with kaolin matrix are reinforced with fly ash, carbon black (CB), and silicon 
carbide fiber. The size of the powder was 100 µm, with the powder mixing for 90 
minutes. Formation of the sample using the uniaxial method at a pressure of 25 MPa. 
Then sintered at a temperature of 1100 °C, held for 2 hours. Tests carried out include, 
TG/DTA test, density and porosity, wear test, compressive resistance and SEM. The 
results showed the addition of silicon carbide fiber increased density and decreased 
porosity. The addition of carbon black carbon black (CB) and silicon carbide fiber can 
increase the wear resistance and compressive resistance of the composite. SEM 
observations of carbon black (CB) particles with smaller particle sizes can be evenly 
dispersed into the pores. The addition of carbon black (CB) can increase the hardness, in 
line with the value of wear resistance and the highest compressive strength. 
 
1. Introduction 

Fly ash has good mechanical properties and high SiO content, so it can increase 
the hardness of the composite [1]. As sintering temperature increases and the 
supporting structure of fly ash such as CaSiO3, Ca12Al14O33, FeSiO4 and MgSiO3 continues 
to increase, the level of homogeneity with the distribution of grain and pore sizes is 
getting smaller [2]. Increasing the sintering temperature on fly ash/kaolin ceramics has 
an effect on density and decreased porosity [3]. The hardness of ceramics mixed with 
activated carbon, eight times harder than conventional ceramics, applies to the addition 
of carbon with a fraction of 0.05 – 0.1 w/w or about 0.2 – 0.4 v/v, as well as 
temperature and holding time burning [4]. The increase in sintering temperature will 
decrease the porosity which is accompanied by an increase in the density value. The 
hardness test showed a tendency for changes in the hardness value to increase at low 
rice husk ash composition and increase in sintering temperature. The maximum 
hardness value is obtained at a sintering temperature of 1100 °C [5]. The advantages of 
ceramics have good hardness and heat resistance, but have low flexural strength. The 
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improvement of ceramic properties is carried out by adding fibers which play a role so 
that the material has good flexural strength and toughness [6,7,8]. The high level of 
hardness, melting point, decomposition temperature, and thermal conductivity of 
silicon carbide fiber is used as a ceramic reinforcement [9,10]. The addition of silicon 
carbide fiber can increase the strength and hardness at the percentage of fiber 15-20 % 
[11].  

In this study, the effect of adding SiC fiber reinforcement, carbon black (CB) and 
fly ash to the kaolin matrix was investigated. Tests on composites are density and 
porosity, wear resistance, compressive strength, and SEM. 

 
2. Materials and Methods 

Composite matrix is kaolin from Bangka Belitung Province. Kaolin has 45.86 % 
silica and 22 % alumina and a low content of iron and titanium [12]. Fly ash comes from 
Bukit Asam power plant, South Sumatra. Fly ash is classified as C class, because it has 
60.04 % of silicon dioxide. Carbon black (CB) structure is N220. Silicon carbide fiber has 
≈ 40 μm length and ≈ 0.5 μm diameter.  
 

2.1. Composite preparation 
Table 1. Shows the composition of the composites. 
Table 1. The composition of ceramic composites. 

 

 

Preparation of the sample, as follow firstly sieving the kaolin, fly ash and carbon 
black (CB) powders to 100 µm sieve. Weighting powders and fiber according to Table 1. 
Secondly, mixed the compound according to Table 1 for 90 minutes. Added silicon 
carbide fiber to kaolin, kaolin fly-ash mixtureand kaolin carbon black (CB) mixtures. 
Mixed the ingredient for 30 minutes. Fourthly, pour the mixture into the associate mold. 
The mold size of a wear-test sampel was 47 mm, 33 mm, 50 mm and a mold size for 
compression test w has diameter of 6.35 mm and a height of 50 mm. fifthly, compaction 
of each specimen ata pressure of 25 MPa and held for 15 minutes. Then, remove the 
specimen from the mould. Finally, all sampels were sintered at 1100 °C. During the 
heating the increments of temperature was 5 °C/min. The sample was held at this 
temperature for 2 hours. Then cut all specimen according to test standards. 
 
2.2. Physical and mechanical  tests 

The TG/DTA test was carried out according to ASTM D 1131-98, from a 
temperature range of 25 °C - 1000 °C with a heating rate 10 °C/min and flow rate with a 
nitrogen atmosphere of 50 mL/min, using a Mettler Tuledo TGA/SDTA851 machine. 
Density test using Archimedes principle according to ASTM C 373-88 standard [13]. 
Water as an immersion medium with a density of 0.997 gr/cm3. Then, calculate the 
theoretical density value and the actual density or average density, so that the porosity 
value is obtained. The wear test according to ASTM G 99-95 standard [14] with load (P) = 
3.16 kg, sliding distance (x) 100 m, speed = 1.97 m/s, thickness of wear disc/ring ring (B) 
= 3 mm, diameter of wear disc (d ) = 30mm. The wear disc/ring material is SKD 11 
Hardness 55-60 HRC material, using an Ogoshi engine type OAT-U. The compression 
test was carried out according to ASTM C773-88, with a loading speed of 1.0 mm/min, 
using a Universal Testing Machine (UTM) with a capacity of 100kN. Scanning Electron 
Microscope observations was carried out on samples after wear test. 

Composite  Composition (% wt.) 
Kaolin FA CB SiC 

KS 80 - - 20 
KFS 60 20 - 20 

KCBS 70 - 10 20 
KCB 90 - 10 - 
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that the material has good flexural strength and toughness [6,7,8]. The high level of 
hardness, melting point, decomposition temperature, and thermal conductivity of 
silicon carbide fiber is used as a ceramic reinforcement [9,10]. The addition of silicon 
carbide fiber can increase the strength and hardness at the percentage of fiber 15-20 % 
[11].  
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porosity, wear resistance, compressive strength, and SEM. 
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Bukit Asam power plant, South Sumatra. Fly ash is classified as C class, because it has 
60.04 % of silicon dioxide. Carbon black (CB) structure is N220. Silicon carbide fiber has 
≈ 40 μm length and ≈ 0.5 μm diameter.  
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temperature range of 25 °C - 1000 °C with a heating rate 10 °C/min and flow rate with a 
nitrogen atmosphere of 50 mL/min, using a Mettler Tuledo TGA/SDTA851 machine. 
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Water as an immersion medium with a density of 0.997 gr/cm3. Then, calculate the 
theoretical density value and the actual density or average density, so that the porosity 
value is obtained. The wear test according to ASTM G 99-95 standard [14] with load (P) = 
3.16 kg, sliding distance (x) 100 m, speed = 1.97 m/s, thickness of wear disc/ring ring (B) 
= 3 mm, diameter of wear disc (d ) = 30mm. The wear disc/ring material is SKD 11 
Hardness 55-60 HRC material, using an Ogoshi engine type OAT-U. The compression 
test was carried out according to ASTM C773-88, with a loading speed of 1.0 mm/min, 
using a Universal Testing Machine (UTM) with a capacity of 100kN. Scanning Electron 
Microscope observations was carried out on samples after wear test. 

Composite  Composition (% wt.) 
Kaolin FA CB SiC 

KS 80 - - 20 
KFS 60 20 - 20 

KCBS 70 - 10 20 
KCB 90 - 10 - 

 

3. Results and Discussion 
3.1. TG-DTA 

Thermal events of kaolin and fly ash are shown on the TG/DTA curve in Figures 1 
(a) and (b). Figure 1(a) shows the steadily increasing mass loss of kaolin. The percentage 
decrease in mass significantly occurred at a temperature of 400.05 °C to 700.75 °C as 
shown by the TG curve. Based on the DTA curve, it is known that kaolin has an 
endothermic peak at a temperature of 551.23 °C related to the dehydroxylation reaction. 
At the peak of kaolin, it is associated with the TG/DTA thermogram so that it can be 
seen that the loss is related to the dehydroxylation reaction. Endothermic peaks 
indicate an indication of water release reactions and oxidation of kaolin impurities [16]. 
Dehydroxylation reaction is the process of loss of hydroxyl groups -(OH) or water 
molecules that are absorbed in the crystal lattice of kaolin minerals. 

Figure 1(b) showed a decrease in fly ash mass which was quite stable. The TG curve 
shows that at a temperature of 450.31 °C fly ash has a mass decrease of -1.13%. Then on 
the DTA curve an exothermic reaction occurs at a temperature of 302.67 °C. This occurs 
due to the release of energy in the form of heat from fly ash. It was noted that up to a 
temperature of 950.91 °C, fly ash decreased in mass by -3.56% on the TG curve. 

 
 

Figure 1.Thermal events on composite constituents (a). TG/DTA curve kaolin, (b). 
TG/DTA curve in fly ash. 
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3.2. Density and Porosity of Composites 
Figure 2 (a) shows that KS composite has the highest density of 17.23 gr/cm³. The 

KCB composite has the lowest density of 16.02 gr/cm³. In the KCB compositet here is no 
fiber reinforcement, in contrast to the KS, KFS and KCBS composites with 20 % of fiber 
reinforcement. The higher the sintering temperature indicates the occurrence of mass 
transport or atomic diffusion between particles which causes the formation of grains 
and continues to eliminate pores [17]. In SiC fiber-reinforced composites sintering 1100 
°C can increase the density value of the composite. This shows that the higher the 
sintering temperature will be directly proportional to the increase in density value and 
decrease in porosity due to shrinkage and increase in mass density as shown in Figures 
2 (a) and (b). The order of the density of the composite is as follow KFS>KCB>KS>KCBS. 
Increasing the composition of fly ash can affect the characteristics of the composite 
such as density and porosity, as well as hardness. 

The KCBS composite hasthe lowest porosity. Carbon black (CB) has a small particle 
size with an average of 0.35 gr/cm3 [18]. The smaller the particle size will increase the 
diffusion, this is because an increase in the ratio of area to volume will lead to a higher 
increase in driving force, while the shape of the particle will increase the contact area 
between particles. 

 
 

Figure 2.Composite properties on density and porosity (a). Density, (b). Porosity. 
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Figure 2.Composite properties on density and porosity (a). Density, (b). Porosity. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3. Wear Resistance of Composites. 
The KCBS composite has the lowest specific abrasionof 3.52 x 10-6 mm³/mm. The 

lowerthe specific abrasion, the higher the wear resistance of the composite. The greater 
alumina content makes the bond in the composite stronger and the pores formed are 
smaller [19]. The KFS composite has the highest specific abrasion of 16.25 x 10-6 
mm³/mm. This can be caused by the composition and distribution of the powder which 
is not evenly distributed, as well as the low fly ash sintering temperature. 

 

 
Figure 3. Composite properties against wear resistance. 

 
3.4. Compressive  Strength of Composites. 

The KCBS composite hasthe highest compressive strength of 12.42 kgf/mm2. While 
KCB composite has the lowest compressive strength of 4.58 kgf/mm2. The high strength 
of the KCBS indicates a good bond between the matrixs and the fiber. Carbon black (CB)  
has a smaller size than the kaolin and SiC particles. Itallows the particlesto fill the voids 
or gaps between kaolin and silicon carbide fiber. As a result, the compressive strength 
increases. The addition of carbon black (CB) in addition to increasing hardness, can also 
cause brittle properties in the composite [20]. 

The KCB composite has a compressive strength of 4.58 kgf/mm2 which is lower 
than the KCBS, KS, and KFS composites. The improvement is based on the structure and 
mechanism of the toughness of the fiber which results in a stronger composite 
compared to composites without fiber reinforcement. Figure 7 SEM results show that a 
high percentage of kaolin, which is 90 %, actually causes lumps to form which cause 
voids in the KCB composite. The KFS has compressive strength of 5.56 kgf/mm2. The 
initial function of adding fly ash in this case was as a reinforcement, but it turned out to 
be the other way around. Changes in the value of the compressive strength decreased 
with the addition of 20 % fly ash, when compared to silicon carbide (SiC) fiber 
reinforced composites, such as KCBS and KS. This could be due to the relatively low 
composition and sintering temperature of fly ash, so that the formation and deposition 
of grains in fly ash is uneven. 

In Figure 6 the SEM results on KFS show a relatively large cavity formed in the 
fiber area. The KS composite obtained a compressive strength value of 10.43 kgf/mm2. 
The Figure 4  shows that the KS has the best modulus of elasticity as shown in Figure 4 
(1) - (3). The increase in the value of the modulus of elasticity can be influenced by the 
density value, as in the KS composite has the highest density value. The higher the 
density value indicates a high level of density, so that the ability to withstand loads or 
mechanical forces from the outside is better. 
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Figure 4. The load vs displacement curve of sections 1, 2 and 3, and the average 

compressive strength of the composite. 
 

3.5. The Scanning Electron Microscope (SEM) Observation 
SEM observations are shown in Figures 5, 6, 7, and 8. Figure 5 shows the surface of 

the KS sample has uniform grains and is evenly distributed. Uniform grains indicate a 
high level of density. At 10 µm magnification of the KS sample, it is seen that there is a 
depression in the middle of the fiber area so that it resembles a cylindrical ribbon. The 
formation of fibers with hollows is possible due to the pressure during compaction 
which causes the fibers to be unable to maintain their shape. 

Figure 6 shows that the KFS composite has relatively large pores, indicating an 
uneven grain size on the composite surface. At 2 µm magnification, the KFS composite 
showed fly ash covering the fiber area. In addition, there is a fairly large porosity. In 
addition, there is also a large cavity at the bottom of the fiber. It is possible that this can 
cause a decrease in the hardness value of the KFS composite. In addition, the fly ash 
sintering temperature has not yet reached the final stage. Where the final stage is the 
final stage of the sintering process in the formation and deposition of evenly distributed 
grains. This causes a decrease in the properties of hardness and compressive resistance 
which is quite low from the results of wear and compressive resistance tests of the KFS 
composite. 

Figure 7 shows the large pores in the KCB composite. The arrangement of particles 
will give birth to a gap that is smaller than the particle size. The low percentage of 
carbon black (CB) cannot fill all the gaps produced in 90 %. So that the contact between 
kaolin-kaolin is more likely to cause clumps. As a result of these clumps the occurrence 
of large pores accompanied by porosity. The large pores cause the composite to be 
easily brittle due to voids in the structure. Also, a high number of pores can facilitate the 
occurrence of early cracks, so that this area will become an area that is prone to failure. 

Figure 8 shows the uniform grain size of the KCBS composite and the uniform 
grain shape with the smaller number of pores. The addition of carbon black (CB) and 
silicon carbide (SiC) to the kaolin matrix will cause a lot of contact so that the bond is 
stronger. In line with the test results of the highest wear resistance and compressive 
strength in KCBS composites. In addition, the orientation of the fiber can affect the 
increase in the formation of contact between particles will also get better. 
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Figure 5. SEM photo on magnified KS composite (a). 100 µm, (b). 20 µm, 
(c). 10 µm and (d). 2 µm. 

 

   
 

  
 

Figure 6. SEM photo on magnified KFS composite (a). 100 µm, (b). 20 µm, 
(c). 10 µm dan (d). 2 µm. 
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Figure 5. SEM photo on magnified KS composite (a). 100 µm, (b). 20 µm, 
(c). 10 µm and (d). 2 µm. 

 

   
 

  
 

Figure 6. SEM photo on magnified KFS composite (a). 100 µm, (b). 20 µm, 
(c). 10 µm dan (d). 2 µm. 
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Figure 7. SEM photo on magnified KCB composite (a). 100 µm, (b). 20 µm, 
(c). 10 µm dan (d). 2 µm. 

 

   
 

  
 

Figure 8. SEM photo on magnified KCBS composite (a). 100 µm, (b). 20 µm, 
(c). 10 µm dan (d). 2 µm. 
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4. Conclusion 
The SiC fiber-reinforced composite showed an increase in the density value along 

with the increase in the sintering temperature. The increase in sintering affects the 
mass transport between particles and the fibers are more compact. The highest density 
was 17.23 gr/cm3 on the KS composite and the lowest density was 17.23 gr/cm3 on the 
KCB composite. The low density of KCB composites is due to the absence of fiber 
reinforcement. The lowest porosity value is 4.64 % in KCBS composites and the highest 
porosity is 5.76 % in KFS composites. High porosity indicates low bond between matrix 
and fiber. In the wear test, the lowest specific abrasion value was 3.52 x 10-6 mm³/mm 
on the KCBS composite and the highest specific abrasion was 16.25 x 10-6 mm³/mm on 
the KFS composite. The smaller the specific abrasion indicates a good interface bond, so 
it has a high surface contact resistance. In the test the highest compressive strength is 
12.42 kgf/mm2 on the KCBS composite and the lowest compressive strength is 4.58 
kgf/mm2 on the KCB composite. The high strengthening effect of silicon carbide (SiC) 
fiber affects the compressive strength of the composite. Then the modulus of elasticity 
is directly proportional to the highest density value namely the KS composite. In SEM, 
the more uniform grain size and shape with a small number of pores indicates the 
composite has a large toughness effect. This can explain that the more contact between 
the matrix and the fiber, the stronger the bond. It is proved by the test results of wear 
resistance and compressive strength on KCBS composites. 
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Intisari 
Kebutuhan listrik yang selalu meningkat baik domestik, komersil maupun industri 

membutuhkan pelayanan yang baik dan berkualitas, peningkatan kebutuhan listrik 
banyak dipengaruhi oleh meningkatnya populasi penduduk, perkembangan sektor 
industri dan pola hidup masyarakat. Perubahan temperature udara panas juga 
mempengaruhi pola masyarakat untuk menggunakan Air Conditioner (AC) sebagai alat 
pendingin ruangan. Kebutuhan listrik tersebut harus didukung dengan prediksi beban 
yang tepat dan penjadwalan pembangkitan yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini 
melakukan prediksi beban listrik jangka pendek menggunakan metode Autoregressive 
Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX) di Gardu Induk Metro. 
Data yang digunakan berupa data historikal beban listrik dan temperatur udara selama 
periode 6 bulan dan 2 tahun untuk mendapatkan hasil prediksi pada satu minggu terahir. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa prediksi beban listrik jangka pendek 
menggunakan metode ARIMAX data historis selama 2 tahun menghasilkan nilai Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 7,5%, hasil lebih baik dibandingkan hasil 
prediksi dengan data historis 6 bulan yang menghasilkan MAPE sebesar 13,6%.  

 
Kata kunci — Prediksi Beban Listrik, ARIMAX, ANN Backpropagation, MAPE. 
 
Abstract 

The increasing demand for electricity, both domestic, commercia and industrial, 
requires high quality services, the increase of electricity demand is much influenced by 
the growing population, the development of the industrial sector, and human's lifestyles. 
Changes in temperature also affect the behaviour of people to use air conditioning. The 
electricity demand should be supported by the accurate load estimations and the proper 
generator scheduling. This study predicts short-term electrical loads using the 
Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX) method 
at the Metro Substation. The data used in the form of historical data on electrical loads 
and air temperature for a period of 6 months and 2 years to get predictive results in the 
last week. Based on the results obtained that short-term electricity load prediction 
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Intisari 
Kebutuhan listrik yang selalu meningkat baik domestik, komersil maupun industri 

membutuhkan pelayanan yang baik dan berkualitas, peningkatan kebutuhan listrik 
banyak dipengaruhi oleh meningkatnya populasi penduduk, perkembangan sektor 
industri dan pola hidup masyarakat. Perubahan temperature udara panas juga 
mempengaruhi pola masyarakat untuk menggunakan Air Conditioner (AC) sebagai alat 
pendingin ruangan. Kebutuhan listrik tersebut harus didukung dengan prediksi beban 
yang tepat dan penjadwalan pembangkitan yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini 
melakukan prediksi beban listrik jangka pendek menggunakan metode Autoregressive 
Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX) di Gardu Induk Metro. 
Data yang digunakan berupa data historikal beban listrik dan temperatur udara selama 
periode 6 bulan dan 2 tahun untuk mendapatkan hasil prediksi pada satu minggu terahir. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa prediksi beban listrik jangka pendek 
menggunakan metode ARIMAX data historis selama 2 tahun menghasilkan nilai Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 7,5%, hasil lebih baik dibandingkan hasil 
prediksi dengan data historis 6 bulan yang menghasilkan MAPE sebesar 13,6%.  

 
Kata kunci — Prediksi Beban Listrik, ARIMAX, ANN Backpropagation, MAPE. 
 
Abstract 

The increasing demand for electricity, both domestic, commercia and industrial, 
requires high quality services, the increase of electricity demand is much influenced by 
the growing population, the development of the industrial sector, and human's lifestyles. 
Changes in temperature also affect the behaviour of people to use air conditioning. The 
electricity demand should be supported by the accurate load estimations and the proper 
generator scheduling. This study predicts short-term electrical loads using the 
Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX) method 
at the Metro Substation. The data used in the form of historical data on electrical loads 
and air temperature for a period of 6 months and 2 years to get predictive results in the 
last week. Based on the results obtained that short-term electricity load prediction 

using the ARIMAX method of historical data for 2 years produces a Mean Absolute 
Percentage Error (MAPE) value of 7.5%, this result is better than the prediction results 
with 6 months historical data which produces a MAPE of 13 ,6%.  
 
Keywords— Load Forecasting, ARIMAX, ANN Backpropagation, MAPE. 
 
I. PENDAHULUAN 

Kebutuhan energi listrik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat 
dilihat dari data peningkatan beban setiap tahunnya. Peningkatan ini diperkirakan 
karena bertambahnya kebutuhan listrik manusia untuk melakukan aktivitas. Selain 
pertambahan jumlah penduduk, pemakaian daya listrik juga dapat dipengaruhi oleh 
faktor lain seperti temperatur udara. Temperatur udara yang panas akan mengubah 
perilaku manusia dalam menggunakan listrik untuk menormalkan kondisi suhu ruang. 
Masyarakat pada umumnya menggunakan AC yang memerlukan daya relatif lebih  besar 
dibandingkan dengan kebutuhan daya peralatan elektronik rumah tangga lainnya. Hal ini 
menjadi dasar pemikiran bahwa temperatur udara merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi perilaku manusia dalam menggunakan daya listrik sehingga pengelola 
listrik dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat melakukan 
perencanaan dengan penentuan penjadwalan pembangkit listik yang tepat. Penentuan 
penjadwalan pembangkit dapat dilakukan dengan memprediksi beban listrik jangka 
pendek yang biasanya dilakukan dalam suatu wilayah kecil seperti perkotaan.  

Dalam penelitian ini dibahas tentang prediksi beban listrik jangka pendek dengan 
menggunakan metode yaitu Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMAX). 
Simulasi dilakukan dengan menggunakan data historis beban dan data historis 
temperatur udara (minimum, maksimum, dan rata – rata). Hasil penelitian ini kita dapat 
mengetahui efektifitas dari metode yang digunakan dan dapat dijadikan referensi dalam 
melakukan penjadwalan pembangkit yang ada di lingkungan GI Metro. 

 
II. METODE 
A. Prediksi Beban Listrik 

Penjadwalan pembangkitan dapat dilakukan secara efektif dan ekonomis apabila 
kita telah mengetahui prediksi beban listrik, berdasarkan jangka waktunya prediksi 
dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :  
1. Prediksi beban listrik jangka pendek (short-term load forecasting) adalah 

memprediksikan beban listrik yang dilakukan dengan perkiraan jangka waktu pendek 
seperti dalam periode waktu satu hari (24 Jam) sampai satu minggu untuk 
penjadwalan pembangkit, efisiensi energi, analisis, ataupun studi perbandingan. 

2. Prediksi beban listrik jangka menengah (medium-term load forecasting) adalah 
memprediksikan beban listrik yang dilakukan dengan perkiraan jangka waktu 
menengah dalam periode waktu satu bulan sampai satu tahun untuk mempersiapkan 
energi bulanan, perluasan jaringan, ataupun teknis proyek saluran transmisi. 

3. Prediksi beban listrik jangka Panjang (long-term load forecasting) adalah 
memprediksikan beban lisrik yang dilakukan dengan perkiraan jangka waktu yang 
sangat panjang yaitu lebih dari satu tahun, biasanya untuk menentukan penambahan 
kapasitas atau ketersediaan unit pembangkit listrik, sistem transmisi dan sistem 
distribusi. 

 
B. Metode Autoregressive Intergrated Moving Average with Exogenous Input (ARIMAX) 

Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMAX merupakan gabungan dari 
dua model, yaitu model Autoregressive (AR) dan model Moving Average (MA). Salah satu 
model runtun waktu yang berasal dari pengembangan model ARIMA adalah model 
Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable atau ARIMAX. 
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Model ARIMAX sendiri merupakan model ARIMA dengan menyertakan variabel 
independen atau eksogen sebagai masukan. Secara umum, bentuk model ARIMAX (𝑝𝑝, 𝑑𝑑, 
𝑞𝑞) dapat diberikan dengan persamaan sebagai berikut: 
𝜙𝜙𝑝𝑝 (𝐵𝐵) (1 − 𝐵𝐵) Y𝑡𝑡 = c + 𝜃𝜃𝑞𝑞 (𝐵𝐵) + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + ⋯𝛽𝛽𝑘𝑘𝑋𝑋   (1) 
Keterangan : 
𝑌𝑌𝑡𝑡  = variabel dependent  
𝐵𝐵  = operator backshift dengan BY1 Yt-1  
∅(𝐵𝐵) = operator autoregresif  
(𝐵𝐵)  = operator moving average  
𝑒𝑒𝑡𝑡  = error waktu ke t  
(1 − 𝐵𝐵) 𝑑𝑑 = order pembeda nonmusiman  
d  = pembeda nonmusiman  
𝑋𝑋𝑘𝑘  = variabel exogen atau variabel independent ke k pada saat t dengan k = 1, 2, 3, 

...,k 
Ada 3 tahapan utama dalam membentuk model Autoregressive Moving Average with 
Exogenous Variables (ARIMAX) antara lain: 
1. Menentukan orde model (𝑝𝑝 𝑑𝑑 𝑞𝑞) 
2. Mengestimasi parameter model 
3. Melakukan prediksi 
 
C. Differensiasi Data 

Differensiasi data dalam deret waktu (time series) berfungsi untuk mengatasi 
persoalan data yang tidak stasioner dalam rata-rata menjadi stasioner. Differensiasi 
dilakukan dengan mengurangkan pengamatan Y𝑡𝑡 dengan pengamatan sebelumnya yaitu 
Y𝑡𝑡−1. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:  
∆Y𝑡𝑡 = Y𝑡𝑡 − Y𝑡𝑡−1 (2) 
Keterangan : 
∆     = differencing  
Y𝑡𝑡   = pengamatan saat waktu ke-t  
Y𝑡𝑡−1 = pengamatan sebelum waktu ke-t 
 
D. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

MAPE merupakan algoritma yang melakukan perhitungan selisih atau kesalahan 
antara data beban aktual dengan prediksi. Untuk mencari nilai MAPE menggunakan 
persamaan sebagai berikut. 

MAPE =  ∑
       
  

 
    x 100 %  (3) 

Ketrangan : 
𝑌𝑌   = Nilai Aktual  
    = Nilai hasil Prakiraan 
n    = Banyak data 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis beban listrik di 
Gardu Induk Metro yang dinyatakan dalam satuan Mega Watt (MW). Data historis beban 
listrik tiap jam nya dari 01 Januari 2019 – 31 Desember 2020. Selain data beban listrik, 
penelitian ini menggunakan data temperatur rata-rata di Kota Metro. Data tersebut 
direkam dalam periode harian dari 01 Januari 2019 – 31 Desember 2020. Data temperatur 
rata -rata yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Stasiun Klimatologi 
Pesawaran yang direkam dalam situs online resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG).  
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Keterangan : 
𝑌𝑌𝑡𝑡  = variabel dependent  
𝐵𝐵  = operator backshift dengan BY1 Yt-1  
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(𝐵𝐵)  = operator moving average  
𝑒𝑒𝑡𝑡  = error waktu ke t  
(1 − 𝐵𝐵) 𝑑𝑑 = order pembeda nonmusiman  
d  = pembeda nonmusiman  
𝑋𝑋𝑘𝑘  = variabel exogen atau variabel independent ke k pada saat t dengan k = 1, 2, 3, 

...,k 
Ada 3 tahapan utama dalam membentuk model Autoregressive Moving Average with 
Exogenous Variables (ARIMAX) antara lain: 
1. Menentukan orde model (𝑝𝑝 𝑑𝑑 𝑞𝑞) 
2. Mengestimasi parameter model 
3. Melakukan prediksi 
 
C. Differensiasi Data 

Differensiasi data dalam deret waktu (time series) berfungsi untuk mengatasi 
persoalan data yang tidak stasioner dalam rata-rata menjadi stasioner. Differensiasi 
dilakukan dengan mengurangkan pengamatan Y𝑡𝑡 dengan pengamatan sebelumnya yaitu 
Y𝑡𝑡−1. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:  
∆Y𝑡𝑡 = Y𝑡𝑡 − Y𝑡𝑡−1 (2) 
Keterangan : 
∆     = differencing  
Y𝑡𝑡   = pengamatan saat waktu ke-t  
Y𝑡𝑡−1 = pengamatan sebelum waktu ke-t 
 
D. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

MAPE merupakan algoritma yang melakukan perhitungan selisih atau kesalahan 
antara data beban aktual dengan prediksi. Untuk mencari nilai MAPE menggunakan 
persamaan sebagai berikut. 

MAPE =  ∑
       
  

 
    x 100 %  (3) 

Ketrangan : 
𝑌𝑌   = Nilai Aktual  
    = Nilai hasil Prakiraan 
n    = Banyak data 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis beban listrik di 
Gardu Induk Metro yang dinyatakan dalam satuan Mega Watt (MW). Data historis beban 
listrik tiap jam nya dari 01 Januari 2019 – 31 Desember 2020. Selain data beban listrik, 
penelitian ini menggunakan data temperatur rata-rata di Kota Metro. Data tersebut 
direkam dalam periode harian dari 01 Januari 2019 – 31 Desember 2020. Data temperatur 
rata -rata yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Stasiun Klimatologi 
Pesawaran yang direkam dalam situs online resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG).  
 

A. Hasil Prediksi Menggunakan Metode ARIMAX 
Prediksi ini menggunakan metode ARIMAX untuk memprediksi beban listrik pada 

Gardu Induk Metro. Sebelum melakukan pemodelan, data historis beban listrik dan 
temperatur udara sudah dilakukan differensiasi agar menjadi stasioner. Langkah 
pertama yang harus dilakukan adalah menentukan model ARIMAX. Untuk itu diperlukan 
overfitting atau membuat beberapa model untuk dipilih yang terbaik. Dengan bantuan 
perangkat lunak Matlab, diperoleh model ARIMAX serta uji diagnostik yang digunakan 
sebagai sebagai berikut 
 

 
 

Gbr. 1 Perbandingan aktual dan prediksi hari Senin, 24 Juni 2019 menggunakan data 
historis selama 6 bulan 

 

 
 

Gbr. 2 Perbandingan aktual dan prediksi hari Senin, 21 Desember 2020 menggunakan 
data historis selama 2 tahun 
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Gbr.3 Perbandingan aktual dan prediksi hari Selasa, 25 Juni 2019 menggunakan data 
historis selama 6 bulan 

 

 
 

Gbr. 4 Perbandingan aktual dan prediksi hari Selasa, 22 Desember 2020 menggunakan 
data historis selama 2 tahun 

 
B. Analisa Hasil Prediksi dengan Metode ARIMAX  

Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode ARIMAX dengan data histori 
beban yang berbeda yaitu enam bulan dan dua puluh empat bulan. Hasil prediksi 
menggunakan metode ARIMAX bergantung dengan kesesuaian pola dari data historis 
yang akan dijadikan data acuan untuk melakukan prediksi. Deviasi data yang besar dalam 
data historis dapat mengakibatkan kesalahan prediksi yang besar. Hasil prediksi beban 
listrik dengan pendekatan Backpropagation akan tergantung pada banyaknya data 
historis yang digunakan dalam proses prediksi serta kesalahan antara data aktual dengan 
prediksi yang kecil untuk mendapatkan akurasi yang baik. 

 
IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa prediksi beban listrik jangka pendek 
menggunakan metode ARIMAX data historis selama 2 tahun menghasilkan nilai Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 7,5%, hasil tersebut lebih baik dibandingkan 
hasil prediksi dengan data historis 6 bulan yang menghasilkan MAPE sebesar 13,6%. 
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Gbr.3 Perbandingan aktual dan prediksi hari Selasa, 25 Juni 2019 menggunakan data 
historis selama 6 bulan 

 

 
 

Gbr. 4 Perbandingan aktual dan prediksi hari Selasa, 22 Desember 2020 menggunakan 
data historis selama 2 tahun 

 
B. Analisa Hasil Prediksi dengan Metode ARIMAX  

Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode ARIMAX dengan data histori 
beban yang berbeda yaitu enam bulan dan dua puluh empat bulan. Hasil prediksi 
menggunakan metode ARIMAX bergantung dengan kesesuaian pola dari data historis 
yang akan dijadikan data acuan untuk melakukan prediksi. Deviasi data yang besar dalam 
data historis dapat mengakibatkan kesalahan prediksi yang besar. Hasil prediksi beban 
listrik dengan pendekatan Backpropagation akan tergantung pada banyaknya data 
historis yang digunakan dalam proses prediksi serta kesalahan antara data aktual dengan 
prediksi yang kecil untuk mendapatkan akurasi yang baik. 

 
IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa prediksi beban listrik jangka pendek 
menggunakan metode ARIMAX data historis selama 2 tahun menghasilkan nilai Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 7,5%, hasil tersebut lebih baik dibandingkan 
hasil prediksi dengan data historis 6 bulan yang menghasilkan MAPE sebesar 13,6%. 
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Intisari 

IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan merupakan distributed generator 
yang sinkron ke sistem distribusi penyulang rambutan 20kV di kawasan sistem gardu 
induk PLN Seputih Banyak Lampung Tengah. Berdasarkan data operasi pembangkitan 
tahun 2021, IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan hanya mampu menyuplai 
energi listrik sebesar 9,73GWh dari target 16,38GWh. Salah satu penyebab tidak 
tercapainya target suplai energi listrik adalah rendahnya Utilization Factor generator. 
Tegangan overvoltage pada penyulang rambutan ketika kondisi beban light load 
mengakibatkan pengurangan daya pembangkitan generator. Pada penelitian ini, 
mengakomodir pemasangan SVC Medium Voltage 2,4MVAr untuk mekompensasi daya 
reaktif dan meregulasi tegangan ketika terjadi fluktuasi pembebanan. Berdasarkan hasil 
simulasi dan analisis, SVC MV 2,4MVAr secara teknis layak dan untuk dipasang pada 
busbar outgoing IPP PLTBg 2x.15MW PT. Gree Energy Hamparan. Selain itu, pemasangan 
SVC MV 2.4MVAr berpotensi meningkatkan Utilization Factor generator sebesar 8,57% 
dan meningkatkan produktivitas generator serta mencegah timbulnya energy loss.  
Kata kunci – PLTBg, Utilization Factor, SVC, Overvoltage 
 
Abstract 

IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan is a biogas power plant as 
synchronous distributed generator to Rambutan's distribution network of PLN system. 
Based on the power plant operation data in 2021, IPP PLTBg PT. Gree Energy Hamparan 
is only able to export electricity 9.73GWh of 16.38GWh target to the grid. The low of 
utilization factor is one of the causes of not achieving the electricity target. The light 
load conditions cause over voltage in Rambutan’s distribution network, so it has an 
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Intisari 

IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan merupakan distributed generator 
yang sinkron ke sistem distribusi penyulang rambutan 20kV di kawasan sistem gardu 
induk PLN Seputih Banyak Lampung Tengah. Berdasarkan data operasi pembangkitan 
tahun 2021, IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan hanya mampu menyuplai 
energi listrik sebesar 9,73GWh dari target 16,38GWh. Salah satu penyebab tidak 
tercapainya target suplai energi listrik adalah rendahnya Utilization Factor generator. 
Tegangan overvoltage pada penyulang rambutan ketika kondisi beban light load 
mengakibatkan pengurangan daya pembangkitan generator. Pada penelitian ini, 
mengakomodir pemasangan SVC Medium Voltage 2,4MVAr untuk mekompensasi daya 
reaktif dan meregulasi tegangan ketika terjadi fluktuasi pembebanan. Berdasarkan hasil 
simulasi dan analisis, SVC MV 2,4MVAr secara teknis layak dan untuk dipasang pada 
busbar outgoing IPP PLTBg 2x.15MW PT. Gree Energy Hamparan. Selain itu, pemasangan 
SVC MV 2.4MVAr berpotensi meningkatkan Utilization Factor generator sebesar 8,57% 
dan meningkatkan produktivitas generator serta mencegah timbulnya energy loss.  
Kata kunci – PLTBg, Utilization Factor, SVC, Overvoltage 
 
Abstract 

IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan is a biogas power plant as 
synchronous distributed generator to Rambutan's distribution network of PLN system. 
Based on the power plant operation data in 2021, IPP PLTBg PT. Gree Energy Hamparan 
is only able to export electricity 9.73GWh of 16.38GWh target to the grid. The low of 
utilization factor is one of the causes of not achieving the electricity target. The light 
load conditions cause over voltage in Rambutan’s distribution network, so it has an 
impact on reducing generator power generation. In this research, a feasibility study is 
carried out on the installation of SVC Medium Voltage 2.4MVAr to compensate the 
reactive power during load fluctuations. Based on the simulation and analysis results, 
SVC MV 2.4MVAr can increase the utilization factor up to 8,57% and has the potential to 
increase generator productivity and prevent energy loss. 
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I. LATAR BELAKANG 
Perkembangan teknologi diberbagai sektor kehidupan menyebabkan permintaan 

energi listrik mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, konsumsi energi listrik 
mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 0,957 MWh per kapita menjadi 1,021 
MWh secara nasional [1]. Namun, hal ini masih relatif rendah dibandingkan dengan 
sebagian besar negara-negara ASEAN yaitu seperti Vietnam (1,60 MWh), Malaysia (4,90 
MWh), Singapore (8,70 MWh), dan Brunei (10,11 MWh) [2]. Upaya peningkatan rasio 
elektrifikasi dan konsumsi energi listirk per kapita, pemerintah Indonesia mencanangkan 
program 35 GWh dan menargetkan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 23% ditahun 
2025 [3]. Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang sangat besar, salah 
satunya adalah biomass & biogas yaitu sebesar 32,654 GWh [3].  

PT. Gree Energy Hamparan (PT.GEH) merupakan IPP (Independent Power Producer) 
PLTBg (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas) berkapasitas 2x1.5MW yang memanfaatkan 
biogas sebagai bahan bakar untuk dikonversi menjadi energi listrik [4]. Berdasarkan data 
operasi pembangkitan, IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan hanya mampu 
menyuplai 9,73GWh dari target 16,38 GWh ke penyulang rambutan 20kV di kawasan 
sistem gardu induk PLN Seputih Banyak Lampung Tengah [5]. Salah satu penyebab tidak 
tercapainya target suplai energi listrik adalah rendahnya Utilization Factor [5]. 

Rendahnya Utilization Factor disebabkan oleh pola pengoperasian generator yang 
tidak efesien dalam menyuplai daya listrik ketika adanya fluktuasi pembebanan yang 
terjadi pada sistem distribusi 20kV penyulang rambutan. Fluktuasi pembebanan yang 
terjadi berupa industrial load outage yang mengakibatkan overvoltage sehingga 
memaksakan generator untuk menurunkan daya yang dibangkitkan [6][7].  

SVC (Static Var Compensator) merupakan salah satu peralatan yang mampu 
mekompensasi daya reaktif untuk mengatur tegangan berada pada range normal [8][9]. 
Pada studi ini, dilakukan evaluasi, analisa power quality dan proyeksi efesiensi dampak 
pemasangan SVC pada IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan terhadap 
fluktuasi pembebanan sistem distribusi 20kV penyulang rambutan.  

 
II. MODEL SISTEM 
A. IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan sebagai Distributed Generator  

IPP PLTBg 2x1.5MW PT.Gree Energy Hamparan berperan sebagai distributed 
generator yang terkoneksi dengan sistem distribusi 20kV penyulang rambutan yang 
ditunjukkan pada single line diagram gambar 1.  

Daya yang diinjeksikan oleh generator PLTBg mempengaruhi sistem distribusi 
penyulang rambutan terutama dalam hal tegangan [10]. Pada kondisi pembebanan peak 
load, daya yang diinjeksikan oleh generator akan mekompensasi kebutuhan beban 
sehingga tegangan akan akan berada pada range normal. Namun, ketika pembebanan 
penyulang mengalami kondisi light load maka akan terjadi kompensasi daya berlebih 
yang diinjeksikan oleh generator sehingga berimplikasi pada terjadinya overvoltage 
terutama pada busbar outgoing IPP PLTBg 2x1.5MW yang terkoneksi dengan sistem 
distirbusi 20kV penyulang rambutan. 
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Gbr. 1 Single line diagram sistem distribusi 20kV penyulang rambutan [11] 
 
B. Pembebanan Sistem Distribusi 20kV Penyulang Rambutan 

Penyulang rambutan terdiri dari beban industrial dan beban residential yang 
tersebar dan terkoneksi dengan saluran yang panjang. Skenario pembebanan peak load 
dan light load dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik kurva beban harian 
sistem distribusi 20kV penyulang rambutan yang ditunjukkan pada gambar 2 [11].  
Pembagian kondisi pembebanan adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 1. Pembagian Kondisi Pembebanan 

Kondisi Pembebanan 
Load Scaling Factor (%) 

Industrial Load Residential Load 
Peak Load 80% 80% 
Middle Load 5% 80% 
Light Load 5% 50% 
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Gbr. 2 Kurva Beban harian sistem distribusi 20kV penyulang rambutan [11] 
 
C. Spesifikasi dan Pemasangan SVC (Static VAR Compensator) 

SVC (Static VAR Compensator) sebagai kompensator daya reaktif yang diusulkan 
pada penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut [12]. 
 
Tabel 2. Spesifikasi SVC (Static VAR Compensator) 
Rated Voltage : 6 kV ~ 35 kV 
Step Capacity : 200 kVAr 
Rated Capacity/panel : 2400 kVAr 
Inductance : 1600 kVAR 
Capacitance : 800 kVAR 
Operating Frequency  : 50 Hz 
Short Circuit (asymmetrical momentary) : 16kA – 61 kA 
Impulse withstand voltage : 60kV – 200kV 

 
Adapun pemasangan SVC MV 2.4MVAr ditempatkan pada busbar outgoing IPP 

PLTBg 2x1.5 MW PT. Gree Energy Hamparan yang paralel dengan generator seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 3. SVC MV 2.4 MVAr mengakomodir peran sebagai reactive 
power injector ketika kondisi generator outage dan tegangan penyulang rambutan 
mengalami undervoltage, juga berperan sebagai reactive power absorber ketika tegangan 
penyulang rambutan mengalami overvoltage yang disebabkan oleh kondisi beban light 
load.  
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Gbr. 3 Single line diagram IPP PLTBg 2x1.5 MW PT Gree Energy Hamparan 
dengan pemasangan SVC MV 2.4MVAr 

 
III. METODOLOGI ANALISIS 

Apabila penyulang rambutan mengalami light load maka dibutuhkan kompensator 
daya reaktif untuk menormalisasi tegangan tanpa pengurangan daya yang dibangkitkan 
oleh generator. Adanya kompensator daya reaktif yang terpasang pada busbar outgoing 
IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan akan memberikan dampak teknis dan 
dampak efesiensi dalam pengoperasian generator. 

 
A. Analisa Sistem Tenaga  

Analisa sistem tenaga dilakukan untuk mevalidasi kelayakan teknis terkait 
pemasangan SVC MV 2.4MVAr sebagai kompensator daya reaktif pada IPP PLTbg 
2x1.5MW yang terkoneksi dengan sistem distribusi 20 kV penyulang rambutan. Analisa 
sistem tenaga dalam studi ini mencakup Load Flow Analysis, Harmonic Analysis, Short-
Circuit Analysis dan Generator Stability Analysis. 

Justifikasi kelayakan teknis pemasangan SVC MV 2.4MVAr didasarkan pada hasil 
studi sistem tenaga dengan simulasi dan skenario yang merepresentasikan kondisi 
aktual. Parameter dan karakteristik generator, saluran, beban dan peralatan didasarkan 
pada spesifikasi data aktual. Adapun kriteria power quality & reliability yang menjadi 
parameter kelayakan teknis dalam analisa sistem tenaga adalah sebagai berikut [13]. 
 

Tabel 3. Kriteria Power Quality & Reliability dalam Analisa Sistem Tenaga 
Kriteria Power Quality & Reliability  Parameter 
 Undervoltage 
 Overvoltage 

: 0,8 – 0,9 p.u.  
: 1,1 p.u. 

 Total Harmonic Distortion  
 Harmonic Distortion (0-100th harmonic) 

: 5% 
: 20%  

Short-Circuit Withstand Current 
  3-Phase Short Circuit 
  Ground Fault 

 
:         
:         

Speed & Frequency Generator Stability  : < 0.1 p.u. 
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Tabel 3. Kriteria Power Quality & Reliability dalam Analisa Sistem Tenaga 
Kriteria Power Quality & Reliability  Parameter 
 Undervoltage 
 Overvoltage 

: 0,8 – 0,9 p.u.  
: 1,1 p.u. 

 Total Harmonic Distortion  
 Harmonic Distortion (0-100th harmonic) 

: 5% 
: 20%  

Short-Circuit Withstand Current 
  3-Phase Short Circuit 
  Ground Fault 

 
:         
:         

Speed & Frequency Generator Stability  : < 0.1 p.u. 

B. Analisa Efesiensi Pembangkitan 
Pada penelitian ini, dilakukan evaluasi terhadap revenue loss dan Utilization Factor 

berdasarkan data pengoperasian pembangkit tahun 2021 yang diakibatkan oleh 
overvoltage [4]. Analisa juga dilakukan untuk mendapatkan proyeksi penambahan 
Utilization Factor jika menggunakan SVC MV 2.4MVAr dalam mengatasi overvoltage. 
Utilization Factor generator dapat dihitung menggunakan persamaan (1) sebagai berikut 
[4].  
 

     
     

   (1) 

 
dimana, 
UF: Utilization Factor (%) 
  : Energi listrik yang dibangkitkan oleh generator (kWh) 
  :  Kapasitas daya terpasang generator (kW) 
  :  Running Hours generator (hours) 
 

Berdasarkan persamaan (1), maka nilai Utilization Factor merepresentasikan 
efesiensi pengoperasian generator. Besarnya Utilization Factor berbanding lurus 
terhadap efesiensi pengoperasian generator. Utilization Factor juga merupakan bagian 
dari formulasi untuk mengevaluasi pengoperasian generator, yang mana potensi energy 
loss dapat diperhitungkan ketika generator tidak dioperasiakn secara efesien. 

 
IV. HASIL SIMULASI 
A. Hasil Studi Aliran Daya 

Berdasarkan hasil simulasi, ketika kondisi beban penyulang rambutan 20kV 
mengalami light load, maka tegangan busbar outgoing IPP PLTBg yang terkoneksi dengan 
penyulang rambutan mengalami kenaikan hingga mencapai 1.1 p.u. SVC MV 2,4MVAr 
dengan maximum step 1.6 MVAr mampu menurunkan tegangan hingga 1.06 p.u. seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 4. 

Adanya SVC yang terpasang di busbar outgoing IPP PLTBg 2x1.5 MW PT. Gree 
Energy Hamparan memberikan dampak positif dengan menurunkan tegangan ketika 
terjadi overvoltage. Hal ini memberikan kendali bagi generator untuk tidak perlu 
mengurangi daya pembangkitan dalam mengatasi overvoltage. 

 

 
 

Gbr. 4 Profil tegangan IPP PLTBf 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan 
setelah adanya SVC MV 2.4MVAr 
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B. Hasil Studi Harmonisa 
Pemasangan SVC MV 2.4MVAr pada IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy 

Hamparan tidak memberikan dampak signifikan terhadap harmonisa. Hal ini ditunjukkan 
pada hasil simulasi gambar 5 bahwa THD (Total Harmonic Distortion) pada busbar 
outgoing IPP PLTBg yang terkoneksi dengan penyulang rambutan dan SVC MV 2.4MVAr 
tidak melebih batas standar 5%.  

Jika dibandingkan dengan tanpa adanya SVC MV 2.4MVAr, nilai harmonisa setelah 
terpasangnya SVC MV 2.4MVAr menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan SVC MV 
2.4MVAr terdiri dari kapasitor dan induktor yang merupakan komponen filter pasif yang 
dapat mereduksi arus harmonisa yang disebabkan oleh beban non linier dari penyulang 
rambutan.  
 

 
 

Gbr. 5 THD IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan setelah adanya SVC 
 

Berdasarkan hasil simulasi, spektrum harmonisa pada busbar outgoing IPP PLTBg 
yang terkoneksi dengan SVC MV 2.4MVAr tidak lebih dari 5%. Nilai harmonic distortion 
tertinggi terjadi pada harmonisa ke-25 dengan nilai HD 2,5% seperti yang ditunjukkan 
pada gambar 6. 

 

 
 

Gbr. 6 HD (Harmonic Distortion) pada busbar outgoing IPP PLTBg 2x1.5 MW 
PT. Gree Energy Hamparan 
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Gbr. 6 HD (Harmonic Distortion) pada busbar outgoing IPP PLTBg 2x1.5 MW 
PT. Gree Energy Hamparan 

 
 
 
 

C. Hasil Studi Arus Gangguan (Short-Circuit) 
Skenario yang dilakukan pada studi gangguan ini adalah 3-phase short circuit yang 

terjadi pada saluran SUTM penyulang rambutan yang terdekat dengan lokasi IPP PLTBg 
2x1.5MW PT. Gree Energy Hanparan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keandalan 
peralatan proteksi Circuit Breaker terhadap arus gangguan yang terjadi setelah adanya 
penambahan SVC 2.4MVAr pada sistem kelistrikan eksisting.  

Hasil studi menunjukkan bahwa kapasitas rating current pada peralatan Circuit 
Breaker IPP PLTBg masih mampu menahan besarnya arus gangguan atau        . Hal 
tersebut ditunjukkan pada gambar 7.  

 

 
 

Gbr. 7 Kapabilitas Circuit Breaker rating IPP PLTbg 2x1.5MW 
PT. Gree Energy Hamparan terhadap arus gangguan 

 
D.  Hasil Studi Stabilitas Generator 

Studi stabilitas untuk mengetahui respon generator pada IPP PLTBg 2x1.5MW PT. 
Gree Energy Hamparan ketika kondisi dinamis pada sistem distribusi penyulang 
rambutan. Kondisi dinamis diskenariokan dengan adanya SVC switching, load outage dan 
terjadinya gangguan pada saluran. Berdasarkan hasil simulasi, SVC MV 2.4MVAr dengan 
maximum step 1.6MVAr mampu me-normalisasi tegangan dari 1.1 p.u. ke 1.06 p.u pada 
kondisi beban light load. Gambar 8 menunjukkan respon tegangan busbar outgoing IPP 
PLTBg yang mengalami penurunan ketika SVC MV 2.4MVAr mengalami switching dan 
stepping. 

SVC MV 2.4 MVAr dengan maximum step 1.6MVAr masih mampu mekompensasi 
daya reaktif untuk normalisasi tegangan meskipun terjadi penambahan industrial load 
outage pada detik ke-6.  

 
 

Gbr. 8 Respon tegangan pada busbar outgoing IPP PLTBg ketika terjadinya 
SVC switching & stepping. 
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Pada saat saluran penyulang rambutan mengalami gangguan pada detik ke-9, maka 
generator IPP PLTBg dan SVC mengalami outage dengan time tripping 0.079s. Hal ini 
menunjukkan bahwa sistem proteksi IPP PLTBg 2x1.5 PT. Gree Energy Hamparan 
memiliki respon yang andal dalam memutus koneksi dari sistem distribusi 20kV 
penyulang rambutan. Kondisi fluktuasi pembeban pada sistem distribusi dan SVC 
switching juga mempengaruhi stabilitas generator. Pada gambar 9 menunjukkan bahwa 
respon speed generator mengalami osilasi <1% ketika SVC masuk ke sistem untuk 
mekompensasi daya reaktif.  
 

 
 

Gbr. 9 Respon speed generator terhadap kinerja SVC dan fluktuasi pembebanan 
 

Respon terhadap speed generator tentunya berimplikasi pada respon frekuensi 
yang dihasilkan generator. Hasil simulasi stability menyimpulkan bahwa SVC 2.4MVAr 
tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas frekuensi generator IPP PLTBg yang 
sinkron dengan sistem distribusi 20kV penyulang rambutan.  
 
E. Hasil Evaluasi Efesiensi  

Berdasarkan evaluasi data pengoperasian pembangkitan IPP PLTBg 2x1.5MW PT. 
Gree Energy Hamparan, total durasi overvoltage pada tahun 2021 mencapai 5685 jam 
dengan power loss 264 kW. Kerugian energy loss yang diakibatkan oleh kondisi 
overvoltage mencapai 627MWh per tahun. Hal ini disebabkan generator tidak 
dioperasikan maksimum untuk mencegah adanya overvoltage saat kondisi beban light 
load.  

Pemasangan SVC 2.4MVAr sebagai kompensator daya reaktif mampu mengatasi 
overvoltage pada kondisi light load, sehingga generator dapat beroperasi dengan 
kapasitas maksimum. Berdasarkan evaluasi data tahun 2021, Utilization Factor aktual 
hanya mencapai 59.58%. Apabila SVC MV 2.4MVAr dapat digunakan pada tahun tersebut, 
maka Utilization Factor generator akan berpotensi meningkat sebesar 3.58%.  

Berdasarkan perhitungan dan analisa efesiensi, proyeksi peningkatan Utilization 
Factor generator dapat mencapai 8.57% jika generator dapat beroperasi maksimum 
meskipun terjadi fluktuasi pembebanan. 
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Pada saat saluran penyulang rambutan mengalami gangguan pada detik ke-9, maka 
generator IPP PLTBg dan SVC mengalami outage dengan time tripping 0.079s. Hal ini 
menunjukkan bahwa sistem proteksi IPP PLTBg 2x1.5 PT. Gree Energy Hamparan 
memiliki respon yang andal dalam memutus koneksi dari sistem distribusi 20kV 
penyulang rambutan. Kondisi fluktuasi pembeban pada sistem distribusi dan SVC 
switching juga mempengaruhi stabilitas generator. Pada gambar 9 menunjukkan bahwa 
respon speed generator mengalami osilasi <1% ketika SVC masuk ke sistem untuk 
mekompensasi daya reaktif.  
 

 
 

Gbr. 9 Respon speed generator terhadap kinerja SVC dan fluktuasi pembebanan 
 

Respon terhadap speed generator tentunya berimplikasi pada respon frekuensi 
yang dihasilkan generator. Hasil simulasi stability menyimpulkan bahwa SVC 2.4MVAr 
tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas frekuensi generator IPP PLTBg yang 
sinkron dengan sistem distribusi 20kV penyulang rambutan.  
 
E. Hasil Evaluasi Efesiensi  

Berdasarkan evaluasi data pengoperasian pembangkitan IPP PLTBg 2x1.5MW PT. 
Gree Energy Hamparan, total durasi overvoltage pada tahun 2021 mencapai 5685 jam 
dengan power loss 264 kW. Kerugian energy loss yang diakibatkan oleh kondisi 
overvoltage mencapai 627MWh per tahun. Hal ini disebabkan generator tidak 
dioperasikan maksimum untuk mencegah adanya overvoltage saat kondisi beban light 
load.  

Pemasangan SVC 2.4MVAr sebagai kompensator daya reaktif mampu mengatasi 
overvoltage pada kondisi light load, sehingga generator dapat beroperasi dengan 
kapasitas maksimum. Berdasarkan evaluasi data tahun 2021, Utilization Factor aktual 
hanya mencapai 59.58%. Apabila SVC MV 2.4MVAr dapat digunakan pada tahun tersebut, 
maka Utilization Factor generator akan berpotensi meningkat sebesar 3.58%.  

Berdasarkan perhitungan dan analisa efesiensi, proyeksi peningkatan Utilization 
Factor generator dapat mencapai 8.57% jika generator dapat beroperasi maksimum 
meskipun terjadi fluktuasi pembebanan. 
 
 

V. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan dengan berbagai skenario 

pembebanan dan pengoperasian pembangkit, dapat disimpulkan bahwa pemasangan 
SVC Medium Voltage berkapitas 2.4 MVAr pada IPP PLTBg 2x1.5MW PT. Gree Energy 
Hamparan dapat meregulasi tegangan terhadap fluktuasi pembebanan di Penyulang 
Rambutan tanpa mengurangi efesiensi pengoperasian pembangkit.  

Pemasangan SVC 2.4MVAr dapat meningkatkan nilai Utilization Factor IPP PLTBg 
2x1.5MW PT. Gree Energy Hamparan sebesar 8.57%. Spesifikasi peralatan dan sistem 
kelistrikan eksisting dapat mengakomodir pemasangan SVC MV berpasatias 2.4MVAr.    
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ANALISIS FIREWALL LOG MENGGUNAKAN PYTHON 
 

Heru Ruwandar, Ardian Ulvan 
 
 
 
Abstract 

Makalah ini menyajikan bagaimana metode pengambilan log dari firewall yang 
berisi semua lalulintas internet di lingkungan pendidikan. Pengambilan log diambil 
menggunakan rsyslog dan log analyzer untuk menyimpan ke database. Pengurai dan 
proses ETL ditulis menggunakan python.  
 
Index Terms— log, log parsing, firewall, rsyslog   
 
I. INTRODUCTION 

Aktivitas ppenggunaan internet sehari-hari menghasilkan data log yang dicatat 
oleh sistem [1]. Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer yang 
semakin pesat, perkembangan teknologi internet semakin pesat dan masyarakat 
semakin sadar akan pentingnya keamanan jaringan [2]. Dengan adanya data log yang 
dihasilkan, maka hal ini akan menjadi lebih mudah untuk di analisa. Data log ini dapat 
digunakan sebagai bahan untuk analisa berbagai macam kebutuhan, antara lain 
keamanan jaringan, perilaku pengguna internet, data pendukung pengambilan 
keputusan, dan lain-lain. 

Log akses biasanya berbentuk kumpulan teks standar yang memiliki format 
berbeda-beda pada setiap peralatan yang menghasilkannya. Log akses perlu diurai untuk 
mengekstrak data yang menghasilkan nilai yang bisa dipakai untuk masukan proses yang 
lain. 

Dalam menganalisa log, langkah awal adalah mengambil dan mengurai log (log 
system, log jaringan internet/firewall, log web server, dan log lain). Ada banyak metode 
dalam pengambilan log. Para peneliti sebelumnya, memakai log parser yang berbeda-
beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti [2] menggunakan algoritma 
python untuk mengurai data dari log. Iswardani dalam [5] menggunakan density K-
means untuk mengurai data log menggunakan skrip regex. Pinjia dalam [3] mengusulkan 
parallel log parsing yang diklaim lebih akurat dan efisien mengurai data skala besar. 
Dalam [6] algoritma K-means digunakan untuk meng-cluster jumlah pengunjung suatu 
website. Sedangkan [8] menggunakan alat yang disebut LogLens. LogLens mem-parsing 
log menggunakan pola yang dipelajari dari sistem yang berjalan normal, kemudian 
mendefinisikan pola sebagai ekspresi GROK. 

Makalah ini disusun sebagai berikut: Pada bagian II, dibahas tentang penggunaan 
log untuk berbagai macam keperluan dari penelitian terdahulu. Bagian III memaparkan 
bagaimana metode pengambilan log dari firewall. Hasil log yang sudah diambil dan 
diproses disajikan pada bagian IV.  
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I. INTRODUCTION 

Aktivitas ppenggunaan internet sehari-hari menghasilkan data log yang dicatat 
oleh sistem [1]. Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer yang 
semakin pesat, perkembangan teknologi internet semakin pesat dan masyarakat 
semakin sadar akan pentingnya keamanan jaringan [2]. Dengan adanya data log yang 
dihasilkan, maka hal ini akan menjadi lebih mudah untuk di analisa. Data log ini dapat 
digunakan sebagai bahan untuk analisa berbagai macam kebutuhan, antara lain 
keamanan jaringan, perilaku pengguna internet, data pendukung pengambilan 
keputusan, dan lain-lain. 

Log akses biasanya berbentuk kumpulan teks standar yang memiliki format 
berbeda-beda pada setiap peralatan yang menghasilkannya. Log akses perlu diurai untuk 
mengekstrak data yang menghasilkan nilai yang bisa dipakai untuk masukan proses yang 
lain. 

Dalam menganalisa log, langkah awal adalah mengambil dan mengurai log (log 
system, log jaringan internet/firewall, log web server, dan log lain). Ada banyak metode 
dalam pengambilan log. Para peneliti sebelumnya, memakai log parser yang berbeda-
beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti [2] menggunakan algoritma 
python untuk mengurai data dari log. Iswardani dalam [5] menggunakan density K-
means untuk mengurai data log menggunakan skrip regex. Pinjia dalam [3] mengusulkan 
parallel log parsing yang diklaim lebih akurat dan efisien mengurai data skala besar. 
Dalam [6] algoritma K-means digunakan untuk meng-cluster jumlah pengunjung suatu 
website. Sedangkan [8] menggunakan alat yang disebut LogLens. LogLens mem-parsing 
log menggunakan pola yang dipelajari dari sistem yang berjalan normal, kemudian 
mendefinisikan pola sebagai ekspresi GROK. 

Makalah ini disusun sebagai berikut: Pada bagian II, dibahas tentang penggunaan 
log untuk berbagai macam keperluan dari penelitian terdahulu. Bagian III memaparkan 
bagaimana metode pengambilan log dari firewall. Hasil log yang sudah diambil dan 
diproses disajikan pada bagian IV.  
 
 
 
 
 

II. RELATED WORK 
Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian dengan log akses, seperti 

Peneliti [1] menjelaskan cara merancang dan menganalisis eksperimen web, dan cara 
mengumpulkan, membersihkan, dan menggunakan data log secara bertanggung jawab.  

Kumar S dkk [2] melakukan analisa traffic jaringan yang digunakan untuk 
menganalisa keamanan jaringan. Semua algoritma analitik log ditulis dalam python 
bersama dengan beberapa tampilan berbasis web. Program ini membantu dalam 
menganalisis log dan mengekstraksi field-field dan informasi penting. Log mentah 
diubah menjadi format yang dapat dimengerti pengguna dan ditampilkan menggunakan 
dasbor dan tampilan terminal menggunakan kibana. Hasil penelitiannya didapatkan 
bahwa dengan adanya pembatasan sistem yang diusulkan membantu dalam 
mengembangkan teknik agregasi dan analisis log secara real time melalui tampilan 
dasbor dan terminal, dan peringatan dibuat berdasarkan berbagai kondisi berbahaya. 

Pinjia dkk [3] merancang dan mengimplementasikan parser log paralel (POP) di 
atas Spark, platform pemrosesan data skala besar untuk mengatasi bertambahnya log 
dalam skala besar. Siyang Lu et al. dalam [4] mengusulkan LADRA sebuah tool offline 
untuk mendeteksi abnormal tasks berbasis log dan analisis akar penyebab untuk 
pemrosesan data besar dengan Spark. LADRA dikombinasikan dengan General 
Regression Neural Network (GRNN) untuk mengidentifikasi akar penyebab abnormal 
taks. 

Iswardani dalam [5] mengurai data log menggunakan skrip regex. Kemudian 
menggunakan density K-means untuk mengklasifikasikan data log yang ada dalam 
database. 

Shilin dkk [7] mengusulkan Log3C, pendekatan berbasis pengelompokan baru 
untuk segera dan tepat mengidentifikasi masalah sistem yang berdampak, dengan 
memanfaatkan urutan log (urutan peristiwa log) dan KPI system dan merancang 
algoritme pengelompokan cascading baru, yang dapat sangat menghemat waktu 
pengelompokan sambil menjaga akurasi tinggi dengan pengambilan sampel berulang, 
pengelompokan, dan pencocokan urutan log. 

Yasir dalam [9] menggunakan YM Log Analyzer tool untuk menyederhanakan dan 
menganalisa log yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman python. Tool ini 
diklaim mampu mengambil log dengan ribuan baris log. Tool yang dikembangkan juga 
diklaim bagus untuk menghindari pemborosan waktu dan menyederhanakan sejumlah 
besar data yang disediakan dan disimpan setiap hari di sistem. 

 
III. METODE PENELITIAN 

Log yang digunakan dalam penelitian ini adalah log akses dari firewall sebuah 
insitusi pendidikan yang berisi semua aktifitas penggunaan internet (gambar 1). Pada 
gambar 1, terlihat bahwa semua lalu-lintas internet harus melewati sebuah firewall. Lalu-
lintas ini menghasilkan log yang kemudian di tangkap oleh log server menggunakan 
Rsyslog. RSYSLOG adalah sistem yang sangat cepat untuk pemrosesan log. Menawarkan 
kinerja tinggi, fitur keamanan yang hebat dan desain modular, mampu menerima input 
dari berbagai sumber, mengubahnya, dan mengeluarkan hasilnya ke berbagai tujuan. 
RSYSLOG dapat mengirimkan lebih dari satu juta pesan per detik ke tujuan lokal ketika 
pemrosesan terbatas diterapkan [11]. Rsyslog kemudian mengirimkan hasilnya ke 
LogAnalyzer untuk dimasukkan ke database agar lebih mudah dalam proses selanjutnya. 
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Gambar 1. Arsitektur jaringan 

 
Data log dari Firewall diambil selama 2 bulan. Oleh karena itu, data log perlu 

dilakukan pembersihan yang disebut pre-processing [6]. Pembersihan dilakukan dengan 
memilih lalu-lintas data antara lain: waktu akses, ip source, ip destination, source 
country, dan destination country. Pre-processing dilakukan dengan menggunakan 
python. Python adalah bahasa pemrograman yang kuat, high-level, mudah digunakan 
dan general-purpose. Python dapat digunakan di berbagai bidang seperti: kecerdasan 
buatan, analisis data, perancangan web, pengembangan perangkat lunak, pengembangan 
perangkat lunak jaringan, dan banyak bidang lainnya [9]. 
Tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Log akses di ambil menggunakan Rsyslog 
2. Menyimpan log ke dalam database menggunakan LogAnalyzer 
3. Extract data log menggunakan python  
4. Transform data log dengan memilih beberapa atribut yaitu: waktu akses, ip source, ip 

destination, source country, dan destination country. 
5. Load data log dengan mengelompokkan data menjadi berdasarkan waktu dan melihat 

informasi baru yang didapat dari hasil transform data. 
 

 
Gambar 2. Type traffic pada firewall 

 
 
 
 



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

211PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

 
Gambar 1. Arsitektur jaringan 

 
Data log dari Firewall diambil selama 2 bulan. Oleh karena itu, data log perlu 

dilakukan pembersihan yang disebut pre-processing [6]. Pembersihan dilakukan dengan 
memilih lalu-lintas data antara lain: waktu akses, ip source, ip destination, source 
country, dan destination country. Pre-processing dilakukan dengan menggunakan 
python. Python adalah bahasa pemrograman yang kuat, high-level, mudah digunakan 
dan general-purpose. Python dapat digunakan di berbagai bidang seperti: kecerdasan 
buatan, analisis data, perancangan web, pengembangan perangkat lunak, pengembangan 
perangkat lunak jaringan, dan banyak bidang lainnya [9]. 
Tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Log akses di ambil menggunakan Rsyslog 
2. Menyimpan log ke dalam database menggunakan LogAnalyzer 
3. Extract data log menggunakan python  
4. Transform data log dengan memilih beberapa atribut yaitu: waktu akses, ip source, ip 

destination, source country, dan destination country. 
5. Load data log dengan mengelompokkan data menjadi berdasarkan waktu dan melihat 

informasi baru yang didapat dari hasil transform data. 
 

 
Gambar 2. Type traffic pada firewall 

 
 
 
 

Gambar 2 memperlihatkan aliran lalu-lintas data yang melewati firewall. Data yang 
keluar dari jaringan local (outbond traffic) berisi request dari pengguna kepada jaringan 
luar sesuai dengan alamat tujuan dan aplikasi tujuan, juga berisi respon atas request dari 
pengguna dari luar kepada server yang ada di jaringan lokal. Sebaliknya, data yang masuk 
ke firewall menuju jaringan local berisi respon dari request pengguna lokal, dan berisi 
request dari pengguna luar. 
 

 
 

Gambar 3. Log firewall 
 

Gambar 3 menunjukkan data log mentah yang beisi semua lalu-lintas internet. 
Data log inilah yang di urai menggunakan python. Untuk mengurai, digunakan algoritma 
pada gambar 4 berikut. 

 
 

Gambar 4. Algoritma parsing log 
 

Penjelasan dari gambar 4 sebagai berikut: 
i. Membaca log file yang akan di urai 
ii. Inisiasi tipe data yang akan digunakan dari log 
iii. Mencocokkan data log dengan type data pada tiap baris log. Jika cocok, maka ada 

tersebut akan disimpan kedalam file baru 
iv. Menyimpan data hasil pencocokan kedalam file baru 
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IV. HASIL 
1. Log  

Pada penelitian ini, data log yang diambil dari firewall masih berupa data text yang 
berisi semua rekaman aktifitas pengguna internet. Data log ini berisi banyak atribut yang 
tidak dibutuhkan untuk analisa antara lain devid, eventtime, logid, sessionid, dll.  

Dengan menggunakan Rsyslog, log akses pengguna internet diambil dari firewall, 
kemudian di simpan ke dalam database menggunakan Log Analyzer. Data yang sudah 
diambil sebesar 1.429.943.764 byte  
 
2. Mengurai data log 

Gambar 4 memperlihatkan algoritma pengurai. Hasil dari algoritma diatas adalah 
file yang berisi data log yang sudah diurai dan dipilih atribut-atribut yang akan 
digunakan untuk analisa lebih lanjut. 
 

 
Gambar 5. Data log hasil extract 

 
Gambar 5 merupakan data log yang sudah sesuai dengan diinginkan untuk analisa 

lebih lanjut. Data berisi waktu akses, ip source, ip destination, source country, dan 
destination country. Data ini dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut, misalkan analisa 
negara mana yang menjadi tujuan paling banyak dari pengguna jaringan local, berapa 
banyak pengguna yang aktif pada waktu tertentu dan pada waktu kapan paling banyak 
pengguna mengakses internet dari jaringan local. 
 

 
Gambar 5. Jumlah bari data log dalam 1 hari 

 

 
Gambar 6. Jumlah baris data log dalam 1 bulan 

 
V. KONKLUSI 

Metode pengambilan log yang digunakan mampu mengambil data log dalam skala 
besar. Dari penelitian yang dilakukan, dalam 1 file hasil transform data berisi 11552034 
baris data (gambar 5). Dalam 1 bulan pengambilan data, berisi 325049968 (gambar 6). 
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IV. HASIL 
1. Log  

Pada penelitian ini, data log yang diambil dari firewall masih berupa data text yang 
berisi semua rekaman aktifitas pengguna internet. Data log ini berisi banyak atribut yang 
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diambil sebesar 1.429.943.764 byte  
 
2. Mengurai data log 

Gambar 4 memperlihatkan algoritma pengurai. Hasil dari algoritma diatas adalah 
file yang berisi data log yang sudah diurai dan dipilih atribut-atribut yang akan 
digunakan untuk analisa lebih lanjut. 
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banyak pengguna yang aktif pada waktu tertentu dan pada waktu kapan paling banyak 
pengguna mengakses internet dari jaringan local. 
 

 
Gambar 5. Jumlah bari data log dalam 1 hari 

 

 
Gambar 6. Jumlah baris data log dalam 1 bulan 

 
V. KONKLUSI 

Metode pengambilan log yang digunakan mampu mengambil data log dalam skala 
besar. Dari penelitian yang dilakukan, dalam 1 file hasil transform data berisi 11552034 
baris data (gambar 5). Dalam 1 bulan pengambilan data, berisi 325049968 (gambar 6). 
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Abstract 

Femtocell is a promising technology to increase network capacity and coverage, 
especially in indoor areas. It has low power, short range. The Home Base Station/HeNB 
(Femtocell Base Station) can be installed by users using connection of personal 
equipment such as laptops, notepads and cell phones, and it is activated by service 
provider. By deploying femtocells into existing macrocell/microcell areas, the radio 
resources are shared among femtocells and existing macrocells. However, the sharing of 
limited available bandwidth frequency licenses cause interference problems between 
femtocells and/or macrocells. The interference problem becomes more complex when 
the number of deployed femtocells is many and dense creating a phenomenon of Ultra 
Dense Network (UDN). To cope with this interference problem, this paper proposes a 
power allocation method for femtocells deployed in macrocells areas (UDN) at downlink 
transmissions. In this method the power transmitted at HeNB to each femtocell user is 
adjusted in such a way as to reduce or increase the transmitted power at HeNB. If the 
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Abstract 

Femtocell is a promising technology to increase network capacity and coverage, 
especially in indoor areas. It has low power, short range. The Home Base Station/HeNB 
(Femtocell Base Station) can be installed by users using connection of personal 
equipment such as laptops, notepads and cell phones, and it is activated by service 
provider. By deploying femtocells into existing macrocell/microcell areas, the radio 
resources are shared among femtocells and existing macrocells. However, the sharing of 
limited available bandwidth frequency licenses cause interference problems between 
femtocells and/or macrocells. The interference problem becomes more complex when 
the number of deployed femtocells is many and dense creating a phenomenon of Ultra 
Dense Network (UDN). To cope with this interference problem, this paper proposes a 
power allocation method for femtocells deployed in macrocells areas (UDN) at downlink 
transmissions. In this method the power transmitted at HeNB to each femtocell user is 
adjusted in such a way as to reduce or increase the transmitted power at HeNB. If the 

estimated SINR value at current time is less than 20 dB, the power on the HeNB is 
increased by such a way so SINR is expectedly to be 20 dB for next transmission time. 
However, if the obtained SINR at current transmission time is more than 20 dB, then the 
transmission power at the HeNB is reduced so that the SINR value becomes 20 dB for 
the next transmission time. Extensive simulation has been carried out and the 
performance parameters in terms of SINR, throughput, and BER have been measured 
and compared to the baseline system, i.e., the system without power allocation method. 
The simulation results show that the system that applies power allocation method which 
is used in the cell edge area is better than the baseline system both in the center and the 
edge of cells. 
 
Keywords femtocell-macrocell network, interference management, power allocation, 

UDN, two-tier network. 
 
I. INTRODUCTION 

It was forecasted that in the future, about 50% of calls and 70% of services occur 
in indoor areas [1], [2]. Therefore, one of the challenges for service providers is to 
provide a high quality of service for users who are residing in indoor areas. However, 
with the increasing demand for cellular services in indoor environments, the costs 
involved are also quite expensive when new infrastructure equipment has to be installed 
by the service provider. One of the technologies introduced to increase coverage in 
indoor environments is femtocell. Femtocell is an economically solution to improve high 
quality of service in indoor environment with high data rate and the increase of system 
capacity [3]. Femtocells have low power (less than 0.1W), short range (10-50 m 
coverage), and are operated by mobile operators. The simple femtocell model can serve 
4-5 users, while the enterprise model can serve up to 11 users [4], [5]. 

However, the femtocells deployed within the macrocells cause interference, 
because the macrocells and femtocells share the same radio resources. There are two 
kinds of interference that can occur, namely co-tier interference (femtocells to other 
femtocells) and cross-tier interference (femtocells to macrocells) [6]. There are many 
studies that discuss the management of interference in femtocell- macrocell networks 
using various methods such as in [7-10]. The interference problems become more 
complex when femtocell deployed are many and dense creating a phenomenon called as 
ultra dense network (UDN). 

In [7], the authors implemented radio resource utilization and management for 
victim femtocells in an ultra-dense network environment. The proposed approach used 
the semi- clustering approach of victim cells (SCVC). This method was used to 
categorize users whether critical or uncritical (victim femtocells and their aggressors). 
Ref. [8] identified femto-cell interference by analyzing the pattern received by the 
mobile stations. The author in [8] conducted experiments using GNU Radio/USRP 
(Universal Software Radio Peripheral) to show that the proposed interference 
identification method can successfully identify interference. Meanwhile in [9] 
interference management was carried out using the power control method for a 
heterogeneous network (HetNet). The simulation results showed that the schemes have 
almost identical performance. However, none of them addressing the interferences 
occurring in UDN using dynamic power allocation based on the estimated Signal to 
Interference plus Noise Ratio (SINR). 

In this paper, we propose a power allocation (P.A.) scheme as an interference 
management technique for femtocell- macrocell networks. This scheme aims to reduce 
the interference power caused by the co-tier and cross-tier interferences that occurs, 
so it is expected that the network   performance of the observed femtocells is getting 
better. 



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

216 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

The rest of this paper is organized as follows. Section II describes system model 
considered in this paper including the proposed P.A. scheme. Section III describes the 
simulation experiments, its parameter system and assumptions. In addition, the 
simulation results and its discussion are also presented in Section III. The research 
finding in this paper are concluded in Section IV. 

 
II. SYSTEM MODEL 

This paper studies the downlink transmission based on Long Term Evolution (LTE) 
network using three macrocells based OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 
Access). The system applies Frequency Reuse Factor (FRF) of 1. This means that the 
entire frequency band is reused by each macrocell. Since the same frequencies are used 
in all cells, there is considerable interferences happening at this system. In Fig. 1, a 
number of femtocells (Ultra Dense Network/UDN) are randomly deployed in macrocell 1 
in the entire cell area and in one transmission time each femtocell is assumed to serve 
one FUE. Femtocells are sharing the usage of marocells’ frequency band The macrocell 
area are differentiated into edge cell and center cell areas in order to see the different 
effect of interferences at each cell area. In macrocells 2 and 3 there are no femtocells 
deployed, because this paper focuses on the analysis at the macrocell 1 as the observed 
macrocell. When the Femto Base Station (FBS) or Home Evolved Node B (HeNB) is 
transmitting at the downlink direction to the Femto User Equipment (FUE) and at the 
same time the neighboring Macrocell Base Stations (MBSs) are also transmitting 
downlink to the Macro User Equipment (MUE), interferences occur in which it is 
referred as cross-tier interference, interference caused from MBS to FUE. In addition, it 
is assumed that all HeNBs are in the downlink transmission as well, thus it is likely that 
there will be interferences among femtocells, i.e., co-tier interference. It is also shown 
in Fig. 1 the transmit power allocated for one transmission frame at HeNB in which all 
powers are at the same level. The scenario described at Fig. 1 is used as the first scenario 
in our simulation experiment and it is referred as the baseline system. 

 
A. Proposed Power Allocation Method 

We propose a power allocation scheme to mitigate interference problems arising 
in the femtocell-macrocell network as described in the first scenario in Fig. 1. In our 
case, we implement the scheme at HeNB. For each user served by HeNB in a certain 
frame, HeNB allocates a different power 

 
Fig. 2. Illustration of Power Allocation Scheme applied in Femtocell- Macrocell Network. 
 

level for each user which is transmitted from HeNB. When the HeNB is 
transmitting at downlink direction to the FUE, at the same time the neighboring eNB is 
also transmitting downlink to the MUE. This event likely results in cross-tier 
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The rest of this paper is organized as follows. Section II describes system model 
considered in this paper including the proposed P.A. scheme. Section III describes the 
simulation experiments, its parameter system and assumptions. In addition, the 
simulation results and its discussion are also presented in Section III. The research 
finding in this paper are concluded in Section IV. 

 
II. SYSTEM MODEL 

This paper studies the downlink transmission based on Long Term Evolution (LTE) 
network using three macrocells based OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 
Access). The system applies Frequency Reuse Factor (FRF) of 1. This means that the 
entire frequency band is reused by each macrocell. Since the same frequencies are used 
in all cells, there is considerable interferences happening at this system. In Fig. 1, a 
number of femtocells (Ultra Dense Network/UDN) are randomly deployed in macrocell 1 
in the entire cell area and in one transmission time each femtocell is assumed to serve 
one FUE. Femtocells are sharing the usage of marocells’ frequency band The macrocell 
area are differentiated into edge cell and center cell areas in order to see the different 
effect of interferences at each cell area. In macrocells 2 and 3 there are no femtocells 
deployed, because this paper focuses on the analysis at the macrocell 1 as the observed 
macrocell. When the Femto Base Station (FBS) or Home Evolved Node B (HeNB) is 
transmitting at the downlink direction to the Femto User Equipment (FUE) and at the 
same time the neighboring Macrocell Base Stations (MBSs) are also transmitting 
downlink to the Macro User Equipment (MUE), interferences occur in which it is 
referred as cross-tier interference, interference caused from MBS to FUE. In addition, it 
is assumed that all HeNBs are in the downlink transmission as well, thus it is likely that 
there will be interferences among femtocells, i.e., co-tier interference. It is also shown 
in Fig. 1 the transmit power allocated for one transmission frame at HeNB in which all 
powers are at the same level. The scenario described at Fig. 1 is used as the first scenario 
in our simulation experiment and it is referred as the baseline system. 

 
A. Proposed Power Allocation Method 

We propose a power allocation scheme to mitigate interference problems arising 
in the femtocell-macrocell network as described in the first scenario in Fig. 1. In our 
case, we implement the scheme at HeNB. For each user served by HeNB in a certain 
frame, HeNB allocates a different power 

 
Fig. 2. Illustration of Power Allocation Scheme applied in Femtocell- Macrocell Network. 
 

level for each user which is transmitted from HeNB. When the HeNB is 
transmitting at downlink direction to the FUE, at the same time the neighboring eNB is 
also transmitting downlink to the MUE. This event likely results in cross-tier 

interference between FUE and MBS, because the radio resources used by femtocells are 
the shared radio resources as those of macrocells used. In order to mitigate cross-tier 
interference that occurs in femtocell-macrocells, in this method the power transmitted 
to each user is adjusted in such a way as to reduce or increase the HeNB power value as 
shown in the frame structure of Fig. 2. Note that the illustration in Fig. 2 is just for one 
transmission frame for the shake of clarity. For the first step in this method we 
determine the Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR) threshold to meet the 
certain level of Quality of Service (QoS) requirement. In this case, the SINR threshold is 
set to 20 dB which is according to the minimum requirement for the excellence services 
of the network [11]. If the estimated SINR value at the current transmission time is less 
than 20 dB, the power for the next time transmission at the HeNB is increased by the 
difference between the SINR threshold of 20 dB and estimated SINR value. However, if 
the estimated SINR at current transmission time is more than 20 dB, then the power at 
the HeNB for the next transmission time is reduced so that the SINR value becomes 20 
dB. Thus, the power depleted in this power allocation scheme is as required, in other 
words saving power can reduce costs. 

In mathematical, this power allocation scheme can be described as follow. First, at 
the current transmission time (t) the scheme estimates the SINR value according to the 
equation that will be described on Sub-section SINR analysis in this section. Let this 
estimated SINR is denoted as 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅e𝑠𝑠𝑡𝑡. This 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅e𝑠𝑠𝑡𝑡is compared to the threshold SINR 
(𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟) which is set to 20 dB. Let the magnitude of the difference of 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅e𝑠𝑠𝑡𝑡 and 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟 
is denoted as |𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅e𝑠𝑠𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟|. 

And then, the power allocation scheme will decide the power level (𝑃𝑃(𝑡𝑡+1)) allocated 
to the user according to (1) for the next transmission time (t+1) based on the current 
power level (𝑃𝑃(𝑡𝑡)). Note that power levels are calculated in the unit of dBm and SINR is in 
the unit of dB. 
 

𝑃𝑃 𝑃𝑃(𝑡𝑡) + |𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅e𝑠𝑠𝑡𝑡 − 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟|, 

if 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅e𝑠𝑠𝑡𝑡 ≤ 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟 
(𝑡𝑡+1) = {𝑃𝑃(𝑡𝑡) − |𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅e𝑠𝑠𝑡𝑡 − 
𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟|, if 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅e𝑠𝑠𝑡𝑡 > 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟   
(1) 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Interferences on the downlink transmission observed on 
Femto User Equipment (FUE). 

 
B. Channel Model 

Channel models are essential in the analysis and simulation experiment of wireless 
communication systems. In this paper, we consider channel model that takes an effect 
on the transmission loss, i.e., pathloss only. Pathloss value between transmitter and 
receiver in urban femtocell and urban macrocell is calculated using (2) and (3), 
respectively, which are based on the pathloss model of 3GPP TR 36.814 version 𝐸𝐸𝑠𝑠/𝑁𝑁O 
(Energy per Symbol to Energy Noise Spectral Density) is shown in (9). 

𝐸𝐸𝑠𝑠 = 𝐸𝐸𝑏𝑏 log (𝑀𝑀) (9) 
10.2.0 Release 10 [12] and 3GPP TR 36.922 version 10.0.0 Release 10 [11], 

accordingly. 
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𝑁𝑁0 
𝑁𝑁0 2 

Pathloss in dB for urban femtocell can be calculated using (2). 
 

𝐿𝐿fe𝑚𝑚𝑡𝑡o = 15.3 + 37.6 𝑙𝑙o𝑔𝑔1O(𝑑𝑑) (2) 
 

Pathloss in dB for urban macrocell can be calculated using (3). 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟o = 127 + 30 𝑙𝑙o𝑔𝑔1O (  𝑑𝑑  ) (3) 
 

where d is the distance between transmitter and receiver in meter. 
 

C. Signal to Interference plus Noise Ratio Analysis 
At each observed Femto User Equipment (FUE) in the system, the SINR can be 

formulated as in (4) [13-17]. where 𝑀𝑀 is the number of alternative modulation symbols. 
 
E. CDF and CCDF 

Cumulative Distribution Function (CDF) of random variables X that is evaluated at a 
certain value of 𝑥𝑥 is defined as the probability of X will take a value less than or equal to 
𝑥𝑥. It is shown in (10) [16]. 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐹𝐹 (𝑥𝑥) = 𝑃𝑃(X ≤ 𝑥𝑥) (10) 
 
Meanwhile, the Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF) of X that 

is evaluated at a certain value of 𝑥𝑥 is calculated using (11) in its relation to CDF [17]. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐹𝐹 (𝑥𝑥) = 1 − 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1 − 𝑃𝑃(X ≤ 𝑥𝑥) = 𝑃𝑃(X > 𝑥𝑥) (11) 
 
In our system, the random variables that we evaluate are the system performance 

parameters i.e., SINR, throughput, 
𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅 = 𝑃𝑃r𝑥𝑥 

(4) 
and BER. Both of SINR and throughput are evaluated using 

𝑛𝑛 
𝑥𝑥=1 

𝐼𝐼𝑥𝑥+∑𝑚𝑚 
𝐽𝐽𝑦𝑦+𝑁𝑁 
 
CDF, while BER is evaluated using CCDF. 
 
where𝑃𝑃𝑟𝑟𝑥𝑥 is the received power at observed FUE expected coming from serving HeNB in 
mWatt, 𝐼𝐼𝑥𝑥denotes x-th co-tier interference from HeNB to the observed FUE in mWatt 
with n being the number of co-tier interferences, 𝐽𝐽𝑦𝑦 is y-th cross- tier interference from 
eNB to the observed FUE in mWatt with m is the number of cross-tier interferences 
happening in the system. The received power (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑥𝑥) from HeNB to observed FUE (desired 
power) or co-tier interference (𝐽𝐽𝑦𝑦) from other HeNB can be calculated as below [18-21]. 
 
 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑥𝑥(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) o𝑟𝑟 𝐽𝐽𝑦𝑦(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) = 𝑃𝑃𝐻𝐻e𝑁𝑁𝐵𝐵(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) − 𝐿𝐿fe𝑚𝑚𝑡𝑡o(𝑑𝑑𝐵𝐵)  (5) 
 

where 𝑃𝑃𝐻𝐻e𝑁𝑁𝐵𝐵 is the transmit power at serving HeNB for the case of calculating the 
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Pathloss in dB for urban femtocell can be calculated using (2). 
 

𝐿𝐿fe𝑚𝑚𝑡𝑡o = 15.3 + 37.6 𝑙𝑙o𝑔𝑔1O(𝑑𝑑) (2) 
 

Pathloss in dB for urban macrocell can be calculated using (3). 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟o = 127 + 30 𝑙𝑙o𝑔𝑔1O (  𝑑𝑑  ) (3) 
 

where d is the distance between transmitter and receiver in meter. 
 

C. Signal to Interference plus Noise Ratio Analysis 
At each observed Femto User Equipment (FUE) in the system, the SINR can be 

formulated as in (4) [13-17]. where 𝑀𝑀 is the number of alternative modulation symbols. 
 
E. CDF and CCDF 

Cumulative Distribution Function (CDF) of random variables X that is evaluated at a 
certain value of 𝑥𝑥 is defined as the probability of X will take a value less than or equal to 
𝑥𝑥. It is shown in (10) [16]. 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐹𝐹 (𝑥𝑥) = 𝑃𝑃(X ≤ 𝑥𝑥) (10) 
 
Meanwhile, the Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF) of X that 

is evaluated at a certain value of 𝑥𝑥 is calculated using (11) in its relation to CDF [17]. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐹𝐹 (𝑥𝑥) = 1 − 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1 − 𝑃𝑃(X ≤ 𝑥𝑥) = 𝑃𝑃(X > 𝑥𝑥) (11) 
 
In our system, the random variables that we evaluate are the system performance 

parameters i.e., SINR, throughput, 
𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅 = 𝑃𝑃r𝑥𝑥 

(4) 
and BER. Both of SINR and throughput are evaluated using 

𝑛𝑛 
𝑥𝑥=1 

𝐼𝐼𝑥𝑥+∑𝑚𝑚 
𝐽𝐽𝑦𝑦+𝑁𝑁 
 
CDF, while BER is evaluated using CCDF. 
 
where𝑃𝑃𝑟𝑟𝑥𝑥 is the received power at observed FUE expected coming from serving HeNB in 
mWatt, 𝐼𝐼𝑥𝑥denotes x-th co-tier interference from HeNB to the observed FUE in mWatt 
with n being the number of co-tier interferences, 𝐽𝐽𝑦𝑦 is y-th cross- tier interference from 
eNB to the observed FUE in mWatt with m is the number of cross-tier interferences 
happening in the system. The received power (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑥𝑥) from HeNB to observed FUE (desired 
power) or co-tier interference (𝐽𝐽𝑦𝑦) from other HeNB can be calculated as below [18-21]. 
 
 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑥𝑥(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) o𝑟𝑟 𝐽𝐽𝑦𝑦(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) = 𝑃𝑃𝐻𝐻e𝑁𝑁𝐵𝐵(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) − 𝐿𝐿fe𝑚𝑚𝑡𝑡o(𝑑𝑑𝐵𝐵)  (5) 
 

where 𝑃𝑃𝐻𝐻e𝑁𝑁𝐵𝐵 is the transmit power at serving HeNB for the case of calculating the 

desired received power (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑥𝑥) or other HeNBs for the case of calculating the co-tier 
interference(s) in dBm. The cross-tier interference caused by eNB(s) can be calcaluted 
as in (6) [15]. 

 
𝐽𝐽𝑦𝑦(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) = 𝑃𝑃e𝑁𝑁𝐵𝐵(𝑑𝑑𝐵𝐵𝑚𝑚) − 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟o(𝑑𝑑𝐵𝐵) (6) 

 
where 𝑃𝑃e𝑁𝑁𝐵𝐵is the transmit power of eNB(s) in dBm. 
D. Throughput and Bit Error Rate 

In our system, other parameters that we use to evaluate the systems are 
throughput (C) in bit per second (bps) and Bit Error Rate (BER) as formulated in (7) and 
(8), respectively [16], [17]. 

𝐶𝐶 = 𝐵𝐵 log2(1 + 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅) (7) 

 
𝐵𝐵𝐸𝐸𝑅𝑅 = 3 𝑄𝑄 (√4 𝐸𝐸𝑏𝑏/𝑁𝑁O) (8) 

  
III. SIMULATION SETTING, PARAMETERS, AND RESULTS 

In order to evaluate the performance of the proposed power allocation scheme, we 
simulate two scenarios, where the first scenario is a baseline system as shown in Fig. 1. 
In this scenario, the observed FUE suffers substantial interferences caused by MBS 
(cross-tier interference) and caused by other HeNBs other than the serving HeNB. It is 
because of each cell uses the same frequency band. Meanwhile, the second scenario is a 
system that applies the proposed power allocation scheme (P.A.) to cope the 
interferences occurring in the first scenario as shown in Fig. 2. The simulation codes are 
built using MATLAB software. 
A. Simulation Parameters 

In both simulation scenarios, we consider 3 macrocells. We focus our analysis on 
macrocell 1. In macrocell 1, we divide the area into cell edge and center cell areas which 
is bordered with a circle with radius of 750 meters. In macrocell 1, 100 femtocells in total 
are randomly deployed. In order to study the effect of femtocell location in macrocell, it 
is randomly deployed 50 femtocells in the center cell area and 50 femtocells in the edge 
cell area. Meanwhile, in macrocell 2 and 3 are deployed 50 of Macro User Equipment 
(MUE), respectively. The radius of femtocells are 30 meters and the radius of each 
macrocell is 1000 meters. The radius of the circle that divides the area of the edge and 
center of the cell is set to 750 meters. The maximum transmit power of MBS and FBS are 
set 46 dBm and 30 dBm, respectively. The system applies the modulation scheme of 16-
Quadrature Amplitude Modulation (16-QAM). The simulation program was are run for 
100 times of simulation. The system performance parameters in terms of SINR, 
throughput, and Bit Error Rate 4 5 (BER) were measured for each femtocell during the 
simulation and its measured results were averaged from 100 where 𝐵𝐵 and 𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁𝑅𝑅 denote 
the total system bandwidth in Hertz (Hz) and Signal to Noise Ratio (SINR) without unit, 
respectively. Furthermore, 𝑄𝑄(. ) represents the Q-function of the argument in brackets 
and 𝐸𝐸𝑏𝑏/𝑁𝑁O denote Energy per Bit to Noise Power Spectral Density Ratio. 𝐸𝐸𝑏𝑏/𝑁𝑁O is a 
normalized measure for SINR per bit. The relationship of 𝐸𝐸𝑏𝑏/𝑁𝑁O and simulation times. 
The parameters used in the simulation are summarized in Table 1. 
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B. Results and Discussion 
Based on the performance parameters collected from the simulation, the results 

are described in the graphical forms. This sub-section presents the collected simulation 
results and 
 
TABLE I. SIMULATION PARAMETERS 

No. Parameter Value 
1. Radius of Macrocells [22] 1000 m 
2. The radius of circle to border inner and outer of Macrocell 750 m 
3. Radius of Femtocells [23] 30 m 
4. Number of Macrocells and eNB 3 
5. Total number of femtocell user equipment (FUE) in outer and 

inner cell (equal number in each cell area) 
100 

6 Bandwidth [23] 20 Mhz 
7. Power transmitted by eNB [24] 46 dBm 
8. Power transmitted by HeNB [25] 30 dBm 
9. Modulation type 16-QAM 
10. Simulation time 100 

 
contrasting the systems, the baseline system and the system with P.A. scheme. As 

mentioned earlier, the graphs obtained are a comparison of SINR, throughput, and BER 
values between the baseline system and the system that applies the power P.A. scheme. 
For both systems, the baseline system and the system that applies P.A. scheme, the 
obtained results obtained are presented in two criteria. The first criterion is the 
performance values of the femtocells in the center cell and the second criteria is the 
values of the femtocells in the edge cell. 

Fig. 3 shows the comparison of SINR results in its CDF (Cumulative Distribution 
Function) term between the system that applies P.A. scheme and the baseline system. If 
we target the SINR value that is same as the threshold SINR of 20 dB, the SINR values for 
the system that applies P.A. scheme not reaching the target SINR value of 20 dB is 0.6 or 
60% for the femtocells at the cell edge area (labelled as P.A method edge in Fig. 3). 
Meanwhile, when for the femtocells located at the center of the cell (P.A method center 
in Fig. 3), none of the femtocells that its SINRs reach the target of 20 dB or no femtocell 
has an SINR equal to or above 20 dB. Meanwhile, for the baseline system in any location 
of the macrocell area (labelled as Baseline center and Baseline edge in Fig. 3) there is no 
femtocell reaching the target SINR of 20 dB. In other words, for all three later systems 
the number of femtocells that have SINR less than the target is 1 or 100%. If we target 
the SINR values less than 20 dB, all simulation results show that the system with P.A. 
scheme outperforms the baseline system in any location of femtocells. For the best case, 
the improvement is 40%. 

 
Fig. 3. The comparison of Cumulative Distribution Function (CDF) of SINR for Baseline 

System and System that applies of Method 2 (Power Allocation Method). 
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B. Results and Discussion 
Based on the performance parameters collected from the simulation, the results 

are described in the graphical forms. This sub-section presents the collected simulation 
results and 
 
TABLE I. SIMULATION PARAMETERS 

No. Parameter Value 
1. Radius of Macrocells [22] 1000 m 
2. The radius of circle to border inner and outer of Macrocell 750 m 
3. Radius of Femtocells [23] 30 m 
4. Number of Macrocells and eNB 3 
5. Total number of femtocell user equipment (FUE) in outer and 

inner cell (equal number in each cell area) 
100 

6 Bandwidth [23] 20 Mhz 
7. Power transmitted by eNB [24] 46 dBm 
8. Power transmitted by HeNB [25] 30 dBm 
9. Modulation type 16-QAM 
10. Simulation time 100 

 
contrasting the systems, the baseline system and the system with P.A. scheme. As 

mentioned earlier, the graphs obtained are a comparison of SINR, throughput, and BER 
values between the baseline system and the system that applies the power P.A. scheme. 
For both systems, the baseline system and the system that applies P.A. scheme, the 
obtained results obtained are presented in two criteria. The first criterion is the 
performance values of the femtocells in the center cell and the second criteria is the 
values of the femtocells in the edge cell. 

Fig. 3 shows the comparison of SINR results in its CDF (Cumulative Distribution 
Function) term between the system that applies P.A. scheme and the baseline system. If 
we target the SINR value that is same as the threshold SINR of 20 dB, the SINR values for 
the system that applies P.A. scheme not reaching the target SINR value of 20 dB is 0.6 or 
60% for the femtocells at the cell edge area (labelled as P.A method edge in Fig. 3). 
Meanwhile, when for the femtocells located at the center of the cell (P.A method center 
in Fig. 3), none of the femtocells that its SINRs reach the target of 20 dB or no femtocell 
has an SINR equal to or above 20 dB. Meanwhile, for the baseline system in any location 
of the macrocell area (labelled as Baseline center and Baseline edge in Fig. 3) there is no 
femtocell reaching the target SINR of 20 dB. In other words, for all three later systems 
the number of femtocells that have SINR less than the target is 1 or 100%. If we target 
the SINR values less than 20 dB, all simulation results show that the system with P.A. 
scheme outperforms the baseline system in any location of femtocells. For the best case, 
the improvement is 40%. 

 
Fig. 3. The comparison of Cumulative Distribution Function (CDF) of SINR for Baseline 

System and System that applies of Method 2 (Power Allocation Method). 

 
Fig. 4. The comparison of Cumulative Distribution Function (CDF) of Throughput for 

Baseline System and System that applies of Method 2 (Power Allocation Method). 
 
Fig. 4 depicts the comparison of throughput values (in the term of its CDF) 

between the baseline system and the system that applies P.A. scheme. If the target 
throughput is 60 Mbps, the probability of throughput for the baseline system at the 
center and edge cell (labelled as Base Center and Base Edge in Fig. 4, respectively) not 
reaching the target are 100% and 97%, respectively. Meanwhile, the probability of 
throughput for the system that applies P.A. scheme both at the center and the cell edge 
areas (P.A Method Center and P.A Method Edge in Fig. 4 accordingly) that does not 
reach the target is 47% and 0%, respectively. It can be deduced that the femtocells on 
the cell edge applying P.A. scheme are better than the other three systems. It is 
consistent results as the results for the SINR. 

The comparison of BER results in term of its CCDF (Complementary Cumulative 
Distribution Function) for the baseline system and the system with P.A. scheme is shown 
in Fig. 5. If we target the BER value of 0.01, then the probability of BER value for the 
baseline system at the center and the cell edge (Base Center and Base Edge in Fig. 5, 
respectively) not reaching the target are 100% and 83%, respectively. For the system 
with P.A. scheme, the probability of BER not reaching the target at the center and edge 
of the cell (P.A Method Center and P.A Method Edge in Fig. 5, respectively) are 100% and 
0%. Thus, the BER results are also consistent with other performance results and it can 
be said that the system that applies P.A scheme when the femtocells are at the edge of 
the cell is better than the baseline system. Due to the analysis focuses on one macrocell 
out of three macrocells with other two macrocells have no femtocells deployed, co-tier 
interferences are caused by the femtocells located on the same macrocell. 

 
 

 
 

Fig. 5. The comparison of Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF) of 
BER for Baseline System and System that applies of Method 2 

(Power Allocation Method). 
 



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

222 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

IV. CONCLUDING REMARKS 
This paper proposes interference management using the power allocation (P.A.) 

scheme for femtocell-macrocell network with large number of femtocells deployed 
creating UDN. The paper considers downlink transmission both in macrocells and 
femtocells. The proposed power allocation is based on the estimated SINR value which 
means also based on the appearing interferences on the system. Extensive simulation 
has been carried out to evaluate the proposed system. The performance parameters in 
terms of SINR, throughput, and BER were collected during the simulation to explore the 
features of proposed P.A. scheme. The simulation results show that the system that 
applies P.A. scheme applied to femtocells located at the cell edge area of microcell 
outperforms the baseline system both in the center of and the edge of macrocells. It can 
be seen from the CDF results or probability values of SINR, throughput, and BER. From 
the CDF of SINR results, it is shown that the improvement of 40% for the SINR results is 
achieved for the best case. The advantage of P.A. scheme compared to the baseline 
system is that this method allocates the transmit power according to the required 
power requirements for the femtocells. 
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creating UDN. The paper considers downlink transmission both in macrocells and 
femtocells. The proposed power allocation is based on the estimated SINR value which 
means also based on the appearing interferences on the system. Extensive simulation 
has been carried out to evaluate the proposed system. The performance parameters in 
terms of SINR, throughput, and BER were collected during the simulation to explore the 
features of proposed P.A. scheme. The simulation results show that the system that 
applies P.A. scheme applied to femtocells located at the cell edge area of microcell 
outperforms the baseline system both in the center of and the edge of macrocells. It can 
be seen from the CDF results or probability values of SINR, throughput, and BER. From 
the CDF of SINR results, it is shown that the improvement of 40% for the SINR results is 
achieved for the best case. The advantage of P.A. scheme compared to the baseline 
system is that this method allocates the transmit power according to the required 
power requirements for the femtocells. 
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