


Jurnal ini memuat penelitian yang dilakukan Universitas Teuku Umar di
bidang ilmu dasar, ilmu sosial dan ilmu rekayasa. Penelitian berasal dari staf

pengajar dan mahasiswa serta mitra kerjasama. Jurnal ini diterbitkan
setahun dua kali, pada bulan Agustus dan Februari.

Penanggung Jawab
Dr. Edwarsyah, SP., MP.

Ketua Dewan Editor
Prof. Dr.Ir. Abdi A. Wahab, M.Sc

Dewan Editor
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS

Prof. Dr.Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS
Prof. Dr. Usman  M. Tang
Prof. Dr. Ir. Sufardi, MS

Prof. Dr. Abubakar Hamzah
Dr. Ir. Romano, MS

Ir. Abdul Malik Ali, M.Si

Editor Teknik
Rahmat Pramulya, STP., MM

Kiswanto, M.Si

Sirkulasi dan Pemasaran
Susilawati

No ISSN
2085-7195

ALAMAT REDAKSI/KONTAK
Dr. Edwarsyah, S.P., M.P.

Jl. Alue Peunyareng Kec Meurebo
Meulaboh 23617

» Tel / fax : 0655-7012801 / 0655-7551188
» edwarsyah_dr@ymail.com

CEUREUMEN
Jurnal Pembangunan Aceh



ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan pengelolaan pesisir

dan daerah aliran sungai (DAS) di Pantura dan DAS Citarum Jawa Barat,
melalui penyusunan indeks dan status (kategori) berkelaanjutan sistem
kebijakan pengelolaan pesisir dan daerah aliran sungai (DAS)  berdasarkan
kriteria pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian
adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Indeks
keBerlanjutan Sistem Pengelolaan Pesisir dan DAS (IkB-SIPPDAS) di Pesisir
dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Pantura Jawa Barat secara
multidimensi yang dianalisis dengan metode Rap-SIPPDAS dengan
menggunakan multidimension scalling (MDS) DAS Citarum di bagian hulu,
tengah hingga hilir berturut-turut adalah sebesar 38.23; 38.27; dan 33.59 pada
skala sustainabilitas    0-100. Nilai indeks tersebut termasuk ke dalam kategori
kurang berkelanjutan. Hasil analisis terhadap setiap dimensi pengelolaan
pembangunan menunjukkan dimensi ekonomi baik DAS Citarum bagian hulu,
tengah dan hilir, memiliki nilai indeks paling tinggi sebesar 88.29. Nilai indeks
tersebut termasuk ke dalam status kategori “Baik” atau berkelanjutan dan yang
paling rendah adalah dimensi ekologi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa
metode Rap-SIPPDAS cukup baik untuk dipergunakan sebagai salah satu
alat untuk mengevaluasi sistem kebijakan pengelolaan pesisir dan Daerah
Aliran Sungai (DAS) di suatu kawasan atau wilayah secara cepat (rapid
appraissal).
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ANALISIS INDEKS DAN STATUS
KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN

DAS DAN PESISIR CITARUM JAWA BARAT

Edwarsyah

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Sumarwoto (2001) telah
mensosialisasikan paradigma baru
“Atur Diri Sendiri” (ADS) dalam
pengelolaan lingkungan hidup,
terutama dalam era otonomi daerah

dimana daerah dan masyarakat
diharapkan mampu mengatur sikap
dan kelakuan dirinya sendiri dalam
pengelolaan lingkungan hidup. Makna
ADS sebenarnya adalah tanggung
jawab menjaga kepatuhan dan
penegakan hukum lebih banyak
ditanggung oleh masyarakat. Hal ini
lebih menguntungkan karena peran
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pemerintah akan berkurang, digantikan
oleh peran kontrol sosial masyarakat
dalam pengawasan kegiatan pengisian
ruang melalui pembangunan.

Laju pertumbuhan Ekonomi di
kawasan DAS Citarum sangat tinggi hal
ini disebabkan sektor industri dan
perdagangan sangat mendominasi.
DAS Citarum meskipun bersifat lintas
Kabupaten/Kota, namun tetap disadari
bahwa 8 Kabupaten/Kota di DAS
Citarum yang berkepentingan dan
sangat berpengaruh terhadap
keberadaan sungai Citarum Jawa
Barat.

Kusumastanto  (2002) ocean
policy sebagai kebijakan strategis
diharapkan dapat membawa
kemakmuran rakyat, mengembangkan
harkat dan martabat bangsa Indonesia
serta mampu mensejajarkan diri
dengan komunitas negara maju didunia.
Kebijakan tersebut didasarkan pada
objektivitas ilmiah (scientific objectivity)
yang dibangun berdasarkan atas
partisipatif dan diarahkan agar rakyat
sebagai penerima manfaat terbesar.
Ocean policy selanjutnya didukung
oleh instrumen pembangunan ekonomi
dengan visi Ocean Economics
(OCEANOMICS) yang mampu
mendaya gunakan sumberdaya
kelautan secara bijaksana untuk
kesejahteraan masyarakat Indonesia
secara berkelanjutan dengan didukung
oleh pilar-pilar ekonomi sumberdaya
daratan (land based resource) yang
tangguh  dan mampu bersaing dalam
kancah kompetisi global antar bangsa.
Visi ini sangat penting karena didukung
fakta bahwa dalam tahun 1998
kontribusi PDB menurut lapangan
usaha adalah pertanian 12.62%
pertambagan dan penggalian 4,21%
industri manufactur 19,92%, jasa-jasa

41,12% dan kelautan 20,06%
(Kusumastanto 2001).

Konsep diatas perlu untuk
dipertimbangkan untuk membangun
sinergisitas dan dikolaborasikan
menjadi sebuah konsep “Integrated
River Basin Coastal and Ocean
Management” (IRCOM) sebagai
landasan kebijakan dalam pengelolaan
lingkungan hidup, khususnya
pengelolaan sumberdaya air di DAS
pesisir dan lautan secara terpadu
(UNEP, 1996 dalam Kusumastanto,
2006).

Sebagaimana hasil kajian
Wangsaatmaja (2004) menurunnya
kualitas air Sungai Citarum hulu
disebabkan sumber-sumber
pencemaran yang dominan adalah
industri, domestik, pertanian, dan
peternakan. Relatif buruknya kondisi
tersebut disumbangkan oleh aktivitas
industri, domestik, pertanian, dan
peternakan. Sehingga, penelitian ini
perlu dilakukan yaitu ingin mengkaji
nilai status indeks keberlanjutan
pengelolaan DAS dan pesisir Citarum
Jawa Barat, dalam bentuk “analisis
indeks dan status keberlanjutan
pengelolaan DAS dan pesisir citarum
Jawa Barat”.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk

menilai keberlanjutan pengelolaan
pesisir dan daerah aliran sungai
(DAS) di Pantura dan DAS Citarum
Jawa Barat, melalui penyusunan
indeks dan status (kategori)
berkelaanjutan sistem kebijakan
pengelolaan pesisir dan daerah aliran
sungai (DAS)  berdasarkan kriteria
pembangunan berkelanjutan. Indeks
ini selanjutnya disimpulkan sebagai
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IkB-SIPPDAS, yang merupakan
singkatan dari “Indeks keBerlanjutan
Sistem Pengelolaan Pesisir dan
DAS”.

BAHAN DAN METODE
PENELITIAN

Waktu dan Tempat
Penelitian ini di laksanakan di

Daerah Aliran Sungai Citarum
mencakup dalam 12 Sub DAS dan
pesisir Pantura Jawa Barat . Penelitian
berlangsung dari bulan Maret -
Agustus 2010. Daerah penelitian
dapat dilihat pada Lampiran 1.

Metode
Metode yang digunakan metode

multidimensional scaling (MDS) yang
disebut dengan metode Rap-
SIPPDAS. Metode Rap-SIPPDAS
merupakan pengembangan dari
metode Rafish (The Rapid Appraisal
of the Status of Fisheriesh) yang telah
digunakan untuk menilai status
keberlanjutan pembagunan perikanan
tangkap. Analisis Rap-SIPPDAS akan
menghasilkan status dan indeks
keberlanjutan sistem pengelolaan
pesisir dan Daerah aliran sungai
(DAS) di DAS dan pesisir Ctarum
Jawa Barat.

Metode yang digunakan dalam
penelitian adalah metode deskriptif.
Hasil analisis ini menjadi sumber untuk
memberikan penilaian (skor) setiap
atribut pada masing-masing dimensi
dalam rangka menilai keberlanjutan
sistem kebijakan saat ini (exsisting
condition). Metode Rapid Apraissal
Sistem Pengelolaan Pesisir dan DAS
(Rap-SIPPDAS) dan Indeks

keBerlanjutan Sistem Pengelolaan
Pesisir dan DAS (IkB-SIPPDAS) ini
berkaitan dengan persepsi sehingga
suatu atribut harus dilihat terlebih
dahulu dari persepsi apa. Kemudian di
dalam penilaian skor dari masing-
masing atribut dianalisis secara multi
dimensional untuk menentukan satu
atau beberapa titik yang
mencerminkan posisi keberlanjutan
sistem pengelolaan pesisir dan daerah
aliran sungai (DAS) yang dikaji relatif
terhadap dua titik acuan yaitu titik “baik”
(’good”) dan titik buruk (“bad’). Untuk
memudahkan ordinasi Rap-SIPPDAS
ini menggunakan perangkat lunak
modifikasi Rapfish (Kavanagh, 2001).
Atribut-atribut yang sensitif
mempengaruhi nilai indeks
keberlanjutan sistem yang dikaji
selanjutnya dijadikan faktor-faktor
penting dalam sistem dan dianalisis
tingkat pengaruh dan ketergantungan
antar faktor tersebut.  Atribut-atribut
yang sensitif mempengaruhi nilai
indeks kebelanjutan sistem yang dikaji
selanjutnya dijadikan faktor-faktor
penting dalam sistem dan dianalisis
tingkat pengaruh dan ketergantungan
antar faktor tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks dan Status Keberlanjutan
Sistem Pengelolaan Pesisir dan

DAS
Penilian keberlanjutan sisitem

pengelolaan pesisir dan DAS di lokasi
penelitian dilakukan dengan metode
multidimensional scaling (MDS) yang
disebut dengan metode Rap-
SIPPDAS. Metode Rap-SIPPDAS
sebagaimana telah dijelaskan pada
bagian terdahulu merupakan
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pengembangan dari metode Rafish
(The Rapid Appraisal of the Status of
Fisheriesh) yang telah digunakan untuk
menilai status keberlanjutan
pembagunan perikanan tangkap.
Analisis Rap-SIPPDAS akan
menghasilkan status dan indeks
keberlanjutan sistem pengelolaan
pesisir dan Daerah aliran sungai (DAS)
di Pantura dan Daerah aliran sungai
(DAS) Citarum Jawa Barat.

Hasil penelitian indeks
keberlanjutan (sustainabilitas) sistem
pengelolaan pesisir dan DAS (Rap-
SIPPDAS) dengan menggunakan
metode MDS menghasilkan tiga nilai
IkB-SIPPDAS (Indeks keBerlanjutan
Sisitem Pengelolaan Pesisir dan DAS)
yaitu berturut-turut hasilnya  adalah
sebesar 38,23 DAS Citarum Bagian
Hulu (Gambar1), 38,27 DAS Citarum
Bagian Tengah (Gambar 2) dan 33,59
DAS Citarum Bagian Hilir (Gambar 3)
pada skala 0 - 100. Nilai IkB-SIPPDAS
sebesar 38,23; 38,27 dan 33,59   yang
diperoleh berdasarkan penilaian
terhadap 54 atribut  yang tercakup
dalam lima dimensi (ekologi, ekonomi,
sosial dan budaya, teknologi dan
hukum dan kelembagaan) termasuk ke
dalam kategori kurang berkelanjutan,
mengingat nilai IkB-SIPPDAS-nya
berada selang 26 – 50. Untuk
mengetahui dimensi (aspek)
pembangunan apa yang masih lemah
dan memerlukan perbaikan maka perlu
dilakukan analisis Rap-SIPPDAS pada
setiap dimensi.

Analisis Rap-SIPPDAS DAS
Citarum bagian hulu, tengah dan hilir
pada setiap dimensi (ekologi, ekonomi,
sosial-budaya, teknologi dan hukum
dan kelembagaan) seperti bahwa dari
kelima dimensii ternyata dimensi
ekologi memiliki nilai yang buruk (tidak
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Gambar 1
Analisis Rap-SIPPDAS yang

menunjukkan nilai IkB-SIPPDAS di
DAS Citarum hulu Jawa Barat

Gambar 2
Analisis Rap-SIPPDAS yang

menunjukkan nilai IkB-SIPPDAS
di DAS Citarum tengah Jawa

Barat

Gambar 3
Analisis Rap-SIPPDAS yang

menunjukkan nilai IkB-SIPPDAS
di DAS Citarum hilir Jawa Barat
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berkelanjutan), sedangkan dimensi
yang tertinggi adalah dimensi ekonomi
status kategori cukup berkelanjutan.

Pada Gambar 1, 2 dan 3
memperlihatkan bahwa nilai indeks
keberlanjutan untuk setiap dimensi
berbeda-beda. Konsep pembangunan
berkelanjuatn bukan berarti semua
nilai indeks dari setiap harus memiliki
nilai yang sama  besar akan tetapi
dalam berbagai kondisi daearah/
negara tertentu memiliki prioritas
dimensi apa yang lebih dominan untuk
menjadi perhatian. Namun supaya
setiap dimensi tersebut berada pada
kategori “baik” atau paling tidak
“cukup” status keberlanjutannya.

Beberapa parameter statistik
yang diperoleh dari analisis Rap-
SIPPDAS dengan menggunakan
metode MDS berfungsi sebagai
standar untuk menentukan kelayakan
terhadap hasil kajian yang dilakukan
di wilayah studi. Tabel 1,2 dan 3
menyajikan nilai “stress” dan R2

(koefisien determinasi)  untuk setiap
dimensi maupun multidimensi. Nilai
tersebut berfungsi untuk menentukan
perlu tidaknya penambahan atribut
untuk mencerminkan dimensi yang
dikaji secara akurat (mendekati kondisi
sebenarnya).

Berdasarkan Tabel 1,2 dan 3,
setiap dimensi maupun multidimensi
memiliki nilai “Stress” yang jauh lebih
kecil dari ketetapan yang menyatakan
bahwa nilai “stress” pada analisis
dengan metode MDS sudah cukup
memadai jika diperoleh nilai 25%
(Fisheries. Com, 1999). Karena
semakin kecil nilai “stress” yang
diperoleh berarti semakin baik kualitas
hasil analisis yang dilakukan. Berbeda
dengan nilai koefisien determinasi
(R2), kualitas hasil analisis semakin
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Gambar 4
Diagram layang (kite diagram) nilai

indeks keberlajutan sistem kebijakan
pengelolaan pesisir  dan DAS

Citarum Jawa Barat pada masing-
masing DAS Citarum hulu

Gambar 5
Diagram layang (kite diagram) nilai

indeks keberlajutan sistem kebijakan
pengelolaan pesisir  dan DAS

Citarum Jawa Barat pada masing-
masing DAS Citarum Tengah

Gambar 6
Diagram layang (kite diagram) nilai

indeks keberlajutan sistem kebijakan
pengelolaan pesisir  dan DAS
Citarum Jawa Barat pada DAS

Citarum hilir
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baik jika nilai koefisien determinasi
semakin besar (mendekati 1). Dengan
demikian dari kedua parameter (nilai
“stress” dan R2 menunjukkan bahwa
seluruh atribut yang digunakan pada
analisis keberlanjutan sistem
kebijakan pengelolaan pesisir dan
DAS di Pantura dan DAS Citarum
Jawa Barat sudah cukup baik dalam
menerangkan kelima dimensi
pembangunan yang dianalisis.

Untuk menguji tingkat
kepercayaan nilai indeks total maupun
masing-masing dimensi digunakan
analisis Monte Carlo. Analisis ini
merupakan analisis yang berbasis
komputer yang dikembangkan pada
tahun 1997 dengan menggunakan
teknik random number berdasarkan
teori statistik untuk mendapatkan
dugaan peluang suatu solusi
persamaan atau model matematis

Tabel 1.
Hasil analisis Rap-SIPPDAS DAS Citarum hulu untuk beberapa parameter

statistik

Tabel 2.
Hasil analisis Rap-SIPPDAS DAS Citarum tengah untuk beberapa param-

eter statistik

Lokasi Nilai 
Statistik 

Multi-
dimensi Ekologi Ekonom

i 
Sosial-
Buday

a 
Teknologi Hukum dan 

Kelembagaan 

DAS 
Citarum 

Hilir 

Stress 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 
R2 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,95 
Jumlah 
iterasi 2 2 2 2 2 2 

Sumber: Hasil Analisis 2007 
 

Tabel 3.
Hasil analisis Rap-SIPPDAS DAS Citarum hiliruntuk beberapa parameter

statistik
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Lokasi Nilai 
Statistik 

Multi-
dimensi Ekologi Ekonom

i 
Sosial-
Buday

a 
Teknologi Hukum dan 

Kelembagaan 

DAS 
Citarum 

Hulu 

Stress 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 
R2 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,95 
Jumlah 
iterasi 2 2 2 2 2 2 

Sumber: Hasil Analisis 2007 
 



(EPA 1997). Mekanisme untuk
mendapatkan solusi tersebut
mencakup perhitungan yang berulang-
ulang. Oleh karena itu menurut
Bielajew (2001) proses perhitungan
akan lebih cepat dan efisien jika
menggunakan komputer. Hasil
analisis Monte Carlo dilakukan dengan

beberapa kali pengulangan ternyata
mengandung kesalahan yang tidak
banyak mengubah nilai indeks total
maupun masing-masing dimensi.
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat
bahwa nilai status indeks keberlanjutan
sistem kebijakan pengelolaan pesisir
dan DAS di Pantura Jawa Barat pada

Status Indeks Hasil MDS Hasil Monte Carlo Perbedaan 
IkB-SIPPDAS 38.23 38.41 0.18 
Ekologi 4.56 4.67 0.11 
Ekonomi 88.29 88.31 0.02 
Sosial-budaya 1.30 1.40 0.10 
Teknologi 15.49 15.55 0.06 
Hukum dan Kelembagaan 31.57 31.81 0.24 
Sumber: Hasil Analisis 2007    

 

Tabel 4.
Hasil analisis Monte Carlo untuk nilai IkB-SIPPDAS dan masing-masing
dimensi sistem dengan selang kepercayaan 95% di DAS Citarum hulu

Jawa Barat

Status Indeks Hasil MDS Hasil Monte Carlo Perbedaan 
IkB-SIPPDAS 38.27 38.55 0.28 
Ekologi 15.25 15.29 0.04 
Ekonomi 88.29 88.31 0.02 
Sosial-budaya 26.40 26.45 0.05 
Teknologi 9.32 9.35 0.03 
Hukum dan kelembagaan 44.39 44.63 0.24 
Sumber: Hasil Analisis 2007    

 

Tabel 5.
Hasil analisis Monte Carlo untuk nilai IkB-SIPPDAS dan masing-masing

dimensi  sistem dengan selang kepercayaan 95% di DAS Citarum tengah
Jawa Barat

Status Indeks Hasil MDS Hasil Monte Carlo Perbedaan 
IkB-SIPPDAS 33.59 33.75 0.16 
Ekologi 26.39 26.45 0.06 
Ekonomi 88.29 88.40 0.11 
Sosial-budaya 29.10 29.35 0.25 
Teknologi 24.23 24.50 0.27 
Hukum dan Kelembagaan 41.19 41.30 0.11 
Sumber: Hasil Analisis 2007    

 

Tabel 6.
Hasil analisis Monte Carlo untuk nilai IkB-SIPPDAS dan masing-masing

dimensi sistem dengan selang kepercayaan 95% di DAS Citarum hilir Jawa
Barat
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selang kepecayaaan, 95% didapatkan
hasil yang tidak banyak mangalami
perbedaan  antara hasil  analisis MDS
dengan analisis Monte Carlo. Kecilnya
perbedaan  nilai indeks keberlanjutan
antara hasil analisis metode MDS
dengan analisis metode MDS dengan
analisis Monte Carlo mengindikasikan
hal-hal sebagai berikut: 1) kesalahan
dalam membuat skor setiap atribut
relatif kecil ; 2) variasi pemberian skor
akibat perbedaan opini relatif kecil; 3)
proses analisis yang dilakukan secara
berulang-ulang stabil; 4) kesalahan
memasukkan data dan  data yang
hilang dapat dihindari.

Perbedaan hasil analisis yang
relatif kecil sebagaimana disajikan
pada Tabel 4, 5 dan 6 menunjukkan
bahwa analisis Rap-SIPPDAS dengan
menggunakan metode MDS untuk
menentukan keberlanjutan sistem
yang dikaji memilki tingkat
kepercayaan yang tinggi dan sekaligus
dapat disimpulkan bahwa metode
analisis Rap-SIPPDAS (Rapid
appraissal- Sistem Pengelolaan
Pesisir dan Daerah Aliran Sungai)
yang dilakukan dalam kajian ini dapat
dipergunakan sebagai salah satu alat
evaluasi untuk menilai secara cepat
(rapid appraissal) keberlanjutan dari
sistem pengelolaan pesisir dan daerah
aliran sungai di suatu wilayah/
kawasan.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

1) Indeks keBerlanjutan Sistem
Pengelolaan Pesisir dan DAS
(IkB-SIPPDAS) di DAS hulu,
tengah dan hilir Citarum Jaw
Barat secara multidimensi yang
dianalisis dengan metode Rap-

SIPPDAS dengan menggunakan
multidimension scalling (MDS)
DAS Citarum di bagian hulu,
tengah hingga hilir berturut-turut
adalah sebesar 38,23; 38,27; dan
33,59 pada skala sustainabilitas
0-100. Indeks tersebut termasuk
kedalam kategori “buruk” kurang
berkelanjutan.

2) Hasil analisis terhadap setiap
dimensi pengelolaan
pembangunan menunjukkan
bahwa dimensi ekonomi
menunjukkan bahwa dimensi
ekonomi baik DAS Citarum
bagian hulu, tengah hingga hilir,
memiliki nilai indeks paling tinggi,
yaitu sebesar 88,29. Nilai indeks
tersebut termasuk kedalam
status kategori “Baik” atau
berkelanjutan. Kemudian diikuti
dimensi hukum dan
kelembagaan pada DAS Citarum
bagian hulu, tengah dan hilir
masing-masing memiliki nilai
sebesar 33,57; 44,39; dan 41,19
(kurang berkelanjutan), dimensi
sosial-budaya berturut-turut
sebesar 1,30; 26,40; 29,10
(kurang berkelanjutan) dan yang
paling rendah adalah dimensi
ekologi.

3) Hasil uji statistik menunjukkan
bahwa metode Rap-SIPPDAS
cukup baik untuk dipergunakan
sebagai salah satu alat untuk
mengevalusi sistem kebijakan
pengelolaan pesisir dan DAS di
suatu kawasan atau wilayah
secara cepat (rapid appraissal).

Saran
1) Pemberian skor pada analisis

Rap-SIPPDAS hanya
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menunjukkan kondisi sesaat,
sehingga dinamika yang terjadi
didalam sistem itu sendiri tidak
dapat digambarkan oleh karena
itu penilaian (pemberian skor)
dapat didasarkan pada
perkembangan atribut dalam
kurun waktu dan atau perlu ada
analisis tambahan yang dapat
memberikan gambaran
dinamika sistem yang
berkelanjutan.

2) Diperlukan rencana strategis
pengelolaan DAS, pesisir dan
lautan berdasarkan unit DAS
bukan berdasarkan batasan
wilayah administratif.

3) Perlu dilakukan penelitian
lanjutan.
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RUMPON REEFPIRAMIT SEBAGAI
EKOSISTEM BARU BIOTA LAUT

Farah Diana
Said Mahjali
Edwarsyah
Anhar Rozi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah ekosistem baru guna
meningkatkan populasi ikan, melestarikan kembali terumbu karang yang telah
rusak dan membantu menyediakan sarana untuk melindungi lingkungan laut.
Penelitian yang dilakukan adalah penempatan reefpiramit didalam air dengan
3 tempat (titik) masing-masing titik 3 buah reefpiramit total semuanya adalah
9 buah dengan jarak antara titik pertama dengan titik kedua dan ketiga adalah
3 meter.Rumpon salah satu alat bantu yang digunakan oleh nelayan untuk
memancing ikan agar berkumpul dengan memanipulasi daun-daun menjadi
tempat persinggahan ikan sebelum ditangkap. Cara ini sudah sangat umum
digunakan oleh nelayan di Aceh khususnya Aceh Barat. Yang beberapa tahun
ini selalu mengadakan pengadaan rumpon yaitu pada tahun 2007 ada tiga titik
penempatan rumpon di Perairan Aceh Barat, dan pada tahun 2009 juga ada
pengadaan rumpon di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat.Terumbu
Karang Buatan telah banyak diaplikasikan sebagai ekosistem baru dan
pemamfaatan terumbu karang buatan untuk meransang perkembagan dan
pertumbuhan terumbu karang baru yang telah rusak disuatu perairan.Data
yang di peroleh secara lansung dari lapangan yang terdiri dari pengukuran
kualitas air diantaranya Suhu, Kecepatan arus, pH, Kecerahan dan Salinitas.

Kata Kunci : Pembuatan terumbu karang buatan, reefpiramit ekosistem baru

PENDAHULUAN

Luas perairan laut Indonesia
diperkirakan mencapai 5.8 juta km2

dengan panjang garis pantai 81.000
km2, memiliki potensi sumberdaya
hayati laut yang cukup tinggi.
Sumberdaya hayati tersebut
memegang peranan yang cukup
penting dalam program pembangunan

nasional dan dapat dimanfaatkan bagi
kesejahteraan bangsa Indonesia
dengan tidak mengabaikan daya
dukung lingkungan. Aceh Barat yang
memiliki panjang garis pantai 50,55 KM
dengan luas perairan lautnya 80,88
KM2 yang memiliki karang tepi yang
sangat baik sebelum bencan Tsunami
beberapa tahun yang lalu perlu
perhatian khusus dalam meningkatkan

Rumpon Reefpiramit....Biota Laut (Diana, Farah. et.al)

11



kelestarian ekosistem terumbu karang
yang ada disekitar perairan Aceh
Barat.

Pengelolaan potensi
sumberdaya perikanan tidak dikelola
secara terpadu. Salah satu
penyebabnya adalah tidak tersedianya
data dan informasi mengenai potensi
sumberdaya perikanan wilayah Aceh
Barat Khususnya. Kurangnya data
dan informasi menyebabkan potensi
perikanan tidak  dapat  dimanfaatkan
secara optimal dan lestari.

Pesisir pantai Aceh Barat
umumnya banyak ditumbuhi oleh
terumbu karang dengan subtrat dasar
perairan yang memiliki pasir
bercampur dengan pecahan karang
dan batu karang yang terdapat hampir
di seluruh pesisir Aceh Barat sehingga
sangat menjamin kelansungan hidup
terumbu karang dan biota laut.Setelah
bencana Tsunami yang
menghancurkan terumbu karang dan
karang sebagai salah satu habitat biota
laut di Daerah Kontinental yang sangat
penting bagi perkembangan biota laut,
hal ini belum tersentuh oleh pihak-pihak
terkait dalam memfasilitasi penangan
terhadap perkembangan terumbu
karang dan Populasi ikan  diwilayah
perairan Aceh Barat.

Pasca Tsunami Daerah perairan
Aceh Barat banyak nelayan yang
mengoprasikan alat tangkap yang tidak
ramah lingkungan ( Pukat Trawl ). Hal
ini sangat berpengaruh terhadap
perkembangan, pertumbuhan biota
laut dan merusak ekosistem perairan
salah satunya terumbu karang. Pada
akhir Tahun 2008 Dinas Kelautan dan
Perikanan telah melakukan pelarang
terhadap nelayan yang menggunakan
pukat trawl, tetapi tindak lanjut
terhadap Konservasi dan Rehabilisasi

ekosistem laut tidak dilakukan. Sebagai
tindak lanjut kepedulian Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Teuku Umar terhadap
kelestarian ekosistem terumbu karang
dan meningkatkan Populasi ikan untuk
kesejahteraan Masyarakat nelayan di
sekitar Perairan Aceh Barat dalam
pemamfaatan sumber daya laut.
Masyarakat nelayan di sekitar Perairan
Aceh Barat khususnya dan Nanggroe
Aceh Darussalam Umumnya maka
perlu dilakukan beberapa upaya
diantaranya perlu dilakukan penelitian
terhadap terumbu karang buatan di
perairan pantai Aceh Barat sebagai
salah satu ekosistem perairan yang
mempunyai pontensi yang sangan
penting bagi biota laut.

Adapun tujuan dari Penelitian ini
adalah untuk membangun sebuah
ekosistem baru guna meningkatkan
populasi ikan, melestarikan kembali
terumbu karang yang telah rusak dan
membantu menyediakan sarana untuk
melindungi lingkungan laut dari
penangkapan ikan yang tidak
bertanggung jawab    ( Pukat Trawl ),
memberi ketrampilan dan sumber
perikanan yang ramah lingkungan
diperairan pantai Ach Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di pusatkan pada
masalah pembuatan ekosistem baru
bagi biota laut, yaitu di awali dengan
pengumpulan data, penyusunan dan
penjelasan kemudian dianalisis,
selanjutnya kita akan melihat sejauh
mana tingkat perubahan terhadap
biota laut. Objek yang di teliti adalah
tingkat pertumbuhan terumbu karang
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buatan , tingkat populasi dan
keragaman jenis dan juga parameter
kualitas air. Pengumpulan data dan
informasi untuk merancang cara
pembuatan reefpiramit baru,
pengumpulan data dilakukan dengan
cara observasi, wawancara, kuisioner
dan studi pustaka. Analisis yang
dilakukan dengan melihat perubahan
setelah membuat ekosistem baru bagi
biota laut dan tingkat pertumbuhan
terumbu karang buatan, dengan ini
tingkat populasi dan keragman jenis
mulai menempati secara perlahan –
lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan perkembangan
reefpiramit buatan

Dari hasil pengamatan selama
penelitian bahwa tingkat pertumbuhan
reefpiramit sangat berpengaruh bagi
biota laut, perlu di ketahui bahwa
terumbu karang merupakan tempat
tinggal dari gabungan berbagai
macam jenis hewan. Mereka
membuat kerangka diluar tubuhnya
sebagai alat pelindung, “ rumah “
tempat tinggal mereka itu terbuat dari
bahan kapur ( kalsium karbonat ).
Masing-masing individu mempunyai
rumah dari bahan kapur, namun
mereka tidak dapat hidup sendiri
melainkan harus hidup berkoloni.
Demikian seterusnya sehingga
terbentuklah terumbu karang dengan
ukuran yang kast mata yang terdapat
beberapa pantai. Organisme
penyusun terumbu karang di sebut
Scleractina, hidup bersimbiosis
dengan algae di mana simbiosis itu
bersifat mutlak. Mereka membentuk
satu kesatuan seolah merupakan satu
organisme. Dengan demikian maka

algae pun juga tumbuh didekat
reefpiramit dan termasuk ke dalam
penyusun terumbu karang buatan.

Di lihat dari daerah tropis dengan
kedalaman sekitar 30 meter dan
dengan suhu sekitar 26 oC serta kadar
garam berkisar antara 33 permil
sangatlah cocok untuk kehidupan
optimal ekosistem terumbu karang
buatan.

Pada awal penelitian tentang
reefpiramit buatan tingkat
pertumbuhannya mengalami
perubahan yang sangat segnifikat,
pertumbuhan di titik pertama berbeda
dengan pertumbuhan dititik ke dua, di
titik pertama plankton-plankton banyak
tumbuh dan nektonpun banyak yang
berlindung dan membentuk koloni
baru, di banding titik ke dua, titik
pertama lebih menonjol dan tingkat
pertumbuhan plankton banyak ini di
karenakan karena air sedikit tenang
dan tidak bergelombang. Sangat
memprihatinkan bahwa 70% terumbu
karang akan hancur dalam waktu 10-
40 tahun mendatang, karena adanya
kombinasi tekanan dari kegiatan
manusia. Terumbu karang sisanya
terancam oleh perubahan iklim global
dan oleh kejadian alam, seperti badai,
pemutihan karang ( walaupun hal ini
dapat diperburuk oleh pengaruh
kegiatan manusia secara global ) dan
peledakan populasi bulu babi ( yang
diduga juga diperburuk oleh gangguan
dari manusia ).

Sejauh ini masalah terumbu
karang yang paling serius berkaitan
dengan penggunaan peralatan
penangkapan ika yang merusak.
Masalah ini hampir sama seriusnya
dengan sedimentasi terumbu karang
serta pencemaran laut. Cara-cara
penangkapan ikan yang merusak
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meliputi penggunaan dinamit,
muroami, dan penggunaan sianida (
untuk pengumpulan ikan hias ).
Penangkapan ikan dengan dinamit
meliputi penggunaan berbagai bahan
peledak yang diperdagangkan. Praktik
ini sudah dilarang, masalah utama
dalam peggunaan dinamit adalah
sangat banyaknya limbah yang
disebabkan oleh metoda
penangkapan ikan yang sangat tidak
selektif, yang menyebabkan seluruh
kelompok ikan terbunuh oleh ledakan,
sementara ikan terbunuh oleh ledakan,
sementara ikan yang diambil oleh
nelayan hanya sedikit. Ledakan
dinamit juga merusak karang sejauh
paling sedikit empat meter.
Pemboman ikan atau penggunaan
dinamit untuk menangkap ikan
merupakan masalah di seluruh
indonesia. Pemboman menjadi
masalah di mana kapal-kapal asing
menggunakan teknik-teknik
permusnaan ikan yang secara tradisi
juga di manfaatkan oleh nelayan lokal.
Penduduk setempat terpaksa harus

menggunakan teknik yang sama agar
dapat bersaing dengan nelayan asing.
Melalui proses ini populasi ikan dan
karang akan menjadi rusak.

Menghitung Indeks Keragaman
Jenis

Diantara sederetan nama jenis
yang membentuk suatu komunitas
mungkin hanya beberapa jenis saja
yang terdapat dalam jumlah individu
yang banyak dan jenis-jenis lainnya
hanya terdapat dalam jumlah terbatas
karena terumbu karang buatan hanya
sedikit belum membentuk hamparan.
Habitat air laut kekayaan jenis
organismenya tidak sama. Hal ini
terjadi karena kondisi lingkungannya
yang berbeda satu sama lainnya.
Untuk melihat kekayaan jenis ini dapat
di lihat dari indeks keseragaman jenis
dalam suatu komunitas. Semakin baik
kondisi lingkungannya maka kekayaan
jenisnya semakin tinggi, suatu
komunitas yang mengandung relatif
sedikit individu dari banyak spesies

Jenis spesies Jumlah ( ni ) Log ni ni Log 10 ni 
Kerapu 41 1.61278386 66.1278386 

Baronang 5 0.69897 3.49485 
Ikan karang 18 1.25527251 22.59491 
Ikan kakatua 3 0.47712125 1.431364 

Kuwe 1 0 0 
Kerang 22 1.34242268 29.5333 
Udang 12 1.07918125 12.95017 

Udang barong 4 0.60205999 2.40824 
Kepiting 12 1.07918125 12.95017 

Timun laut 5 0.69897 3.49485 
Total 123 8.84596279 154.985693 

 

Tabel 1.
Hasil pengamatan terhadap jenis ikan yang tertangkap di sekitar

reefpiramit
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mempunyai indeks keragaman yang
lebih tinggi daripada suatu komunitas
yang mempunyai banyak individu dari
jenis lebih sedikit.

Untuk melihat tingkat keragaman
jenis pada masing-masing reefpiramit
serta membandingkan antara satu
organisme yang lainnya. Jenis ikan
yang terdapat di sekitar reefpiramit
adalah jenis kelompok ikan kerapu,
baronang, ikan merah, ikan kakatua
dan kuwe selain ikan, ada juga jenis
invertebrata antara lain kerang,
uadang, dan timun laut ( teripang ) .
Berdasarkan Tabel 1 dapat dihitung
bahwa :
D = C/N ( N.Log 10.N – Ós

t=1ni. Log
10. ni )
Banyak spesies = 10
Total individu ( N ) = 123
Log 10 = 1

N Log 10 N = 123 X ( Log
10 x Log 123 ) = 256.947

Ós
i=1 ni.log 10. ni = 154.985693

Maka nilai d = ( 3.321928/
123) X ( 256.947 – 154.985693

= 0.027007 x 101.967
= 2.7

Dari nilai-nilai indeks keragaman
jenis yang kita peroleh dari hasil
penelitian reefpiramit buatan adalah
dapat menjadi penentu kualitas
lingkungan tersebut dan sebaran
individu organisme yang ada pada
suatu reefpiramit baru.

Menurut Wilhm dan Dorris ( 1966 )
apabila :
D ( H ) - > 3 maka perairannya belum
tercemar

D ( H ) – 1 s/d 3 maka perairannya
tercemar ringan
D ( H ) - < 1 maka perairannya tercemar
berat

Menurut Staub et al dalam Wilhm (
1975 ), apabila :
D ( H ) – 3 s/d 4,5 maka perairannya
belum tercemar
D ( H ) – 2 s/d 3,0 maka perairannya
tercemar ringan
D ( H ) – 1 s/d 2,0 maka tingkat
pencemaran perairannya sedang
D ( H ) – 0,0 s/d 1, maka perairannya
tercemar berat

Sedangkan menurut Shannon
Weiner ( dalam Odum, 1971 ) :
Jika  H’ = 0,0 – 1,0 : rendah,

artinya keragaman rendah
dengan sebaran
  Individu  tidak merata.

Jika H’  = 1,0 – 3,0 : sedang,
artinya keragaman sedang
dengan sebaran
  Individu sedang

Jika H’  = 3,0 keatas : tinggi, artinya
keragaman tinggi dengan
sebaran Individu tinggi.

Dengan demikian maka kita dapat
menyimpulkan bahwa :
D ( H ) < 1 maka sebaran individu tidak
merata ( keragamannya rendah )
berarti lingkungan perairan tersebut
telah mengalami gangguan ( tekanan
) Yang cukup besar, atau struktur
komunitas organisme di perairan
tersebut jelek.
1 < D ( H ) < 3 maka sebaran individu
sedang ( keragamannya sedang )
berarti perairan tersebut mengalami
tekanan ( gangguan ) yang sedang
atau struktur komunitas organisme
yang ada sedang.
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D ( H ) > 3 maka sebaran individu
tinggi atau keragamannya tinggi berarti
lingkungan tersebut belum mengalami
gangguan ( tekanan ) struktur
organisme yang ada berada dalam
keadaan baik.

Dari perhitungan di atas terlihat
bahwa indeks keragaman jenis (H
atau D) ini memperhitungkan banyak
jenis ( kekayaan jenis ) dan banyak
individu / jenis berarti menggambarkan
penyebaran dari individu pada masing-
masing jenis. Berarti semakin kaya
jenisnya perairannya semakin baik.
Keragaman jenis ini di pengaruhi oleh
:
1.       Kondisi lingkungan perairan (

iklim ) semakin sesuai kondisi
lingkungan keragaman jenis
semakin tinggi atau semakin
kaya jenisnya.

2.    Semakin baik lingkungannya
semakin banyak keragamannya
( semakin kaya jenisnya ).

3.         Adanya pergantian musim dapat
mempengaruhi keragaman
jenis

4.  Kondisi makanan dapat
mempengaruhi keragaman
jenis.

Tingkat populasi pada reefpiramit
Selama penelitian berlangsung

hasil pengamatan yang kami dapat di
lapangan maka dapat di simpulkan
bahawa daerah tropis dengan
kedalaman sekitar 30 meter dan
dengan suhu sekitar 26 oC serta kadar
garam berkisar antara 33 permil
sangatlah cocok untuk kehidupan
optimal ekosistem terumbu karang. Di
sekitar reefpiramit ternyata tumbuh
juga plakton dan hidup beraneka
ragam jenis biota laut :

1. Tidak kurang dari 10 spesies
atau jenis ikan

2. Kelompok benthos, yaitu
organisme yang hidup di dasar
perairan yang tersusun atas
kumunitas : moluska, Crustacea
dan Echinodermata.
Oleh karena itu terumbu karang

haruslah berada di perairan dangkal
agar pertumbuhannya bagus untuk
memperoleh sebisa mungkin cahaya
matahari, maka keberadaan terumbu
karang sangat erat kaitannya dengan
terdapatnya perairan yang jernih di
sepanjang pantai dan di sekitar pulau.
Yang menghasilkan substrat kapur
adalah bangsa Scleratina ( koralia )
atau karang batu, yang merupakan
pembentuk bangunan fisik terumbu
karang, dari sini terumbu karang
memiliki fungsi sebagai pelindung
pantai dari hempasan dan ombak.
 Sedangkan tingkat populasi di sekitar
reefpiramit itu hanya biota-biota seperti
ikan karang dan lain-lain untuk data
tersebut kami belum mengolahnya
kerena keterbatasan dana. Jadi
sementara kita dapat mengambil
kesimpulan bahwa dengan adanya
reefpiramit ini bahwa terumpbu karang
buatan bisa juga bermanfaat bagi
organisme bawah laut, itu adalah
merupakan salah satu rumah baru
bagi organisme tersebut. Dengan
adanya reefpiramit ini banyak biota-
biota yang tinggal di sini , untuk data
akhir kami hanya mencari tingkat
populasi dan kelimpahan plankton di
sekitar reefpiramit tersebut. Tingkat
populasi di daerah tersebut masih
langka karena setelah terjadi tsunami
banyak ikan-ikan udah mulai punah
dan ada sebagian penghuninya pergi
seperti banyak terdapat pada ikan
karang.pengunaan reefpiramit ada 2
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titik masing-masing titik ada 4 buah
jumlahnya semuanya ada 8 buah
reefpiramit. Pada tabel 2 kita dapat
melihat hubungan antar ikan dengan
biota lain yang hidup di sekitar reef
piramit pada suatu ekosistem.

Dari semua interaksi ini yang
lebih rumit adalah kompetisi apakah
terhadap makanan atau terhadap
ruang. Akibat dari kompetisi ini dapat
di lihat dari adanya hambatan terhadap
pertumbuhan reefpiramait. Dalam
penelitian ini kita fokuskan pada intar-
spesific kompetisi dan inter spesific
kompetisi. Dalam intra spesific
kompetisi berlaku rumus sebagai
berikut :

DN / Dt = r x N  (K – N )
        K

Dimana :
K = daya dukung lingkungan (

Carriying Cappacity )
r = laju reproduksi ( laju

pertumbuhan )
N = jumlah populasi

Dalam interspesific kompetisi
ada N1 dan N2, jadi ada pengaruh N1

Jenis Interaksi Spesies A Spesies B 

Mutualisme Kerapu + Baronang + 

Commensalisme Ikan karang + Ikan kakatua + 

Predation Kuwe + Kerang + 

Competition Udang  - Udang barong - 

Ammensalisme Kepiting 0 Timun laut - 

Neuttalisme 0 0 

 

Tabel 2.
Hubungan ikan dengan ekosistem dan biota laut lainnya

terhadap N2 dan pengaruh N2
terhadap N1. maka persamaan di atas
akan berubah menjadi :
dN1/dt = rl N 1 (K1 –  N1 - á 21 x N2 )

     K1

dN2/dt = r 2 N2 ( k2 – N2 – á 12 x N1 )
       K2

Dimana :
á 21 : Faktor pengaruh N1 terhadap N2
á 12 : Faktor pengaruh N2 terhadap N1

Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk melihat jenis ikan mana yang
menang apabila dua spesies ikan yang
berbeda dalam ekosistem yang sama.
Pada suatu perairan estuaria, sungai
dan laut di lakukan penangkapan ikan
dengan jarring. Beberapa kali
penangkapan ( pengangkatan jaring )
di dapatkan ikan yang terdiri dari
bermacam-macam jenis, dari hasil
pengamatan dapat di simpulkan
bahwa tingkat populasi hanya sedikit
di bandingkan dengan perbandingan
indeks keragaman.
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Dari hasil penelitian hsil tangkapan
ikan-ikan yang terdapat dalam emebr
yang ada di hadapkan pada anda.
Ambil seekor ikan yang ada dalam
ember. Ikan yang sudah terambil
tempatkan kedalam tataan plastik
yang tersedia di mana setiap jenis
yang sama di masukkan pada tempat
yang sama. Setelah dipisahkan
berdasarkan jenisnya kemudian di
hitung jumlah individu pada setiap
jenis, untuk kompetisi di lakukan pada
suatu akuarium yang diketahui ukuran
dan daya dukungnya.
4.4 Kualitas air perairan

Kualitas air dalam suatu perairan
sangat ditentukan oleh parameter
fisika dan kimia suatu perairan sangat
mendukung suatu keberhasilan. Dan
faktor-faktor yang mempengaruhi
suatu perairan contohnya sisa organik

dan pembuangan limbah pabrik dekat
laut.
1. Salinitas

Salinitas  sangat
mempengaruhi terumbu karang,
terutama dalam hal biologi reproduksi,
james et al, . ( 1998 ) menyatakan
bahwa umumnya kisaran salinitas
optimum untuk kehidupan terumbu
karang 32-34 ppt. Perubahan salinitas
di atas 3 ppt dari kisaran optimum
dapat mempengaruhi perkembangan
terumbu karang. Data-data yang kami
dapatkan dilapangan selama penelitian
dapat dilihat pada tabel 3.

Dari tabel 3 kita dapat melihat
bahwa salinitas yang berbeda terdapat
pada stasiun II, pada pengamatan
terumbu karang buatan juga
mengamati pasang surut air laut jika
terjadi pasang maka pertumbuhan

Gambar 1.
Hasil-hasil tangkapan di sekitar reefpiramit

No Tanggal Stasion I Stasion II Stasion III 
1 18-09-09 33 ppm 34 ppm 32 ppm 
2 22-09-09 32 ppm 33 ppm 32 ppm 
3 23-09-09 32 ppm 32 ppm 32 ppm 

 

Table 3.
Salinitas
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No Jam Stasion I Stasion II Stasion III 
1 21.15 Wib 145 cm 145 cm 150 cm 
2 22.15 Wib 150 cm 150 cm 150 cm 
3 23.15 Wib 148 cm 160 cm 150 cm 
4 00.15 Wib 135 cm 165 cm 140 cm 
5 01.15 Wib 133 cm 170 cm 132 cm 
6 02.15 Wib 107 cm 165 cm 110 cm 
7 03.15 Wib 86 cm 157 cm 85 cm 
8 04.15 Wib 110 cm 140 cm 110 cm 
9 05.15 Wib 105 cm 130 cm 103 cm 
10 06.15 Wib 102 cm 125 cm 100 cm 
11 07.15 Wib 105 cm 130 cm 105 cm 
 

No Jam Stasion I Stasion II Stasion III 
1 18.00 Wib 145 cm 170 cm 150 cm 
2 19.00 Wib 153 cm 170 cm 155 cm 
3 20.00 Wib 150 cm 165 cm 150 cm 
4 21.00 Wib 138 cm 144 cm 140 cm 
5 22.00 Wib 135 cm 144 cm 132 cm 
6 23.00 Wib 108 cm 135 cm 110 cm 
7 24.00 Wib 86 cm 120 cm 85 cm 
8 01.00 Wib 110 cm 142 cm 110 cm 

 

No Jam Stasion I Stasion II Stasion III 
1 09.00 Wib 70 cm 70 cm 70 cm 
2 09.30 Wib 65 cm 70 cm 65 cm 
3 10.00 Wib 60 cm 65 cm 65 cm 
4 10.30 Wib 55 cm 55 cm 55 cm 
5 11.00 Wib 50 cm 50 cm 50 cm 
6 11.30 Wib 50 cm 50 cm 50 cm 
7 12.00 Wib 50 cm 50 cm 50 cm 
8 12.30 Wib 45 cm 45 cm 45 cm 
9 13.00 Wib 45 cm 45 cm 45 cm 

10 13.30 Wib 45 cm 45 cm 45 cm 
11 14.00 Wib 50 cm 50 cm 54 cm 
12 14.30 Wib 50 cm 50 cm 54 cm 
13 15.00 Wib 65 cm 65 cm 65 cm 
14 15.30 Wib 65 cm 64 cm 66 cm 
15 16.00 Wib 70 cm 75 cm 75 cm 
16 16.30 Wib 75 cm 78 cm 78 cm 
 

Tabel 4.
Pengukuran Pasang Surut Tanggal 12-13 September 2009

Tabel 5.
Pengukuran Pasang Surut Tanggal 18-09-2009 malam perjam

Tabel 6.
Pengukuran Pasang Surut Tanggal 22-09-2009 pagi per 30 menit
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terumbu karang tinggi karen semua
plankton yang ada cepat menyebar.
Data-data yang di peroleh selama
pengamatan dapat di lihat pada tabel
4, 5 dan 6.

2. Kecepatan arus
Dalam suatu perairan

kecepatan arus merupakan faktor
pembatas dalam perairan, di dalam
pembuatan terumbu karang buatan
arusnya juga setiap hari harus di amati
karena, kalau arusnya tinggi maka
pertumbuhan terumbu karang akan
terhambat, karena di sebabkan oleh
pergerakan arah angin dan
pergerakan gravitasi bumi, pada
terumbu karang kecerahan juga di
amati dan tingkat kekeruhan , tabel 7
menunjukan data-data yang di amati
selama penelitian tentang kecepatan
arus.

Kecepatan rata-ratanya adalah

Staiun I = (0,34 m/s + 0,29 m/s +
0,38 m/s) : 3
              = 0,34 m/s

Stasiun II = (0,33 m/s + 0,31 m/s +
0,34 m/s) : 3
                = 0,33 m/s

Stasiun III = (0,34 m/s + 0,33 m/s +
0,36 m/s) : 3
                 = 0,34 m/s

Jumlah nilai kecepatan rata-rata
keseluruhan yang dijumlah dari nilai
stasiun I + stasiun II + stasiun III dibagi
dengan jumlah ulangan.

v =(0,34 m/s + 0,33 m/s + 0,34m/
s):3
   = 0,34m/s

Kecepatan arus rata-rata nya
adalah

No Ulangan Stasion I Stasion II Stasion III 

1 I 
5,9 detik/ 2 m 
v= 2 m / 5,9 s 

= 0,34 m/s 

6,1 detik/ 2 m 
v= 2 m / 6,1 s 

= 0,33m/s 

5,8 detik/ 2 m 
v= 2 m / 5,8 s 

= 0,34 m/s 

2 II 
6,9 detik/ 2 m 
v= 2 m / 6,9 s 

= 0,29 m/s 

6,5 detik/ 2 m 
v= 2 m / 6,5 s 

= 0,31 m/s 

6,0 detik/ 2 m 
v= 2 m / 6,0 s 

= 0,33 m/s 

3 III 
5,3 detik/ 2 m 
v= 2 m / 5,3 s 

= 0,38 m/s 

5,9 detik/ 2 m 
v= 2 m / 5,9 s 

= 0,34 m/s 

5,5 detik/ 2 m 
v= 2 m / 5,5 s 

= 0,36 m/s 
 

Tabel 7.
Kecepatan Arus

No Ulangan Stasion I Stasion II Stasion III 

1 I 
8,5 detik/ 2 m 
v= 2 m / 8,5 s 

= 0,24 m/s 

8,9 detik/ 2 m 
v= 2 m / 8,9 s 

= 0,22 m/s 

10,3 detik/ 2 m 
v= 2 m / 10,3 s 

= 0,19 m/s 

2 II 
7,6 detik/ 2 m 
v= 2 m / 7,6 s 

= 0,26 m/s 

8,2 detik/ 2 m 
v= 2 m / 8,2 s 

= 0,24 m/s 

8,9 detik/ 2 m 
v= 2 m / 8,9 s 

= 0,22 m/s 

3 III 
9,2 detik/ 2 m 
v= 2 m / 9,2 s 

= 0,22 m/s 

10,1 detik/ 2 m 
v= 2 m / 10,1 s 

= 0,2 m/s 

11,6 detik/ 2 m 
v= 2 m / 11,6 s 

= 0,17 m/s 
 

Tabel 8.
Kecepatan Arus Permukaan
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Staiun I = (0,24 m/s + 0,26 m/
s + 0,22 m/s) : 3

= 0,24 m/s

Stasiun II = (0,22 m/s + 0,24 m/
s + 0,2 m/s) : 3

= 0,22 m/s

Stasiun III = (0,19 m/s + 0,22 m/
s + 0,17 m/s) : 3

= 0,19 m/s

Jumlah nilai kecepatan rata-rata
keseluruhan yang dijumlah dari nilai
stasiun I + stasiun II + stasiun III dibagi
dengan jumlah ulangan.
v = (0,24 m/s + 0,22 m/s + 0,19 m/
s) : 3
   = 0,22m/s

5. pH
Tabel 9 menunjukan data-data
pengamatan tentang pengukuran Ph.
Dari data di atas dapat di simpulkan
bahwa pH maksimum suatu perairan
adalah 8 di bawahnya sudah 7,5 ppm
juga kita jumpai dalam perairan jika
suhu rendah.

6. Suhu
   Tabel 10 menunjukan data-data
pengamatan tentang pengukuran
suhu. Dari kesemua pengamatan
kualitas air semuanya harus
dipengaruhi oleh semua faktor-faktor
perairan tidak terkecuali, dalam suatu
perairan terumbu karang semuanya
sangat di pengaruhi oleh parameter air.

KESIMPULAN DAN SARAN
      Sebagian besar wilayah indonesia
adalah lautan, sehingga secara
alamiah bangsa indonesia merupakan
bangsa bahari. Hal ini di tambah lagi
dengan letak wilayah indonesia yang
strategis di wilayah tropis. Hamparan
laut yang luas merupakan suatu
potensi bagi bangsa indonesia untuk
mengembangkan sumberdaya laut
yang memiliki keragaman, baik
sumberdaya hayati maupun
sumberdaya lainnya. Sebagian suatu
bangsa bahari yang memiliki wilayah
laut yang luas dan dengan ribuan pulau
besar dan kecil yang tersebar
didalamnya, maka derajat
keberhasilan bangsa indonesia juga
ditentukan dalam memanfaatkan dan

No Tanggal Stasion I Stasion II Stasion III 
1 18-09-09 8 ppm 8 ppm 8 ppm 
2 22-09-09 8 ppm 8 ppm 8 ppm 
3 23-09-09 8 ppm 8 ppm 8 ppm 
 

Tabel 9.
Data-data pengamatan tentang pengukuran Ph

No Tanggal Stasion I Stasion II Stasion III 
1 18-09-09 30 C0 32 C0 30 C0 
2 22-09-09 30 C0 30 C0 30 C0 
3 23-09-09 30 C0 30 C0 29 C0 
 

Tabel 10.
Data-data pengamatan tentang pengukuran suhu
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mengelola wilayah laut yang luas
tersebut.

Keunikan dan keindahan serta
keanekaragaman kehidupan bawah
laut dari kepulauan indonesia yang
membentang luas di cakrawala
khatulistiwa masih banyak
menyimpan misteri dan tantangan
terhadap potensinya. Salah satu dari
potensi tersebut atau sumberdaya
terumbu karang, apabila sumberdaya
terumbu karang ini di kaitkan dengan
pengembangan wisata bahari
mempunyai andil yang sangat besar.
Karena keberadaan terumbu karang
tersebut sangat penting dalam
pengembangan berbagai sektor
termasuk sektor pariwisata.
Khususnya mengenai terumbu karang
buatan atau reefpiramit, dengan
adanya pengamatan ini kita tahu
bahwa jenis biota bawah laut ternyata
mampu beradaptasi dengan
lingkungan barunya.
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ABSTRAK
Industri Pengalengan ikan di Indonesia keadaannya unik sekali saat ini.

Potensi laut kita yang melimpah dan baru sebagian kecil saja yang
dimanfaatkan rupanya bukan merupakan suatu jaminan bahwa industri kita
tumbuh dengan subur tanpa kendala bahan baku sama sekali. Pabrik
pengalengan ikan merupakan alternatif pemanfaatan potensi laut yang
melimpah. Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar
melakukan kegiatan penelitian Studi Kelayakan Pabrik Pengalengan Ikan Di
Kabupaten Aceh Barat.

Sebagai sebuah kegiatan proyek, tentu perlu dikaji tingkat kelayakannya.
Mengkaji tingkat kelayakan dari pabrik pengalengan ikan yang merupakan tujuan
utama dari penelitian ini. Untuk melihat layak (feasibel) dan tidak layak
(unfeasible) proyek dijalankan maka dilakukan analisis teknis dan ekonomis,
yaitu teknis : pendugaan potensi lestari ikan total (CMSYT), pendugaan potensi
lestari ikan untuk pengalengan (CMSYP), ekonomis: metode Payback Period
(PP), Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabrik pengalengan ikan di
Kabupaten Aceh Barat dapat dikategorikan sebagai proyek yang layak (feasible)
untuk direalisasikan. Hal tersebut diindikasikan oleh kriteria berikut: CMSYT
(32.618,252 ton/tahun atau 32.618.252 kg/tahun atau 3.790,237 ton/bulan atau
3.790.236,908 kg/bulan); dan CMSYP (5.778,886 ton/tahun atau 5.778.885,581
kg/tahun atau 671,506 ton/bulan atau 671.505,797 kg/bulan); PP (2 tahun 11
bulan atau 2,99 tahun); NPV pada tingkat bunga 18 persen (Rp.
10.556.862,580); dan IRR (42,55%).

Kata Kunci : Potensi, Investasi, Analisis, Kelayakan.

STUDI KELAYAKAN PABRIK PENGALENGAN IKAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT

Fitriadi, Purnama Riyanto, dan Kiswanto
Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar

PENDAHULUAN
Indonesia  yang  tiga  perempat

wilayahnya  berupa  laut  (5,8  juta
km2) dan merupakan negara
kepulauan terbesar di dunia, memiliki
potensi lestari (maximum sustainable
yield)  ikan  laut  seluruhnya  6,4  juta
ton/tahun  atau  sekitar  7 %  dari total
potensi lestari ikan laut dunia.  Artinya

jika kita dapat mengendalikan tingkat
penangkapan  ikan  laut  lebih  kecil
dari  6,4  juta  ton/tahun maka  kegiatan
usaha perikanan  tangkap semestinya
dapat berlangsung secara lestari
(Dahuri, 2004).

Industri Pengalengan ikan di
Indonesia keadaannya unik sekali
saat ini. Potensi laut kita yang
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melimpah dan baru sebagian kecil
saja yang dimanfaatkan rupanya
bukan merupakan suatu jaminan
bahwa industri kita tumbuh dengan
subur tanpa kendala bahan baku
sama sekali. Keterbatasan armada
penangkap ikan yang sekarang baru
dikelola oleh nelayan kita menjadikan
industri kita sukar berkembang kalau
hanya tergantung pada satu pemasok
saja. Sehingga ketergantungan akan
impor dan pasokan dari kapal-kapal
asing membuat industri pengalengan
Indonesia tidak menjadi tuan rumah
dinegara sendiri.

Sebagai salah satu negara
maritim yang terbesar didunia ekspor
ikan dalam kaleng Indonesia masih
jauh dari negara-negara lain terutama
kalau dibandingkan dengan rekan
sesama negara yang tergabung dalam
Asean. Kondisi seperti inilah yang
akhirnya mempengaruhi situasi
industri pengalengan ikan di Indonesia.
Disatu sisi adanya hambatan masuk
yang rendah dan prospek pasar yang
cerah dalam industri ini menyebabkan
tingkat persaingan yang semakin
tinggi. Disisi yang lain dengan semakin
besarnya skala ekonomis tidak
menjamin bahwa perusahaan akan
mendapatkan keuntungan yang
semakin besar.

Dalam pembentukan ekonomi
wilayah Kabupaten Aceh Barat, sektor
perikanan memang baru memberikan
kontribusi 2,73%  tahun 2003. Namun
demikian sektor perikanan mempunyai
potensi besar dalam pembentukan
ekonomi wilayah mengingat tingginya
laju pertumbuhan nilai tambah yang
dihasilkan.

Pada kurun waktu 1993-2003 laju
pertumbuhan sub sektor perikanan
meningkat 7,45% melebihi laju

pertumbuhan sektor pertanian dan
ekonomi wilayah Kabupaten Aceh
Barat. Dari sisi penyerapan tenaga
kerja, sub sektor perikanan teleh
memberikan lapangan kerja bagi 3.938
orang yang terdiri dari 2.611 nelayan
dan 1.327 petani ikan.

Sesuai dengan potensi wilayah,
dilihat dari produksi yang dihasilkan,
kegiatan perikanan didominasi oleh
kegiatan perikanan tangkap laut.
Produksi ikan dari kegiatan perikanan
tangkap laut  mencapai  90.613 ton
yang merupakan 99% dari total
produksi perikanan. Komoditi perikanan
tangkap laut berupa  ikan, kepiting,
udang dan cumi-cumi.

Peluang pasar bagi
pengembangan perikanan masih
sangat besar. Bencana gempa dan
tsunami yang merusak sarana dan
prasarana perikanan menyebabkan
Kabupaten Aceh Barat mengalami
defisit produksi ikan. Kondisi ini
memberikan peluang pasar lokal. Pada
pasar domestik, juga masih tersedia
luas dengan angka tingkat konsumsi
ikan per kapita penduduk Aceh Barat
berdasarkan standar kecukupan
pangan akan ikan sebesar 43,80 kg/
kapita/tahun atau baru 48,65% dari
total produktivitas ikan yang tersedia.
(BPS Aceh Barat).

Dalam melakukan studi kelayakan
sebuah proyek diperlukan berbagai
macam analisis. Untuk studi kelayakan
pabrik pengalengan ikan menggunakan
analisi teknis dan ekonomis

KERANGKA TEORI
Studi Kelayakan pabrik

pengalengan ikan menggunakan
metode analisis teknis dan ekonomis,
yaitu teknis : pendugaan potensi lestari
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ikan total (CMSYT), pendugaan potensi
lestari ikan untuk pengalengan
(CMSYP), ekonomis: metode Payback
Period (PP), Net Present Value (NPV),
dan Internal Rate of Return (IRR).
Rumus-rumus yang digunakan untuk
menghitung analisis teknis dan
ekonomis adalah :
a. Analisis Teknis

C =aE +bE2 (1)
CPUE = a+bE (2)

  (3)

 (4)

dimana :
a = intercept
b = slope
C = total hasil tangkapan
E = total

CPUE = hasil tangkapan per upaya
tangkap

Eopt = upaya penangkapan
optimum

CMSY = total hasil tangkapan pada
kondisi lestari maksimum

(Schaefer,1957)

b. Analisis Ekonomis

(5)

(6)

(7)

dimana :
PP = Payback Period

NVP = Net Present Value
NVP’ = Net Present Value

positif
NVP” = Net Present Value

negatif
Bt = keuntungan dalam

periode t
Ct = biaya dalam periode t

i = discount rate
i’ = discount rate pada NVP

positif
I” = discount rate pada NVP

negatif
t = periode

IRR = Internal Rate of Return
( K a d a r i a h

dkk,1957)

METODE PENELITIAN
Objek penelitian ini adalah di

Kabupaten Aceh Barat yang meliputi
4 kecamatan yaitu; Kecamatan
Samatiga, Arongan, Meurebo dan
Johan Pahlawan dan di Kabupaten
Nagan Raya di Kecamatan Kuala.
Proyek yang menjadi fokus dalam
penelitian ini adalah studi kelayakan
pabrik pengalengan ikan di Kabupaten
Aceh Barat.

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer berupa
survey bahan baku bersumber dari
responden di objek penelitian, dan data
sekuder berupa data kependudukan,
produktivitas ikan, harga dan data
keuangan yang berhubungan dengan
biaya pembangunan pabrik
pengalengan ikan.

Di dalam menganalisis data untuk
mendapatkan kelayakan pendirian
pabrik pengalengan ikan dilakukan
dengan analisis teknis yaitu :
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pendugaan potensi lestari ikan total
(CMSYT), dan pendugaan potensi
lestari ikan untuk pengalengan
(CMSYP), analisis ekonomis yaitu :
metode Payback Period (PP), Net
Present Value (NPV), dan Internal Rate
of Return (IRR).

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

a. Analisis Teknis
Data hasil perikanan Kabupaten

Aceh Barat dari tahun 2005 – 2008
dapat dilihat pada Tabel-1.

Hasil perhitungan data-data analisis
teknis yang dilakukan menunjukan
bahwa potensi lestari ikan yang             ada
di perairan Kabupaten Aceh Barat
mencapai 32.618,252 ton/tahun atau
32.618.252 kg/tahun dengan upaya
penangkapan optimal adalah 152.639 trip.
Penangkapan ikan dari jenis untuk ikan-
ikan yang dikalengkan hasil data penelitian
didapat sebesar 291.959,61 kg dari 84
responden nelayan di Kabupaten Aceh
Barat (Data selengkapnya dapat dilihat
pada Tabel-4).

Hubungan antara jumlah responden
dengan jumlah rata-rata armada
penangkapan ikan maka jumlah ikan untuk
pengalengan dari rata-rata hasil
penangkapan seluruh ikan per tahun dapat

TAHUN JUMLAH 
HASIL TANGKAP (KG) 

UPAYA TANGKAP (TRIP) CPUE 

2005 13.976.720.00 34.436 405,87 
2006 14.284.070,00 31.434 454,42 
2007 16.060.020,00 36.483 440,20 
2008 17.201.995,00 40.320 426,64 

Rata-rata 15.380.701,25 35.677,81 431,66 

 

Tabel-1
Data Produktivitas Penangkapan Ikan Kabupaten Aceh Barat

diprediksi, yaitu sebesar 2.724,956 ton/
tahun.

Potensi lestari untuk jenis ikan
yang akan dikalengkan (tuna, cangkalang,
tongkol dan tenggiri), CMSYP adalah
5.778,886 ton/tahun.

Dari hasil perhitungan tersebut maka
tersedia stock ikan untuk pengalengan
sebesar 671,505 ton/bulan. Sedangkan
konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten
Aceh Barat didasarkan anjuran rata-rata
menurut standar gizi RSCM Jakarta adalah
sebesar 7.446 ton/tahun. Hal ini
menunjukan bahwa konsumsi ikan
masyarakat hanya 48,41 % dari jumlah
penangkapan rata-rata per tahun.

a. Analisis Ekonomis
Perhitungan laba/rugi untuk studi

kelayakan pabrik pengalengan ikan di
Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada
Tabel-3.

Hasil analisis ekonomi menunjukan
bahwa dari hasil perhitungan Break Event
Point (BEP) maka didapati berdasarkan
target hasil penjualan setiap tahun        yang
berjumlah Rp. 18.000.000.000 yang
dipotong dengan biaya produksi       sebesar
Rp 8.365.777.000, maka laba      hasil
produksi tiap tahun adalah
(Rp.18.000.000.000   Rp.8.365.777.000
= Rp. 9.634.223.000) dengan demikian
pada tahun ke 5 akan terjadi Break Event
Point.
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Analisa kelayakan investasi dengan
teknik PP diperoleh bahwa investasi akan
tertutupi dalam jangka waktu 2 tahun 11
bulan atau 2,99 tahun. Artinya jumlah
investasi baru bisa ditutupi mulai tahun   ke-
3.

Dengan menggunakan teknik analisa
kelayakan investasi NPV dengan suku
bunga 18% maka nilai NVP per tahunnya
dapat dilihat pada lampiran 5 dimana pada
tahun ke-2 diperoleh Rp. 10.910.358,19.
Nilai ini menunjukan bahwa investasi pabrik
pengalengan ikan di Kabupaten Aceh Barat
menguntungkan.

Suku bunga dicari dengan
menggunakan metoda IRR, diperoleh
sebesar 30,48% dan nilai ini lebih besar
dari suku bunga yang berlaku (18%)
sehingga investasi pabrik pengalengan ikan
di Kabupaten Aceh Barat dapt
dikatagorikan layak (feasible).

PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis teknis

dengan menggunakan 2 kriteria pendugaan
potensi lestari ikan total (CMSYT), dan
pendugaan potensi lestari ikan untuk
pengalengan (CMSYP) dan analisis
ekonomis dengan menggunakan 3 kriteria
metode Payback Period (PP), Net Present
Value (NPV), dan Internal Rate of Return
(IRR), dapat ditarik kesimpulan bahwa
pabrik pengalengan ikan di Kabupaten
Aceh Barat dapat dikatagorikan sebagai
proyek yang layak (feasible) untuk
direalisasikan.
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ABSTRAK
Limbah ikan yang terdiri atas kepala, isi perut, daging, dan tulang

merupakan potensi bahan pakan sumber protein. Salah satu upaya untuk
pengolahan limbah tersebut yaitu melalui proses pembuatan tepung ikan,
silase ikan, baik secara kimiawi maupun secara fermentasi (biologis). Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh pengolahan
terhadap kandungan gizi (protein kasar dan lemak kasar) limbah ikan, sehingga
diperoleh cara pengolahan yang menghasilkan produk terbaik. Untuk menguji
kualitas produk pengolahan, dilakukan percobaan pada ikan nila melalui
pengukuran terhadap pertumbuhan ikan nila. Penelitian menggunakan metode
eksperimen dengan Rancangan Acak lengkap (RAL). Penelitian tahap pertama
adalah optimasi pengolahan limbah ikan dengan peubah kandungan protein
dirancang dengan lima perlakuan untuk setiap pengolahan limbah ikan dan
empat ulangan. Hasil analisis kandungan protein paling tinggi untuk optimasi
pembuatan tepung ikan, perlakuan pemanasan satu jam adalah 39, 57%,
optimasi pembuatan silase dengan cara organik, perlakuan penambahan asam
organik 3,3% adalah 23.29%., optimasi silase fermentasi perlakuan
penambahan sumber asam laktat 18% adalah 22.1%, Tahap kedua evaluasi
bahan pakan dari produk pengolahan limbah ikan,  dirancang dengan tiga
macam perlakuan ransum (A, B dan C) dengan enam kali ulangan. Ikan dengan
bobot 33-40 g ditebar dengan kepadatan 8 ekor/aquarium. Pemberian pakan
dilakukan 3 kali sehari selama 50 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlakuan A menghasilkan pertumbuhan relative, efesiensi pakan, yang tinggi
(p<0.05) dan konversi pakan yang baik.

Kata kunci : Tepung Ikan, Silase Organik, Silase Fermentasi.

PEMANFAATAN LIMBAH IKAN DI PASAR BINA
USAHA MEULABOH UNTUK BAHAN BAKU PAKAN

IKAN

Uswatun Hasanah
Syarifah Zuraidah

Oka Mardian

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Limbah dan ikan sisa

merupakan sumber baku pakan yang
cukup banyak tersedia di Indonesia.
Limbah ikan dapat dimanfaatkan

sebagai sumber bahan baku pakan
dengan berbagai perlakuan agar dapat
dimanfaatkan oleh ikan.

Dari data yang dapat
dikumpulkan, setiap musim masih
terdapat antara 25 - 30% hasil
tangkapan Ikan Laut yang akhirnya
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harus menjadi ikan sisa atau ikan
buangan yang disebabkan karena
berbagai hal, diantaranya adalah
keterbatasan pengetahuan dan
sarana para nelayan di dalam cara
pengolahan ikan. Misalnya, hasil
tangkapan tersebut masih terbatas
sebagai produk untuk dipasarkan
langsung (ikan segar), atau diolah
menjadi ikan asin, pindang, terasi
serta hasil-hasil olahannya.

Tertangkapnya jenis-jenis ikan
lain yang kurang berharga ataupun
sama sekali belum mempunyai masi
di pasaran, yang akibatnya ikan
tersebut harus dibuang kembali.
Limbah ikan yang terdiri atas kepala,
isi perut, daging, dan tulang ikan bila
diberikan secara langsung dapat
menimbulkan efek negatif karena
cepat rusak dan menjadi busuk,
sehingga perlu dilakukan pengolahan
terlebih dahulu. Salah satu usaha
untuk pengolahan limbah tersebut
yaitu melalui proses pembuatan silase
ikan, baik secara kimiawi maupun
secara biologis.

Pengolahan secara biologis
dikenal sebagai proses fermentasi
non-alkoholis dengan menggunakan
kemampuan bakteri asam laktat dan
penambahan karbohidrat yang dapat
berlangsung dalam keadaan
anaerobik. Adapun pengolahan secara
kimiawi yaitu dengan cara diawetkan
dalam kondisi asam pada tempat atau
wadah dengan cara penambahan
asam organik (Sukarsa dkk., 1985).

Limbah ikan yang mengalami
proses pengolahan (tepung ikan dan
silase ikan), selain mempunyai masi
gizi yang tinggi juga dapat
memberikan rasa dan aroma yang
khas, mempunyai daya cerna tinggi
serta kandungan asam amino yang

tersedia menjadi lebih baik (Gildberg,
1978; Kompiang, 1990). Keunggulan
lain dari tepung ikan dan silase ikan,
pengolahannya tidak menimbulkan
pencemaran lingkungan.

Limbah ikan yang berasal dari
pasar bina usaha dan hasil samping
dari kegiatan usaha penangkapan ikan
di meulaboh yang terbuang dapat
dimanfaatkan, untuk pembuatan
membuat tepung ikan dan silase
sebagai bahan utama pembuatan
pakan ikan dalam bentuk pelet yang
mengandung protein, mineral dan
vitamin B yang tinggi yang tidak
terdapat pada tumbuhan.

Usaha pembuatan tepung ikan
atau silase relatif murah dan mudah
didapat, juga menggunakan peralatan
sederhana. Kegiatan ini diharapkan
dapat memecahkan masalah limbah
ikan di kota meulaboh dan nantinya
dapat menjadi produk andalan industri
kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah
Untuk mengetahui pengolahan
terhadap kandungan gizi (protein kasar
dan lemak kasar) limbah ikan, sehingga
diperoleh cara pengolahan yang
menghasilkan produk terbaik serta
menghasilkan pakan murah dari bahan
baku limbah ikan guna mendukung
dalam usaha pembesaran ikan nila.

METODE PENELITIAN

Tahap I.  Optimasi produksi bahan
baku pakan dari pengolahan limbah
ikan

a. Optimasi PembuatanTepung Ikan

Limbah ikan dari pasar ikan bina
usaha Meulaboh yang sudah
dipisahkan bagian jeroan atau isi dalam
ikan dengan ikan-ikan kecil, kemudian
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dicuci dengan air mengalir, dilakukan
penggaraman selama 30 menit.
kemudian di masak  dengan 5
perlakuan (1) dimasak selama selama
satu jam,  (2)  dimasak selama 1,5
jam, (3) dimasak selama  2 jam, (4)
dimasak selama 2,5 jam, (5) dimasak
selama 3 jam. kemudian ikan yang
sudah masak dilakukan pengepresan.
dikeringkan dengan sinar matahari
selama 2 hari. Ikan yang sudah di pres
dan kering digiling sampai lembut.
Optimasi Perlakuan dilakuan  dengan
3 kali ulangan. Dianalisis kandungan
proksimatnya.

b.       Optimasi Pembuatan silase
dari kimiawi
Limbah ikan dicincang

kemudian digiling hingga halus,
tambahkan campuran asam formiat
dan asam asetat (1:1) dengan lima
perlakuan perbandingan : (1) 5 ml : 100
g (5%), (2) 5 ml : 150 g (3,3%), (3) 5
ml : 200 g (2,5%), (4) 5 ml : 250 g (2%),
(5) 5 ml : 300 g (1,7%) Aduklah
campuran tersebut hingga merata
dengan perlakuan 3-4 kali sehari
selama 4 hari. dipres hingga lemaknya
keluar, lemak yang keluar dipisahkan
dan ampasnya di giling dan
dikeringkan, cairan hasil pengepresan
dibiarkan kembali selama 24 jam
sehingga lemak yang tersisa menjadi
terapung, lemak yang terapung
dipisahkan kembali ke tempat lain.
Ampas hasil perasan yang telah
digiling dan dikeringkan dimasukkan ke
air hasil pengepresan yang telah
bebas lemak. pada hari kelima
biasanya ikan sudah mencair atau
telah menjadi silase. Simpan produk
silase ini dalam wadah yang tertutup
hingga saatnya digunakan. Dianalisis
kandungan proksimatnya.

c.    Optimasi Pembuatan Silase
dengan cara fermentasi
Kubis atau kol di cuci bersih

kemudian dipotong-potong kecil.
Setelah itu, dimasukkan ke dalam
larutan garam 2.5% dengan volume 4
kali berat kubis atau kol kemudian
dicampur dan ditutup rapat. Biarkan
selama 4-5 hari kemudan disaring.
Larutan yang dihasilkan tersebut
merupakan sumber bakteri asam
laktat. Setelah larutan asam laktat
dibuat, ikan atau bahan dicincang
kemudian digiling hingga halus dan
dimasukkan dalam wadah. Tambahkan
tepung kanji atau tepung tapioka
dengan jumlah sekitar 20% dari berat
ikan/bahan. Masukkan larutan sumber
asam laktat dengan 5 perbandingan (1)
10 %, (2) 12% dan (3) 14 %, (4) 16%,
(5) 18%. kemudian dicampur sampai
merata.

Bahan-bahan yang telah
dicampur tersebut kemudian
dimasukkan kedalam kantong plastik
yang diberi selang dan diikat agar
udara tidak dapat masuk.
Fermentasikan dengan lama waktu
sekitar 1 minggu. Dilakukan analsis
kandungan proksimatnya.

Rancangan percobaan untuk
setiap optimasi digunakan Rancangan
acak Lengkap dengan lima perlakuan
dengan empat kali ulangan. Data yang
diperoleh dianalisis dengan Sidik
Ragam (Uji F) dan perbedaan antar
perlakuan diuji dengan menggunakan
Uji Jarak Berganda Duncan.

Tahap II. Evaluasi Pakan Olahan

a. Pembuatan pakan ikan
Pakan yang diberikan berupa

pakan buatan dalam bentuk pellet
dengan kadar protein 35%. Komposisi
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pakan percobaan disajikan pada table
1. Sebelum pakan dibuat semua
bahan pakan di analisis kandungan
proksimatnya. Pakan yang sudah
dibuat juga dianalisis proksimatnya.

b. Pemeliharaan ikan dan
pengumpulan data
Ikan Uji adalah ikan Nila berumur

40 hari dengan bobot 30-40 g.
sebelum di beri pakan uji, ikan
diadaptasi dulu selama 10 hari dalam
wadah pemeliharaan dengan
kepadatan 8 ekor per aquarium.
Wadah aquarium berukuran
60x50x35cm, sebanyak 18 buah
dengan volume air 50 liter. Masing-
masing aquarium dilengkapi dengan
sistem resirkulasi dan diberikan
penutup plastik agar ikan tenang dan
tidak keluar dari aquarium.

Air yang digunakan untuk
pemeliharaan diendapkan terlebih
dahulu dan diaerasi minimal selama
24 jam. Selama pemeliharaan
berlangsung penggantian air dilakukan
20 % dari volume total setiap dua hari
pagi sebelum diberi pakan.setiap 10
hari diganti air sebanyak 100%. Ikan
dipelihara selama lima puluh hari.
Parameter kualitas air yang diamati
adalah oksigen terlarut, pH dan suhu

Tabel 1.
Komposisi pakan  ikan nila untuk evaluasi pakan olahan dengan pengukuran

tingkat pertumbuhan.

Bahan Baku Perlakuan Pakan (%) 
A (Tepung Ikan) B (Silase) C (Silase 

Fermentasi) 
Tepung Ikan  0 0 35 
Silase  35 0 0 
Silase fermentasi 0 35 0 
Tapioka/sagu  15 15 15 
Minyak ikan 2 2 2 
Minyak sawit 4 4 4 
Vitamin mix 2.5 2.5 2.5 

 

air. Pengamatan terhadap oksigen, pH
dan suhu dilakukan di awal dan akhir
masa pemeliharaan.

Untuk melihat bobot dan panjang
standar individu ikan pada saat
penebaran, dilakukan pengukuran dan
penimbangan pada setiap
aquariumnya. Jumlah pakan diberikan
setiap hari sebanyak 10-15% dengan
frekuensi pemberian 3 kali,
pemeliharaan dilakukan selama 50
Hari.

Pada akhir pengujian dilakukan
pengukuran terhadap bobot ikan setiap
aquarium diukur panjang dan
ditimbang bobot individu. Jumlah
pakan selama pengujian dicatat.

3. Analisis Statistik
Data yang diperoleh pada setiap

perlakuan dianalisis menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang
terdiri atas 3 perlakuan dengan 6
ulangan.

Jika berdasarkan uji F terdapat
adanya pengaruh perlakuan, maka
akan dilanjutkan dengan Uji Beda
Nyata Jarak Berganda Duncan. Model
matematika dari rancangan tersebut
dapat disajikan sebagai berikut
(Vincent 1991).
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Dalam uji ikan ini sebagai
parameter uji adalah bobot badan ikan
akan diamati setiap pekan
a. Persentase penambahan

berat badan ikan dihitung
dengan rumus:

((Wt2 – Wt1) / Wt1) X 100%
Wt1 : berat badan ikan di awal
Wt2 : berat badan ikan di akhir.

b. Feed conversion ratio (FCR) :

Σ Ft1,2 / (Wt2 – Wt1)
Σ Ft1,2  adalah jumlah pakan yang
diberikan selama masa pemeliharaan

c. Efesiensi Pakan :

EP = [(Bt+Bd)-Bo)]/F x 100%

Ket :
Bt : bobot ikan pada akhir percobaan
(g)
Bo : bobot  ika n pada awalm
percobaan (g)
Bd : jumlah ikan yang mati selama
percobaan (g)
F  : jumlah pakan yang dikonsumsi
selama percobaan (g)

Data kualitas air : Sebagai data
tambahan, kualitas air selama
pemeliharaan ikan akan dicatat, yaitu
pada awal, pertengahan dan akhir.
Parameter yang diamati adalah suhu,
oksigen, OH, CO2 , Alkalinitas dan NH3
.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimasi Pembuatan tepung ikan
Data yang diperoleh pada

percobaan ini adalah ditampilkan pada
Tabel 2 (Lihat Lampiran 1).
Kandungan protein paling tinggi antar

perlakuan terjadi pada T1 dengan nilai
39,07%. Perlakuan T1 memperoleh
nilai protein yang paling tinggi karena
disebabkan perlakuan pemanasan
dilakukan satu jam lebih cepat dari
perlakuan T2, T3, T4. Pemanasan
yang terlalu lama menyebabkan
protein ada yang rusak atau
terdegradasi menjadi molekul
mpenyusunnya yang sederhana
sehingga menurunkan kadar
proteinnya.

Untuk melihat produk
pengolahan limbah ikan tuna terbaik
terhadap kandungan protein, dilakukan
analisis statistik yang hasilnya
ditampilkan pada Lampiran 2. Hasil
analisis sidik ragam menyatakan
bahwa terdapat perbedaan yang
sangat nyata (P < 0,01) pada
perlakuan. Perbedaan yang terlihat dari
perhitungan statistik dilanjutkan dengan
Uji Jarak Berganda Duncan pada
pengaruh perlakuan terhadap
kandungan protein kasar yang disajikan
pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa
terjadi perbedaan secara nyata antara
pengaruh perlakuan T1, T2 dan T3
terhadap T4, T5, akan tetapi antar
perlakuan T4 dan T3  tidak
memperlihatkan perbedaan yang
nyata. Kandungan protein kasar
produk pengolahan pada perlakuan T5
yaitu perebusan 3 jam relatif lebih
rendah bila dibanding dengan
pengolahan  pada perlakuan  T4
perebusan 2.5 jam, perlakuan T3
perebusan 2 jam, T2 perebusan 1,5
jam dan T1 perebusan satu jam.. Hal
ini disebabkan karena pada
pengolahan perebusan yang terlalu
lama banyak protein yang terdegradasi
menjadi penyusunnya yang lebih
sederhana dan secera proporsional
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dapat menurunkan kandungan protein
kasar.

2. Optimasi Silase Kimiawi
Pengolahan secara kimiawi

dengan penambahan asam organik
sebesar 5% untuk K1, 3,3% untuk K2,
2,5% untuk K3, 2% untuk K4 dan 1.7%
untuk K5 secara proporsional
menurunan kandungan protein hanya
sedikit. Kandungan protein  paling
tinggi antar perlakuan terjadi pada K2
dengan nilai 14,63%. Kandungan
protein untuk setiap perlakuan silase
kimiawi dapat dilihat pada tabel 4.

Penambahan asam organik
(asam formiat dan propionat) dapat
menyebabkan terjadinya degradasi
protein dari molekul kompleks menjadi
molekul yang lebih sederhana dan

Tabel 3.
Uji Jarak Berganda Duncan Pengaruh Perlakuan Tepung terhadap

Kandungan   Protein.

terlarut. Proses pengolahan secara
kimia dilakukan secara aerob, jadi ada
kemungkinan ikatan nitrogen terlepas
dan kemudian menguap sehingga
kandungan protein produk pengolahan
menjadi turun.

Untuk melihat produk pengolahan
limbah ikan tuna terbaik terhadap
kandungan protein, dilakukan analisis
statistik yang hasilnya ditampilkan pada
Lampiran 2. Hasil analisis sidik ragam
menyatakan bahwa terdapat
perbedaan yang sangat nyata (P <
0,01) pada perlakuan. Perbedaan yang
terlihat dari perhitungan statistik
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda
Duncan pada pengaruh perlakuan
terhadap kandungan protein kasar
yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 4.
Kandungan Protein (%) Perlakuan pembuatan silase  ikan secara kimiawi

Perlakuan Silase organik 

Ulangan K1 K2 K3 K4 K5 

1 22.85 24.23 21.11 21.14 23.99 

2 21.05 26.86 23.89 21.21 22.01 

3 25.97 29.99 22.91 24.09 21.7 

Rataan 23.29 27.30 22.61 22.50 22.4 
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Pada Tabel 5 terlihat bahwa
terjadi perbedaan secara nyata antara
pengaruh perlakuan K1, K3, K4 dan
K5 terhadap K2, akan tetapi antar
perlakuan K1, K3, K4 dan B5 tidak
memperlihatkan perbedaan yang
nyata. Penambahan asam organik
(asam formiat dan asam asetat
dengan perbandingan 1:1) dapat
mencegah kerusakan protein melalui
pengkondisian media/substrat (dalam
hal ini adalah limbah ikan tuna)
menjadi suasana asam. Pada kondisi
asam pertumbuhan bakteri proteolitik
dapat dihambat sehingga substrat
tidak terurai akibat aktivitas bakteri
tersebut. Apabila aktivitas bakteri
proteolitik tidak dihambat, maka akan
terjadi pembusukan yang
menyebabkan kualitas protein menjadi
turun.

Sesuai dengan pendapat
Tetterson dan Windsor (1974) yang
menyatakan bahwa pengolahan
limbah ikan tuna secara kimiawi
(silase kimiawi) merupakan proses
pengawetan dalam kondisi asam pada
tempat atau wadah dengan cara
menambahkan asam organik. Prinsip
pengawetan ini adalah dengan
penurunan pH dari bahan tersebut
sehingga aktivitas bakteri pembusuk
menjadi terhambat. Selanjutnya

Tabel 5.
Uji Jarak Berganda Duncan Pengaruh Perlakuan Tepung terhadap

Kandungan Protein.

Perlakuan Rataan Kandungan Protein (%) 
K4 22.14 A 

K5 25.56A 

K3 22.63A 

K1 23.51A 

K2 27.02B 

Ket: Huruf yang berbeda pada kolom rataan kandungan protein kasar menunjukkan 
pengaruh perlakuan berbeda sangat nyata (P<0,01). 

 

Gildberg (1978) mengemukakan
bahwa pengolahan limbah ikan secara
kimiawi menghasilkan produk
berbentuk cair karena protein ikan dan
jaringan struktur lainnya didegradasi
menjadi unit larutan yang lebih kecil
oleh enzim yang terdapat pada ikan.
Penambahan asam organik (asam
formiat dan asam asetat dengan
perbandingan 1:1) dapat mencegah
kerusakan protein melalui
pengkondisian media/substrat (dalam
hal ini adalah limbah ikan) menjadi
suasana asam. Pada kondisi asam
pertumbuhan bakteri proteolitik dapat
dihambat sehingga substrat tidak
terurai akibat aktivitas bakteri tersebut.

Apabila aktivitas bakteri
proteolitik tidak dihambat, maka akan
terjadi pembusukan yang
menyebabkan kualitas protein menjadi
turun. Sesuai dengan pendapat
Tetterson dan Windsor (1974) yang
menyatakan bahwa pengolahan
limbah ikan  secara kimiawi (silase
kimiawi) merupakan proses
pengawetan dalam kondisi asam pada
tempat atau wadah dengan cara
menambahkan asam organik. Prinsip
pengawetan ini adalah dengan
penurunan pH dari bahan tersebut
sehingga aktivitas bakteri pembusuk
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menjadi terhambat. Selanjutnya
Gildberg (1978) mengemukakan
bahwa pengolahan limbah ikan secara
kimiawi menghasilkan produk
berbentuk cair karena protein ikan dan
jaringan struktur lainnya didegradasi
menjadi unit larutan yang lebih kecil
oleh enzim yang terdapat pada ikan.

Cara pengolahan memberikan
pengaruh terhadap kandungan protein
produk pengolahan. Pengolahan
secara kimiawi dengan asam organik
terjadi optimalisasi produk pada
perlakuan K2, yaitu pengolahan
dengan penambahan asam formiat
dan asetat (dengan perbandingan 1:1)
sebanyak 3.3% dengan nilai protein
kasar sebesar27,02%. Hasil
percobaan ini sesuai dengan
pendapat Kompiang dan Ilyas (198 3)
yang merekomendasikan penggunaan
asam organik sebanyak 3% pada
pengolahan limbah ikan secara
kimiawi.

2. Optimasi Silase Fermentasi
Persiapan untuk sumber

bakhteri asam laktatnya dari kol sudah
selesai dilaksanakan, proses
fermentasi sedang dilaksanakan
sampai satu minggu. Apabila dilihat
dari produk pengolahan secara

biologis (fermentasi) seperti tercantum
pada Tabel 6 diatas, kandungan protein
bervariasi.

Untuk melihat produk
pengolahan limbah ikan tuna terbaik
terhadap kandungan protein kasar,
dilakukan analisis statistik yang
hasilnya ditampilkan pada Lampiran 2.
Hasil analisis sidik ragam menyatakan
bahwa terdapat perbedaan yang
sangat nyata (P < 0,01) pada
perlakuan. Perbedaan yang terlihat dari
perhitungan statistik dilanjutkan dengan
Uji Jarak Berganda Duncan pada
pengaruh perlakuan terhadap
kandungan protein kasar yang disajikan
pada tabel 7.

Pada Tabel 7 terlihat bahwa
terjadi perbedaan secara nyata antara
pengaruh perlakuan B3, B2 dan B4
terhadap B1 dan B5, akan tetapi antar
perlakuan B3, B2 dan B4 tidak
memperlihatkan perbedaan yang
nyata. Begitu pula terjadi perbedaan
secara nyata antar perlakuan K1
terhadap B5. Adapun pengolahan
secara Fermentasi terjadi optimalisasi
produk pada perlakuan B5
(penambahan asam asetat 18%)
dengan nilai protein sebesar 23,15%.
Hasil percobaan ini sesuai dengan
pendapat Kompiang dan Ilyas (1983)

Tabel 6.
Kandungan Protein (%) Perlakuan pembuatan silase  ikan secara

fermentasi

perlakuan Silase fermentasi 
Ulangan B1 B2 B3 B4 B5 

1 16.79 18.25 19.05 19.41 21.02 
2 15.05   16.93 21.92  18.21 20.11 

3 19.86 20.71 16.74 24.20 24.81 

Rataan 17.31 18.97 19.24 20.60 22.1 
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yang merekomendasikan penggunaan
asam organik sebanyak 3% pada
pengolahan limbah ikan  penggunaan
molases sebanyak 20% pada
pembuatan silase ikan secara biologis.

Adapun pengolahan secara
biologis terjadi optimalisasi produk
pada perlakuan B5 (penambahan
sumber  asam laktat 18%) dengan
nilai protein kasar sebesar 23,15%.
Hasil percobaan ini sesuai dengan
pendapat Kompiang dan Ilyas (1983)
yang merekomendasikan penggunaan
Sumber asam laktat sebanyak 20%
pada pembuatan silase ikan secara
biologis.

B. Pengujian Secara Invivo Pada
Ikan Nila

Hasil Percobaan pemberian
pakan dengan bahan baku yang
berbeda dalam pakan dapat
mempengaruhi pertumbuhan ikan
nila. Perubahan biomasa ikan nila dari
setiap perlakuan dan ulangan pada
setiap pengamatan selama
percobaan disajikan pada Gambar 1.
Sedangkan data perubahan bobot
rata-rata ikan pada setiap perlakuan
dan ulangan selama percobaan dapat
dilihat pada lampiran 1.

Perlakuan Rataan Kandungan Protein (%) 
B1 17.253 A 

B3 19.24AB 

B2 19.296AB 

B4 20.173AB 

B5 23.15B 

Ket: Huruf yang berbeda pada kolom rataan kandungan protein menunjukkan pengaruh 
perlakuan berbeda sangat nyata (P<0,01). 

 

Tabel 7.
Uji Jarak Berganda Duncan Pengaruh Perlakuan Fermentasi terhadap

Kandungan Protein.

Berdasarkan gambar 1 terlihat
bahwa setiap perlakuan terjadi
peningkatan biomassa ikan. Biomassa
rata-rata ikan meningkat diakhir
pemeliharaan, yakni pada perlakuan 1=
93g, perlakuan  2= 73g, dan perlakuan
3= 63g.

Pemberian pakan dengan bahan
baku yang berbeda dapat
mempengaruhi tingkat konsumsi
pakan, pertumbuhan relatif, dan
efesiensi pakan. Sedangkan
kelangsungan hidup tidak
berpengaruh. Data di sajikan pada
Lampiran 3.

Berdasarkan Lampiran 2 terlihat
bahwa terjadinya penambahan bobot
rata-rata individu dengan
bertambahnya waktu dan
penambahan berat badan.
Penambahan berat badan ikan yang
paling tinggi ada pada perlakuan
pertama yaitu pakan yang dibuat dari
bahan baku tepung ikan yaitu 93 g,
diikuti oleh perlakuan dengan
menggunakan pakan dari silase
organic yaitu 73 g dan perakuan pakan
dari silase fermentasi yaitu 63 g.

Pertumbuhan adalah perubahan
ukuran panjang, bobot dan volume
selama periode tertentu. Penambahan
berat ikan ada hubungannya dengan
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Gambar 1
Bobot biomassa ikan nila pada awal dan akhir percobaan

ketersediaannya protein dalam pakan.
Hal ini dapat dimengerti mengingat
hamper 65%-75% daging ikan terdiri
dari protein (Watabena, 1988). Protein
merupakan nutrient yang sangat
dibutuhkan ikan untuk
pertumbuhannya. Jumlah dan kualitas
protein akan mempengaruhi
pertumbuhan ikan (Harver, 1988). Jadi
dengan adanya pemanfaatan protein
pakan akan diharapkan protein tubuh
bertambah atau terjadi pertumbuhan.

Pertumbuhan biomassa tubuh
dibatasi oleh tinggi rendahnya kadar
protein. Setelah 50 hari percobaan
terlihat perubahan biomassa pada
setiap perlakuan (Gambar 1). Hal ini
disebabkan karena kandungan energi
dalam pakan yang dikonsumsi oleh
ikan melebihi kebutuhan energi
maintenance dan aktifitas tubuh
lainnya, sebagaimana yang dinyatakan
oleh Lovell (1988) bahwa kebutuhan
energi untuk maintenance harus
dipenuhi terlebih dahulu, dan apabila
berlebih maka kelebihannya akan
digunakan untuk pertumbuhan. Hal ini
membuktikan bahwa pemanfaatan
jumlah protein pakan oleh ikan diantara
perlakuan tidak sama. Karena adanya

perbedaan kandungan protein dalam
pakan.

Dari data pertumbuhan
biomassa ikan nila menunjukkan
bahwa pakan A (bahan baku tepung
ikan) memperoleh pertumbuhan paling
tinggi. Pakan A, B dan C terdiri dari
protein 35 % . Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa pakan yang
berasal dari bahan baku dari tepung
ikan lebih disukai oleh ikan nila, artinya
ikan nila mampu memanfaatkanenergi
dari pakan A dengan baik dan dapat
menyimpan protein pakan menjadi
protein tubuh.

Peningkatan laju pertumbuhan
erat hubungannya dengan efesiensi
pakan. Indikator yang digunakan NCR
(1977) untuk menentukan efesiensi
makanan adalah tinggi rendahnya
efesiensi pakan. Jika efesiensi pakan
tinggi, maka laju pertumbuhan akan
tinggi dan sebaliknya. Efesiensi pakan
yang tinggi menunjukkan penggunaan
pakan yang efesien, sehingga sedikit
zat makanan yang dirombak untuk
memenuhi untuk memenuhi kebutuhan
energi dan selebihnya digunakan untuk
pertumbuhan (Huet, 1970). Efesiensi
pakan merupakan rasio antara

Ceureumen Vol. 1 No 1 Agustus-September 2010 : 31 - 44

40



pertambahan bobot tubuh dengan
jumlah pakan yang diberikan selama
penelitian.

Pada Tabel 8. memperlihatkan
bahwa efesiensi pakan  maksimum
40,03% pada pakan buatan dari bahan
baku tepung ikan.

Dalam percobaaan ini nilai
efesiensi pakan tertinggi sebesar
40.03% pada perlakuan A (bahan baku
dari tepung ikan). Menunjukkan bahwa
bahan pakan yang dikonsumsi ikan
nila menghasilkan energi yang tinggi,
tidak sekedar untuk mentanance, tapi
juga untuk pertumbuhan.

Hasil analisis sidik ragam
menyatakan bahwa terdapat
perbedaan yang sangat nyata (P <
0,01) pada perlakuanpakan dari
tepung ikan dengan pakan yang
berasal dari bahan baku silase organik
dan silase fermentasi. Perbedaan
yang terlihat dari perhitungan statistik
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda

Duncan pada pengaruh perlakuan
terhadap Efesiensi pakan Tabel 9.

Evaluasi hasil penelitian secara
keseluruhan menunjukkan bahwa
penggunaan bahan baku pakan dari
pengolahan limbah menjadi tepung
ikan berpengaruh nyata (P<0.05)
terhadap pertumbuhan, efesiensi dan
konversi pakan.

KESIMPULAN

Hasil analisis kandungan protein
paling tinggi untuk optimasi pembuatan
tepung ikan, perlakuan pemanasan
satu jam adalah 39, 57%, optimasi
pembuatan silase dengan cara
organik, perlakuan penambahan asam
organik 3,3% adalah 23.29%., optimasi
silase fermentasi perlakuan
penambahan sumber asam laktat 18%
adalah 22.1%. Berdasarkan hasil
penelitian ini dapat disimpukan bahwa
pengolahan limbah ikan yang

Ulangan 
Perlakuan 

A (Tepung Ikan) B(Silase Organik) C (Silase Fermentasi) 
1             40.09                     13.28                          9.93  
2             40.09                     14.31                        10.91  
3             39.20                     13.23                          9.14  
4             40.70                     13.01                        10.84  
5             38.90                     12.56                        10.11  
6             41.30                     13.87                        10.05  

Rata-
rata             40.05                     13.38                        10.16  

 

Tabel 8.
Efesiensi Pakan (%) ikan Nila pada setiap perlakuan

Perlakuan Rataan Kandungan Protein (%) 
A 10.16 A 

B 13.71B 

C 40.03C 

 

Tabel 9.
Uji Jarak Berganda Duncan Pengaruh Perlakuan Pakan terhadap efesiensi

Pakan
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menghasilkan kadar protein yang
tinggi adalah pada pengolahan ikan
menjadi tepung ikan dengan kadar
protein 39,12%. Pengujian secara
invivo dibuktikan dengan evaluasi
terhadap pertumbuhan relatif (PR),
efesiensi pakan (EP) dan konversi
pakan (KP), penggunaan limbah ikan
yang diolah menjadi tepung dalam
pakan buatan (pakan A) yang
berkadar protein 36% yang diberikan
kepada ikan nila mulai dari umur 40
hari menghasilkan PR, EP dan KP
yang maksimum.
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Lampiran 3.  Konversi Pakan pada Setiap Pengamatan

Analisis Ulangan 
Bahan Pakan 

Tepung Ikan Silase 
Organik 

Silase 
Fermentasi 

Konversi 
Pakan 

1 2.50 7.53 10.1 
2 2.44 6.99 9.2 
3 2.55 7.56 10.9 
4 2.46 7.68 9.2 
5 2.57 7.96 9.9 
6 2.42 7.21 10.0 

Rata-rata 2.49 7.49 0.88 
 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 91.953 4 22.988 46.784 .000 

Within Groups 4.914 10 .491     
Total 96.867 14       
 

Perlakuan N 
Subset for alpha = .05 

1 2 3 4 
3 jam 3 32.1000       

2,5 jam 3   33.5000     
2 jam 3   34.5733     

1,5 jam 3     36.7467   
1 jam 3       39.1200 
Sig.   1.000 .090 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 

Lampiran 2. Analisis Ragam uji BNT  Optimasi Pembuatan Tepung Ikan
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 Perlakuan 
Ulangan T1 T2 T3 T4 T5 

1 39.09 36.41 35.1 34.3 31.5 
2 39.69 37.82 34.5 32.7 32.1 
3 38.58 36.01 34.12 33.5 32.7 

rataan 39.79 36.75 34.57 33.53 32.06 
 

Lampiran 1. Tabel 2. Kandungan Protein (%) pada Perlakuan pembuatan
tepung ikan



PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Barat  terletak
pada giografis 040 06’ - 04047’ Lintang
Utara dan 95052’-96030’ Bujur Timur
dengan luas wilayah 2.927,95 Km2

(292.795 hektar). Kabupaten Aceh
Barat berbatasan dengan kabupaten
Aceh Jaya dan Pidie disebelah Utara,
Aceh Tengah dan Nagan Raya
disebelah Timur.

Sebagian besar desa-desa yang
ada di kabupaten Aceh Barat
merupakan daerah dataran yang
sebagian besar kehidupan
masyarakatnya dibidang pertanian,
yang telah memberikan dampak besar
terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah Aceh Barat, karena sektor
pertanian memberikan kontribusi

terbesar terhadap nilai PDRB
kabupaten Aceh Barat, terutama
subsektor Perkebunan dimana setiap
pergantian tahun struktur
perekonomian kabupaten Aceh Barat
masih didominasi oleh sektor pertanian
(walaupun mengalami pertumbuhan
jauh dibawah sektor bangunan /
konstruksi  pada tahun 2006
menempati urutan pertama dalam
memberikan kontribusi terhadap total
nilai PDRB.

Sebesar 34,99 persen dari total
PDRB Aceh Barat tahun 2006 berasal
dari sektor pertanian, kontrubusi kedua
berasal dari sektor perdagangan,
hotel, dan restoran yaitu sebesar 24,12
persen, kemudian diikuti jasa-jasa
sebesar 15,83 persen dan sektor
bangunan/kontruksi dibawah 10

ABSTRAK
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat dampak perkebunan

kelapa sawit terhadap pendapatan daerah Aceh Barat. Variabel yang termasuk
di dalam penelitian ini adalah  produksi kelapa sawit, luas lahan, dan haga
dalam mempengaruhi pendapatan daerah.  Dalam menganalisis data
digunakan model analaisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel   produksi kelapa sawit, luas lahan, dan haga kurs,
berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah Aceh Barat. endapatan luar
negeri (AS) berpengaruh positif . Berdasarkan kondisi di atas, maka pemerintah
harus melakukan kebijaksanaan untuk meningkatkan pendapatan daerah
dengan  mendorong produksi kelapa sawit sehingga dapat mendorong
pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.

Kata Kunci :produksi kelapa sawit, luas lahan,harga dan pendapatan daerahn,
Pendapatan dalam negeri, pendapatan luar negeri, dan kurs.

DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH ACEH

BARAT

T.Muhammad Haiqal, SE.,M.Si dan  Helmi Noviar, SE
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persen terhadap pembentukan nilai
PDRB.

Sektor pertanian merupakan
sektor yang memberikan kontribusi
terbesar terhadap nilai PDRB yang
mengalami pertumbuhan yang cukup
tinggi sehingga mengindikasikan
banyaknya jumlah pelaku ekonomi
pada sektor tersebut. dapat
disimpulkan bahwa sektor tersebut
menguasai hajat hidup masyarakat.
Seperti sektor pertanian  yang
memberikn kontribusi terbesar,
ternyata sebagian besar penduduknya
juga menggantungkan kehidupannya
pada sektor pertanian tersebut.

Kelapa sawit memegang
peranan penting dalam perekonomian
di Indonesia, terutama untuk bahan
baku pembuatan minyak goreng dalam
negeri, yang merupakan salah satu
dari sembilan bahan pokok kebutuhan
masyarakat. Pada tahun-tahun terkhir
ini minyak kelapa sawit merupakan
bahan baku utama produksi minyak
goreng menggantikan minyak kelapa
yang cenderung menurun
produksinya, dan tidak dapat lagi
diandalkan untuk memunuhi
kebutuhan minyak goreng dalam
negeri. Dengan demikian minyak
kelapa sawit selain berfungsi sebagai
penghasil devisa melalui ekspor, juga
berfungsi untuk mmunuhi kebutuhan
minyak goreng dalam negeri, terutama
sumbanganya dalam stabilitas harga
bahan makanan yang merupakan
salah satu komponen yang
mempunyai andil besar dalam
memicu inflasi.

Perumusan masalah
Kecendrungan meningkatnya

PDRB dapat terjadi karena
meningkatnya kegiatan pertanian

perkebunan. Semakin tinggi intensitas
pertanian dibidang perkebunan maka
akan semakin meningkat PDRB. Oleh
karena itu penelitian ditujukan untuk
menjawab permasalahan sebagai
berikut:

Bagaimana pengaruh pertanian
kelapa sawit terhadap pendapatan
daerah Aceh Barat.

Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan masalah yang

dikemukakan di depan maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui dan menganalisis
pengaruh pertanian kelapa sawit
terhadap pendapatan daerah Aceh
Barat.

Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat ilmiah dan
masukan bagi praktisi dan pemerintah
untuk:
1. menjadi bahan pertaimbangan

bagi praktisi dan pemerintah
dalam rangka kebijakan
meningkatkan pendapatan
daerah.

2. memperkaya khasanah
kepustakaan sehingga dapat
dimanfaatkan bagi peneliti dan
akademi lain dalam menelaah
dan memahami perilaku
pendapatan daerah.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Kerangka Teoristis
Produksi

Peningkatan luas tanaman dan
produksi tanaman kelapa sawit tidak
terlepas dari semakin baiknya pasar
komoditi ini dipasar luar negeri, dan
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juga karena adanya kenaikan harga.
Kenaikan harga yang menonjol terlihat
pada karet, lada, dan minyak kelapa
sawit. Hal ini terutama akibat
menurunnya produksi dibeberapa
Negara penghasil utama.(BPS, 1993).

Kenaikan harga komoditi ekspor
juga dapat dipicu oleh melemahnya
nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika. Akan tetapi peningkatan
tersebut tidak dapat dimanfaatkan
secara maksimal dalam waktu yang
relatif lama. Pertama , disebabkan oleh
komoditas ekspor seperti minyak
sawit tersebut tidak tersedia dalam
jumlah yang cukup banyak secara
terus-menerus. Terkesan adanya
kelebihan potensi sumber daya,
karena produksi tidak disiapkan
sebelum terjadi krisis nilai tukar rupiah.
Kedua, dalam waktu relative singkat
masyarakat tidak dapat menyiapkan
produksi khususnya komoditas
tanaman keras seperti sawit

Pengembangan Perkebunan
sawit selain dilakukan oleh BUMN,
Perkebunan Besar Swasta Asing (
PBSN ), juga dikembangankan oleh
masyarakat ( Perkebunan Rakyat )
baik secara perseorangan maupun
dengan pola kemitraan dengan
perkebunan besar, yang dikenal
dengan Perusahaan Inti Rakyat.
Adanya perkebunan besar kelapa
sawit ternyata tidak atau sulit diikuti
dengan tumbuhnya perkebunan
kelapa sawit milik Rakyat. Faktor
utama yang menjadi penghalang
tumbuhnya perkebunan kelapa sawit
rakyat antara lain :

(1).  Biaya inventasi yang sangat
besar,

(2).   Sifat komoditas kelapa sawit
yang memerluhkan tempat yang

besar dan mudah rusak,
sehingga memerlukan infra
struktur yang memadai yaitu
transportasi dan sarana
pengolahan. Sarana pengolahan
ini sangat penting, kanena
komoditas kelapa sawit yang
baru di panen berupa Tanda
Buah Segar, harus segera diolah
menjadi CPO dalam waktu
kurang darienam jam setlah di
panen. Jika pengelolaannya
terlambat terlambat akan
meningkatkan kadar asam lemak
bebas dan menurunkan
rendemen minyak. Djauhari dan
Pasaribu (1996).
Bagi investor dalam menentukan

penanaman modal khususnya dalam
perkebunan sawit tentu saja
mempertimbangkan produktivitas dan
harga komoditi hasil dimasa yang akan
dating. Untuk tanaman sawit dari yang
mulai penanaman sampai dapat
menghasilkan untuk pertama kali
memerlukan waktu selama tiga tahun,
investor akan memperkirakan harga
pada tahun mendatang ketika akan
memutuskan investasi pada tahun
sekarang. Investor juga akan
mempertimbangkan adanya “
competing crop” yaitu tanaman
perkebunan yang dapat ditanam pada
kondisi geografis yang sama. Dalam
hal ini kelapa sawit, karet dan kakao
dapat di tanam pada kondisi geografis
yang sama. Jadi competing crop untuk
kelapa sawit adalah karet dan kakao.

Dengan demikian keputusan
investor dalam melakukan investasi
untuk pembukaan perkebunan kelapa
sawit juga dipengaruhi oleh
produktivitas, harga dan prospek
tanaman kakao dan karet di masa yang
akan datang.
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Studi ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi respon produksi,
penawaran dan permintaan minyak
kelapa sawit Indonesia, baik respon
jangka pendek maupun respon jangka
panjang.

Produksi kelapa sawit
mempunyai rentang waktu yang lama
antara penanaman dan pemanenan,
dan memberikan respon yang lama
terhadap perubahan teknologi, ini
merupakan salah satu karakter
tanaman perkebunan. Tanaman
kelapa sawit baru dapatmenghasilkan
setelah tiga atau empat tahun setelah
penanaman.

Model yang digunakan untuk
mengestimasi fungsi produksi kelapa
sawit, didasarkan pada model yang
diperkenankan oleh Wickens dan
Greenfield (1973), Dowling (1979)
mengaplikasikan pada respon
penawaran karet di Thailand, Lubis
(1998) mengaplikasikannya pada
produksi sawit Malaysia.

∑
=

=
n

i

P
tQ

0
ä(i,t)It–i

Dimana:
P

tQ : Produksi potensial
pada waktu t
I t – i : Jumlah pohon yang
ditanam pada tahun I yang lalu dan
masih hidup
ä ( i, t ): Luas areal
penanaman.

Harga
Harga suatu barang ditentukan

oleh permintaan dan penawaran
tersebut, keadaan di suatu pasar
dikatakan dalam keseimbangan
apabila jumlah yang ditawarkan para
penjual pada suatu harga tertentu

adalah sama dengan jumlah yang
diminta para pembeli pada harga
tersebut

Qd = c-dP

Dimana
Qd ; Permintaan
c ; koefisien
dP ; harga

Pendapatan
Diasumsikan ada dua variabel

yang mempengaruhi yaitu harga sawit
dan luas lahan. Pendapatan
merupakan fungsi dari pada harga
sawit dan luas lahan sawit.

Y= f(TP, w, P)

Y ; Pendapatan
P ; Harga
L ; luas lahan
TP; Produksi

Penelitian Sebelumnya
Arwansyah (2002: 60)

menganalisis pengaruh permintaan
kopi terhadap nilai tukar. Permintaan
kopi sangat dipengaruhi oleh nilai tukar.

Hipotesis
Berdasarkan teori- teori serta

penelitian sebelumnya, permasalahan
kajian dan informasi penunjang lainya
maka hipotesis dalam penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut:

Harga kelapa sawit, luas lahan
dan produksi kelapa sawit sangat
berpengaruh bagi pendapatan petani
sawit sehingga mempengaruhi PDRB
bagi kabupaten Aceh Barat.
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METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini

mempengaruhi mengetahui dan
menganalisis pengaruh pertanian
kelapa sawit terhadap pendapatan
daerah Aceh Barat.

Sumber Data
Data yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh dari berbagai
laporan dan kompilasi data serta
bentuk publikasi data serta bentuk
publikasi lainnya, seperti seri Insikator
Ekonomi Indonesia dan Seri
pendapatan Nasional Indonesia yang
diterbitkan Badan Pusat Statistik
(BPS), seri Statistik Ekonomi,
keuangan Indonesia terbitan Bank
Indonesia, dan seri Financial Statistik
terbitan Internasional Monetary Fund
(IMF).

Model Analisis
Penelitian ini menggunakan

beberapa peralatan analisis yang
digunakan untuk menjawab
permasalahan dan menguji hipotesis
yang diajukan

Pendapatan
Diasumsikan ada tiga variabel

yang mempengaruhi yaitu harga
sawit, luas lahan dan produksi.
Pendapatan merupakan fungsi dari
pada harga sawit,luas lahan sawit dan
produksi sawit.

Y= f(TP, w, P)……………..1
Y ; Pendapatan
P ; Harga
L ; luas lahan
Q; Produksi
Untuk mengestimasi fungsi

berikut dengan menggunakan model
persamaan regresi linear berganda

Y = a0+ a1X1+ a2X2+ a3X3+ e………2

Definisi Operasional Variabel
a. Pendapatan adalah pedapatan

Daerah (PDRB) dalam satuan
juta rupiah .

b. harga adalah harga yang telah
ditentukan oleh pasar, semakin
tinggi permintaan sawit harga
akan semakin tinggi yang diukur
dengan Rupiah atau dollar.

c. Luas lahan adalah luas tanaman
sawit yang dikelola, semakin luas
tanaman sawit semakin tinggi
produksinya dalam satuan Ha.

d. Produksi adalah produksi kelapa
sawit yang diperoleh yang
sangat dipengaruhi oleh luas
lahan dalam satuan Ton.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Fungsi Pendapatan Daerah
Pengaruh produksi kelapa sawit

(TP), luas lahan (w) dan harga (P)
terhadap Pendapatan daerah (Y) dapat
dilihat dengan model regresi linear
berganda. Hasil pengelolahan data
dengan menggunakan paket program
SPSS, diperoleh persamaan regresi
sebagai berikut:

Y=1807917 + 2,3599 TP + 40,708 w
+586,77 P
(1,059)  (0,346)    (0,288)                (0,266)
R2= 0,186 R=0,431
F=28.624 DW=2.2697

Print out hasil estimasi pengaruh
produksi (TP), luas lahan (w) dan harga
(P) terhadap pendapatan daerah (Y)
secara sederhana dapat dilihat pada
tabel 1.
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Dimana:
TP = Produksi
w = luas
P = harga
K = Konstanta

Bedasarkan tabel di atas  dapat
di intepretasikan sebagai berikut;

1. Koefisien estimasi untuk
produksi (TP) adalah 2,3599
artinya apabila terjadinya
penambahan produksi
sebesar 1 ton akan
menyebabkan pendapatan
daerah mengalami kenaikan
sebesar 2,3599 juta .

2. Koefisien estimasi untuk luas
(w) adalah 40,708 artinya
apabila terjadi penambahan
luas (w) sebesar 1Ha akan
menyebabkan pendapatan
daerah mengalami  kenaikan
sebesar 40,708 juta dengan
asumsi faktor-faktor lain di luar
penelitian ini tetap.

3. Koefisien estimasi untuk harga
(P) adalah 586,77 artinya
apabila terjadi kenaikan harga

Variabel Koefisien Estimasi T ratio P Value Elastisitas 
 

TP 2,3599 0,346  0.149 0.9356 

w 40,708 0,288 0.048 0.4086 

P 586,77 0,266 0.001 0.9243 

K 1807917 1,059 0.099 0.6027 

RSquare  
R         
F  

DW 
 

0,186 
0,431 

 28.624 
  2.2697 

 
 
 

  

 

Tabe1
Hasil Estimasi Fungsi Pendapatan Daerah

(P) sebesar 1 dolar  akan
menyebabkan pendapatan
daerah  sebesar naik sebesar
586,77 juta dengan asumsi
faktor-faktor lain diluar
penelitaian ini tetap.

4. Konstanta adalah 1807917
artinya pendapatan daerah yang
tidak dipengaruhi oleh produksi
(TP), luas (w) dan harga  adalah
sebesar  1807,917 Milyar.

Koefisien determasi (adjusted R2)
adalah sebesar 0,186 artinya
pendapatan daerah sebagai  variabel
terikat  dijelaskan oleh produksi (TP),
luas (w) dan harga (P) sebesar 18,06%,
sisanya 81,04% dijelaskan oleh faktor-
faktor di luar penelitian ini.

Koefisien korelasi (R) adalah
0,431, artinya prodiksi (TP), luas lahan
(w) dan harga (P) berhubungan positif
terhadap  pendapatan Daerah(Y).

Durbin Watson (DW) mencapai
angka 2.2697. Bedasarkan tabel Durbin
Watson  test pada level of significance
5% dengan n=6, k=2, menunjukkan
bahwa pada persamaan regresi fungsi
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neraca pendapatan daerah tersebut
tidak terjadi   serial autokorelasi dalam
model yang digunakan, karena nilai
Dwh > Dwu atau  2,2697 > 1,79.

Pengujian hipotesis secara
keseluruhan dengan uji F pada tingkat
keyakinan 99% menunjukkan variabel–
variabel bebas (produksi, luas dan
harga) secara nyata berpengaruh
terhadap posisi pendapatan daerah
atau dengan kata lain variasi nilai-nilai
produksi (TP), luas (w) dan harga (P)
berpengaruh secara signifikan
terhadap fungsi pendapatan daerah
pada tingkat keyakinan 95%. Hal ini
didasarkan pada perolehan F hitung
yang lebih besar dari F tabel yaitu
28,624 > 4,94.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Tujuan utama dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui dampak
perkebunan kelapa sawit terhadap
pendapatan daerah.
Analisis yang telah dilakukan, dapat
memberikan beberapa kesimpulan
sebagai berikut.
1. Variabel produksi berpengaruh

positif dan signifikan  terhadap
pendapatan daerah. Pengaruh
positif terjadi karena apabila
produksi  naik dapat
merangsang dan meningkatkan
pendapatan daerah Aceh Barat.

2.  Luas juga  berpengaruh
terhadap pendapatan daerah ini
dapat dilihat dari hasil regresi
yang positif.

3. harga  berpengaruh positif
terhadap Pendapatan Daerah
Aceh Barat, semakin tinggi
harga memberi dampak yang

positif  terhadap Pendapatan
Daerah Aceh Barat.

4. Semua variabel  bebas Produksi,
Luas lahan, dan Harga
berpengaruh pada Pendapatan
Daerah  sebagai variabel terikat.

Saran-saran
Bedasarkan kesimpulan-

kesimpulan yang diperoleh dalam
penelitian maka saran-saran penulis
ajukan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah harus melakukan

kebijaksanaan untuk
meningkatkan pendapatan
daerah dengan mendorong
produksi kelapa sawit.

2.  Pengaruh luas lahan da maka
disarankan pemerintah
mendorong produk ekspor

3. kuantitas dan kualitas sehingga
mempunyai daya saing yang
kuat.  Selain itu agar dapat
diambil kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang
mempermudah ekspor yang
sederhana, pelayanan yang
lancar, sarana dan prasarana
yang menunjang, peraturan yang
konsisten dan lain-lain.

4. Kebijaksanaan dalam
menentukan nilai tukar
merupakan faktor utama untuk
meningkatkan ekspor, agar
produk ekspor Indonesia dapat
bersaing dalam harga produk
ekspor Indonesia.
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EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI TEKNIK TABELA
PADA TANAMAN PADI SAWAH DI DESA PENAGA

CUT UJUNG KEC. MEUREUBO.

Rusdi Faizin, Raidayani, Jelliani

Abstrak

Teknik TABELA sangat bagus digunakan karena sangat efktiv dan efesien.
Dengan nilai efesiensi 6,5 HKO/hari/ha, sedangkan teknik pesemaian nilai
efesiensinya adalah 11,5 HKO/hari/ha. dilihat dari nilai efesiensi maka TABELA
sangat efektiv dibandingkan dengan teknik Pesemaian. Sedangkan untuk
produksi maka untuk nilai efesiensinya 3 Kg/Hko untuk teknik TABELA,
sedangkan teknik Pesemaian nilai efesiensi produktivitas 1,6 Kg/Hko, untuk
nilai efesiensi produksi maka 3 lebih efesien dibandingkan dengan 1,6. Biaya
yang dikeluarkan kedua teknik tersebut adalah Rp. 2.590.000; untuk teknik
TABELA sedangka Rp. 2.800.000; untuk teknik Pesemaian, maka teknik
TABELA lebih efesien biaya yang dikeluarkan.Jadi, teknik TABELA sangat efektiv
untuk suatu kesimpulan dalam mencapai sasaran, serta sangat efesien untuk
dikembangkan sebagai salah satu teknik yang bisa mendukung dari pertanian
berbasis agribisnis berkelanjutan.

Kata Kunci:  efesiensi’efektivitas’padi’TABELA’

PENDAHULUAN

Minat Tanam petani dewasa ini
menurun diakibatkan karena pengaruh
dari efek tsunami dan juga konflik,
karena kurangnya kemauan dari para
petani kita dari efek tersebut. Di Desa
Penaga Cut Ujung Kecamatan
Meureubo Kabupaten Aceh Barat,
banyak lahan yang tidur yang
merupakan gerakan untuk pertanian
yang berkelanjutan.

Dari permasalahan tersebut
maka peneliti ingin mencoba sesuatu
eksperimen yang yang dapat
dikembangkan oleh petani, yaitu teknik

TABELA. Teknik tabela merupakan
rekayasa tekhnik penanaman tanaman
padi tanpa melalui pesemaian dan
pemindahan bibit, sehingga umur
pertanaman padi menjadi lebih pendek.
Penggunaan alat bantu dalam bentuk
Atabela merupakan salah satu faktor
penting dalam upaya peningkatan
efisiensi usahatani. Tabela merupakan
salah satu upaya mendukung daya
dukung lahan dan untuk meningkatkan
produktivitas dalam usahatani padi
dengan dikembangkannya teknologi
sistem tanam Tabela yaitu dengan
menggunakan Atabela. Efesiensi dan
efektivitas adalah untuk melihat
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sebesar apa pengaruh teknik Tabela
terhadap pengembangan usahatani.

Dari teknik Tabela ini dapat
menjadi salah teknik pendukung dari
pada teknik yang lain, sehingga benar-
benar dapat diaplikatifkan dilingkungan
petani sehingga dapat meningkatkan
produktivitas serta pemanfaatan lahan
yang maksimal.

Teknik Tabela ini dilakukan
perbandingan dengan teknik
pemindahan atau pesemaian
sehingga dapat dilihat tingkat efesiensi
dan efektivitas dari kedua teknik
tersebut. Hal yang diamati adalah
lahan, tenaga kerja, waktu, serta
produktivitas.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah
Eksperimen di Lapangan (field
Eksperiment). Untuk pengembangan
dengan melihat Variabel. Teknik
pengumpulan data dengan cara data
primer dan sekunder. Data primer
adalah data yang diperoleh langsung
ketika dilakukan eksperimen dengan
dimasukkan kedalam tabelaris
sehingga didapat hasil yang
diharapkan. Data sekunder adalah

data yang diperoleh dari literatur-
literatur atau pun lembaga sebagai
pendukung dari pada data primer.

Teknik analisis yang digunakan
adalah efesiensi pada usahatani
disektor pertanian (Ken Suratiyah
2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukan bahwa
teknik Tabela lebih efektiv dari pada
teknik pemindahan atau pesemaian,
dilihat dari kegiatan usahatani yang
lebih pendek umurnya. Karena tanpa
ada pembuatan lahan untuk
pesemaian, pemindahan bibit ke lahan
sawah, juga ditambah dengan
penanaman, yang kegiatan tersebut
dapat menambah tenaga kerja kerja
keluarga jika pada teknik Tabela
berjumlah 6 orang sedangkan teknik

Teknik TABELA Teknik Pesemaian 
Pengolahan lahan Pengolahan lahan 
Penaburan benih Pesemaian 
Pemeliharaan dan pemupukan Pemindahan bibit 
Panen Penanaman 
- Pemeliharaan dan Pemupukan 
- Panen 

 

Tabel 1.
Perbedaan Teknik TABELA dan Teknik Persemaian
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Pesemaian berjumlah 14 orang. serta
dapat menambah waktu dari petani
sehingga juga berpengaruh terhadap
lahan yang relatif kurang diusahakan.

Efesiensi
perbandingan dari dua teknik

yaitu teknik TABELA dan Teknik
Pessemaian. adalah dilihat dari nilai
efesiensi, 6,5 Hko/hari/ha lebih efesien
untuk teknik Tabela sedangkan dari
pada 11,5 Hko/hari/ha untuk teknik
pesemaian. Dari nilai efesiensi
tersebut maka teknik TABELA lebih
efesien dibandingkan dengan teknik
pesemaian. Faktor yang
mempenggaruhi dari pada tingkat
efesiensi tersebut adalah kegiatan dari
masing-masing teknik tersebut lebih
sedikit atau banyak, pada teknik
TABELA kegiatan usahataninya lebih
sedikit dibandingkan dengan teknik
pesemaian.

Tingkat efesiensi produktivitas
adalah untuk Tabela 3 Kg/Hko,
sedangkan teknik Pesemaian 1,6 Kg/
Hko. Dilihat dari tingkat efesiensi untuk
produksi maka teknik pesemaian lebih
efesien dibandingkan dengan teknik
pesemaian. Kenapa hal ini bisa dapat
memberikan hasil yang lebih pada
teknik Tabela karena teknik ini
mempunyai rumpun yang lebih dalam
satu bedeng dari pada teknik
Pesemaian yang memang ditanam
satu-satu dalam tiap lubang, hama
juga dapat menyerang jadi pada teknik
Tabela dapat mengatasi kekurangan
rumpun yang terjadi pada teknik
pesemaian tanpa ada rumpun yang
lain.

Tingkan efesiensi biaya yang
dikeluarkan adalah Rp. 2.590.000
untuk teknik Tabela, Rp. 2.800.000
untuk teknik Psemaian, maka teknik

tabela lebih efesien dibandingkan
dengan teknik pesemaian dengan
selisih Rp. 210.000 dari kedua teknik
tersebut untuk melihat tingkat
efesiensi. Biaya bisa lebih kecil lagi
karena teknik tabela benar-benar tanpa
menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Untuk perkembangan usahatani
padi sawah, maka pada saat sedang
berjalannya penelitian dilakukan  maka
banyak petani yang sudah banyak
menggunakan lahannya yang banyak
terbengkalai ataupun disebut lahan
tidur, ini menunjukkan perkembangan
yang signifikan untuk minat tanam
petani, guna pertanian yang
berkelanjutan juga untuk keswadayaan
tanaman pangan khususnya daerah
Aceh Barat umumnya provinsi Aceh
dan keseluruhan Indonesia atau
pangan Nasional.

KESIMPULAN

Teknik Tabela lebih efektif
dibandingkan dengan teknik
pesemaian, dilihat dari jumlah efesiensi
yaitu 6,5 Hko/hari/ha untuk teknik
tabela, 11,5 Hko/hari/ha untuk teknik
Pesemaian. Ini untuk melihat efesiensi
tenaga kerja, lahan dan waktu.
Sedangkan untuk produktivitas teknik
tabela lebih efesien dilihat nilainya 1,6
Kg/Hko untuk teknik Pesemaian
sedangkan Tabela lebih besar yaitu 3
Kg/hko ini disebabkan rumpun pada
tabela lebih banyak. Tingkat efesiensi
biaya Rp. 2.590.000 leknik tabela
sedangkan Rp. 2.800.000 untuk teknik
pesemaian, jadi teknik tabela lebih
efesien dibandingkan teknik
pesemaian.

Diharapkan adanya pengarahan
dan penyuluhan lanjutan agar, petani
luas dapat menggunakan teknik ini
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guna mendukung teknik-teknik yang
lain.  Sehinga menambah khasanah
dalam berusaha tani dengan
penggunaan Atabela mendukung
penggunaan teknologi tepat guna.

Pelitian lanjutan adalah melihat
potensi dari petani untuk menambah
minat tanam petani guna menambah
produksi padi siehingga dapat
memenuhi pangan daerah, sehingga
Aceh Barat yang Swadaya pangan.
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“RESPON TANAMAN CABAI  TERHADAP UNSUR P DAN PUPUK
KANDANG” Cabai (Capsicum annum L) merupakan tanaman hortikultura yang
bernilai ekonomis tinggi dan hasilnya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat,
baik dalam bentuk segar maupun olahan. Selama ini budidaya cabai merah
dilakukan pada musim kemarau pada lahan sawah maupun lahan kering.
Kendala pengembangan cabai adalah produksi cabai yang masih tergolong
rendah, kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan pertambahan
penduduk sehingga harus dipasok dari luar daerah yang menyebabkan harga
tinggi. Belum diketahui dosis pupuk kandang dan konsentrasi P yang tepat
untuk mendapatkan pertumbuhan dan produksi cabai yang tinggi. Metode
penelitian menggunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) pola faktorial 4x4
dengan 3 ulangan. Adanya pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman
Cabai, tidak terdapat interaksi antara Kombinasi pupuk kandang dengan unsur
P terhadap pertumbuhan dan hasil cabai. Dosis pupuk kandang dan unsur P
akan meningkatkan pertumbuhan dan hasil cabai.

Kata Kunci : Pupuk Kandang’.Unsur P’.Cabe.

RESPON TANAMAN CABAI TERHADAP
UNSUR  P DAN PUPUK KANDANG

Rahmi Rukhyat1.  Jasmi2. Mita Setyowati3

1. Ketua Peneliti, Dosen Tetap Fakultas Pertanian UTU
2. Dosen Tetap Fakultas Pertanian UTU
3. Dosen Tetap Fakultas Pertanian UTU

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Cabai (Capsicum annum L)
merupakan tanaman hortikultura yang
bernilai ekonomis tinggi dan hasilnya
banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat, baik dalam bentuk segar
maupun olahan. Selama ini budidaya
cabai merah dilakukan pada musim
kemarau pada lahan sawah maupun
lahan kering.

Cabai salah satu jenis sayuran
penting yang dibudidayakan secara
komersil di daerah tropis.
Kegunaannya sebagian besar untuk
konsumsi rumah tangga dan sebagian
lagi diekspor ke negara-negara beriklim
dingin dalam bentuk kering. Cabai
bentuk kering tersebut digunakan untuk
bumbu penyedap, saus dan produk-
produk makanan kaleng ( Adhi
Santika,1995).
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Kebutuhan akan cabai terus
meningkat setiap tahun sejalan
dengan meningkatnya jumlah
penduduk dan berkembangnya
industri yang membutuhkan bahan
baku. Meskipun kebutuhan terhadap
cabai terus meningkat, tetapi produksi
cabai di Indonesia masih rendah.
Rataan produksi nasional baru
mencapai 3,3-3,5 ton/hektar. Tingkat
produktivitas yang rendah tersebut
masih dapat ditingkatkan dengan
berbagai cara antara lain dengan
penambahan pupuk kandang dan
pupuk P.

Untuk memenuhi kebutuhan
yang semakin meningkat, usaha untuk
meningkatkan produksi perlu
dilakukan baik dengan intensifikasi
maupun ekstensifikasi. Adanya
introduksi berbagai jenis cabai yang
mempunyai potensi hasil tinggi,
tampaknya akan memacu perhatian
petani untuk mengusahakan cabai.
Namun demikian, berbagai kendala
masih dijumpai dalam pengelolaanya.
Di beberapa daerah cabai masih
diusahakan secara tradisional
gangguan hama dan penyakit banyak
menurunkan produksinya.

Penelitian dilakukan untuk
mempelajari respon kombinasi pupuk
kandang dan pupuk P yang tepat
terhadap pertumbuhan dan hasil cabai
merah. Pupuk Kandang adalah
kotoran ternak baik padat maupun cair
termasuk sisa-sisa makanan dan alas
kandang yang telah mengalami
dekomposisi, umumnya mengandung
unsur hara N,P,K serta unsur hara
makro dan mikro lainnya (Lingga,
2005). Selanjutnya Rinsema (1986),
menyatakan bahwa pupuk kandang
mengandung unsur hara yang relatif

sedikit bila dibandingkan dengan
pupuk buatan, tetapi kelebihannya
adalah disamping dapat memberi
unsur hara kedalam tanah juga dapat
mendorong kehidupan jasad renik
dalam tanah.

Unsur Fosfor (P) bagi tanaman
berguna untuk merangsang
pertumbuhan akar, khususnya akar
benih dan tanaman muda. Selain itu
fosfor juga berfungsi  sebagai bahan
mentah untuk pembentukan sejumlah
bahan protein tertentu, membantu
asimilasi dan pernapasan serta
mempercepat pembungaan,
pemasakan biji dan buah (Marsono,
2005).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola
faktorial 4x4 dengan 3 ulangan. Faktor
yang diteliti yaitu :

Konsentrasi Pupuk kandang
yang terdiri atas 4 taraf :

K0 = Kontrol
K1 = 15 T/ha
K2 = 20 T/ha
K3 = 25 T/ha

· Konsentrasi Unsur P terdiri
atas 4 taraf :

P0 = Kontrol
P1 = 80 Kg P2O5/ha
P2 = 90 Kg P2O5/ha
P3 = 100 Kg P2O5/ha

Adapun susunan kombinasi
perlakuan antara pupuk kandang
dengan unsur P dapat dilihat pada
Tabel 1.
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Tabel 1.
Susunan kombinasi perlakuan antara pupuk kandang dengan unsur P

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Respon Tanaman Cabe
Terhadap Pupuk Kandang

Hasil analisis ragam (lampiran
1 sampai 17) menunjukkan bahwa
pupuk kandang berpengaruh tidak
nyata terhadap tinggi tanaman,
diameter pangkal batang, jumlah buah
cabe dan berat buah cabe panen I dan

II, namun berpengaruh sangat nyata
terhadap berat buah cabe panen III, IV,
V dan berat buah cabe per hektar.
1. Tinggi Tanaman (cm)

Pupuk kandang berpengaruh
tidak nyata terhadap tinggi tanaman
cabe umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu
Setelah Tanam (MST). Rata-rata tinggi
tanaman cabe umur 2, 4, 6 dan 8
Minggu Setelah Tanam (MST) dapat
dilihat pada Tabel 2.

Perlakuan 
Tinggi Tanaman (cm) 

2 
(MST) 

4 
(MST) 

6 
(MST) 

8 
(MST) 

Kontrol (K0) 31,08 a 53,75 a 69,83 a 88,50 a 
15 Ton/Ha (K1) 30,85 a 53,83 a 64,75 a 83,17 a 
20 Ton/Ha (K2) 27,85 a 53,83 a 67,08 a 83,17 a 
25 Ton/Ha (K3) 29,55 a 54,54 a 69,63 a 83,83 a 

BNJ 0,05 3,36 7,30 6,07 8,70 
 

No Kombinasi 
Perlakuan 

Konsentrasi Pupuk 
Kandang (T/Ha) 

Konsentrasi 
Unsur P (kg/Ha) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

K0 P0 
K0 P1 
K0  P2 
K0 P3 
K1 P0 
K1 P1 
K1 P2 
K1 P3 
K2 P0 
K2 P1 
K2 P2 
K2 P3 
K3 P0 
K3 P1 
K3 P2 
K3 P3 

Kontrol 
0 
0 
0 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 

Kontrol 
80 
90 

100 
0 
80 
90 

100 
0 
80 
90 

100 
0 
80 
90 

100 
 Tabel 2.

Rata-rata Tinggi Tanaman Cabe umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu Setelah Tanam
(MST) pada tiap Taraf Dosis Pupuk Kandang
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Tabel 2 menunjukkan bahwa dosis
pupuk kandang berpengaruh tidak
nyata terhadap tinggi tanaman cabe
umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu setelah
Tanam (MST). Tinggi tanaman cabe
pada umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu
setelah Tanam (MST) dapat dilihat
pada Gambar 1.

2.  Diameter Pangkal Batang (mm)
Pupuk kandang berpengaruh

tidak nyata terhadap diameter pangkal

Gambar 1.
Rata-rata Tinggi Tanaman Cabe umur  2,4, 6 dan 8 Minggu Setelah Tanam

(MST)

batang tanaman cabe umur 2, 4, 6 dan
8 Minggu Setelah Tanam (MST). Rata-
rata diameter pangkal batang tanaman
cabe umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu
Setelah Tanam (MST) dapat dilihat
pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa
dosis pupuk kandang berpengaruh
tidak nyata terhadap Diameter Pangkal
Batang tanaman cabe umur 2, 4, 6 dan
8 Minggu setelah Tanam (MST).

Perlakuan 
Diameter Pangkal Batang (mm) 

2 
(MST) 

4 
(MST) 

6 
 MST) 

8 
 (MST) 

Kontrol (K0) 3,73 a 5,29 a 7,52 a 9,75 a 
15 Ton/Ha (K1) 3,84 a 5,38 a  7,42 a 9,46 a 
20 Ton/Ha (K2) 3,43 a 5,23 a 7,50 a 9,76 a 
25 Ton/Ha (K3) 3,61 a 5,46 a 7,87 a 10,28 a 

BNJ 0,05 0,44 0,55 0,89 1,34 
Keterangan : Angka  yang  diikuti  oleh huruf yang 
sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata 
pada taraf  peluang 5 %  (Uji BNJ) 
 

Tabel 3.
Rata-rata Diameter Pangkal Batang Tanaman Cabe umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu Setelah Tanam

(MST)  pada tiap Taraf Dosis Pupuk Kandang
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Diameter Pangkal Batang tanaman
cabe pada umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu
setelah Tanam (MST) dapat dilihat
pada Gambar 2.

3. Jumlah Buah
Pupuk kandang berpengaruh

tidak nyata terhadap jumlah buah
cabe panen, I, II, III, IV dan V. Rata-
rata jumlah buah cabe panen, I, II, III,
IV dan V dapat dilihat pada Tabel 4.

Gambar 2.
Rata-rata Diameter Pangkal Batang Tanaman  Cabe umur 2, 4, 6 dan 8

Minggu Setelah Tanam (MST)

Tabel 4.  Rata-rata Jumlah Buah
Cabe Panen, I, II, III, IV  dan V pada tiap
Taraf Dosis Pupuk Kandang

Tabel 4 menunjukkan bahwa
dosis pupuk kandang berpengaruh
tidak nyata terhadap jumlah buah cabe
panen, I, II, III, IV dan V. Jumlah buah
cabe  panen, I, II, III, IV dan V dapat
dilihat pada Gambar 3.
4. Berat Buah (g)

Perlakuan Jumlah Buah (Panen) 
I II III IV V 

Kontrol (K0) 5,98 a 9,67 a 10,38 a 9,42 a  5,00 a 

15 Ton/Ha (K1) 6,35 a 10,44 a 10,75 a 10,06 a 5,31 a 

20 Ton/Ha (K2) 7,44 a 11,08 a 11,10 a 10,40 a 5,67 a 

25 Ton/Ha (K3) 7,06 a 9,87 a 10,44 a 9,49 a 4,97 a 
BNJ 0,05 1,67 2,28 1,73 1,86 1,72 

Keterangan :  Angka  yang  diikuti  oleh huruf yang sama pada 
kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf peluang 5 %  
(Uji BNJ) 

 

Tabel 4.
Rata-rata Jumlah Buah Cabe Panen, I, II, III, IV  dan V pada tiap Taraf Dosis

Pupuk Kandang
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Pupuk kandang berpengaruh
tidak nyata terhadap berat buah cabe
panen I dan II, namun berpengaruh
sangat nyata terhadap berat buah
cabe panen III, IV, dan V. Rata-rata
berat buah cabe panen I,II, III, IV, dan
V dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan bahwa
dosis pupuk kandang berpengaruh
tidak nyata terhadap berat buah cabe
panen, I, dan II, namun berpengaruh
nyata terhadap berat buah panen III,

Gambar 3.
Rata-rata Jumlah Buah Cabe Panen I, II, III IV dan V.

Perlakuan Berat Buah (g/Panen) 
I II III IV V 

Kontrol (K0) 22,86 a 37,00 a 38,39 a 18,08 a 8,21 a 
15 Ton/Ha (K1) 25,68 a 42,02 a 48,38 b 24,15 b 12,51 b 
20 Ton/Ha (K2) 30,35 a 45,13 a 50,59 b 24,50 b 13,89 b 
25 Ton/Ha (K3) 28,07 a 40,28 a 47,00 b 23,01 b 12,05 b 

BNJ 0,05 6,57 9,12 7,14 4,54 3,78 
Keterangan :  Angka  yang  diikuti  oleh huruf yang sama pada 
kolom  yang sama berbeda tidak nyata pada taraf peluang 5 %  (Uji 
BNJ) 

 

Tabel 5.
Rata-rata Berat Buah Cabe Panen I,II, III, IV, dan V pada tiap Taraf Dosis

Pupuk Kandang

IV dan V. Berat buah cabe panen III, IV
dan V pada perlakuan tanpa pupuk
kandang menunjukkan pengaruh yang
berbeda nyata dengan berat buah pada
perlakuan dengan menggunakan
pupuk kandang. Berat buah paling
tinggi dijumpai pada perlakuan
penggunaan pupuk kandang sebanyak
20 ton/ha (K2), namun berbeda tidak
nyata dengan perlakuan pupuk
kandang 15 dan 25 ton/ha K1 dan K3).
Berat buah cabe  panen, I, II, III, IV dan
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V dapat dilihat pada Gambar 4.
5. Berat Buah per Hektar (Kg)

Pupuk kandang berpengaruh
sangat nyata terhadap berat buah
cabe per hektar. Rata-rata berat buah
cabe per hektar dapat dilihat pada
Tabel 6 .

Tabel 6 menunjukkan bahwa
dosis pupuk kandang berpengaruh
sangat nyata terhadap berat buah
cabe per hektar. Berat buah cabe pal-
ing tinggi dijumpai pada perlakuan

pupuk kandang 20 ton/ha (K2), namun
berbeda tidak nyata dengan perlakuan
pupuk kandang 15 dan 25 ton/ha (K1
dan K3).  Penggunaan pupuk kandang
memberikan pengaruh yang berbeda
nyata dengan tanpa penggunaan
pupuk kandang terhadap berat buah
cabe per hektar. Rata-rata berat buah
cabe  per hektar dapat dilihat pada
Gambar 5.

Gambar 4.
Rata-rata Berat Buah Cabe Panen I, II, III IV dan V

Perlakuan Berat Buah (Kg/Ha) 

Kontrol (K0) 2.964,91 a 
15 Ton/Ha (K1) 3.636,44 b 
20 Ton/Ha (K2) 3.915,65 b 
25 Ton/Ha (K3) 3.581,11 b 

BNJ 0,05 529,82 
Keterangan : Angka  yang  diikuti  oleh huruf 
yang sama pada kolom yang sama berbeda 
tidak nyata pada taraf peluang 5 %  (Uji BNJ) 

 

Tabel 6.
Rata-rata Berat Buah Cabe per hektar  pada tiap Taraf Dosis Pupuk

Kandang
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Persamaan regresi :
y  = -1,4907x2 + 89,916x + 2954,3 ;
R2 = 0,9153

Gambar 5 menunjukkan bahwa
berat buah cabe berkorelasi kuadratik
dengan dosis pupuk kandang. Dosis
pupuk kandang optimum untuk
menghasilkan berat buah cabe paling
tinggi adalah 18,05 ton/Ha.

Dengan penggunaan pupuk
kandang, berat buah cabe yang
dihasilkan lebih tinggi dibandingkan
tanpa penggunaan pupuk kandang.
Hal ini karena pupuk kandang
membantu menetralkan tanah dan
juga membantu penyerapan hara dari
pupuk kimia yang ditambahkan. Pupuk
kandang memiliki kelebihan
dibandingkan dengan pupuk kimia : a).
Aman digunakan dalam jumlah besar.,
b). Membantu menetralkan tanah pH
tanah., c). Membantu menetralkan
racun akibat adanya logam berat
dalam tanah., d). memperbaiki struktur
tanah menjadi lebih gembur., e).
Mempertinggi porositas tanah dan
secara langsung meningkatkan
ketersediaan air tanah., f). membantu
penyerapan hara dari pupuk kimia
yang ditambahkan dan g). Membantu

mempertahankan suhu tanah
sehingga fluktuasinya tidak tinggi
(Marsono dan Paulus, 2001).
B. Respon Tanaman Cabe

Terhadap Unsur P
Hasil analisis ragam (lampiran 1

sampai 17) menunjukkan bahwa unsur
P berpengaruh tidak nyata terhadap
tinggi tanaman, diameter pangkal
batang dan jumlah buah panen V.
Unsur P berpengaruh nyata terhadap
jumlah buah panen I, II dan berat buah
panen V serta berpengaruh sangat
nyata terhadap jumlah buah panen III,
IV, berat buah panen I, II, III, IV dan berat
buah per hektar.
1. Tinggi Tanaman (cm)

Unsur P berpengaruh tidak nyata
terhadap tinggi tanaman cabe umur 2,
4, 6 dan 8 Minggu Setelah Tanam
(MST). Rata-rata tinggi tanaman cabe
umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu Setelah
Tanam (MST) dapat dilihat pada Tabel
7.

Tabel 7 menunjukkan bahwa
unsur P berpengaruh tidak nyata
terhadap tinggi tanaman cabe umur 2,
4, 6 dan 8 Minggu Setelah Tanam
(MST). Tinggi tanaman cabe pada
umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu setelah

Perlakuan 
Tinggi Tanaman (cm) 

2 
(MST) 

4 
(MST) 

6 
(MST) 

8 
(MST) 

Kontrol (P0) 30,35 a 51,88 a 64,38 a 81,75 a 
80 Kg P2O5 /Ha (P1) 29,99 a 57,33 a 69,83 a 87,33 a 
90 Kg P2O5 /Ha (P2) 29,42 a 52,33 a 68,42 a 84,58 a 

100 Kg P2O5 /Ha (P3) 29,57 a 54,42 a 68,67 a 85,00 a 

BNJ 0,05 3,36 7,30 6,07 8,70 
Keterangan : Angka  yang  diikuti  oleh huruf yang sama pada 
kolom yang sama berbeda tidak  nyata pada taraf peluang 5 %  
(Uji BNJ) 

 

Tabel 7.
Rata-rata Tinggi Tanaman Cabe umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu Setelah Tanam

(MST) pada tiap Taraf Unsur P
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Tanam (MST) dapat dilihat pada
Gambar 6.
2. Diameter Pangkal Batang
(mm)

Unsur P berpengaruh tidak
nyata terhadap diameter pangkal
batang tanaman cabe umur 2, 4, 6
dan 8 Minggu Setelah Tanam (MST).
Rata-rata diameter pangkal batang
tanaman cabe umur 2, 4, 6 dan 8
Minggu Setelah Tanam (MST) dapat
dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 menunjukkan bahwa
Unsur P berpengaruh tidak nyata
terhadap Diameter Pangkal Batang
tanaman cabe umur 2, 4, 6 dan 8
Minggu setelah Tanam (MST).
Diameter Pangkal Batang tanaman
cabe pada umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu
Setelah Tanam.
3. Jumlah Buah

Unsur P berpengaruh nyata
terhadap jumlah buah panen I dan II
serta berpengaruh sangat nyata

Gambar  6.
Rata-rata Tinggi Tanaman Cabe umur 2, 4, 6 dan 8 Minggu Setelah Tanam

(MST)

Perlakuan 
Diameter Pangkal Batang (mm) 

2 
(MST) 

4 
(MST) 6 (MST) 8 

(MST) 
Kontrol (P0) 3,67 a 5,33 a 7,27 a 9,20 a 
80 Kg P2O5 /Ha (P1) 3,63 a 5,49 a 7,95 a 10,41 a 
90 Kg P2O5 /Ha (P2) 3,77 a 5,45 a 7,46 a 9,47 a 
100 Kg P2O5 /Ha (P3) 3,54 a 5,10 a 7,63 a 10,16 a 
BNJ 0,05 0,44 0,55 0,89 1,34 
Keterangan : Angka  yang  diikuti  oleh huruf yang sama pada 
kolom yang sama berbeda tidak  nyata pada taraf peluang 5 %  
(Uji BNJ) 

 

Tabel 8.
Rata-rata Diameter Pangkal Batang Tanaman Cabe umur 2, 4, 6 dan 8

Minggu Setelah Tanam (MST) pada tiap Taraf Unsur P
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terhadap jumlah buah panen III, dan
IV, namun berpengaruh yang tidak
nyata jumlah buah panen V. Rata-rata
jumlah buah cabe panen, I, II, III, IV dan
V dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 menunjukkan bahwa
Unsur P  berpengaruh tidak nyata
terhadap jumlah buah cabe  panen, I,
II, III, IV dan V. Jumlah buah cabe
panen, I, II, III, IV dan V dapat dilihat
pada Gambar 8.

4. Berat Buah (g)
Unsur P berpengaruh nyata

terhadap berat buah panen V serta
berpengaruh sangat nyata terhadap
berat buah panen I, II, III dan IV. Rata-
rata berat buah cabe panen I,II, III, IV,
dan V dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 menunjukkan bahwa
unsur P berpengaruh nyata terhadap
berat buah panen I, II, III, IV dan V. Berat
buah paling tinggi pada setiap periode
panen dijumpai pada perlakuan 90 Kg

Perlakuan Jumlah Buah (Panen) 
I II III IV V 

Kontrol (P0) 5,71 a 8,44 a 8,48 a 7,83 a 4,81 a 

80 Kg P2O5 /Ha (P1) 6,94 ab 10,98 b 11,38 b 10,60 b 5,13 a 

90 Kg P2O5 /Ha (P2) 7,88 b 11,29 b 12,02 b 11,38 b 5,77 a 

100 Kg P2O5 /Ha (P3) 6,31 ab 10,35 
ab 10,80 b 9,55 ab 5,24 a 

BNJ 0,05 1,67 2,28 1,73 1,86 1,72 
Keterangan : Angka  yang  diikuti  oleh huruf yang sama pada kolom 
yang sama berbeda tidak nyata pada taraf peluang 5 %  (Uji BNJ) 
 

Tabel 9.
Rata-rata Jumlah buah Cabe Panen, I, II, III, IV dan V pada tiap Taraf Unsur P

Gambar 8.
Rata-rata Jumlah Buah Cabe Panen I, II, III IV dan V
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P2O5/Ha (P2), namun berbeda tidak
nyata dengan perlakuan 80 Kg P2O5/
Ha (P1) dan 100 Kg P2O5/Ha (P3).
Perlakuan 90 Kg P2O5/Ha (P2) hanya
berbeda nyata dengan 100 Kg P2O5/
Ha (P3) pada panen I. Berat buah pal-
ing rendah dijumpai pada perlakuan
kontrol (P0) yang berbeda nyata 80 Kg
P2O5/Ha (P1) dan 90 Kg P2O5 /Ha (P2)
pada panen  dan berbeda nyata
dengan semua perlakuan

penggunaan P pada panen II dan III.
Pada panen IV, perlakuan kontrol (P0)
berbeda nyata dengan perlakuan 80 Kg
P2O5/Ha (P1) dan 90 Kg P2O5  /Ha (P2),
namun berbeda tidak nyata dengan
perlakuan 100 Kg P2O5/Ha (P3),
sedangkan pada panen V, perlakuan
kontrol (P0) hanya berbeda nyata
dengan perlakuan 90 Kg P2O5/Ha (P2).
Berat buah cabe  panen, I, II, III, IV dan
V dapat dilihat pada Gambar 9.

Perlakuan Berat Buah (g/Panen) 
I II III IV V 

Kontrol (P0) 20,86 a 30,93 a 36,57 a 17,57 a 17,57 a 
80 Kg P2O5 /Ha 
(P1) 

28,26 bc 44,46 b 48,99 b 24,38 b 24,38 
ab 

90 Kg P2O5 /Ha 
(P2) 

33,10 c 47,47 b 52,33 b 26,13 b 26,13 b 

100 Kg P2O5 /Ha 
(P3) 

24,74 ab 41,57 b 46,46 b 21,66 
ab 

21,66 
ab 

BNJ 0,05 6,57 9,12 7,14 4,54 3,78 
Keterangan : Angka  yang  diikuti  oleh huruf yang sama pada kolom 
yang  sama berbeda tidak nyata pada taraf peluang 5 %  (Uji BNJ) 

 

Tabel 10.
Rata-rata Berat Buah Cabe Panen I,II, III, IV, dan V pada tiap Taraf Dosis

Pupuk Kandang

Gambar 9.
Rata-rata Berat Buah Cabe Panen I, II, III IV dan V
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5. Berat Buah per Hektar (Kg)
Unsur P berpengaruh sangat

nyata terhadap berat buah cabe per
hektar. Rata-rata berat buah cabe per
hektar dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11 menunjukkan bahwa unsur
P berpengaruh sangat nyata terhadap
berat buah cabe per hektar. Berat buah
paling tinggi dijumpai pada perlakuan
90 Kg P2O5 /Ha (P2) yang berbeda
nyata dengan perlakuan Kontrol (P0)
dan perlakuan 100 Kg P2O5 /Ha (P3),
namun berbeda tidak nyata dengan
perlakuan 80 Kg P2O5/Ha (P1). Berat
buah paling rendah dijumpai pada
perlakuan kontrol (P0) yang berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya. Rata

-rata berat buah cabe per hektar dapat
dilihat pada Gambar 10.

Persamaan regresi :
y = -4924x2 + 872,64x – 34538 ; R2 = 1

Gambar 10 menunjukkan bahwa
berat buah cabe berkorelasi kuadratik
dengan konsentrasi P2O5. Konsentrasi
optimum untuk menghasilkan berat
buah cabe paling tinggi adalah 88,61
kg P2O5 /Ha.

Pemupukan dapat meningkatkan
pertumbuhan dan produksi tanaman.
Dalam masa pertumbuhannya,
tanaman membutuhkan sejumlah
unsur hara makro dan mikro. Peranan
unsur hara makro bagi tanaman
adalah berfungsi untuk berbagai

Perlakuan Berat Buah (Kg/Ha) 

Kontrol (P0) 2.736,85 a 
80 Kg P2O5 /Ha (P1) 3.759,73 bc 
90 Kg P2O5 /Ha (P2) 4.115,35 c 
100 Kg P2O5 /Ha (P3) 3.486,17 b 
BNJ 0,05 529,82 
Keterangan :  Angka  yang  diikuti  oleh huruf yang sama pada kolom 
yang sama berbeda tidak nyata pada taraf peluang 5 %  (Uji BNJ) 

 

Tabel 11.
Rata-rata Berat Buah Cabe per hektar pada tiap Taraf Unsur P

Gambar 10.
Rata-rata Berat Buah Cabe per Hektar pada tiap Taraf Unsur P
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proses metabolisme yang terjadi pada
pertumbuhan tanaman seperti
pemanfaatan zat tepung,
pembentukan sel dan pembelahan sel
serta meningkatkan mutu dari hasil.
Kekurangan unsur hara makro akan
menyebabkan terhambatnya
pertumbuhan tanaman (Anonymous,
1996).

Tanaman cabe yang dipupuk
dengan pupuk P menghasilkan
produksi yang lebih tinggi dibandingkan
dengan tanpa pemupukan P. Fosfor
memegang peranan penting dalam
kebanyakan reaksi enzim, hal ini
karena fosfor merupakan bagian dari
inti sel yang sangat penting dalam
pembelahan sel dan juga untuk
perkembangan jaringan meristem.
Dengan demikian fosfor dapat
merangsang pertumbuhan akar dan
tanaman muda, mempercepat
pembungaan dan pemasakan buah
(Sarief, 1986).

Tingginya produksi cabe pada
perlakuan 90 kg P2O5 / Ha (P2) diduga
konsentrasi tersebut lebih tepat bagi
tanaman cabe dibandingkan
konsentrasi lain. Menurut Jailani
(1986), menyatakan bahwa pada
pemberian pupuk yang perlu
diperhatikan adalah kosentrasi yang
tepat, apabila diberikan pada
konsentrasi yang rendah maka
aplikasinya kurang efektif.

Tanaman menghendaki
pemberian pupuk yang tepat agar
pertumbuhan dan perkembangan
bagian-bagian tanaman menjadi lebih
baik (Sutarta, 2003).

KESIMPULAN
1. Pupuk kandang berpengaruh

tidak nyata terhadap tinggi
tanaman, diameter pangkal

batang, jumlah buah cabe dan
berat buah cabe panen I dan II,
namun berpengaruh sangat
nyata terhadap berat buah cabe
panen III, IV, V dan berat buah
cabe per hektar. Dosis pupuk
kandang optimum untuk
menghasilkan berat buah cabe
paling tinggi adalah 18,05 ton/Ha.

2. Unsur P berpengaruh tidak nyata
terhadap tinggi tanaman,
diameter pangkal batang dan
jumlah buah panen V. Unsur P
berpengaruh nyata terhadap
jumlah buah panen I, II dan berat
buah panen V serta berpengaruh
sangat nyata terhadap jumlah
buah panen III, IV, berat buah
panen I, II, III, IV dan berat buah
per hektar. Konsentrasi P
optimum untuk menghasilkan
berat buah cabe paling tinggi
adalah 88,61 kg P2O5 /Ha.

3. Terdapat interaksi yang tidak
nyata antara faktor pupuk
kandang dan unsur P pada
semua peubah tanaman cabe
yang diamati.

SARAN
1. Penggunaan pupuk kandang

sebanyak 18,05 ton/Ha dan
88,61 Kg P2O5 /Ha dapat
dipertimbangkan untuk
meningkatkan produksi cabe.

2. Perlu penelitian terhadap unsur
hara lain untuk mengetahui
konsentrasi yang tepat bagi
tanaman cabe, sehingga
produksi cabe dapat maksimal.

REKOMENDASI KEBIJAKAN
Penggunaan pupuk kandang

dengan dosis sebanyak 18.05 ton/Ha
dan konsentrasi P2O5 sebanyak 88,61

Respon Tanaman....Pupuk Kandang (Rukhyat, Rahmi. et.al)
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kg /Ha, perlu dianjurkan bagi petani
cabe di wilayah Barat Selatan NAD,
khususnya Desa Cot Seumereung
Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh
Barat agar diperoleh produksi cabe
yang tinggi.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persentase jumlah agregat
terhadap kuat tekan pada campuran beton normal. Sehingga dihasilkan
persentase optimal jumlah agregat dalam campuran beton. Benda uji yang
digunakan berbentuk silinder standar ukuran diameter 150 mm, tinggi 300 mm
berjumlah 45 benda uji. Faktor air semen yang digunakan adalah 0,35; 0,40
dan 0,45, tinggi slump 750-100 mm dan diameter agregat maksimum yang
digunakan 25,4 mm. Penelitian dilakukan di Laboratorium Konstruksi dan Bahan
Bangunan Fakultas Teknik Unsyiah, Banda Aceh. Pengujian kuat tekan dilakukan
pada saat beton mencapai kekuatan optimal berumur 28 hari. Standar yang
digunakan dalam penelitian ini adalah American Concrete Institute (ACI),
American Society for Testing and Materials (ASTM), British Standard (BS),
dan Peraturan Beton Indonesia (PBI-1971). Penelitian ini membedakan tiga
variasi persentase jumlah agregat dalam campuran beton yaitu (60%; 70%
dan 80%). Perencanaan campuran beton didasarkan pada metode
perbandingan berat material. Semen yang digunakan adalah PC (Portland
Cement) Tipe I. Pengujian kuat tekan beton menggunakan mesin penguji kuat
tekan (Compressive Loading Tester). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kuat tekan beton maksimum terjadi pada persentase jumlah agregat 70% baik
untuk FAS 0,35; FAS 0,40 dan FAS 0,45. Hasil perhitungan analisis menunjukkan
bahwa ada pengaruh yang nyata antara persentase jumlah agregat (X1) dan
FAS (X2) terhadap kuat tekan beton (Y), yang dihitung menggunakan regresi
polinomial berganda dengan persamaan Y = -2095,909 - 347,076 X1 + 75,527
X2 - 75,451 X1

2 - 0,539 X2
2 - 3,395 X1X2, dengan koefisien determinasi R-square

sebesar 67,422%.

Kata kunci : Persentase Jumlah Agregat, Campuran Beton, Kuat Tekan Beton.

PENGARUH PERSENTASE JUMLAH AGREGAT
PADA CAMPURAN BETON TERHADAP

KUAT TEKAN BETON

Samsunan1) dan Novi Bachtiar1)

1)Jurusan Teknik Sipil Universitas Teuku Umar

E-Mail: samsunan_m@yahoo.com

Abstrak

Pendahuluan

Beton merupakan gabungan
kekuatan antara bahan-bahan
pembentuknya, yaitu semen, air,
agregat kasar (kerikil), agregat halus

(pasir) dan bahan tambahan lainnya
(admixture atau additive) j ika
diperlukan. Telah diketahui sampai
saat ini, beton (concrete) merupakan
salah satu bahan konstruksi yang
paling banyak digunakan pada
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bangunan gedung dan bangunan sipil
lainnya. Beton memiliki kuat tekan yang
tinggi, pengerjaannya relatif mudah
dan dapat dibentuk sesuai dengan
kebutuhan maupun keinginan
penggunanya serta perawatannya
juga mudah dan murah.

Kandungan agregat dalam
campuran beton biasanya sangat
tinggi. Menurut Nugraha dan Antoni
(2007), komposisi agregat tersebut
berkisar antara 61% - 76%  dari berat
campuran beton. Mengingat agregat
lebih murah daripada semen maka
akan ekonomis bila agregat digunakan
sebanyak mungkin dalam campuran
beton, selama secara teknis
memungkinkan. Meskipun dulu
agregat dianggap sebagai material
pasif, berperan sebagai bahan pengisi
saja, kini disadari adanya konstribusi
positif agregat pada sifat beton, seperti
stabilitas volume, ketahanan abrasi,
serta ketahanan dan keawetan
(durability). Bahkan beberapa sifat fisik
beton secara langsung tergantung
pada sifat agregat, seperti kepadatan,
panas jenis, dan modulus elastisitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh persentase
jumlah agregat terhadap kuat tekan
pada campuran beton normal.
Sehingga akan dihasilkan persentase
optimal jumlah agregat dalam
campuran beton. Benda uji yang
digunakan adalah benda uji silinder
standar dengan ukuran diameter 15
cm, tinggi 30 cm berjumlah 45 buah,
dengan pengujian dilakukan pada
umur 28 hari. Penelitian ini dilakukan
di Laboratorium Konstruksi dan Bahan
Bangunan Teknik Sipil Unsyiah.

Telaah Kepustakaan
Kuat Tekan Beton

Kuat tekan beton sangat
bergantung dari faktor air semen dan
tingkat pemadatan yang dilakukan.
Murdock (1986) menambahkan bahwa
kuat tekan tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor diatas, tetapi juga oleh jenis
semen, dan umur pada saat pengujian.

Murdock dan Brook (1991),
mengatakan bahwa beton mempunyai
kecenderungan berisi rongga akibat
gelembung udara yang terbentuk
selama atau sesudah pengecoran. Hal
ini disebabkan penggunaan air yang
berlebihan untuk memudahkan
pengerjaannya. Air yang menempati
ruangan ini akan kering dan
meninggalkan rongga-rongga udara.
Selain itu adanya pengurangan volume
absolut semen dan air setelah reaksi
kimia pada proses pengerasannya dan
terjadi pengeringan sedemikian rupa
sehingga terjadi penyusutan volume
pasta semen. Untuk mendapatkan
beton padat dan kedap air,
perbandingan air semen harus
direduksi seminimal mungkin sejauh
kemudahan pengerjaannya masih
dapat dilakukan.

Bila perencanaan campuran
beton didasarkan pada gradasi
agregat, maka perlu
mempertimbangkan gradasi
kombinasi agregat tersebut (Murdock
dan Brook, 1991). Pengujian-pengujian
gradasi dilakukan dengan kemudahan
pekerjaan dan perbandingan air semen
untuk memperoleh gradasi yang
diharapkan agar menghasilkan kuat
tekan beton optimum.

Hubungan tegangan-regangan
beton diperoleh dari uji silinder.
Tegangan benda uji dihitung
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menggunakan persamaan
berdasarkan Timoshenko (1958)
seperti pada Persamaan 2.9:

…………………(2.1a)

……………......(2.1b)

Dengan:
ó = tegangan (kg/cm2);
f’c = kuat tekan benda uji (kg/cm2);
Pmaks = beban maksimum yang
diterima benda uji (kg);
A = luas tampang benda uji
(cm2).

Wang dan Salmon (1986)
menyebutkan, besarnya kuat tekan
benda uji beton sangat tergantung
pada:
1. Mutu bahan dasar

pembentuknya;
2. Faktor Air Semen (FAS);
3. Susunan dan bentuk bahan

dasar pembentuknya;
4. Ketelitian saat pelaksanaan; dan
5. Umur pada saat pembebanan.

Mutu beton ditentukan oleh kuat
tekan karakteristiknya. Kekuatan tekan
karakteristik beton ditentukan
berdasarkan perkiraan dimana
kemungkinan adanya kekuatan tekan
benda uji beton yang kurang atau lebih
dari nilai terbatas pada prosentase
kecil tertentu. Ukuran besar kecilnya
penyebaran hasil pemeriksaan beton
menjadi ukuran dari mutu
pelaksanaannya. Berdasarkan
Peraturan Beton Bertulang Indonesia
1971, kekuatan tekan karakteristik
beton dapat ditentukan dengan rumus:
fcr  = Skfc .−  ………… (2.2)
Dimana:
fcr = kuat tekan karakteristik benda
uji (kg/cm2);

fc = nilai rata-rata kuat tekan (kg/
cm2);
k = koefisien yang nilainya
tergantung dari jumlah benda uji; dan
S = standar deviasi (kg/cm2).

Pengaruh Jumlah Agregat
terhadap Kuat Tekan Beton

Struktur beton sangat
dipengaruhi oleh komposisi dan
kualitas bahan-bahan pencampur
beton, yang dibatasi oleh kemampuan
daya tekan beton. Mutu agregat yang
mempengaruhi kuat tekan beton
ditentukan oleh beberapa faktor:
a. Jumlah/persentase

Kandungan agregat dalam
campuran beton menurut Nugraha dan
Antoni (2007), berkisar antara 61-76 %
dari berat campuran beton, maka sifat-
sifat agregat ini mempunyai pengaruh
yang besar terhadap perilaku dari beton
yang sudah mengeras. Sifat agregat
bukan hanya mempengaruhi sifat
beton, akan tetapi juga mempengaruhi
ketahanan (durability, seperti daya
tahan terhadap kemunduran mutu
akibat siklus pembekuan-pencairan
es).
b. Gradasi butiran

Peraturan Beton Bertulang
Indonesia – NI.2 (Anonim, 1971) pasal
3.5 (1), menjelaskan bahwa susunan
butiran agregat campuran untuk beton
struktural harus diperiksa dengan
analisa saringan. Pemeriksaan ini
bertujuan untuk menentukan daerah
susunan butiran yang disyaratkan,
sehingga dapat dijadikan dasar
pengambilan kesimpulan baik atau
tidak pemakaian agregat tersebut
untuk campuran beton.
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Dari hasil analisa saringan dapat
dihitung modulus kehalusan (fineness
modulus/FM) agregat. Berdasarkan
Anonim (1995) nilai modulus
kehalusan (FM) untuk kerikil 5,5–8,0
untuk pasir kasar 2,9–3,2, pasir halus
2,2–2,6 dan agregat campuran 4,0–
7,0.
c. Diameter maksimum agregat

Ukuran agregat dapat
mempengaruhi kekuatan tekan beton.
Ukuran dan bentuknya harus
disesuaikan dengan syarat yang
diberikan oleh ASTM, BS ataupun SNI/
SI. Ukuran agregat lebih banyak pula
berpengaruh terhadap kemudahan
pekerjaan (workability).

Agregat terbagi atas agregat
halus dan kasar. Agregat dengan
diameter yang kecil akan mempunyai
luas permukaan (specific area) yang
lebih besar, sehingga bidang kontak
dengan pasta semen akan lebih besar.
Karenanya tegangan yang dipikul oleh
agregat akan didistribusikan ke bidang
yang lebih luas menyebabkan beban
yang mampu dipikul oleh agregat
menjadi lebih besar.
d. Tekstur
- Batu pecah, bentuknya berjarum

dan memanjang, merupakan
yang terbaik yang tersedia untuk
digunakan pada campuran
beton daripada agregat yang
alami.

- Tekstur kasar, permukaan yang
kasar akan menghasilkan ikatan
yang lebih baik pada campuran
beton jika dibandingkan dengan
permukaan yang halus.

- Bentuk pipih/lonjong,
mempunyai panjang lebih besar
daripada lebar, sedangkan
lebarnya jauh lebih besar dari
tebalnya, bentuk butiran ini akan

menghasilkan campuran beton
yang lebih baik jika dibandingkan
dengan butiran berbentuk bulat.

Metode Penelitian

1. Material
Material yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:
1. Semen Portland (PC);
2. Agregat kasar (coarse

aggregate);
3. Agregat halus (fine aggregate),

terdiri atas pasir halus (fine sand)
dan pasir kasar (coarse sand);
dan

4. Air.
Semen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah semen Portland
tipe I yang diproduksi oleh PT. Semen
Padang. Semen hanya diperiksa
kehalusannya, yaitu tidak bergumpal
dan kantong pembungkus tidak robek.
Pemeriksaan lainnya tidak dilakukan
dengan pertimbangan semen yang
digunakan telah memenuhi Standar
Nasional Indonesia (SNI) No. 15–2049–
1994 dan ASTM. C 595-79.

Agregat yang digunakan
diperoleh dari sungai Krueng Aceh dan
merupakan hasil desintegrasi alami
dari batu-batuan. Agregat tersebut
terdiri dari agregat kasar dan agregat
halus. Pemeriksaan terhadap agregat
kasar dan agregat halus sebagai
material pembentuk beton perlu
dilakukan untuk mendapatkan mutu
material yang baik (Anonim, 1982).

Air yang digunakan untuk
campuran dan perawatan beton
adalah air yang tersedia di
Laboratorium Konstruksi dan Bahan
Bangunan Fakultas Teknik Universitas
Syiah Kuala. Air tersebut telah
memenuhi syarat sebagai pembentuk
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dan perawatan beton sesuai dengan
ASTM C 941-90 (Anonim 1995) dan
Persyaratan Umum Bahan Bangunan
Indonesia (PUBI). Anonim (1982);
yaitu tawar, jernih, tidak mengandung
lumpur, minyak, benda terapung,
garam-garam yang dapat merusak
beton dan tidak berbau.
2. Peralatan Penelitian

Peralatan yang akan digunakan
dalam penelitian ini telah tersedia di
Laboratorium Konstruksi dan Bahan
Bangunan, Fakultas Teknik Unsyiah.
Peralatan yang digunakan pada
penelitian ini adalah peralatan untuk
memeriksa material, mesin uji tekan
(compressive loading machine)
merek Ton Industrie buatan Mannheim
Jerman, yang berkapasitas 100 ton,
cetakan silinder berdiameter 150 mm
dan tinggi 300 mm, timbangan dengan
berbagai kapasitas, pengaduk beton
(molen) berkapasitas 90 liter, peralatan
untuk memeriksa adukan beton.
3. Pembuatan Benda Uji
3.1 Pemeriksaan Material

Penelitian diawali pemeriksaan
agregat berupa sifat fisis agregat,
rancanaan campuran beton,
pembuatan benda uji, perawatan
benda uji serta pengujian benda uji.
Pemeriksaan ini dilakukan terhadap
sifat-sifat fisis agregat yang meliputi
berat jenis (spesific gravity),
penyerapan (absorbsi), berat volume
(bulk density), analisa saringan (sieve
analysis), dan kadar bahan organik.
Pemeriksaan sifat-sifat fisis agregat
dilakukan berdasarkan ASTM
(Anonim, 1995).

3.2 Perencanaan campuran
beton (concrete mix design)
Rencana komposisi campuran

beton (concrete mix design) dihitung

berdasarkan metode American
Concrete Institute (ACI) 211.1-91.
Jumlah air yang dibutuhkan untuk tiap
1 m3 beton didasarkan pada tinggi
slump rencana (75 – 100) mm. Faktor
Air Semen (FAS) yang digunakan
adalah 0,35; 0,40 dan 0,45, dan
diameter agregat maksimum 25,4 mm.
Benda uji silinder dengan ukuran 150
x 300 mm. Kemudian dilanjutkan
dengan membuat tabel analisa
susunan butiran agregat campuran
dan diperoleh jumlah persentase
komulatif yang tertahan di atas masing-
masing saringan.
3.3 Pelaksanaan pengecoran

dan perawatan beton
Pengecoran dilakukan atas

dasar perbandingan jumlah dan
komposisi campuran pada
perencanaan campuran dan kapasitas
molen. Material yang telah disiapkan
dan ditimbang  kemudian diaduk
dengan molen sekitar 15 menit. Setelah
proses pengadukan selesai,
selanjutnya adukan mortar diperiksa
kekentalannya melalui pengujian
slump. Slump direncanakan (7,5 – 10)
cm untuk beton normal. Selanjutnya
dilakukan pemeriksaan terhadap beton
segar (fresh concrete) meliputi: berat
volume, pengukuran kadar udara dan
pengukuran suhu.

Pembuatan benda uji dilakukan
dengan mengisi mortar ke dalam
cetakan silinder secara bertahap
sebanyak tiga lapisan. Setiap lapisan
dipadatkan dengan tongkat baja
berdiameter 16 mm dan panjang 60
cm sebanyak 25 kali tumbukan tiap
lapisan dengan cara menjatuhkan alat
pemadat dari ketinggian 30 cm.
Setelah cetakan penuh, sisi cetakan
diketuk dengan palu karet agar mortar
menjadi lebih padat.
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Permukaan benda uji diratakan
dengan lapisan pasta semen
(capping) dengan FAS 0,29.
Selanjutnya setelah benda uji berumur
24 jam, cetakan silinder dibuka dan
diberi nomor serta kode sesuai
dengan yang direncanakan seperti
pada tabel 1.

Setelah berumur 24 jam, benda
uji dikeluarkan dari cetakan untuk
dirawat dalam bak perendaman
selama 27 hari guna mencapai umur
beton 28 hari, lalu dilakukan pengujian.
Tiga jam sebelum di uji, benda uji
dikeluarkan dari bak perendaman agar
air permukaan menjadi kering.

3.4. Pengujian benda uji

Pengujian kuat tekan dilakukan
saat beton berumur 28 hari. Benda uji
dikeluarkan dari bak perendaman dan
dibiarkan kering selama tiga jam
sebelum dilaksanakan pengujian.
Benda uji ditimbang dan diukur
dimensinya dalam keadaan kering.

Pengujian dilakukan dengan
mesin penguji kuat tekan. Pengujian
kuat tekan selinder dilakukan dengan
memberi beban arah vertikal silinder.
Beban diberikan sampai benda uji
hancur merupakan data yang akan
digunakan untuk kuat tekan beton
dengan menggunakan Persamaan
2.1a dan 2.1b.

Analisa Data
Data beban hancur dari hasil

pengujian kuat tekan silinder beton
digunakan untuk menentukan kuat
tekan dari masing-masing benda uji,
selanjutnya dilakukan seleksi data
untuk melihat penyebaran data dan
tingkat ketelitian pelaksanaan.

Mutu pelaksanaan suatu
penelitian dapat dilihat dari penyebaran
nilai-nilai hasil pemeriksaan. Baik
tidaknya pelaksanaan tersebut dapat
dilihat dari simpangan baku (standar
deviasi). Semakin kecil standar deviasi
yang timbul, maka semakin baik pula
mutu pelaksanaan penelitian.
Standar deviasi dihitung dengan
menggunakan Persamaan 3.1:

FAS Komposisi Agregat (%) Jumlah 
Benda Uji 60 70 80 

0,35 y111-y115 y121-y125 y131-y135 15 
0,40 y211-y215 y221-y225 y231-y235 15 
0,45 y311-y315 y321-y325 y331-y335 15 

Jumlah Total Benda Uji 45 
Sumber data : Olahan (2009) 

 

Tabel 1.
Variasi Benda Uji Beton

(3.1)

(3.2)

Dengan:
S = standar deviasi (kg/cm2);

ifc = kuat tekan benda uji ke-i (kg/
cm2);
fc = kuat tekan rata-rata (kg/

cm2);
n = jumlah data.
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Menurut Anonim (1971)
besarnya penyimpangan kuat tekan
silinder beton yang diizinkan adalah
5%. Nilai kuat tekan karakteristik hasil
percobaan dapat dihitung dengan
Persamaan 3.3:
f’cr  = Skfc .−                 (3.3)
Dengan:
f’cr = kuat tekan karakteristik benda
uji (kg/cm2);
fc = kuat tekan rata-rata (kg/cm2);

k = koefisien jumlah benda uji; dan
S = standar deviasi (kg/cm2).

Klasifikasi mutu pelaksanaan
untuk pekerjaan penelitian di
laboratorium  menurut Troxell (1968)
adalah:
- Cv £ 5% --> sangat baik;
- 5% < Cv £ 7% --> baik;
- 7% < Cv £ 10 %-->sedang; dan
- Cv > 10 % --> kurang baik.
Cv adalah koefisien ragam sampel,
yang dapat dihitung dengan
menggunakan Persamaan 3.4 berikut:

Dengan:
Cv = koefisien ragam sampel (%);
S = standar deviasi (kg/cm2);
fc = kuat tekan rata-rata (kg/cm2).

Menurut Hines dan Montgomery
(1990), untuk menganalisa pengaruh
suatu faktor terhadap suatu perlakuan
bisa digunakan analisis varian
klasifikasi satu arah untuk faktor yang
diselidiki. Untuk mendapatkan
hubungan antara dua besaran
dilakukan analisis regresi.
Analisis varian dilakukan untuk
mengetahui pengaruh persentase
jumlah agregat pada campuran beton
terhadap kuat tekan beton. Metode yang
dipilih adalah analisa varian untuk
rancangan faktorial dua arah model
efek tetap menurut Hines dan
Montgomery (1990), seperti yang
diperlihatkan pada Tabel 2.
Dalam hal ini:

∑ =
−=

a

li

i
A abn

Y
bn

YSS
2

......
2

(3.5)

abn
Y

an
YSS b

lj

j
B
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......
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−= ∑ = (3.6)
∑ ∑= =

−−−=
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li BA
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AB SSSS
abn
Y

n
Y

SS
2

......

(3.7)

(3.8)

(3.9)
(3.10)
(3.11)
(3.12)
(3.13)

Sumber 
Varian 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Kebebasan Rata-rata kuadrat Fo 

A perlakuan  a – 1  
1
   

B perlakuan  b – 2  
1
  

Interaksi  (a – 1)(b – 1)  
 1

  

Error  Ab (n – 1)  
 1

  

Total  Abn – 1   
Sumber : Hines dan Montgomery (1990) 

 

Tabel 2
Analisis varian untuk klasifikasi dua arah model efek tetap
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Dengan:
a  = jumlah variable FAS = 3
b = persentase jumlah agregat = 3
n = pengulangan benda uji = 5
abn = jumlah keseluruhan = (45)

Rancangan faktorial dua arah
model efek tetap dilakukan dengan
menggunakan dua faktor penentu
yaitu penggunaan tiga persentase
jumlah agregat dan tiga faktor air
semen.

Hasil Penelitian
1. Hasil Pemeriksaan Agregat

Hasil pemeriksaan agregat rata-
rata terhadap berat volume, Modulus
kehalusan (FM), Berat jenis (Specific
grafity) dan absorbs masing-masing
agregat disajikan pada Tabel 3.

Jika dilihat dari beberapa
ketentuan, hasil pemeriksaan sifat
material maka penggunaan agregat
diatas telah memenuhi persyaratan.
Sedangkan hasil pemeriksaan sifat
kimia yaitu pemeriksaan kandungan
bahan organik menunjukkan warna
larutan kuning muda yang berarti
bahwa agregat dapat dipakai untuk
campuran material beton.
2. Rancangan Campuran Beton

Perencanaan campuran  beton
dilakukan berdasarkan metode ACI
Standard 211.1-91 (Re-approve 2002).
Hasil perhitungan rancangan
campuran beton (concrete mix design)
dapat dilihat pada Tabel 4.
3. Pembuatan Benda Uji

Benda uji yang dibuat 45 buah
berbentuk silinder, dibedakan dalam

No Jenis 
Agregat 

Berat Volume 
(kg/l) 

Fineness 
Modulus Sg(ssd) Sg(od) 

Absorbsi 
(%) 

1 Kerikil  1,557 7,27 2,605 2,545 2,380 
2 Pasir Kasar  1,579 4,21 2,570 2,520 2,011 
3 Pasir Halus  1,686 3,14 2,656 2,503 6,087 

Sumber data : Olahan (2009) 
 

Tabel 3
Hasil Pemeriksaan Agregat (kerikil, pasir kasar dan pasir halus)

FAS Persentase 
Jumlah Agregat 

Berat Material (kg) 
Air PC CA CS FS Jumlah 

0,35 
60% 206,846 590,990 902,380 427,443 253,300 2.380,96 
70% 192,616 550,331 933,667 442,263 262,082 2.380,96 
80% 180,218 514,908 960,926 455,175 269,734 2.380,96 

0,40 
60% 207,490 518,205 943,205 446,781 264,759 2.380,96 
70% 192,616 481,540 972,878 460,837 273,089 2.380,96 
80% 179,711 449,277 998,624 473,033 280,316 2.380,96 

0,45 
60% 207,994 462,208 975,132 461,905 273,721 2.380,96 
70% 192,616 428,036 1003,376 475,283 281,649 2.380,96 
80% 179,356 398,568 1027,730 486,820 288,486 2.380,96 

Sumber data : Olahan (2009) 
Dimana: 
PC = Portland Cement (Semen PC) CA = Coarse Aggregate (Kerikil) 
CS = Coarse Sand (Pasir Kasar)  FS = Fine Sand (Pasir Halus) 

 

Tabel 4
Rancangan Campuran untuk 1 m3 beton
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tiga variasi FAS dan tiga variasi
persentase jumlah agregat. Data hasil
pengecoran diperlihatkan bahwa nilai
slump pengecoran rata-rata 8,68 cm.
Kadar udara mortar beton rata-rata
1,17%, dengan suhu mortar beton
rata-rata adalah 30,330C.
4. Pengujian Kuat Tekan Beton

Pengujian kuat tekan dilakukan
pada umur beton 28 hari. Sebelum
dites, setiap benda uji ditimbang untuk
menyeleksi data berat. Hasil ini
menunjukkan bahwa pemadatan tiap
benda uji saat pengecoran mendekati
seragam. Data hasil pengujian ini
diperlihatkan pada Tabel 5.
5. Seleksi Data

Dari hasil pengujian kuat tekan
di laboratorium, dilakukan seleksi data
secara statistik. Data yang diambil

mengikuti keseragaman sehingga
data-data yang penyimpangannya jauh
dari data-data lain tidak dijadikan
sampel.

5.1 Analisis varian
Analisis varian dilakukan untuk

mengetahui pengaruh persentase
jumlah agregat pada campuran beton
terhadap kuat tekan beton pada FAS
yang berbeda. Hasil perhitungan
diperlihatkan pada Tabel 6.
5.2 Analisis regresi

Pada analisis regresi, data kuat
tekan beton dipilih sebagai variabel
terikat (dependent variable) dan faktor
air semen serta persentase jumlah
agregat sebagai variabel bebas
(independent variable). Analisis linear
yang dipakai adalah analisis regresi

Benda Uji Silinder 150 mm x 300 mm 

FAS Umur Pengujian 
(Hari) 

Komposisi Agregat (%) Jumlah 
Benda Uji 60 70 80 

0,35 28 323,686 346,321 298,787 15 
0,40 28 289,733 330,476 251,253 15 
0,45 28 255,780 294,260 221,827 15 

Jumlah Total Benda Uji 45 
Sumber data : Olahan (2009) 

 

Tabel 5
Data Hasil Pengujian Kuat Tekan Rata-rata Silinder Beton

Sumber Varian Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Kebebasan 

Rata-rata 
Kuadrat 

Fo 
Hitung 

Fo 
Tabel 

FAS (A) 62425,368 2 31212,684 258,012 3,266 
Persentase Jumlah 
Agregat (B) 69273,913 2 34636,957 286,318 3,266 

Interaksi (AB) 59452,,257 4 14863,064 122,862 2,642 
Error 4355,060 36 120,974  
Total 195506,598  89  
Sumber data : Olahan (2009) 
 

Tabel 6
Analisis Varian Pengaruh Persentase Jumlah Agregat pada Campuran

Beton terhadap Kuat Tekan Silinder Beton
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linier berganda dan regresi polinomial
berganda. Persamaan yang didapat
untuk adalah:
1. Regresi linear berganda
Y = 618,5744 - 645,108 X1 - 1,35812
X2

2. Regresi polinomial berganda
Y = -2095,909 - 347,076 X1 + 75,527
X2 - 75,451 X1

2 - 0,539 X2
2 - 3,395 X1X2

Dengan:
Y = kuat tekan beton (kg/cm2)
X1 = faktor air semen (0,35; 0,40
dan 0,45)
X2 = persentase jumlah agregat
(60%; 70% dan 80%)

5.3. Analisis varian pengujian
nyata regresi

Kesesuaian model regresi dapat
diketahui melalui analisis varian uji
nyata regresi. Data yang digunakan
adalah faktor air semen, persentase
jumlah agregat dan kuat tekan beton.
Hasil analisis varian uji nyata regresi

menunjukkan kurva yang paling sesuai
ialah persamaan polinomial berganda.
Hal ini ditentukan dengan nilai R-square
tertinggi. Hasil perhitungan analisis
varian uji nyata regresi untuk
persamaan linear berganda dan
polinomial berganda diperlihatkan pada
Tabel 7 dan Tabel 8.

Hasil analisis varian uji nyata
regresi yang diperlihatkan pada
tersebut menunjukkan bahwa ‘F0
hitung’ lebih besar dari ‘F0 tabel’
sehingga regresi linear berganda dan
regresi polinomial berganda sesuai
untuk analisis data.

Perbandingan analisis varian uji
nyata regresi kedua model regresi yang
dicobakan ternyata koefisien
determinasi (R-square) regresi
polinomial berganda lebih besar dari
pada linear berganda. Hal ini
menunjukkan bahwa regresi
polinomial berganda lebih sesuai
digunakan dalam penelitian ini.

5.6 Pembahasan

Sumber 
Variasi 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Kebebasan 

Rata-rata 
Kuadrat 

Fo 
Hitung 

Fo 
Tabel 

R-square 
(%) 

Regresi 
Error 
Total 

73491,632
122014,967
195506,598

2 
87 
89 

36745,816 
1402,471 

26,201 3,114 37,590 

Fo hitung > F(0,05;2;87) = 3,114  (Sumber data : Olahan, 2009) 

 

Tabel 7
Analisis varian uji nyata regresi linear berganda kuat tekan silinder beton

Sumber 
Variasi 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Kebebasan 

Rata-rata 
Kuadrat 

Fo 
Hitung 

Fo 
Tabel 

R-square 
(%) 

Regresi 
Error 
Total 

131814,563 
63692,036 

195506,598 

5 
84 
89 

26362,913 
758,239 

34,769 2,338 67,422 

Fo hitung > F(0,05;5;84) = 2,338 (Sumber data : Olahan, 2009) 

 

Tabel 8
Analisis varian uji nyata regresi polinomial berganda kuat tekan silinder

beton
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Hasil analisis kuat tekan beton rata-
rata silinder yang diperlihatkan pada
Tabel 4.3 terlihat bahwa, semakin kecil
FAS menghasilkan kuat tekan yang
lebih besar, demikian sebaliknya
dengan semakin meningkat faktor air
semen maka kuat tekan beton
menurun (sesuai Anonim, 1991).
Sedangkan persentase jumlah
agregat terlihat bahwa nilai kuat tekan

beton yang terbesar pada persentase
jumlah agregat 70%, (70%  > 60% >
80%) untuk setiap FAS. Berdasarkan
hasil penelitian dapat digambarkan
grafik hubungan kuat tekan beton
terhadap FAS dan terhadap
persentase jumlah agregat
diperlihatkan pada gambar 1 dan 2.

Berdasarkan Gambar 4.1 dan
Gambar 4.2, terlihat bahwa persentase

Gambar 1
Grafik Hubungan Kuat Tekan Silinder Beton terhadap FAS (Sumber data :

Olahan, 2009)

Gambar 2
Grafik Hubungan Kuat Tekan Silinder Beton terhadap Persentase Jumlah

Agregat (Sumber data : Olahan, 2009)
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agregat sebesar 70% untuk ketiga
FAS menghasilkan tegangan tekan
beton terbaik, dimana tegangan yang
timbul adalah terbesar.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat
diambil kesimpulan bahwa:
1. Perbedaan persentase jumlah

agregat, dan faktor air semen
berpengaruh nyata terhadap
kuat tekan beton;

2. Semakin kecil FAS
menghasilkan kuat tekan yang
lebih besar dan sebaliknya
semakin meningkat FAS, kuat
tekan beton menurun.

3. Persentase jumlah agregat
yang menghasilkan nilai kuat
tekan beton yang terbesar
adalah pada persentase jumlah
agregat 70%, (70%  > 60% >
80%) untuk setiap Faktor Air
Semen.
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Pembangunan Unsyiah

T. M. Haiqal, SE, M.Si. Penulis
merupakan Dosen Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Teuku Umar.
Pendidikan S-2 diselesaikan di
Program studi EKonomi
Pembangunan Unsyiah

Samsunan, ST, MT. Penulis
merupakan Dosen Program Studi
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
Teuku Umar. Pendidikan S-2
diselesaikan di Program studi Teknik
Sipil  Unsyiah

Novi Bacthiar, ST. Penulis
merupakan Dosen Program Studi
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
Teuku Umar. Pendidikan S-1

diselesaikan di Program studi Teknik
Sipil  Unsyiah

Purnama Riyanto, ST. Penulis
merupakan Dosen Program Studi
Teknik Kimia Fakultas Teknik
Universitas Teuku Umar. Pendidikan S-
1 diselesaikan di Program studi Teknik
Kimia Universitas Sumatera Utara

Raidayani, SP. Penulis merupakan
Dosen Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Teuku
Umar.

Jeilani , SP. Penulis merupakan
Dosen Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Teuku
Umar.

Raidayani, SP. Penulis merupakan
Dosen Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Teuku
Umar

Rahmat Hidayat, SP. Penulis
merupakan Dosen Program Studi
Agroteknologi Fakultas Pertanian
Universitas Teuku Umar
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Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku
Umar Meulaboh (LPPM-UTU) sebagai salah satu lembaga penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan program penelitian melalui
inovasi dan Iptek, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan dalam rangka
membantu Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pembangunan .
Dalam menjalankan program-programnya, LPPM-UTU senantiasa mencari
dan menerapkan pendekatan-pendekatan baru dalam mengelola dan
mengembangkan metode , model penelitian pemanfaatan sumberdaya alam
dan lingkungan pesisir dan kelautan  lokal, Nasional dan Global.

Visi
“Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Teuku Umar yang kompeten  dan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat serta menghasilkan output  penelatian dan pengabdian
masyarakat bermutu tinggi berkaitan dengan pola ilmiah  UTU untuk
penyelesaian masalah akademik maupun masyarakat serta inovasi dan
pembangunan berkelanjutan (IPTEKS) Lokal, Nasional dan Global yang islami
yaitu pengembangan wilayah perairan”

Misi
• Melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan penerapan konsep

pembangunan kelautan, perikanan dan pulau-pulau kecil berkelanjutan
dalam masyarakat.

• Meningkatkan kualitas penelitian dan pengadian kepada masyarakat serta
pulikasi ilmiah di UTU melalui pembinaan, pengelolaan dan koordinasi
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UTU

• meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kemitraan dan jejaring
kerjasama Lokal, Nasional dan Global (merintis kerjasama dengan berbagai
instansi pemerintah, swasta dan industri sebagai pengguna jasa).

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Teuku Umar

(LPPM-UTU)

Sekretaraiat: Gedung Kampus UTU  Alue Peunyareng Aceh Barat-Meulaboh
Email: lppmutu@gmail.com


