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Abstrak 
Kepuasan nasabah dapat diperoleh apabila kualitas produk dan layanan yang 
diberikan oleh masing-masing bank telah berjalan secara optimal. Pelayanan 
dipengaruhi oleh 2 faktor yang melatarbelakangi yakni harapan nasabah 
terhadap pelayanan yang diberikan dan persepsi nasabah terhadap kualitas 
pelayanan yang diberikan. Nasabah selalu menilai suatu layanan berdasarkan 
dengan apa yang mereka harapkan atau inginkan dari layanan tersebut. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara meningkatkan kualitas 
pelayanan pada perbankan syariah.1Penelitian ini menggunakan pendekatan 
metode kajian “Library Research” dengan analisis deskriptif secara 
mendalam.1Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan 
pada perbankan syariah dapat terjadi apabila bank mampu menerapkan 5 
dimensi pelayanan dalam operasional sehari-hari diantaranya adalah assurance, 
realiability, tangible, empathy, responsivienes, dan compliance. 

Kata kunci : kualitas pelayanan, perbankan syariah. 
 
Pendahuluan 

Bank di Indonesia seperti Bank Mandiri, 
Bank Danamon, dan Bank Rakyat Indonesia 
telah menjalankan sistem dual banking yaitu 
dengan sistem perbankan konvensional dan 
sistem syariah. Selain itu juga bank 
konvensional bertaraf internasional seperti 
Citibank dan Hongkong & Shanghai Banking 
Corporation (HSBC) juga mulai melirik 
perbankan syariah dalam operasional bisnis 
agar dapat memenuhi minat pelanggan 
terutama yang beragama islam (Ebrahim and 
Joo, 2001).  

Pada umumnya perbankan syariah 
memberikan produk-produk yang unggul 
sesuai dengan pedoman agama islam. Meski 
produk tersebut unggul dari sisi agama, akan 
tetapi belum tentu menjamin kepuasan 
nasabah yang memakai produk dan jasa bank 
tersebut. Apalagi dimasa Covid-19 yang 
semakin kritis seperti sekarang, selain produk, 
pelayanan yang diberikan sangat 
mempengaruhi keberlangsungan suatu 
perusahaan (Rahman, 2004; Syakur, 2018a).  

Namun Perbankan Syariah mengalami 
kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan 
dengan perbankan konvensional. Hal ini dapat 
dilihat dari relatif rendahnya penyaluran 
pembiayaan yang bermasalah (Non 
Performing Financings) pada perbankan 

syariah dibandingkan dengan pembiayaan 
yang bermasalah (Non Performing Loan) 
perbankan konvensional (Putri and Dharma, 
2016). Peran Perbankan Syariah di Indonesia 
tidak terlepas dari aturan perbankan di 
Indonesia yang secara umum diatur dalam 
Undang-undang No.10 tahun 1998 dimana 
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional atau 
berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 
(De Ruyter and Bloemer, 1999; Rafidah, 
2014). 

Perkembangan perbankan syariah mulai 
terlihat sejak diperkenankannya "dual banking 
system" pada tahun 1992 oleh Pemerintah 
(Undang-undang, 1999). Dukungan ini 
berdasarkan ketentuan Undang-undang No.7 
tahun 1992 pasal 6 tentang Perbankan yang 
menyebutkan bahwa bank bisa menyediakan 
pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip 
bagi hasil. Pada tahun 1992 ini juga berdiri 
Bank Muamalat Indonesia sebagai bank 
syariah pertama di Indonesia. Perbankan 
Syariah merupakan suatu sistem perbankan 
dengan menggunakan hukum islam dimana 
terdapat larangan islam untuk mengambil 
bunga (riba) dan larangan melakukan investasi 
pada usaha-usaha yang diharamkan. Dalam 
melaksanakan operasionalnya Bank Syariah 

harus 
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mematuhi prinsip-prinsip syariah dan fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN) (Lupiyoadi, 
2018).  

Dalam beberapa tahun terakhir, 
perbankan syariah menunjukkan trend 
peningkatan yang positif. Hal ini terlihat dari 
pertumbuhan bank syariah dari data Bank 
Indonesia Desember 2014 menunjukkan 
bahwa pada tahun 2013 berdiri 11 Bank 
Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah 
(UUS), 399 BPRS. Hal ini menunjukkan 
peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 
yang hanya berdiri 3 Bank Umum Syariah, 23 
Unit Usaha Syariah dan 106 BPRS (OJK, 
2013).  

Pesatnya pertumbuhan perbankan 
syariah ini menunjukkan bahwa potensi pasar 
perbankan syariah di Indonesia masih sangat 
besar. Meski begitu perbankan syariah juga 
tidak terlepas dari kendala dan permasalahan. 
Agar dapat meningkatkan pangsa pasar ke 
depannya, perbankan syariah harus 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menjadi alasan masyarakat berkenan 
menabung di bank syariah, dan bagaimana 
mempertahankan nasabah yang sudah ada 
(Beerli et al., 2004; Chan et al., 2003; 
Fečiková, 2004).  

Keputusan menabung di bank yang 
dilakukan oleh nasabah sangat berkaitan erat 
dengan bagaimana perilaku konsumen dalam 
memutuskan untuk membeli suatu produk 
(Beerli et al., 2004; Chan et al., 2003; De 
Ruyter and Bloemer, 1999; Fečiková, 2004). 
Perilaku konsumen merupakan kegiatan-
kegiatan individu yang secara langsung terlibat 
dalam menggunakan barang dan jasa termasuk 
didalamnya pengambilan keputusan pada 
persiapan dan kegiatan tersebut (Jabnoun and 
Khalifa, 2005). Konsumen yang dihadapkan 
dengan berbagai jenis produk mempunyai 
berbagai alternatif pilihan sebelum mengambil 
keputusan. Konsumen dapat mengambil 
keputusan membeli sekaligus sebagai 
perwujudan perilaku permintaannya melalui 
proses pengamatan dan seleksi (Beerli et al., 
2004; Syakur et al., 2020a).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi 
konsumen dalam memberikan keputusan 
membeli diantaranya adalah : (1) faktor 
budaya, sub budaya, dan kelas sosial 
konsumen; (2) faktor sosial yang terdiri dari 
kelompok acuan, keluarga, serta peran dan 
status; (3) faktor pribadi yang terdiri dari 
karakt

eristik usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, 
keadaan ekonomi, gaya hidup serta 
kepribadian dan konsep diri pembeli; (4) 
faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, 
pengetahuan,keyakinan dan pendirian (Kotler, 
1997; Syakur, 2015).   

Agar dapat meningkatkan pangsa pasar, 
perbankan syariah juga dituntut untuk 
memiliki daya saing (competitiveness). Hal ini, 
dapat ditempuh dengan memiliki strategi 
pemasaran yang efektif. Ini juga ditujukan 
dengan upaya pelayanan kepada nasabah. 
Kualitas produk dan layanan dianggap sebagai 
faktor yang sangat penting dalam suatu 
perusahaan karena pasar global dan 
internasional terus berkembang. Kualitas 
pelayanan terhadap konsumen dipandang 
sebagai filosofi utama para manajer di 
Indonesia jika mereka tetap ingin memegang 
peranan penting dalam perekonomian 
Indonesia (Syakur et al., 2020b; Wakhid and 
Efrita, 2007).  

Pelanggan selalu menilai suatu layanan 
yang diterima dibandingkan dengan apa yang 
diharapkan atau diinginkan. Pelayanan yang 
optimal dapat terjadi apabila para pegawai 
bank dapat lemah lembut terhadap setiap 
konsumen yang datang ke bank. Pentingnya 
sikap lemah lembut ini juga tertuang dalam al-
Qur'an surat Ali Imron ayat 159, yang artinya : 
"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah 
kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 

(Alqur’an). 
Berdasarkan uraian di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
“Bagaimana cara meningkatkan kualitas 
pelayanan pada bank syariah?”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah “Untuk mengetahui cara 
meningkatkan kualitas pelayanan pada 
perbankan syariah”. 
 
Kajian Pustaka/teori 
Pelayanan 

Pelayanan merupakan aspek yang 
penting dalam operasional bisnis perbankan 
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syariah di Indonesia. Terdapat 5 aspek 
pelayanan diantaranya adalah (Rafidah, 2014; 
Syakur, 2018a) : 
a. Berwujud (tangible)  

yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 
menunjukkan eksistensinya kepada pihak 
eksternal. Penampilan, kemampuan sarana 
dan prasarana fisik perusahaan yang dapat 
diandalkan, keadaan lingkungan sekitarnya 
merupakan bukti nyata dari pelayanan 
yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini 
meliputi ruang tunggu pelayanan, 
perlengkapan yang digunakan dan 
penampilan petugas pelayanan. 

b. Keandalan (reliability)  
yaitu kemampuan perusahaan untuk 
memberikan pelayanan sesuai dengan yang 
dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 
Kinerja harus sesuai dengan harapan 
pelanggan. Keandalan petugas dalam 
memberikan informasi pelayanan, 
Keadalan petugas dalam melancarkan 
prosedur pelayanan, dan Keadalanan 
petugas dalam memudahkan teknis 
pelayanan. 

c. Ketanggapan (responsiviness)  
yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 
memberikan pelayanan yang cepat dan 
tepat kepada pelanggan dengan 
penyampaian informasi. 

d. Jaminan dan Kepastian (assurance)  
yaitu pengetahuan, kesopan santunan dan 
kemampuan para pegawai perusahaan 
untuk menumbuhkan rasa percaya para 
pelanggan kepada perusahaan. Hal ini 
meliputi kemampuan administrasi petugas 
pelayanan, kemampuan teknis petugas 
pelayanan, dan kemampuan sosial petugas 
pelayanan. 

e. Empati (emphaty) 
yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 
bersifat individual atau pribadi yang 
diberikan kepada para pelanggan dengan 
berupaya memahami keinginan konsumen. 
Hal ini meliputi perhatian petugas 
pelayanan, kepedulian petugas dan 
keramahan petugas pelayanan. 

Manfaat Pelayanan 
Menurut Othman dan Owen (2001), 

alasan bank syariah harus sadar akan 
pentingnya kualitas pelayanan adalah : (1) 
produk dan layanan bank syariah harus 
diterima sebagai produk dan layanan yang 
berkualitas tinggi oleh konsumen. Allah 
senang melihat pekerjaan selesai pada tingat 

Itqan yang artinya mempersiapkan dan 
memberikan hasil terbaik atau melakukan 
segala sesuatu dengan kualitas tinggi; (2) 
menggunakan kualitas layanan dalam bank 
syariah menjadi penting karena hubungannya 
dengan biaya, keuntungan, kepuasan 
konsumen, ingatan konsumen, serta kata-kata 
positif dari mulut konsumen (Othman and 
Owen, 2001). Bagi perusahaan yang bergerak 
di bidang jasa perbankan, memuaskan nasabah 
adalah hal pokok yang tidak boleh diabaikan, 
dimana kepuasan nasabah merupakan faktor 
yang sangat strategis dalam memenangkan 
persaingan, mempertahankan citra perusahaan 
di masyarakat luas (Antonio, 2000).  

 
Metode Kajian 

Penelitian ini disusun dengan 
pendekatan metode kajian “Library 
Research”. Data sekunder diperoleh melalui 
pengumpulan artikel ilmiah dan buku teks 
terkait dengan topik yang diteliti. Data yang 
diperoleh selanjutnya dilakukan analisis secara 
mendalam hingga mampu menjawab masalah 
dalam penelitian. 

 
Pembahasan 
Pelayanan 

Kotler (1997) mendefinisikan pelayanan 
sebagai sesuatu yang tidak berwujud yang 
merupakan tindakan atau unjuk kerja yang 
ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain 
dan tidak menyebabkan perpindahan 
kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan 
semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan 
berbentuk produk fisik atau kontruksi, yang 
umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara 
bersamaan serta memberikan nilai tambah, 
selain itu, pelayanan sebagai proses daripada 
produk, dimana suatu proses melibatkan input 
dan mentranformasikannya sebagai output 
(Rafidah, 2014; Syakur, 2018b). 

Pelayanan merupakan rasa yang 
menyenangkan yang diberikan kepada 
konsumen yang diikuti dangan sikap 
keramahan dan kemudahan dalam memenuhi 
kebutuhan. Pelayanan diberikan sebagai 
tindakan atau sikap seseorang atau perusahaan 
untuk memberikan kepuasan kepada 
pelanggan (Kasmir, 2011). Tidak dapat 
dihindari hampir disemua produk yang 
ditawarkan di setiap perusahaan memerlukan 
pelayanan yang baik.  

Dalam praktek sehari-hari konsumen 
memerlukan bantuan pelayanan untuk 
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memenuhi kebutuhannya yang terbagi atas 4 
(empat) macam (Kotler, 1997), yaitu: (1) 
Pelanggan/nasabah sangat perlu bantuan 
seseorang (customer service, pramuniaga atau 
kasir) untuk menuntun atau memperoleh 
informasi tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan produk mulai dari 
mencari produk yang diinginkan, memilih 
produk, meminta penjelasan tantang produk 
sampai dengan pembayaran di kasir; (2). 
Pelanggan/nasabah memerlukan bantuan 
hanya seperlunya saja, yang artinya nasabah 
datang kemudian mencari sendiri, memilih 
sendiri, dan terakhir berhubungan dengan 
petugas pada saat membayar; (3) Pelangan 
membutuhkan bantuan tetapi melalui telepon. 
Jadi dalam hal ini pelanggan tidak berhadapan 
langsung secara fisik dengan kita, akan tetapi 
hanya melalui suara; dan (4) 
Pelanggan/nasabah tidak perlu meminta 
bantuan petugas jika tidak dalam keadaan 
darurat, artinya yang dihadapi nasabah dalam 
hal ini adalah mesin seperti mesin anjungan 
tunai mandiri (ATM). 

Menurut (Abdullrahim, 2010) 
membentuk model mutu pelayanan yang 
menyoroti syarat-syarat utama yang 
memberikan mutu pelayanan yang 
diharapakan. Adapun model ini 
mengidentifikasikan lima kesenjangan yang 
menyebabkan kekegagalan penyamapian jasa 
adalah :  
a. Kesenjangan antara harapan konsumen dan 

persepsi manajemen. Dalam hal ini 
manajeman tidak selalu memahami benar 
apa yang menjadi keinginan pelanggan. 

b. Kesenjangan antara persepsi manajemen 
dan spesifikasi mutu pelayanan. Dalam hal 
ini manajemen mungkin benar dalam 
memahami keinginan pelanggan, tetapi 
tidak menetapkan standar pelaksanaan 
yang spesifik. 

c. Kesenjangan antara spesifikasi mutu 
pelayanan dan penyampaian jasa. Dalam 
hal ini para personel mungkin tidak terlatih 
baik dan tidak mampu memenuhi standar. 

d. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan 
komunikasi eksternal. Dalam hal ini 
harapan konsumen dipengaruhi oleh 
pernyataan yang dibuat wakil-wakil dan 
iklan perusahaan. 

e. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan 
jasa yang diharapkan. Dalam hal ini terjadi 
bila konsumen mengukur kinerja 
perusahaan dengan cara yang berbeda dan 

memiliki persepsi yang keliru mengenai 
mutu pelayanan. 

Untuk perhitungan skor SERVEQUAL, 
kita dapat menggunakan rumus perhitungan 
sebagai berikut (Syakur et al., 2020b): Skor 
SERVEQUAL = Skor Persepsi - Skor 
Ekspetasi 

Dengan membandingkan harapan dan 
persepsi pelanggan itu akan diketahui 
kepuasan mereka, baik untuk tiap atribut, 
dimensi, maupun secara keseluruhan. Akan 
tetapi dalam penggunaannya terdapat beberapa 
kelemahan yaitu SERVEQUAL hanya 
mengukur dua faktor yaitu : intrinsic service 
quality dan extrinsic service quality. Tidak 
mengukur construct in service quality 
(Rafidah, 2014), dan untuk menerapkan 
SERVEQUAL , dibutuhkan definisi spesifik 
yang secara operasional dapat diterapkan 
masing-masing industri jasa (Amalia, 2014). 

Pelayanan dalam pandangan Islam yaitu 
memberikan pelayanan terbaik kepada umat 
manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia 
dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa saja 
yang mau melakukannya. Sebagian kecil dari 
ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang 
mendorong umat manusia untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada sesama. Akan tetapi 
sebelum berbicara lebih jauh Islam meletakkan 
batasan yang difirmankan oleh Allah dalam 
surat Al Maidah ayat 2 berbunyi :  

Artinya: “...dan tolong-menolonglah 
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 

Melalui ayat diatas Allah 
memerintahkan kepada kita untuk saling 
tolong menolong didalam koridor 
"mengerjakan kebajikan dan takwa" dan Allah 
melarang sebaliknya. Jika kita melanggar 
ketentuan Allah maka hukuman akan 
diberikan dan "Sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya". Jadi interaksi itu boleh dilakukan 
kapanpun dan dengan siapapun selama tidak 
melanggar batasan diatas. Dalam salah satu 
haditsnya rasulullah SAW memerintahkan 
kepada kita agar berusaha untuk menjadi 
manusia yang bermanfaat bagi sesama, bahkan 
beliau menjadikan "bermanfaat bagi sesama" 
sebagai parameter baik tidaknya kualitas iman 
seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam 
sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir 
bin Abdillah 
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Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling 
bermanfaat bagi sesamanya". 

Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu 
Hurairah RA meriwayatkan sebuah hadits 
yang berbunyi : “Barang siapa 
menghilangkan (memberikan solusi) 
kesukaran seorang mukmin didunia maka 
kelak Allah akan menghilangkan 
kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa 
yang memberikan kemudahan bagi orang yang 
sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan 
memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. 
Dan barang siapa menutupi (aib) seorang 
muslim, maka Allah akan menutupi 
(keburukannya) didunia dan akhirat, dan 
Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya 
selama dia mau membantu saudaranya.” 

Hadits ini menjelaskan kepada kita 
tentang keutamaan yang didapatkan seseorang 
jika dia mau memberikan bantuan dan pelayan 
kepada sesama demi untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Baik pertolongan dalam 
bidang materi, berbagi ilmu, bahu membahu 
mengerjakan sesuatu, memberikan nasehat dan 
masih banyak lagi. Dan yang juga perlu kita 
tegaskan disini bahwa hadits ini melarang kita 
untuk mengumbar "aurat (kejelekan)" orang 
lain, karena konsekuensi mengumbar "aurat" 
orang lain adalah Allah akan membuka "aurat" 
kita dihadapan makhluknya. 

Hadits berikutnya adalah tentang 
standar layanan yang "harus" diberikan kepada 
sesama. Beliau Rasulullah SAW bersabda 
dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat 
Anas bin Malik RA: "Tidak sempurna iman 
seseorang sampai dia mencintai saudaranya 
seperti dia mencintai dirinya sendiri"(HR. 
Bukhori). Inti hadits ini adalah "Perlakukan 
saudara anda seperti anda memperlakukan diri 
anda sendiri". Kita pasti ingin diperlakukan 
dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan 
baik, kita pasti ingin dilayani dengan cepat, 
maka aplikasikan keinginan anda tersebut 
ketika anda melayani orang lain. 

Hadits berikutnya adalah tentang 
pentingnya tersenyum. Senyum menjadi 
sambutan yang paling hangat dibandingkan 
apapun, bahkan tak jarang senyum menjadikan 
interaksi lebih akrab. Rasulullah SAW 
mengajarkan hal ini kepada kita dalam salah 
satu hadits yang diriwayatkan sahabat Abu 
Dzar al-Ghifari : "Tersenyum dihadapan 
saudaramu adalah sedekah". Kesimpulannya 
adalah jika kita mau menelaah lebih jauh 
ajaran 

Islam kita akan banyak banyak sekali nilai-
nilai interaksi sosial yang saat ini sedang 
digalakkan diberbagai instansi pemerintahan 
maupun swasta. Hal ini bukan merupakan 
sesuatu yang sulit untuk diterapkan, yang 
dibutuhkan adalah rasa cinta kepada Allah dan 
Rasul-Nya agar nilai-nilai interaksi sosial itu 
bisa diterapkan secara menyeluruh. Penting 
kita ketahui bahwa :al Qashas ayat 77; 

Artinya: “Berbuat baiklah engkau 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah 
berbuat baik, kepadamu ”. Jadi 
kesimpulannya adalah "jika" seandainya umat 
Islam mau menerapkan ajaran-ajaran diatas, 
maka bisa dipastikan bahwa umat Islam adalah 
umat yang paling menjunjung tinggi 
profesionalisme kerja dan pelayanan prima. 
Islam mengajarkan bila ingin memberikan 
hasil usaha baik berupa barang maupun 
pelayanan hendaknya memberikan yang 
berkualitas, jangan memberikan yang buruk 
atau yang tidak berkualitas kepada orang 
lain.Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat 
Al-Baqarah ayat 267: 

Artinya : "Hai orang-orang yang 
beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik 
dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu 
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 
dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji.” (Alquran, 1999). 

Dalam ekonomi konvensional, pilihan 
didasarkan atas selera pribadi masing-masing. 
Manusia boleh mempertimbangkan tuntunan 
agama, boleh juga mengabaikan. Sedangkan 
dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini 
tidak dapat dilakukan semaunya saja, semua 
perilaku harus dipandu oleh Allah lewat Al-
Qur'an dan Hadis. Fasilitas dalam Islam dan 
konvensional juga tidak mengalami perbedaan 
yang signifikan, perbedaanya hanya terletak 
pada proses penggunaannya yang mana ketika 
pelaku bisnis memberikan pelayanan dalam 
bentuk fisik hendaknya tidak menonjolkan 
kemewahan dalam mewujudkan nilai-nilai 
ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh 
setiap insan diperlukan adab dan etika yang 
membingkainya, sehingga nilai-nilai luhur 
tersebut tidak hilang sia-sia. Sebagaimana 
firman Allah dalam surat Adz-Dzariyyat ayat 
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56: Artinya : "Dan aku tidak menciptakan jin 
dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku. ”(Alquran, 1999) Ayat 
diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan 
manusia, tidak lain agar kita beribadah 
kepadaNya dan tidak menyekutukanNya 
dengan sesuatu pun. Dalam hal ini dapat 
dikatakan bahwa semua aktivitas hidup 
manusia merupakan aktivitas penghambaan 
kepada Allah. Begitu juga dalam aktivitas 
ekonomi yang dilakukan harus dalam rangka 
kepatuhan terhadap segala ketentuan Allah 
SWT. Diantara adab dan etika dalam bekerja 
dalam Islam adalah : (a) Ihsan, yakni 
perbuatan seseorang untuk melakukan 
perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari 
dosa. Dia mendermakan kebaikan kepada 
hamba Allah yang lainnya baik melalui 
hartanya, kehormatannya, ilmunya maupun 
raganya. Salah satu bentuk ihsan yang paling 
utama adalah berbuat baik kepada orang yang 
berbuat jelek kepada kita, baik dengan ucapan 
atau perbuatannya; (b) Itqan, secara bahasa 
berarti mengerjakan sesuatu dengan sempurna. 
Namun dalam beberapa hal, itqan juga sering 
diartikan melampaui target. Dalam marketing, 
itqan bisa diartikan dengan penjualan produk 
minimal mencapai targetnya atau bahkan 
melampaui targetnya. Itqan dalam bekerja 
adalah bagaimana pekerjaan yang dilakukan 
seseorang tuntas, selesai, rapi dan tidak 
menimbulkan permasalahan lainnya; (c) 
Taysir, dalam memberikan pelayanan orang 
muslim juga harus memperhatikan aspek 
mempermudah orang lain, dalam proses 
mencari rezeki orang tersebut; dan (d) 
Samahah, kata samhah sendiri secara bahasa 
memiliki arti longgar, toleransi, membuat 
orang lain senang. Sehingga seorang pebisnis 
yang baik, ia akan memudahkan dan 
menyenangkan orang lain ketika bertransaksi 
dengannya. 

Ash-Shidiq (kejujuran), kejujuran 
merupakan hal yang harus dilakukan oleh 
setiap manusia dalam berbagai segi kehidupan 
termasuk dalam bermuamalah, kejujuran 
menjadi bukti adanya komitmen akan 
pentingnya perkataan yang benar 
sehinggadapat dijadikan pegangan. Dengan 
demikian kejujuran merupakan nilai moral 
yang mendasar untuk mengapai ridho Allah 
dalam praktek perbankan Syariah. 

Menurut Amalia (2014) ada 6 (enam) 
karakteristik pelayanan dalam pandangan 
Islam yang dapat digunakan sebagai panduan, 

antara lain: (1) Jujur yaitu sikap yang tidak 
berbohong, tidak menipu, tidak mengada-
ngada fakta, tidak berkhianat serta tidak 
pernah ingkarjanji. Hal ini sesuai dengan Al - 
Qur`an Surat AsySyu'ara: 181-183. Artinya:” 
Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 
termasuk orang- orang yang merugikan;. Dan 
timbanglah dengan timbangan yang lurus. 
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada 
hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 
muka bumi dengan membuat kerusakan (2) 
Bertanggung jawab dan terpercaya (Al-
Amanah) yaitu suatu sikap dalam menjalankan 
bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat 
dipercaya; (3) Tidak Menipu (Al-Kadzib) yaitu 
suatu sikap yang sangat mulia dalam 
menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah 
menipu. Seperti praktek bisnis dan dagang 
yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah 
tidak pernah menipu; (4) Menepati janji dan 
tidak curang yaitu suatu sikap pebisnis yang 
selalu menepati janji baik kepada para pembeli 
maupun diantara sesama pebisnis; (5) 
Melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu 
sikap ramah tamah, sopan santun, murah 
senyum, suka mengalah, namun tetap penuh 
tanggung jawab; dan (6) Tidak melupakan 
akhirat yaitu ketika sedang menjalankan 
bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan 
dirinya semata-mata untuk mencari 
keuntungan materi dengan meninggalkan 
keuntungan akhirat. sehingga jika datang 
waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya 
sebelum habis waktunya. 

Abdalla Hanafy dan Hamid Salam, 
masing-masing adalah guru besar marketing 
dan International Business di St. Cloud State 
University dan guru besar Business 
Administration di Mankata State University, 
merumuskan etika pelayanan Islam sebagai 
berikut: (1) Etika untuk selalu menyampaikan 
yang benar; (2) Etika untuk selalu dapat 
dipercaya; (3) Etika untuk selalu mengerjakan 
sesuatu dengan iklhas; (4) Etika persaudaraan; 
(5) Penguasaan ilmu pengetahuan dan (5) 
Etika keadilan. Jadi siapa pun dia, bila 
melaksanakan etika bisnis niscaya akan meraih 
sukses dalam bisnis. Sebaliknya, walaupun ia 
seorang muslim dan berbisnis berlabel Islam, 
tapi meninggalkan etika bisnis, niscaya ia sulit 
mengembangkan bisnisnya (Karim, 2001). 
Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Pelayanan kepada nasabah akan menjadi 
optimal apabila dilakukan dengan cara-cara 
yang benar. Terdapat beberapa model dimensi 
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dan model kualitas pelayanan pada Bank 
Syariah yang dapat diimplementasikan agar 
kualitas pelayanan menjadi meningkat, 
diantaranya adalah: 
1. Model Othman dan Owen (2001) 

Pada beberapa dekade terakhir ini, 
peneliti-peneliti mengakui akan kebutuhan 
untuk membuat suatu ukuran kualitas 
pelayanan untuk meningkatkan industri 
jasa. Servqual (Service quality) memang 
terbukti sebagai metode yang bisa diterima 
sebagai pengukuran. Bagaimanapun 
pengukuran service quality banyak 
menghadapi kritikan-kritikan. Othman dan 
Owen memperkenalkan altrnatif dalam 
pengukuran service quality yang disebut 
sebagai CARTER (Compliance of law, 
assurance, reliability, tangible, empaty 
and responsiveness ) (Otman and Owen, 
2001). 
a. Compliance adalah kepatuhan yang 

berarti kemampuan untuk tunduk 
kepada hukum Islam dan beroperasi 
sesuai prinsip-prinsip perbankan dan 
ekonomi Islam. 

b. Assurance adalah pengetahuan dan 
kesantunan pegawai dan kemampuan 
mereka untuk menyampaikan 
kebenaran dan kerahasiaan. Hal ini 
juga meliputi komunikasi verbal dan 
tertulis antara pegawai bank dan 
nasabah. 

c. Reliability (kehandalan) adalah 
kemampuan untuk menyediakan 
layanan yang dijanjikan, konsisten dan 
akurat. 

d. Tangible (kenyataan) yang berarti 
tampilan dari fasilitas secara fisik 
peralatan, personel dan materi 
komunikasi. 

e. Emphaty (empati) adalah perhatian 
secara individu dimana bank-bank 
Islam menyediakannya untuk para 
konsumen. 

f. Responsiveness (ketanggapan) adalah 
kerelaan untuk membantu konsumen 
dan menyediakan layanan yang 
diminta. 

2. Model Jobnoun dan Khalifa (2005) 
Komponen kualitas layanan menurut 
model ini dikembangkan melalui 
brainstorming dan latihan. Model ini 
menanyakan 15 manager yang mengikuti 
kursus TQM ( Total Quality Management) 
pada program MBA di universitas Sharjah 

dengan mengunakan 5 dimensi dari 
Servqual ditambah dengan 2 dimensi yang 
lain yaitu : Value dan Images (Jabnoun dan 
Kholofa, 2005). 

3. Model al-Zaabi ( 2006) 
Zaabi menggunakan Servqual yang 
dimodifikasi untuk mengukur persepsi 
nasabah tentang kualitas pelayanan di 
bank-bank Islam. Zaabi memasukkan 
variabel-variabel yang secara langsung 
mempengaruhi terhadap persepsi melalui 
dimensi-dimensi lain dari servqual. 
Variabel-variabel ini adalah: kepatuhan 
syariah dalam layanan dan produk bank 
syariah, biaya yang kompetitif, tingkat 
keuangan yang kompetitif, profit and loss 
sharing yang baik, kesadaran karyawan 
bank syariah, kinerja bank syariah (Al 
zabi, 2006). 

4. Model Abdullrahim, (2010) 
Abdulrahim menggunakan Servqual dan 
Carter dalam pengukuran kualitas 
pelayanan pada bank syariah di Inggris. 
Penelitian ini menekankan dimensi budaya 
sebagai faktor yang penting dalam kualitas 
pelayanan. Penelitian ini mengunakan 
kelompok diskusi yang memberikan 34 
items yang digunakan untuk 
pengembangan servqual bagi bank islam di 
Inggris. Item-item ini mengukur harapan 
dan persepsi nasabah dengan 
menggunakan skala likert dan 
dikelompokkkan menjadi tujuh (7) 
kategori :  
a. Layanan diukur dengan bank 

beroperasi sesuai dengan hukum Islam, 
produk dan layanan syariah. 

b. Kenyamanan diukur dengan 
kenyamanan lokasi bank, jumlah mesin 
kas yang tersedia, kenyamanan jam 
kerja. 

c. Efisiensi diukur dengan waktu tunggu 
yang singkat, pemecahan masalah yang 
cepat, kecepatan transaksi. 

d. Komunikasi diukur dengan komunikasi 
yang baik, pernyataan bank yang 
akurat, karyawan yang siap membantu. 

e. Karyawan diukur dengan karyawan 
yang memberikan perhatian, ramah, 
sopan, berpengetahuan dan sangat 
membantu. 

f. Keamanan diukur dengan ukuran bank, 
reputasi bank, kerahasiaan informasi 
tentang nasabah, aman dari aksi 
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politik, kepercayaan manajemen bank, 
kepercayaan penasehat bank syariah. 

g. Atribut fisik diukur dengan peralatan 
modern perbankan, arsitektur 
bangunan bank yang modern, 
terpisahnya ruang divisi, ruang sholat, 
staf wanita menggunakan jilbab, tutup 
pada saat sholat jumat. 

Bukti-bukti empiris yang dilakukan 
pada Bank-bank Syariah di Indonesia dengan 
menggunakan metoda yang berbeda-beda 
membuktikan bahwa layanan kualitas 
mempengaruhi kepuasan nasabah dalam 
bertransaksi di bank syariah, serta juga 
membuktikan bahwa kualitas layanan perlu 
ditingkatkan dalam usaha meningkatkan 
kinerja bank syariah ke depannya, penelitian-
penelitian itu antara lain dilakukan 
menggunakan model CARTER dengan 
analisis LISREL (Antonio, 2000). Astuti 
(2009) menggunakan model CARTER dengan 
teori fuzzy, Bakhtiar (2011) menggunakan 
analisis Structural Adequacy Model (SEM); 
Exmawati (2014) menggunakan analisis 
regresi berganda, Dini Ratih Priyanti 
menggunakan model CARTER dianalisis 
dengan metode analisis kepentingan kinerja 
(Importance Performance Analysis of Service 
Quality Dimension). 

Bukti-bukti empiris yang dilakukan 
pada Bank-bank Syariah di negara-negara lain 
dengan menggunakan metode yang berbeda-
beda juga membuktikan bahwa layanan 
kualitas mempengaruhi kepuasan nasabah 
dalam bertransaksi di bank syariah, serta juga 
membuktikan bahwa kualitas layanan perlu 
ditingkatkan dalam usaha meningkatkan 
kinerja bank syariah ke depannya, penelitian-
penelitian itu antara lain menggunakan model 
CARTER, Abedniya et al (2011), 
menggunakan model CARTER, Abhraheem et 
al (2011), menggunakan SERVQUAL dengan 
metode regresi berganda, Badara, et al (2013) 
menggunakan model CARTER dengan metode 
Structural Equation Model (SEM ), Saghier et 
al (2013) menggunakan SERVQUAL dengan 
metode regresi berganda, Ridwan et al (2014), 
menggunakan Model CARTER dengan 
metode regresi berganda. 
Penutup 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa Bank Syariah dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
nasabah dengan menerapkan 5 dimensi 
pelayanan dalam operasional bank sehari-hari 

diantaranya adalah assurance, realiability, 
tangible, empathy, responsivienes, dan 
compliance. Penerapan assurance dalam aspek 
pelayanan meliputi kemampuan para pegawai 
dalam menyampaikan kebenaran informasi 
akan suatu produk dan layanan yang diberikan 
oleh pihak bank. Reliability menuntut para 
pegawai handal dalam menghadapi komplain 
dari pelanggan. Empathy merupakan 
perwujudan rasa peduli para pegawai bank 
akan masalah yang sedang dialami oleh 
nasabah. Responsivienes menuntut pegawai 
agar cepat tanggap dalam melayani nasabah. 
Compliance merupakan komitmen yang 
dimiliki pegawai bank dalam menegakkan 
aturan yang berlaku. Penerapan seluruh 
dimensi tersebut dalam pelayanan dapat 
berpengaruh terhadap keputusan nasabah 
untuk menggunakan produk ataupun jasa yang 
diberikan oleh Bank Syariah.  
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh work family 
konflik secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo, 2) mengetahui pengaruh secara parsial human relation 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPR Konvensional di Sidoarjo, 3) 
mengetahui secara parsial stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada 
BPR Konvensional di Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatory 
dengan 98 responden, yang meliputi karyawan pada BPR Buduran Konvensional 
di Sidoarjo. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS versi 18. Hasil 
menunjukkan bahwa Work family konflik bernilai negatif sebesar 3.40% dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPR Konvensional di 
Sidoarjo. Human relation  bernilai positif sebesar 5.71% dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada BPR Konvensional di Sidoarjo. Stres kerja 
bernilai negatif sebesar 5.27% dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 
pada BPR Konvensional di Sidoarjo. 

Kata Kunci : Work family conflict, Human Relation, Stres kerja, Kepuasan Kerja. 
 
Pendahuluan 

Di Indonesia peran lembaga Keuangan 
bank sangat dominan dalam pertumbuhan 
ekonomi tak terkecuali keberadaan BPR 
Konvensional di Sidoarjo yang selalu 
memberikan pelayanan yang baik kepada 
masayarakat dengan produk tabungan dan 
kredit. BPR Konvensional di Sidoarjo 
merupakan salah satu BPR yang sangat 
memperhatikan kinerja karyawan dan 
kepuasan kerja karyawan. Perhatian lebih 
terhadap karyawan yang mengalami work 
family konflict dapat terlihat dengan rutinitas 
kegiatan doa bersama pada pagi hari dengan 
membangun semangat dan mendengar 
berbagai keluhan permasalahan karyawan, 
human relation antar karyawan dan atasan 
diusahakan berjalan dengan baik dan 
senantiasa menghilangkan stres kerja yang 
dialami karyawan. WFC merupakan konflik 
yang timbul pada lingkungan pekerjaan 
terhadap hubungan keluarga, ketika individu 
lebih memilih bekerja maka dia akan 
berpotensi mengalami kendala dalam 
memenuhi kewajiban dan kebutuhan di 
keluarganya. (Agung, Krisna, & Rahyuda, 
2016). Karyawan mengalami work-family 

conflict karena jam kerja yang panjang, 
kelebihan beban kerja, tidak fleksibel dalam 
operasi kerja, dan ketatnya kebijakan 
perbankan mengenai liburan dan waktu kantor 
(Utama & Sintaasih, 2015). 

Human Relation (hubungan antar 
manusia) dalam perusahaan atau organisasi 
merupakan hal utama karena merupakan 
penghubung antara karyawan dengan sesama 
karyawan maupun karyawan dengan 
pimpinan. Kondisi lingkungan kerja juga 
merupakan faktor yang cukup penting dan 
sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
di suatu perusahaan(Musadieq & Ruhana, 
2014). Hubungan sesama manusianya tidak 
seperti orang berkomunikasi biasa, bukan 
hanya merupakan penyampaian suatu pesan 
oleh seseorang kepada orang lain, tetapi 
hubungan antara orang-orang yang 
berkomunikasi dimana mengandung unsur-
unsur kejiwaan yang amat mendalam (Widodo 
& Susanti, 2017). Human relation antara 
pengurus dan anggota dalam menciptakan 
suatu chemistry yang berkaitan dengan situasi 
kerja serta para pengurus dapat diarahkan ke 
arah yang lebih produktif dalam bekerja. 
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Interaksi antara pengurus dan anggota dalam 
lingkungan organisasi merupakan hal yang 
tidak bisa dihindarkan dan dipisahkan, 
sehingga human relation akan tumbuh dan 
berkembang dalam interaksi tersebut yang 
akan berpengaruh terhadap kinerja dan hasil 
pekerjaan. (wahyu eriyanto, Sunaryo, & 
khoirul ABS, 2018). Agar tujuan organisasi 
dapat tercapai maka harus dapat menjaga 
hubungan baik diantara orang-orang (Human 
relation) dalam organisasi supaya mereka satu 
sama lain dapat bekerja sama dengan baik 
dalam menjalankan program kerja organisasi 
atau perusahaan (Yuliani, 2017).  

Stres kerja sangat berpengaruh terhadap 
turnover intention, apabila stres kerja yang 
dirasakan karyawan sangat tinggi maka, hal 
tersebut dapat meningkatkan turnover 
intention, begitupun sebaliknya apabila tingkat 
stres kerja karyawan rendah maka hal tersebut 
dapat mengurangi tingkat turnover intention 
karyawan. Perusahaan telah berusaha 
mengurangi stres kerja karyawan dengan 
membagi pekerjaan ke bagian masing-masing 
departemen, disana juga sudah ada pembagian 
kerja dimana karyawan sudah mengetahui 
pekerjaan apa yang harus dilakukan sesuai 
dengan tugasnya masing-masing (Nazenin & 
Palupiningdyah, 2014). Faktor yang 
mempengaruhi kepuasan kerja seorang 
karyawan bisa berupa faktor psikologis, fisik, 
faktor finansialnya serta sosialnya (Dewi & 
Wibawa, 2016). untuk memperhatikan tingkat 
kepuasan  yang dirasakan karyawan dalam 
bekerja dengan memberi motivasi kerja, 
menjalin komunikasi yang baik antara atasan 
dan bawahan, antara sesama karyawan, dan 
memperhatikan stres kerja yang dialami 
karyawan (Poniasih & Dewi, 2015). kepuasan 
kerja penting untuk aktualisasi diri, karyawan 
yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak 
akan pernah mencapai kematangan psikologis 
dan pada gilirannya akan menimbulkan 
frustasi yang merupakan dampak dari stres 
pada pekerjaan (Potale & Uhing, 2015). 

Meskipun pembagian kerja sudah bagus 
dan hubungan kerja karyawan dengan atasan 
terlihat harmonis serta mempunyai tanggung 
jawab sendiri untuk pekerjaan baik secara 
individu maupun tim, namun permasalahan 
tetap terjadi,  banyak karyawan yang sering 
terlambat masuk bekerja bahkan tidak hadir 
tanpa pemberitahun terlebih dahulu. Adapun 
rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah 
work family konflik secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo ?, 2) Apakah human 
relation berpengaruh secara parsial terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo ?, 3) Apakah stres 
kerja berpengaruh secara parsial terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo?. Berdasarkan 
rumusan masalah tersebut, maka peneliti perlu 
mengambil judul: Pengaruh Work Family 
Conflict, Human Relation, dan Stres Kerja 
terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo. 

 
Kajian Pustaka/teori 
Work-family conflict 

 Work-family conflict merupakan 
bentuk konflik peran yang terbentuk dari 
berbagai tuntutan keluarga dan pekerjaan yang 
tidak dapat berjalan selaras. Work family 
konflik terbagi menjadi 3 kriteria antara lain 
1.)Time based conflict Waktu yang dibutuhkan 
untuk menjalankan salah suatu tuntutan dalam 
pekerjaan dapat mengurangi waktu untuk 
menjalankan tuntutan lainnya. 2.) Strain based 
conflict Terjadi tekanan dari salah satu peran 
mempengaruhi peran lainnya. 3)  Bahavior 
conflict Bentuk terakhir dari konflik 
pekerjaan-keluarga adalah behavior-based 
conflict, di mana pola-pola trtentu dalam 
perilaku yang tidak sesuai dengan harapan 
mngenai perilaku dalam peran lainnya. Seperti 
halnya solusi pemecahan masalah dalm 
pekerjaan disamakan dengn solusi pmecahan 
masalah  dalam  keluarga (Retnaningrum & 
Musadieq, 2016). 
Human Relation 

Hubungan antar manusia adalah suatu 
hubungan kemanusiaan yang harmonis, 
tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur 
keinginan individu demi terpadunya keinginan 
bersama. Dalam sebuah perusahaan, karyawan 
dituntut untuk memiliki hubungan 
kemanusiaan yang baik, yang diantaranya 
adalah pimpinan maupun kepada sesama 
karyawan. (Awaluddin, 2019). Istijanto dalam 
Awaluddin, 2019 mengemukakan indikator 
human relation antara laian; a) hubungan 
dengan rekan kerja, b) hubungan dengan 
atasan, c) hubungan dengan klien, d) hubungan 
dengan masyarakat. 
Stres Kerja 

Menurut Caesary et al dalam (Nazenin 
& Palupiningdyah, 2014) , menyatakan bahwa 
stres kerja terjadi dikarenakan berbagai alasan 
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antara lain beban kerja yang dirasakan terlalu 
berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas 
pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja 
yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak 
memadai yang berhubungan dengan tanggung 
jawab, konflik kerja, dan  perbedaan nilai 
antara karyawan dengan pemimpin yang 
frustasi dalam kerja. Indikator yang digunakan 
untuk variabel stres kerja yaitu physical 
environment stressors (penyebab stres dari 
lingkungan fisik), individual stressors 
(penyebab stres dari individu), dan group 
stressors (penyebab stres dari kelompok) 
(Nazenin & Palupiningdyah, 2014). 
Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang 
bersifat individual dan memilik tingkat 
kepuasan yang berbeda satu sama lain yang 
disesuaikan dengan sistem nilai yang berlaku. 
Menurut Robbins dalam (Nazenin & 
Palupiningdyah, 2014). Indikator kepuasan 
kerja sebagai berikut: a) kepuasan terhadap 
gaji/upah b) kepuasan terhadap promosi 
perusahaan c) kepuasan terhadap teman kerja 
d) kepuasan terhadap supervisi e) kepuasan 
terhadap pekerjaan itu sendiri. Berikut ini 
disajikan data hadir karyawan BPR 
Konvensional di Sidoarjo dalam tabel dibawah 
ini.  

 
Tabel 1. Data Hadir Karyawan di Bulan Juli – Desember Tahun 2019 BPR Konvensional di 

Sidoarjo 

Bulan 

Hari 
kerja 
(Hari) 

Jumlah 
Karyaw
an 
(orang) 

Jumlah 
Hari 
Kerja 
(Hari) 

Jumlah Hari Absen Karyawan 
(Hari) 

Presentase 
Tingkat 
Absen 
(%) 

   Sakit Izin  Absen Total  

Juli 26 98 1.456 6 0 11 17 0,11 

Agustus 26 98 1.456 8 6 5 19 0,13 

September 24 98 1.344 6 16 15 37 0,27 

Oktober  27 98 1.512 2 5 4 11 0,07 

November 25 98 1.400 0 3 7 10 0,07 

Desember 24 98 1.344 0 8 4 12 0,08 

   Sumber : Data olah BPR Konvensional di  Sidoarjo tahun 2019 
 
Jumlah karyawan yang tingkat 

kehadirannya fluktuatif mengindikasikan 
adanya stres kerja dalam pekerjaan karyawan, 
karyawan enggan bekerja dengan baik 
terutama jika tidak hadir tidak mengkorfirmasi 
rekan tim yang mengganggu hubungan antar 
karyawan, maka dari hal tersebut terdapat tiga 
hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat 
pengaruh work family konflik terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo, hipotesis kedua, 
terdapat pengaruh human relation terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo, Hipotesis ketiga, 
terdapat pengaruh stres kerja terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo. 
 
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan eksplanatory research 
dengan populasi berjumlah 98 karyawan. 
Teknik pengambilan sample menggunakan 
teknik sampling jenuh dimana jumlah populasi 
sama dengan jumlah sample yaitu 98 
responden yang meliputi direktur utama, 
direktur kepatuhan, manager, kepala 
operasional, teller, back office legal, customer 
service, audit internal, supervisor, marketing 
dan kolektor. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket/kuisioner dengan 15 
indikator dan 24 butir pernyataan. Alat analisis 
yang digunakan yaitu SPSS versi 18 dengan 
melakukan uji validitas, reliabititas, uji asumsi 
klasik, uji t dan uji F. Adapun kerangka 
penelitian dapat disajikan dalam gambar 
berikut. 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 
Hasil dan Pembahasan 
Uji Asumsi Klasik 
Normality Test 

Uji normalitas dilakukan pada data 
yang memiliki sebaran normal serta 

berdistribusi normal yang mewakili 
keseluruhan populasi. Uji normalitas yang 
digunakan yaitu uji normalitas secara 
statistik menggunakan bagian Kolmogorov-
Sminov dan dipilih yang signifikan, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 

Gambar 2. Normality Test 
 
 
Multicollonearity test 

Uji multikolinieritas dapat diketahui 
dengan melihat nilai VIF masing-masing 
variabel independent diantara range 1-10 
dengan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 

maka dapat disimpulkan akan terjadi 
multikolinierity pada variabel independent, 
sedangkan jika nilai VIF diatas 10, maka 
dalam model persamaan regresi terjadi 
multikolinerity. 

 
Tabel 2. Multicollonearity test 
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Heterocedasticity test 

Dalam pengujian persamaan regresi 
tidak ditemukan adanya heteroskedasitas 
dikarenakan pada gambar yang terbentuk tidak 

ditemukan adanya pengumpulan titik yang 
membentuk pola, kesemua scatterplot titik 
penyebarannya secara acak. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Heterocedasticity test 
 
Linearity test 
Uji linier dapat dilihat dengan tabel ANOVA 
dimana bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sudah benar dan sesuai dengan garis 
linear atau tidak dengan melihat nilai 
signifikansi linearity kurang dari 0,05. 

 
Tabel. 3. Hasil Pengujian Linieritas 

Variabel 
Sig. 
Linearity 

Kondisi Kesimpulan 

X1 * Y 0,00 Sig. <0,05 Linear 

X2 * Y 0,00 Sig. <0,05 Linear 

X3 * Y 0,02 Sig. <0,05 Linear 

              Sumber :data olah dari SPSS  
 
Autocorrelation Test 
Dalam Uji autokorelasi dilakukan untuk 
mencari ada tidaknya penyimpangan dengan 
menggunakan tabel Durbin Watson. 
Penyimpangan autokorelasi merupakan 
korelasi yang terjadi antara residual dalam satu 
pengamatan. Berdasarkan hal tersebut maka 

tidak terjadi korelasi dikarenakan nilai Durbin 
Watson sebesar 1.762 dengan nilai dU=1,7326 
dan nilai dL= 1,6039. Dengan jumlah sampel 
98 karyawan maka du<d<4-du, 
1,7326<1,762<4-1,7326 jadi tidak terjadi 
autokorelasi pada persamaan regresi ini.. 

                       
Tabel. 4. Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summaryb 

Change Statistics 

Durbin-Watson df2 Sig. F Change 
96 .000 1.762 

Predictors: (constant),Work Family Conflict, Human Relation, Stres Kerja. 
Dependent Variabel: Kepuasan kerja Karyawan 
Sumber : Output Data SPSS,18.0 
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Hipothesis testing 
 

 
               Gambar 4. Framework for SPSS versi 18 analysis results processed 
 

 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

bahwa besarnya pengaruh work family konflik 
bernilai negatif sebesar 3.40% dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo. Hal ini mengartikan 
bahwa semakin kecil work family konflik yang 
dialami karyawan maka kepuasan kerja 
karyawan semakin besar. Human relation  
bernilai positif sebesar 5.71% dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo. Hal ini mengartikan 

bahwa semakin besar human relation yang 
dialami karyawan maka kepuasan kerja 
karyawan semakin besar. Begitupun dengan 
variable Stres kerja bernilai negatif sebesar 
5.27% dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada BPR Konvensional di Sidoarjo. 
Hal ini mengartikan bahwa semakin kecil stres 
kerja yang dialami karyawan maka kepuasan 
kerja karyawan semakin besar. Hal ini dapat 
dilihat dalam tabel berikut. 

 
Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 
Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.248 3.149  .742 

Total_X1 -.340 .091 -.448 .3435 

Total_X2 .571 .177 .509 3.770 

Total_X3 -.527 .196 -.262 2.491 

Sumber : Output Data SPSS, 18.0 
Berdasarkan hasil table diatas dapat dilhat dan dijelaskan bahwa persamaan yang diperoleh sebagai 
berikut : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Y = 2,248 - 0,340 X1 + 0,571 X2 - 0,527 X3 + e 
 
Pembahasan 

Hipotesis pertama, Work family conflik 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada BPR Konvensional di Sidoarjo. 
Karyawan yang mengalami konflik keluarga 
akan terasa malas dalam bekerja, kurang 
bergairah bahkan sulit menyelaraskan waktu 

dan peran antara keluarga dan pekerjaan. 
Sejalan dengan hasil penelitian (Utama & 
Sintaasih, 2015) menyatakan pengaruh 
signifikan yang negatif pada variabel work-
family conflict terhadap komitmen 
organisasional karyawan dan kepuasan kerja. 
Work family conflicy yang terjadi dapat 
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disebabkan peran ibu rumah tangga, peran 
sebagai seorang ibu yang anaknya dititipkan di 
day care, konflik keluarga dengan pasangan, 
konflik keluarga dengan mertua, konflik 
keluarga dengan anak, tidak dapat melakukan 
pekerjaan memasak dikarenakan harus kerja 
masuk pagi, tidak dapat menjemput anak, tidak 
dapat makan bersama dikarenakan kerja 
lembur yang diwajibkan direksi. Hal inilah 
yang dapat menyebabkan kemunduran 
pencapaian target dalam bekerja. Jadi Work 
family conflict semakin tinggi terjadi maka 
kepusan kerja karyawan akan semakin turun. 

Hipotesis kedua, Human Relation 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada BPR Konvensional di Sidoarjo. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, 
human relation yang ada di BPR Konvensional 
di Sidoarjosangat baik. Hal ini didukung oleh 
penelitian Awaluddin, 2019 yang menyatakan 
human relation berpengaruh secara parsial dan 
signifikan terhadap etos kerja karyawan CV 
Jaya Artha Sejahtera. Semua karyawan diberi 
kesempatan untuk saling mengenali karyawan 
satu sama lain dengan kegiatan apel  pagi dan 
doa bersama, variasi pekerjaan yang tinggi 
akan memunculkan kekompakan kerja tim 
yang hal ini dilakukan secara bersama sama 
baik tim marketing dalam mencapai target 
maupun tim kolektor dalam penagihan yang 
kesemuanya berorientasi pada peningkatan 
baki debet bank. Hubungan yang baik anatar 
karyawan, atasan dan kepada nasabah dapat 
dilihat dari kegiatan pelayanan yang dilakukan 
misalnya melayani nasabah maksimal 10 
menit dengan harapan bekerja secara cekatan 
dan memberikan pelayanan prima. Jadi human 
relation karyawan sangat berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo. 

Hipotesis ketiga, Stres kerja 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada BPR Konvensional di Sidoarjo. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa stres 
kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo. Pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo sangat terbiasa 
dengan kerja berdasarkan target, para 
marketing terkadang sudah melakukan upaya 
maksimal untuk mencapai peringkat lending 
kredit yang tinggi tetapi hasil dilapangan 
sangat sedikit, begitu juga bagian kolektor 
senantiasa melakukan penagihan tetapi debitur 
yang membayar masih dibawah baki debet 

outstanding debitur yang ditentukan. Hal ini 
didukung dengan hasil penelitian (Poniasih & 
Dewi, 2015) yang menyatakan stres kerja 
berpengaruh signifikan negatif terhadap 
kepuasan kerja. Rasa stres dalam bekerja 
sangat dirasakan akibat tuntutan pekerjaan, 
bahkan lingkungan fisik dan suasana kantor 
yang panas, bising, ruangan kantor yang tidak 
tertata dengan baik dapat membuat karyawan 
sangat stres dalam bekerja. 
 
Penutup 
Simpulan 
1. Work family konflik bernilai negatif 

sebesar 3.40% dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada BPR 
Konvensional di Sidoarjo. Berbagai peran 
di keluarga dan pekerjaan yang 
pencapaiannya tidak selaran dapat 
mempengaruhi pencapaian target dan 
kepuasan dalam bekerja. Hal ini 
diselesaikan dengan koordinasi tiap hari 
antar tim dan direksi. 

2. Human relation  bernilai positif sebesar 
5.71% dan signifikan terhadap kepuasan 
kerja karyawan pada BPR Konvensional di 
Sidoarjo. variasi pekerjaan yang tinggi akan 
memunculkan kekompakan kerja tim yang 
hal ini dilakukan secara bersama sama baik 
tim marketing dalam mencapai target 
maupun tim kolektor dalam penagihan 
yang kesemuanya berorientasi kepada 
kepuasan kerja. 

3. Stres kerja bernilai negatif sebesar 5.27% 
dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada BPR Konvensional di 
Sidoarjo. Karyawan BPR Konvensional di 
Sidoarjo senantiasa meminimalkan konflik 
yang terjadi dikeluarga yang disebabkan 
pengasuhan anak agar dapat bekerja dengan 
lebih baik, hubungan dengan rekan kerja 
selalu terjaga dengan bersama sama 
menyelesaikan pekerjaan sesuai target dan 
waktu yang ditentukan, lingkungan kerja 
yang nyaman, pengaturan meja yang rapi 
serta suhu ruangan yang tidak panas dapat 
meminimalkan stres kerja dan dapat 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 
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Abstract 

This study aims to know the interaction of gibberellin hormone and organic 
fertilizer on the growth and yield of Japanese cucumber plant, to know the effect 
of single factor of gibbereline hormone and organic fertilizer  to growth and yield 
of japanese cucumber plant.  The study using  a Randomize Block Design 
arranged in a split plot consisting of two factors that were repeated three times. 
The main plot are concentrations of the hormone giberelin (ppm) (G) with 4 levels 
namely control (G0), 100 (G1), 200 (G2), and 300 (G3). The subplot is a dose of 
organic fertilizer liquid banana peel (ml) (P) with 4 levels namely control (P0), 30 
(P1), 60 (P2), and 90 (P3). The data was analyzed using a 5% ANOVA test and 
further tested with DMRT of 5%. The results showed that there was a noticeable 
interaction betwen a combination of 300 ppm of giberelin hormone concentration 
and a 90 ml (G3P3) dose of banana peel liquid organic fertilizer against all 
observation variables.  The highest plant yields were the total fruit weight in the 
treatment of gibberellin hormone concentration of 300 ppm / plant and the dose of 
liquid organic fertilizer for banana peel 90 ml / plant (G3P3) of 1344.37 gr / 
plant. 

Keywords: Giberelin Hormone Concentration, Liquid Organic Fertilizer, Japanese 
Cucumber 

 
Pendahuluan 

Mentimun termasuk family Cucumber 
yang mempunyai jenis beragam, salah satunya 
adalah mentimun jepang  (Cucumis sativus L. 
Japonese Var Roberto 92), yang memiliki nilai 
ekonomi tinggi serta diperkaya akan serat, 
protein, karohidrat, kalium, vitamin A dan C. 
Menurut Suryaman (2017) bahwa kebutuhan 
masyarakat Indonesia akan sayuran tergolong 
tinggi dan selalu meningkat. Namun, 
rendahnya kualitas dan produktivitas tanaman 
ini menjadi kendala utama produk 
hortikultura. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan 
produktivitas tanaman mentimun yaitu dengan 
pemberian zat pengatur tumbuh yaitu hormon 
dan pupuk cair. Menurut Prihatmanti (2002) 
dalam Ramadhani et al (2019) suatu zat dapat 
dikatakan menjadi zat pengatur jika ia adalah 
senyawa organic dan memiliki kemampuan 
untuk menghambat, mendorong, atau 
mengubah pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman secara kualitatif. Salah satu jenis 
hormon yang berperan yaitu Giberelin.  
Menurut Oktavian et al (2016) ada beberapa 

kendala dalam membudidayakan mentimun 
yaitu lebih sedikitnya jumlah bunga jantan 
daripada betina serta rendahnya produksi bauh 
tersebut. Dari hasil penelitian Cahyani et al 
(2014)  bahwa pemberian 200 ppm giberelin 
dapat meningkatkan terhadap bobot buah, 
pengurangan jumlah biji pada mentimun 
mercy. Hal ini juga sependapat Suryaman 
(2017) dengan penggunaan giberelin dengan 
konsentrasi 200 ppm  menunjukkan adanya 
pengaruh nyata pada jumlah daun dan tinggi 
tanaman.  

Selain itu, salah satu upaya agar 
produksi tanaman mentimun jepang menjadi 
lebih tinggi adalah dengan melakukan 
penambahan unsur hara. Penggunaan pupuk 
organik dengan kulit pisang dapat mencukupi 
unsur hara tersebut. Menurut Satenya (2016) 
dalam Mahyudin et al (2019) bahwa kulit 
pisang yang kaya akan mineral dan senyawa- 
senyawa organik dapat membantu 
pertumbuhan tanaman. Menurut hasil 
Mahyudin et al (2019).   penggunaan pupuk 
organik kulit pisang (60ml/tanaman) dapat 
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berpengaruh nyata terhadap cabang produktif  
dan berat buah. 

Penggunaan hormon giberelin yang 
dipadukan dengan pupuk organik kulit pisang 
diharapkan akan dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman yang lebih baik dan 
selanjutnya dapat meningkatkan hasil produksi 
tanaman.  maka perlu dilakukan penelitian 
tentang Interaksi hormone giberelin dengan 
pupuk organic cair kulit pisang pada tanaman 
mentimun jepang 

Perumusan masalah penelitian ini 
sebagai berikut : 1) bagaimana pengaruh 
interaksi pemberian hormone giberelin dan 
pupuk organik cair kulit pisang dan pengaruh  
masing-masing faktor yaitu hormon giberelin 
dan pupuk organic cair kulit pisang pada 
pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun 
jepang  (Cucumis sativus L. Japonese Var 
Roberto 92);  

Tujuan penelitian adalah mengetahui : 
1) interaksi antara konsentrasi antara hormon 
giberelin dan pupuk organik cair kulit pisang 
serta 2) mengetahui  pengaruh masing-masing 
pemberian hormon giberelin dan pemberian 
POC kulit pisang pada pertumbuhan dan hasil 
tanaman mentimun jepang. 
 
Kajian Pustaka 
Zat Pengatur Tumbuh Giberelin 

Giberelin adalah zat pengatur tumbuh 
yang sangat berperan pada tanaman buah-
buahan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
hasil baik kuntitas maupun kualitas. 
Pemberian GA3 (asam giberelin) pada 
tanaman anggur Bali saat sebelum bunga 
mekar dapat mempermanis dan mengurangi 
jumlah biji secara signifikan, namun 
mengurangi ukuran buah (Astawa et al, 2015). 

Zat pengatur tumbuh seperti giberelin 
(GA3) akan  meningkatkan hasil dan kualitas 
umbi. Peran utama giberelin adalah untuk 
mengembangkan benih, memanjangkan organ 
dan mengendalikan waktu berbunga. Karena 
giberline mampu menggantikan panjang hari 
kritis yang dibutuhkan oleh tanaman untuk 
melakukan pembungaan,  hormon ini dapat 
memicu vernalisasi, yaitu berbunga pada 
musim dingin atau lebih awal.  

Hasil penelitian Annisah (2009) dalam 
jurnal Cahyani et al (2014) menyebutkan 
bahwa giberelin berperan pada pembentukan 
buah tanpa biji pada semangka (partenokarpi). 
Didapatkan hasil terbaik buah tanpa biji pada 
konsentrasi hormon 150 ppm.  

Dari hasil penelitian  Cahyani et al 
(2014), 200 ppm hormon giberelin dapat 
berpengaruh secara nyata terhadap bobot buah 
dan pengurangan jumlah biji pada tanaman 
buah mentimun mercy. 
Pupuk Organik Cair 

 Pupuk organic cair memiliki lebih dari 
satu unsur yang didapatkan dari penguraian 
sisa tanaman, sisa hewan dan manusia 
(Hasyiatun et al 2015). Lebih lanjut 
Simarmata (2005) menyatakan bahwa pupuk 
organik cair dihasilkan dari fermentasi bahan 
organik yang mengandung asam amino, 
fitohormon dan vitamin. 

Pupuk cair berfungsi untuk 
meningkatkan pertumbuhan mikroba maupun 
rhizosfir tanah. Menurut Mufida (2013:27) 
dalam Risky et al (2015) mengatakan bahwa 
pembuatan pupuk organic dari kulit pisang 
dilakukan dengan cara melumatkan pisang 6 
kg, 3 kg gula dan 1 liter air bersih. Lalu 
diinkubasikan selama 5 – 7 hari. 

Mahyuddin (2019) mengatakan bahwa  
pemberian 60 ml/tanaman pupuk organic cair 
kulit pisang dapat berpengaruh nyata terhadap 
jumlah cabang produktif yaitu 9,48 cabang dan 
dengan rataan berat buah tertinggi sebesar 5,73 
kg.  

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan RAK 
dalam Petak Terbagi (split plot). Terdapat 16 
kombinasi perlakuan dan terdiri dari 3 kali 
ulangan. Petak utama yaitu konsentrasi 
hormon giberelin dengan 4 taraf : Kontrol 
(G0), 100 ppm (G1), 200 ppm (G2),  dan 300 
ppm (G3). Anak petak yaitu beberapa dosis 
pupuk organic cair 4 taraf dosis pupuk 
organic  yaitu Kontrol (P0), 30 ml (P1), 60 ml 
(P2), dan 90 ml (P3). Semua data dianalisis 
dengan Anova 5 % dilanjutkan dengan 
DMRT.  

Variabel pengamatan  antara lain : 
tinggi  tanaman, luas  daun, jumlah daun, 
diameter batang, jumlah bunga, jumlah buah 
per tanaman, jumlah total bobot buah, 
panjang buah, dan diameter  buah yang 
dilakukan pada saat buah sudah dipanen.  

 
Hasil dan Pembahasan 
Tinggi Tanaman 

Hasil analisis menunujukkan interaksi 
nyata pada tinggi tanaman mentimun jepang 
pada umur pengamatan 14, 21, 28 dan 35 
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HST. Hasil Uji Duncan’s taraf 5% dilihat pada Tabel 1: 
 
 

Tabel 1: Rerata Tinggi Tanaman Mentimun Jepang Terhadap Konsentrasi Hormon 
Giberelin (G) dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P). 

Perlakuan 
Rerata Tinggi Tanaman (cm) 

14 HST 21 HST 28 HST 35 HST 
G0P0 12.19 a 22.31 a 36.56 a 75.76 a 
G0P1 13.93 ab 25.93 ab 43.56 a 80.07 ab 
G0P2 16.25 bc 28.96 b 46.60 b 84.86 b 
G0P3 19.09 d 36.28 c 57.62 cd 92.21 bc 
G1P0 12.98 ab 23.43 a 37.70 ab 74.98 a 
G1P1 15.36 bc 26.54 ab 41.25 ab 79.12 ab 
G1P2 17.22 c 31.28 bc 47.99 b 89.09 bc 
G1P3 20.79 de 37.24 c 56.20 cd 97.53 c 
G2P0 13.71 ab 24.43 ab 38.63 ab 84.47 b 
G2P1 15.18 b 29.68 bc 44.16 b 85.03 b 
G2P2 16.41 bc 33.86 c 55.43 c 90.94 bc 
G2P3 21.74 e 36.43 c 62.53 d 101.57 c 
G3P0 14.56 b 26.63 ab 41.95 bc 79.62 ab 
G3P1 15.90 bc 29.83 bc 44.58 b 86.87 b 
G3P2 20.45 de 38.40 c 55.29 c 96.50 bc 
G3P3 24.34 f 46.86 d 78.47 e 137.43 d 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama 
tidak berbeda nyata pada uji Duncan (α = 0,05). 

Terdapat interaksi nyata antara 
pemberian konsentrasi hormon giberelin dan 
dosis pupuk organik cair kulit pisang terhadap 
variabel pengamatan tinggi tanaman. Rerata 
hasil tertinggi terdapat pada perlakuan 
konsentrasi hormon giberelin 300 
ppm/tanaman dan dosis pupuk organik cair  
kulit pisang 90 ml/tanaman  (G3P3)  yaitu 
24.34 cm, 46.86 cm, 78.47 cm, dan 137.43 cm 
pada umur pengamatan 14, 21, 28, dan 35 
HST dan perlakuan terendah ditunjukkan pada 
perlakuan tanpa konsentrasi hormon giberelin 
dan tanpa dosis pupuk organik cair kulit 
pisang (G0P0) pada semua umur pengamatan. 
Hal ini diduga dengan dosis pupuk organik 
cair kulit pisang yang berbeda mampu 
meningkatkan tinggi tanaman, dengan 
pemberian pupuk organik cair kulit pisang 
sebanyak 90 ml/tanaman, maka tanaman dapat 
tumbuh lebih cepat. Hal ini mengakibatkan 
adanya perbedaan biologi, fisik dan kimi 
tingkat kesuburan yang dihasilkan dan 
berpengaruh pada produksi tanaman mentimun 
jepang. 

Pertambahan tinggi tanaman pada 
tanaman mentimun jepang sangatlah erat 

kaitannya dengan pemberian unsur hara makro 
seperti kalium, nitrogen dan fosphor. Adanya 
aktivitas meristem apical dapat membuat 
tanaman tumbuh menjadi semakin tinggi. Hal 
ini sependapat dengan  Taufiket al (2010) 
bahwa cukup tingginya kebutuhan unsur hara 
kalium. Kalium (K) merupakan suatu zat yang 
berperan sebagai unsur pengangkut di dalam 
tanaman. Apabila jumlah unsur kalium untuk 
kebutuhan tanaman terbatas, maka translokasi 
unsur kalium ke jaringan maristematik dapat 
terjadi dengan mudah. Kalium kemudian akan 
terkumpul pada titik tumbuh dan mengaktifkan 
enzim serta proses fotosintesis. 
Jumlah Daun 

Terdapat interaksi yang nyata antara 
pemberian konsentrasi hormon giberelin (G) 
dan pupuk organik cair kulit pisang (P) 
terhadap jumlah daun tanaman mentimun 
pada umur pengamatan 21, 28, dan 35 HST 
namun tidak terdapat interaksi yang nyata 
pada umur pengamatan 14 HST. Perlakuan 
terbaik pada Uji DMRT taraf 5% pada umur 
pengamatan 14 HST dapat dilihat pada Tabel 
2. 
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Tabel 2: Rerata Jumlah Daun Tanaman Mentimun Jepang Terhadap Konsentrasi 
Hormon Giberelin (G) dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P)  

Perlakuan Jumlah Daun14 HST 
Konsentrasi Hormon Giberelin (G)  
G0 (Tanpa Hormon Giberelin) 2,58 a 
G1 ( 100 ppm/tanaman ) 3,00 b 
G2 ( 200 ppm/tanaman ) 3,02 b 
G3 ( 300 ppm/tanaman ) 3,36 c 

Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P)  
P0 ( Tanpa Pupuk Organik Cair Kulit Pisang ) 2,47 a 
P1 ( 30 ml/tanaman) 2,77 b 
P2 ( 60 ml/tanaman ) 3,11 c 
P3 ( 90 ml/tanaman) 3,60 d 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama 

tidak berbeda nyata pada uji Duncan (α = 0,05). 

 
Dari Tabel 2 ditemukan adanya 

pengaruh yang nyata antara pemberian 
konsentrasi hormon giberelin (G) dan dosis 
pupuk organik cair kulit pisang (P) terhadap 
jumlah daun  tanaman mentimun jepang  
pada  umur 14 HST dengan perlakuan terbaik 
terdapat pada perlakuan 300 ppm/tanaman 
(G3) dengan rerata jumlah daun sebesar 3.36 
helai dan 90 ml/tanaman (P3) dengan rerata 
sebesar 3.60 helai daun tanaman mentimun 
jepang. 

Dari Tabel 2 diketahui bahwa tidak ada 
interaksi yang nyata pada pengamatan umur 
14 HST. Hal ini dapat disebabkan karena 
kurangnya unsur nitrogen yang diserap yang 
menyebabkan daun menjadi agak kekuningan 
dan kurngnya penyinaran sehingga 

pertumbuhan daun kurang maksimal. Hal ini 
sesuai pendapat dari Lestari (2018)  
menyatakan bahwa apabila tanaman cukup 
akan unsur hara N. maka fotosintesa dapat 
berjalan, warna daun lebih hijau dan lebih 
baiknya pertumbuhan vegetatif pada tanaman 
tersebut, dan begitu juga sebaliknya, jika 
tanaman kekurangan N maka daun akan 
berwarna lebih kuning. 

Terdapat interaksi yang nyata anatara 
pemberian konsentrasi hormon giberelin (G) 
dan dosis pupuk organik cair kulit pisang (P) 
terhadap jumlah daun  tanaman mentimun 
jepang pada pengamatan umur 21, 28 dan 35 
HST . Perlakuan terbaik dilakukan Uji 
Duncan’s taraf 5% pada pengamatan dapat 
dilihat pada Tabel 3 : 

 
Tabel 3: Rerata Jumlah Daun Tanaman Mentimun Jepang Terhadap Konsentrasi 

Hormon Giberelin (G) dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P)  

Perlakuan 
Rerata Jumlah Daun (helai) 

21 HST 28 HST 35 HST 
G0P0 3.08 a 7.92 ab 18.00 a 
G0P1 3.75 ab 9.00 b 20.44 bc 
G0P2 4.25 bc 9.67 bc 21.22 bc 
G0P3 5.50 cd 12.75 e 24.44 de 
G1P0 3.67 ab 8.25 ab 19.33 ab 
G1P1 4.08 b 9.42 bc 21.11 bc 
G1P2 4.50 bc 10.17 c 22.00 cd 
G1P3 5.83 d 12.08 e 24.56 de 
G2P0 3.75 ab 8.00 ab 19.89 b 
G2P1 4.00 b 9.67 bc 21.44 c 
G2P2 5.25 cd 11.33 de 23.33 d 
G2P3 7.17 e 12.75 e 25.56 e 
G3P0 3.58 ab 7.83 a 20.11 bc 
G3P1 4.92 c 8.83 ab 22.22 cd 
G3P2 5.67 d 12.58 e 26.22 e 
G3P3 7.08 e 15.08 f 28.56 f 
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Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang 
sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan α (0,05).  

Dari Tabel 3 diketahui bahwa pada 
pengamatan jumlah daun pada 90 ml/tanaman 
(P3) menunjukan nilai rata-rata tertinggi, hal 
ini diduga karena pada kombinasi penggunaan 
konsentrasi hormon giberelin dan dosis pupuk 
organik cair kulit pisang menunjukkan peran 
penting selama pertumbuhan tanaman dengan 
unsur  hara yang terkandung pada pupuk 
organik cair kulit pisang diduga telah 
mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman yang 
didukung oleh pemberian hormon giberelin. 
Supartha et al (2012) menjelaskan adanya 
asam humat dan asam folat pada pupuk 
organic dapat dapat mempercepat 
pertumbuhan tanaman. Selain kedua zat 
tersebut, zat pengatur tumbuh dalam pupuk 
organik juga dapat mempercepat pertumbuhan 
tanaman. Frekuensi pemberian pupuk pada 
konsentrasi yang berbeda akan memberikan 
pengaruh pada pada hasil produksi dan jumlah 
daun, yamg mana jika frekuensi pemberian 
pupuk pada frekuensi yang tepat, maka laju 
pembentukan daun juga akan lebih cepat.  

Apabila unsur cahaya matahari serta 
unsur hara yang tersedia untuk tanaman adalah 

pada jumlah yang besar, maka dapat jumlah 
cabang daun yang tumbuh akan meningkat. 
Menurut Prasetyo (2019) tercukupinya unsur 
hara pada tanaman dapat menyebabkan 
pertambahan jumlah daun jika dosis yang 
diberikan sesuai. Dimana hal itu dapat 
mempermudah unsur hara masuk kedalam 
akar yang mengakibatkan pembentukan daun 
terpacu. 
Luas Daun 

Terdapat interaksi yang nyata antara 
pemberian konsentrasi hormon giberelin (G) 
dan dosis pupuk organik cair kulit pisang (P) 
pada luas daun  umur 21, 28, dan 35 HST 
namun tidak terdapat interaksi yang nyata 
pada umur pengamatan 14 HST. Perlakuan 
terbaik dapat dilihat pada Tabel 4. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui 
bahwa terdapat interaksi yang nyata terhadap 
luas daun mentimun jepang pada  umur 
pengamatan 21, 28 dan 35 HST.  Perbedaan 
antara perlakuan yang terbaik terhadap luas 
daun tanaman dapat dilihat pada Tabel 5 : 

  
Tabel 4: Rerata Luas Daun Tanaman Mentimun Jepang Terhadap Konsentrasi 

Hormon Giberelin (G) dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P)  

Perlakuan 
Rerata Luas Daun (cm2) 

21 HST 28 HST 35 HST 
G0P0 33.82 a 38.37 a 205.31 a 
G0P1 41.58 ab 43.58 ab 213.38 ab 
G0P2 47.12 b 50.85 ab 225.97 b 
G0P3 52.92 bc 56.24 c 238.06 bc 
G1P0 33.04 a 41.02 ab 217.41 ab 
G1P1 36.03 ab 43.79 ab 216.43 ab 
G1P2 40.63 ab 51.64 b 236.27 bc 
G1P3 49.40 b 70.08 d 252.01 c 
G2P0 37.33 ab 47.40 ab 223.91 ab 
G2P1 46.71 b 50.43 ab 231.29 b 
G2P2 57.30 bc 55.95 b 234.11 bc 
G2P3 63.64 c 63.61 cd 252.80 c 
G3P0 30.29 a 49.29 ab 213.97 ab 
G3P1 51.18 b 61.09 cd 241.98 bc 
G3P2 55.91 bc 70.63 d 255.56 c 
G3P3 64.25 d 88.02 d 289.08 d 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang 
sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan (α = 0,05). 
 

Dari hasil tabel analisis diatas 
menunjukkan bahwa pada setiap perlakuan 

untuk pemberian dosis pupuk organik cair 
kulit pisang dengan taraf (P3) 90 ml/tanaman 
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memiliki hasil tertinggi. Hal ini diduga karena 
daun yang lebih luas dan tidak saling 
menaungi akan mendapat kesempatan yang 
lebih besar dalam memanfaatkan cahaya 
matahari yang sehingga hasil dari 
fotosintesisnya akan lebih baik.  

Diameter Batang 
Terdapat interaksi yang nyata antara 

pemberian konsentrasi hormon giberelin (G) 
dan dosis pupuk organik cair kulit pisang (P) 
terhadap diameter batang tanaman mentimun 
jepang pada umur pengamatan 28 dan 35 HST. 

 
Tabel 5 : Rerata Diameter Batang Tanaman Mentimun Jepang Terhadap Konsentrasi Hormon 

Giberelin (G) dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P)  

Perlakuan 
Rerata Diameter batang 

28 HST 35  HST 
G0P0 0.195 a 0.210 a 
G0P1 0.208 ab 0.222 ab 
G0P2 0.216 ab 0.227 ab 
G0P3 0.224 ab 0.238 ab 
G1P0 0.202 a 0.216 ab 
G1P1 0.221 ab 0.235 ab 
G1P2 0.222 ab 0.234 ab 
G1P3 0.252 ab 0.256 ab 
G2P0 0.210 ab 0.225 ab 
G2P1 0.224 ab 0.238 ab 
G2P2 0.225 ab 0.240 ab 
G2P3 0.253 ab 0.262 ab 
G3P0 0.218 ab 0.230 ab 
G3P1 0.208 ab 0.222 ab 
G3P2 0.267 b 0.279 b 
G3P3 0.307 b 0.318 c 

Keterangan: Angka-angka yang diik ti dengan huruf yang sama pada kolom yang 
sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan (α = 0,05). 

 
Dari hasil analisis, didapatkan bahwa 

pada setiap pengamatan perlakuan konsentrasi 
hormon giberelin 300 ppm/tanaman dan dosis 
pupuk organik cair  kulit pisang 90 
ml/tanaman  (G3P3) memiliki hasil tertinggi. 
Hal ini diduga karena perbedaan pemberian 
konsentrasi hormon giberelin dan dosis pupuk 
organik cair kulit pisang mengakibatkan 
adanya perbedaan secara fisik, biologi dan 
kimia pada tingkat kesuburan yang dihasilkan. 
Setiap tanaman akan memanfaatkan secara 
optimal kondisi lingkunganya yang sesuai 
dengan tingkat kesuburan tanahnya. Sehingga 
dapat memberikan peluang bagi tanaman 
mentimun jepang untuk mendapatkan unsur 
hara yang dibutuhkan oleh tanaman, dengan 
memanfaatkan kandungan yang ada didalam 

pupuk organik cair kulit pisang tersebut 
dengan secara maksimal dan dapat 
meningkatkan tinggi tanaman mentimun 
jepang. Hal tersebut terjadi karena tingginya 
kandungan fosfor (P) pada pupuk organik cair 
kulit pisang yang akan meningkatkan 
pertumbuhan akar yang secara maksimal 
sehingga dapat berpengaruh terhadap diameter 
batang dan kebutuhan unsur hara pada 
tanaman akan terpenuhi.  
Jumlah Total Bunga 

Terdapat interaksi yang nyata terhadap 
jumlah total bunga betina dan bunga jantan 
pada tanaman mentimun jepang. Perlakuan 
terbaik dengan Uji Duncan’s taraf 5% dapat 
dilihat pada Tabel 6 : 
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Tabel 6: Jumlah Total Bunga Tanaman Mentimun Jepang Terhadap Konsentrasi 
Hormon Giberelin (G) dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P). 

Perlakuan Jumlah Total Bunga Jantan Jumlah Total  Bunga Betina 
G0P0 2.11 a 11.00 a 
G0P1 2.22 a 11.33 a 
G0P2 2.67 ab 12.56 ab 
G0P3 2.78 ab 12.44 ab 
G1P0 2.89 ab 12.00 ab 
G1P1 2.67 ab 13.11 ab 
G1P2 2.33 ab 14.00 b 
G1P3 3.44 b 16.00 b 
G2P0 2.89 ab 13.33 ab 
G2P1 3.67 b 14.44 b 
G2P2 3.00 ab 14.78 b 
G2P3 4.44 bc 16.67 b 
G3P0 4.00 bc 19.44 c 
G3P1 3.89 bc 22.78 d 
G3P2 4.78 c 25.89 e 
G3P3 7.11 d 31.33 f 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang 
sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan (α = 0,05). 

Terdapat interaksi yang nyata antara 
pemberian konsentrasi hormon giberelin (G) 
dan dosis pupuk organik cair kulit pisang (P) 
terhadap jumlah total bunga baik pada bunga 
jantan maupun bunga betina pada tanaman 
mentimun jepang. Hasil Uji DMRT  taraf 5% 
menunjukkan bahwa pada perlakuan 
pemberian konsentrasi hormon giberelin 300 
ppm/tanaman dan dosis pupuk organik cair 
kulit pisang 90 ml/tanaman (G3P3) merupakan 
perlakuan dengan nilai rata-rata tertinggi pada 
bunga jantan dan bunga betina, hal ini diduga 
karena pada kombinasi penggunaan 
konsentrasi hormon giberelin dan dosis pupuk 
organik cair kulit pisang menunjukkan peran 
penting dalam masa pembungaan karena 
adanya dukungan dari perlakuan faktor 
hormon giberelin, diduga pada tanaman 
tersebut telah memenuhi kebutuhan tanaman 
sesuai kebutuhan tanaman sehingga pada 
pertumbuhan awal baik maka pada 
pertumbuhan selanjutnya juga terpenuhi.  

Untuk memaksimalkan penyerapan 
hormon giberelin pada bunga betina, 

pemberiannya harus tepat dan sesuai sehingga 
mampu memberikan hasil yang optimum serta 
fungsi dari pemberian hormon giberelin 
sendiri yaitu mempercepat proses 
pertumbuhan bunga serta meningkatkan 
jumlah bunga, Giberelin merupakan salah satu 
regulator pertumbuhan yang memiliki efek 
signifikan pada proses pembungaan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Akter et al (2007) 
dalam jurnal Hidayati et al (2019) hormon 
giberelin mampu meningkatkan aktivitas 
pertumbuhan tanaman dan dapat 
meningkatkan kecepatan pertumbuhan dan 
proses pembungaan pada tanaman 
(meningkatkan pembungaan dan memperkecil 
kerontokan bunga).  
Jumlah Total Buah per Tanaman 

Terdapat interaksi nyata antara 
perlakuan konsentrasi hormon giberelin (G) 
dan dosis pupuk organik cair kulit pisang (P) 
terhadap jumlah total buah per tanaman 
mentimun jepang. perlakuan terbaik 
dilakukan Uji DMRT taraf 5% dapat dilihat 
pada Tabel 9 dibawah ini: 

 
Tabel  7: Jumlah Total Buah per  Tanaman Mentimun Jepang Terhadap Konsentrasi 

Hormon Giberelin (G) dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P). 
Perlakuan Jumlah Total Buah per Tanaman 

G0P0 3.22 a 
G0P1 3.11 a 
G0P2 3.22 a 
G0P3 3.89 b 
G1P0 3.11 a 
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G1P1 3.44 ab 
G1P2 4.00 b 
G1P3 4.56 c 
G2P0 3.44 ab 
G2P1 4.00 bc 
G2P2 4.33 bc 
G2P3 5.00 c 
G3P0 4.89 c 
G3P1 5.78 d 
G3P2 6.22 d 
G3P3 9.11 e 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang 
sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan (α = 0,05). 

Berdasarkan hasil Uji DMRT taraf 5% 
menunjukkan bahwa pada perlakuan 
konsentrasi hormon giberelin 300 
ppm/tanaman dan dosis pupuk organik cair 90 
ml/tanaman (G3P3) merupakan perlakuan 
terbaik dengan nilai rata-rata sebesar 9.11 
buah dan hasil terendah adalah pada perlakuan  
tanpa konsentrasi hormon giberelin dan tanpa 
pemberian pupuk organik cair kulit pisang 
(G0P0) dengan hasil rerata sebesar 3.22 buah. 
Hal ini diduga karena dengan pemberian 
hormon giberelin yang tepat akan secara aktif 
merangsang seluruh jaringan tumbuhan secara 
kimiawi. Hormone giberelin akan langsung 
meresap melalui akar, batang, dan daun, 

sehingga dapat proses metabolisme pada 
tanaman menjadi lebih cepat. Capatnya proses 
metabolisme ini akan mendorong 
pertumbuhan dan meningkkatkan jumlah buah. 
Pemberian hormon giberelin mampu 
menginduksi sel sehingga dapat memperbesar 
ukuran buah.  
Jumlah Total Bobot Buah per Tanaman 

Terdapat interaksi nyata antara 
pemberian konsentrasi hormon giberelin (G) 
dan dosis pupuk organik cair kulit pisang (P) 
terhadap jumlah total bobot buah mentimun 
jepang. Perlakuan terbaik dilakukan Uji 
DMRT taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 8 : 

 
Tabel 8: Jumlah Total Bobot Buah per Tanaman Mentimun Jepang Terhadap 

Konsentrasi Hormon Giberelin (G) dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit 
Pisang (P). 

Perlakuan Jumlah Total Bobot Buah (gram)  
G0P0 551.56 a 
G0P1 581.69 ab 
G0P2 603.11 ab 
G0P3 654.93 ab 
G1P0 633.97 ab 
G1P1 657.00 ab 
G1P2 650.97 ab 
G1P3 751.77 bc 
G2P0 685.11 b 
G2P1 722.06 bc 
G2P2 760.01 bc 
G2P3 785.82 bc 
G3P0 863.07 c 
G3P1 985.63 cd 
G3P2 1040.57 d 
G3P3 1344.37 e 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang 
sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan (α = 0,05). 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa 
pemberian konsentrasi hormon giberelin dan 
dosis pupuk organik cair kulit pisang  pada 
tanaman mentimun jepang  memberikan 
pengaruh nyata terhadap bobot buah, dengan 
penggunaan konsentrasi 300 ppm/tanaman dan 
90 ml/tanaman memiliki nilai lebih. Hal ini 
karena semakin banyak konsentrasi yang 
diberikan, maka semakin banyak pula peluang 
yang dapat dihasilkan dari buah tersebut. 
Ketersediaan unsur hara dan maksimalnya 
penyerapan zat hara akan meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun. 
Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi 
hormone giberelin yang ditambahkan maka 
bobot buah yang dihasilkan akan makin besar. 
Panjang Buah 

Terdapat interaksi nyata antara 
pemberian konsentrasi hormon giberelin (G) 
dan dosis pupuk organik cair kulit pisang (P) 
terhadap panjang buah mentimun jepang. 
Perlakuan terbaik dengan Uji DMRT taraf 
5% dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini: 

 
Tabel 9: Rerata Panjang Buah Mentimun Jepang Terhadap Konsentrasi Hormon 

Giberelin (G) dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P). 
Perlakuan Rerata Panjang Buah 

G0P0 15.58 a 
G0P1 15.63 a 
G0P2 15.63 a 
G0P3 16.45 ab 
G1P0 15.71 a 
G1P1 15.77 a 
G1P2 16.07 a 
G1P3 17.33 b 
G2P0 16.30 a 
G2P1 16.30 a 
G2P2 17.42 b 
G2P3 16.39 ab 
G3P0 16.39 ab 
G3P1 19.78 c 
G3P2 20.53 c 
G3P3 23.18 d 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang 
sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan (α = 0,05) 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa pemberian konsentrasi hormon 
giberelin sebanyak 300 ppm/tanaman dan 
dosis pupuk organik cair kulit pisang 90 
ml/tanaman memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap panjang buah mentimun jepang.  Hal 
ini diduga terjadi karena dengan penggunakan 
konsentrasi hormon giberelin dan dosis pupuk 
organik cair kulit pisang yang sesuai sehingga 
dapat memberikan peluang bagi tanaman 
untuk menyerap unsur hara yang dibutuhkan 
oleh tanaman mentimun jepang sehingga akan 
memperkecil persaingan antar tanaman dan 
dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
produksi tanaman tersebut.  
Diameter Buah 

Terdapat interaksi nyata antara 
pemberian konsentrasi hormon giberelin (G) 
dan dosis pupuk organik cair kulit pisang (P) 
terhadap diameter buah mentimun jepang. 

Perlakuan terbaik dilakukan Uji DMRT taraf 
5% dapat dilihat pada Tabel 9. 

Berdasarkan Tabel di bawah ini 
menunjukkan bahwa pada perlakuan 
pemberian konsentrasi hormon giberelin 300 
ppm/tanaman dan dosis pupuk organik cair 
kulit pisang 90 ml/tanaman dapat berpengaruh 
yang nyata terhadap diameter buah. Hal ini 
diduga dapat terjadi karena penggunaan 
konsentrasi hormon giberelin dan dosis pupuk 
organik cair kulit pisang yang sesuai akan 
memberikan peluang bagi tanaman untuk 
menyerap unsur hara yang dibutuhkan 
sehingga akan memperkecil persaingan antar 
tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Cahyani et al (2014) bahwa semakin besar 
konsentrasi hormon giberelin yang diberikan, 
akan  mempengaruhi diameter buah dan 
mempengaruhi banyaknya daging buah yang 
menutup daerah lokulus. 
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Tabel 10: Rerata Diameter Buah Mentimun Jepang Terhadap Konsentrasi Hormon Giberelin (G) 

dan Dosis Pupuk Organik Cair Kulit Pisang (P). 
Perlakuan Rerata Diameter Buah (mm) 

G0P0 1.362 a 
G0P1 1.400 ab 
G0P2 1.403 ab 
G0P3 1.407 ab 
G1P0 1.410 ab 
G1P1 1.417 ab 
G1P2 1.469 ab 
G1P3 1.577 bc 
G2P0 1.475 ab 
G2P1 1.488 ab 
G2P2 1.563 bc 
G2P3 1.525 b 
G3P0 1.684 c 
G3P1 2.027 d 
G3P2 2.030 d 
G3P3 2.230 e 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada  olom yang 
sama tidak berbeda n ata pada uj  Duncan (α = 0,05). 

 
Penutup
Kesimpulan 
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
1. Terdapat interaksi nyata  pada kombinasi 

perlakuan hormon giberelin  pupuk 
organik cair kulit pisang  pada semua 
variabel pengamatan. 

2. Perlakuan terbaik  konsentrasi hormon 
giberelin 300 ppm/tanaman dan dosis 
pupuk organik cair kulit pisang 90 
ml/tanaman (G3P3)  

3. Hasil tanaman tertinggi yaitu pada jumlah 
total  bobot buah pada perlakuan 
konsentrasi hormon giberelin 300 
ppm/tanaman dan dosis pupuk organik 
cair kulit pisang 90 ml/tanaman (G3P3) 
sebesar 1344,37 gr/tanaman. 

Saran 
1. Agar dapat meningkatkan pertumbuhan  

dan hasil tanaman mentimun jepang perlu 
diberikan zat pengatur tumbuh sesuai 
kebutuhan tanaman dengan takaran yang 
sesuai. 

2. Pupuk organik cair kulit pisang dapat 
menjadi  alternatif perbaikan pertumbuhan 
dan hasil pada tanaman mentimun jepang. 

3. Pemberian hormon giberelin dan pupuk 
cair kulit pisang daat digunakan untuk 
penelitian selanjutnya  pada tanaman 
lainnya. 
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 Abstract 
The purpose of this study was to determine the factors that need to be considered 
in a hydropower system farming, to determine the income received on a 
hydropower system rice farming, to know the profitability of a hydropower system 
rice farming in a workshop in the dream of Kepanjen, Malang. The analytical 
method used to calculate the cost of production using the formula TC = TFC + 
TVC; total revenue using the formula: TR = P x Q; The advantage of farming 
using the formula (Soekartawi, 2007): П = TR - TC; hydropower system rice 
farming profitability can be determined by the formula RE = L / M x 100%. The 
results of the study indicate that there are factors that need to be considered in a 
hydroganic system, including hydroganic installations, planting media used and 
fish that are used as a source of nutrition for rice plants (fish dung). The amount 
of rice farming in the hydrological system is divided into 2, namely income from 
rice yields and income from catfish products. Hydroganic rice farming system's 
total income is Rp.7,770,338. The hydropathic rice farming system's worth is 2.4 
rupiahs, meaning that every capital spent 1 rupiahs will get a profit of 2.4 
rupiahs. 

Keywords: Profitability, Rice, Hydroganic 

 
Pendahuluan 

Pertanian merupakan sektor yang sangat 
penting peranannya dalam perekonomian di 
sebagian besar negara-negara yang sedang 
berkembang termasuk Negara Indonesia. Hal 
tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari 
peranan sektor pertanian dalam menampung 
serta memberikan kesempatan kerja bagi 
penduduk.  Salah satu sector pertanian yang 
diusahakan di Indonesia adalah  komoditas 
tanaman pangan berupa padi yang hasil 
produksinya masih menjadi bahan makanan 
pokok utama bagi para penduduk. Menurut 
Purnamaningsih (2006) Padi (Oryza sativa L) 
adalah salah satu komoditas tanaman pangan 
yang utama di Indonesia.  

Ilmu usahatani merupakan ilmu yang 
mempelajari bagaimana seseorang 
mengusahakan dan mengkoordinir factor-
faktor produksi berupa lahan dana lam 
sekitarnya sebagai modal sehingga 
memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. 
Sebagai ilmu pnegetahuan, ilmu usahatani 
merupakan ilmu yang memperlajari cara-cara 

petani menentukan, mengorganisir, dan 
mengkoordinasi penggunaan factor-faktor 
produksi seefektif dan seefisien mungkin 
sehingga usaha tersebut memberikan 
pendapatan semaksimal mungkin (Suratiyah, 
2015). Untuk memperoleh pendapatan yang 
tinggi mereka melaksanakan berbagai kegiatan 
dengan mengembangkan berbagai 
kemungkinan komoditi pertanian lain 
(diversifikasi usahatani) yang secara ekonomis 
menguntungkan jika lahan pertanianya 
memungkinkan. Pada dasarnya usahatani 
berkembang terus dari awal hanya bertujuan 
menghasilkan bahan pangan untuk kebutuhan 
keluarga, sehingga hanya merupakan 
usahatani-swasembada atau subsistence. Oleh 
karena system pengelolaan yang lebih baik 
maka dihasilkan produk berlebih dan dapat 
dipasarkan sehingga bercorak usahatani-
swasembada keuangan. Pada akhirnya karena 
berorientasi pada pasar maka menjadi 
usahatani-niaga.  

Di Bengkel Mimpi yang berada di 
Kepanjen Kabupaten Malang menerapkan 
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usahatani padi dengan system hidroganik. 
Hidroganik berasal dari kata “Hidro” dan 
“Organik” yang didefinisikan sebagai sistem 
budidaya organik dengan memadukan sistem 
hidro dan sistem organik. Sumber nutrisi 
utama dari hidroganik ini diperoleh dari pupuk 
organik padat dan cair serta air kolam yang 
ditreatment sebagai nutrisi tanaman. Terdapat 
3 komponen penting dalam aplikasi hidroganik 
yaitu: 1) Kolam; 2) pupuk organik (sebagai 
media tanam); dan 3) rangkaian wick sistem 
(Yeniarta, 2017). Dengan menerapkan system 
hidroganik yang tidak membutuhkan lahan 
yang luas, diharapkan petani dapat 
mendapatkan keuntungan yang maksimal dari 
hasil usahatani. Dengan demikian dari uraian 
di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor-faktor yang perlu 
diperhatikan dalam usahatani sistem 
hidroganik, untuk mengetahui pendapatan 
yang diterima pada usahatani padi sistem 
hidroganik, mengetahui rentabilitas usaha tani 
padi sistem hidroganikdi bengkel di mimpi 
kepanjen kabupaten malang. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat 
Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S) Bengkel 
Mimpi Hidroganik di Kepanjen Kabupaten 
Malang pada  bulan Februari 2020 – Maret 
2020. Metode pengambilan data menggunakan 
data primer dan sekunder. Untuk tahapan 
perhitungan rentabilitas usahatani padi system 
hidroganik maka digunakan metode analisis 
ini adalah sebagai berikut, biaya produksi 
dihitung dengan menggunakan rumus TC = 
TFC + TVC ;Total penerimaan dapat diketahui 
dengan menggunakan rumus : TR = P x Q; 
Keuntungan usahatani dapat diketahui dengan 
menggunakan rumus (Soekartawi,2007) :  П = 
TR – TC; Menutut Anggara (2007) rentabilitas 
usahatani padi system hidroganik dapat 
diketahui dengan rumus RE = L/M x 100%. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan 
dalam usahatani sistem hidroganik 
Instalasi Hidroganik  

Instalasi Hidroganik memiliki lebar 2 
meter dan panjang 12 meter dengan bentuk 
berupa kolam yang telah dipasang dengan 
terpal plastic biru. Rangka yang digunakan 
untuk menyusun instalasi merupakan baja 
ringan, hal itu dikarenakan kekuatannya yang 
bisa tahan lama. Pipa pvc yang digunakan di 

Bengkel Mimpi merupakan pipa dengan 
ukuran 4 inch, dengan jarak antar pipa 25 cm 
dan jarak lubang pada pipa 17.5 cm. Dalam 
satu instalasi terdapat 8 baris pipa yang satu 
baris berisi 3 pipa dengan panjang total 12 
meter. Total lubang yang ada dalam satu 
instalasi sebanyak 552 lubang.  
Media Tanam  

Pupuk yang digunakan dalam 
hidroganik padi berupa Pupuk organik yang 
berasal dari kotoran hewan yang disebut 
pupuk kandang. Kandungan unsur haranya 
yang lengkap seperti natrium (N), fosfor (P), 
dan kalium (K) membuat pupuk kandang 
cocok untuk dijadikan sebagai media 
tanam.Unsur-unsur tersebut penting untuk 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
Selain itu, pupuk kandang memiliki 
kandungan mikroorganisme yang diyakini 
mampu merombak bahan organik yang sulit 
dicerna tanaman menjadi komponen yang 
lebih mudah untuk diserap oleh tanaman. 

Komposisi kandungan unsur hara pupuk 
kandang sangat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain jenis hewan, umur hewan, 
keadaan hewan, jenis makanan, bahan 
hamparan yang dipakai, perlakuan, serta 
penyimpanan sebelum diaplikasikan sebagai 
media tanam.Pupuk kandang yang akan 
digunakan sebagai media tanam harus yang 
sudah matang dan steril. Hal itu ditandai 
dengan warna pupuk yang hitam pekat dan 
tidak berbau. Pemilihan pupuk kandang yang 
sudah matang bertujuan untuk mencegah 
munculnya bakteri atau cendawan yang dapat 
merusak tanaman. 
Budidaya ikan di system hidroganik  

Pada usahatani system hidroganik, 
terdapat kolam ikan  yang dimanfaatkan 
sebagai sumber nutrisi tanaman, yaitu dengan 
kotoran ikan yang disalurkan menggunakan 
pompa.  Pada system hidroganik yang berada 
di bengkel mimpi, ikan yang dibudidayakan 
adalah ikan lele. Ikan lele merupakan salah 
satu ikan yang dapat menghasilkan kotoran 
yang banyak dan dapat dimanfaatkan menjadi 
sumber nutrisi untuk tanaman. Makanan ikan 
lele pada usahatani hidroganik sama dengan 
makanan ikan pada system lainnya, yaitu 
dengan jenis makanan pelet. Pemberian pakan 
ikan lele sebanyak tiga (3) kali dalam sehari 
dengan takaran sesuai dengan umur ikan lele.  
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Pendapatan yang diterima pada usaha tani 
padi sistem hidroganik di bengkel mimpi 
kepanjen Kabupaten Malang 

Pendapatan Usahatani Padi sistem 
hidroganik  

Prasetya (2006) menyatakan usahatani 
adalah ilmu yang mempelajari norma-norma 
yang dapat dipergunakan untuk mengatur 
usahatani sedemikian rupa sehingga dapat 
diperoleh pendapatan setinggi-tingginya. 
Menurut Suratiyah (2015) ilmu yang 
mempelajari kegiatan manusia dalam 
melakukan kegiatan pertanian disebut ilmu 
usahatani. Analisis Pendapatan Usahatani padi 
hidroganik ini dimaksudkan untuk mengetahui 

besarnya pendapatan yang diperoleh petani 
padi hidroganik selama satu musim tanam 
dengan cara menghitung selisih antara 
penerimaan dengan total biaya yang digunakan 
dalam usahataninya (Lumintang, 2013). 
Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang relatif 
tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan 
walaupun produksi yang diperoleh banyak 
atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini tidak 
tergantung pada besar kecilnya produksi yang 
diperoleh. Biaya tetap usahatani padi sistem 
hidroganik dapat dilihat pada table di bawah 
ini: 

 
Tabel 1.  

Biaya Tetap Usahatani padi system Hidroganik 
Jenis 

Peralatan 
Jumlah  
(unit) 

Harga (Rp) Umur Ekonomis 
(Bulan) 

Biaya Penyusutan 
(Rp) 

Pipa 4 Inch 24 1.920.000 60 32.000 
Pompa 1 350.000 60 6.000 
Gelas Plastik 552 108.000 4 27.000 
Baja Ringan 6 780.000 120 6.500 
Bor Listrik 1 150.000 36 4.200 
Hole Saw 1 75.000 36 2.100 
Pipa 3 Inch 1 60.000 60 1.000 
Pipa 1 Inch 1 25.000 60 416 
Pipa ¾ 1 20.000 60 333 
T pipa ¾ 7 10.500 60 175 
Tutup ¾ 2 3.000 60 50 

Total  3.501.500  79.774 
 

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka 
diketahui biaya tetap usahatani padi system 
hidroponik ini meliputi pipa 4 Inch sebesar 
RP. 1.920.00, pompa sebesar Rp 350.000 , 
gelas plastic sebesar Rp 108.000, baja ringan 
sebesar Rp 780.000, bor listrik sebesar Rp 
150.000, hole saw sebesar Rp 75.000, pipa 3 
inch sebesar Rp 60.000, pipa 1 inch sebesar 
Rp 25.000, pipa ¾ inch sebesar Rp 20.000, T 
pipa ¾ sebesar Rp 10.500 dan tutup ¾ sebesar 
Rp 3.000. Dengan demikian total biaya tetap 
yang harus dikeluarkan oleh petani padi 
hidroganik sebesar Rp. 3.501.500. 

Biaya Variabel 
Biaya variable sifatnya berubah sesuai 

dengan besarnya produksi. Biaya variable 
adalah biaya yang mewakili jumlah biaya-
biaya untuk factor-faktor produksi variable. 
Jika kuantitas produksi naik/bertambah maka 
biaya variable akan ikut bertambah sebesar 
perubahan kuantitas dikalikan biaya variable 
per satuan. Dengan demikian besaran biaya 
variable usahatani padi system Hidroganik  
dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 2.  
Biaya Variabel Usahatani padi system Hidroganik 

Varian Rp 
Benih Padi 50.000 

Pupuk Kandang 80.000 
Listrik 75.000 

Tenaga Kerja 500.000 
Total 705.000 
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Berdasarkan tabel 2 di atas, biaya 
variabel meliputi biaya benih yang digunakan 
dalam Hidroganik Padi sebesar Rp50.000, 
pupuk kandang dengan jumlah total kurang 
lebih 100 Kg dengan harga Rp80.000. Biaya 
listrik digunakan untuk menghidupkan pompa 
air selama 24 jam agar dapat mensirlukasikan 
air. Biaya untuk pompa air selama satu bulan 
adalah Rp75.000. Biaya tenaga kerja yang 
dikeluarkan adlah biaya tenaga kerja dalam 
keluarga yang berjumlah 2 orang,  1 pemilik 
dan 1 anaknya. Besarnya biaya tenaga kerja 
selama tanam sampai panen adalah 
Rp500.000. Dengan demikian total biaya 
variable yang harus dikeluarkan petani padi 
hidroganik sebesar Rp. 705.000. 
Total biaya produksi usahatani padi system 
hidroganik  
Berdasarkan uraian diatas maka biaya total 
produksi usahatani padi system hidroganik 
adalah sebagai berikut: 
 TC = TFC + TVC  
 TC = Rp79.774+ Rp705.000 = Rp784.774 
Penerimaan dalam usahatani padi system 
hidroganik 
Dalam satu gelas cup / netpot dapat 
menghasilkan beras seberat 1 ons, jika jumlah 

lubang dalam 1 instalasi sebanyak 552 lubang, 
jadi dalam panen dapat menghasilkan beras 
seberat 55,2 Kg. Harga jual beras tersebut 
sebesar Rp20.000. Jadi  penerimaan usahatani 
padi system hidroganik adalah sebagai berikut: 
TR = P x Q  
TR = Rp20.000 x 55,2 kg  = Rp 1.104.000 
Keuntungan Usaha 
Keuntungan sebuah usaha didapat dari hasil 
penjualan kemudian dikurangi dengan total 
produksi.  
П = TR – TC 
    = Rp1.104.000 – Rp784.774 
    = Rp319.226 
Pendapatan Usahatani Lele (sumber nutrisi 
padi hidroganik) 
Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang relatif 
tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan 
walaupun produksi yang diperoleh banyak 
atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini tidak 
tergantung pada besar kecilnya produksi yang 
diperoleh. Biaya tetap usahatani lele ( sumber 
nutrisi padi hidroganik ) dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini:  

 
Table 3. 

Biaya tetap usahatani lele ( sumber nutrisi padi hidroganik ) 
Nama barang Harga  

( Rp ) 
Umur ekonomis ( 

bulan ) 
Biaya penyusutan  

( Rp ) 
Terpal 
4 M x 14 M 

1.200.000 36 33.333 

Gelombang 
/ asbes 28 M 

560.000 36 15.555 

Total 1.760.000 48.888 
 

 
Berdasarkan table 3 diatas, maka 

diketahui biaya tetap usahatani lele      (sumber 
nutrisi padi hidroganik) meliputi terpal 4 M x 
14 M sebesar Rp.1.200.000 dan gelombang / 
asbes 28 M sebesar Rp.560.000. Dengan 
demikian total biaya tetap yang harus 
dikeluarkan oleh petani lele hidroganik sebesar 
Rp. 1.760.000. 
Biaya Variabel 
Biaya variable sifatnya berubah sesuai dengan 
besarnya produksi. Biaya variable adalah 

biaya yang mewakili jumlah biaya-biaya untuk 
factor-faktor produksi variable. Jika kuantitas 
produksi naik/bertambah maka biaya variable 
akan ikut bertambah sebesar perubahan 
kuantitas dikalikan biaya variable per satuan. 
Dengan demikian besaran biaya variable 
usahatani lele ( sumber nutrisi padi 
hidroganik) dapat dilihat pada table di bawah 
ini:  
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Table 4. 
Biaya variable usahatani lele ( sumber nutrisi padi hidroganik ) 

Keterangan  Harga ( Rp ) 
Bibit lele 6000 ekot 900.000
Pakan  2.800.000
Total  3.700.000

 
Berdasarkan table 4 diatas, maka 

diketahui biaya variable usahatani lele (sumber 
nutrisi padi hidroganik) meliputi bibit ikan lele 
sebesar Rp.900.000 dan Pakan sebesar 
Rp.2.800.000. Dengan demikian total biaya 
variabel yang harus dikeluarkan oleh petani 
lele hidroganik sebesar Rp. 3.700.000. 
Total biaya produksi usahatani lele (sumber 
nutrisi padi hidroganik ) 
Berdasarkan uraian diatas, maka biaya total 
produksi usahatani lele ( sumber nutrisi padi 
hidroganik ) sebagai berikut : 
TC = TFC + TVC 
TC = Rp.48.888 +  Rp. 3.700.000 
TC = Rp.3.748.888 
Penerimaan dalam usahatani lele ( sumber 
nutrisi padi hidroganik ) 

Berdasarkan uraian diatas, bila asumsi lele 
mencapai masa panen sebanyak 80 % dri 6000 
bibit lele, yaitu sebanyak 4800 ekor dan rata-
rata 1 Kh lele terdiri dari 6 ekor, maka akan 
menghasilkan sebanyak 800 Kg lele. Harga 
rata-rata terendah lele Rp.14.000/Kg, maka 
penerimaannya sebagai berikut :  
TR = P x Q 
TR = Rp.14.000 x 800 Kg 
TR = Rp.11.200.000 
Keuntungan usahatani lele ( sumber nutrisi 
padi hidroganik ) 
П = TR – TC 
П = Rp.11.200.000 – Rp.3.748.888 
П = Rp.7.451.112 
Rentabilitas usaha tani padi sistem 
hidroganik di bengkel mimpi kepanjen 
Kabupaten Malang. 

 
Table 5.  

Rentabilitas Usahatani Hidroganik (Padi dan lele) 
Uraian  Laba Modal Rentabilias 
Padi Rp.329.226 Rp784.774 0.42 
Lele Rp.7.451.112 Rp.3.748.888 1.98 
Total  Rp.7.770.338 Rp.4.533.662 2,4 

 
Berdasarkan table 5 diatas, maka 

diketahui laba padi system hidroganik sebesar 
Rp.329.226, modal sebesar Rp.784.774 dan 
laba lele system hidroganik sebesar 
Rp.7.451.112, modal sebesar Rp.4.533.662. 
Total laba keseluruhan sebesar Rp.7.770.338 
dan total modal sebesar Rp.4.533.662. dengan 
demikian di peroleh rentabilitas total dari 
usahatani pada system hidroponik padi dan 
lele sebesar 4,2 yang artinya bahwa setiap 
modal yang dikeluarkan sebesar 1 rupiah maka 
akan mendapatkan keuntungan / laba sebesar 
Rp 4,2. 
 
Penutup 
Kesimpulan 

Berdasasarkan penelitian yang berjudul 
“Rentabilitas Usahatani Padi Sistem 
Hidroganik di Bengkel Mimpi Kepanjen 
Kabupaten Malang’ dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 

1. Terdapat factor-faktor yang perlu 
diperhatikan dalam system hidroganik 
antara lain instalasi hidroganik, media 
tanam yang dipakai serta ikan yang 
dijadikan sumber nutrisi untuk tanaman 
padi (kotoran ikan). Ikan yang 
dibudidayakan adalah ikan lele. 

2. Besarnya pendapatan usahatani padi system 
hidroganik terbagi menjadi 2, yaitu 
pendapatan dari hasil padi dan pendapatan 
dari hasil ikan lele. Total pendapatan 
usahatani padi system hidroganik sebesar 
Rp.7.770.338. 

3. Rentabilitas usahatani padi system 
hidroganik sebesar 2,4 rupiah dan bernilai 
positif. Artinya bahwa setiap modal yang 
dikeluarkan sebear 1 rupiah akan 
mendapatkan keuntungan / laba sebesar 2,4 
rupiah. 
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Abstract 

The aims of this study are 1) to determine of the interaction of Rhizobium and 
Urea fertilizer dosage to growth  and yield of peanut plants, 2) to determine of 
indigenous rhizobium dosage to growth and yield of peanut plant, 3) to determine 
of Ura to groeth and yield of peanut plants (Arachis  hypogaea L.).  The research  
that were repeated 3 times. The first factor was the dosage of  indigenous 
Rhizobium by ex soil of peanut (K) consisting of 4 levels namely Control (K) , 1.5 
kg soil / polybag (K1) , 3 kg soil/ polybag (K2), 4.5 kg soil/ polybag (K3). The 
second factor is the dose of Urea (N) consisting of 3 levels, namely 150 kg N / ha 
(N1), 187.5 kg N / ha (K2) and 225 kg N / ha (N3).  Vegetative variables observed 
includedplant height, number of leaves, number of branches, while generative 
variable observe included number of poda, pod wet weight  and pods dry weigt .    
All data were analyzed by Anova 5% and further test by DMRT test .  The results   
showed  that there was a significan  interaction   between the dosage of 
Rhizobium and the dosage of Urea on the growth and yield of peanut plants. The 
best combination treatment of Rhizobium dose 4.5 kg soil  / polybag with Urea 
dose 225 kg N / ha (K3N3) significantly affected plant height and pod wet weight. 
The  highest  yield of peanut plants was 35.47 cm at 42 DAP, 51.79 cm at 56 DAP 
and 51.43 at 70 DAP. The highest yield pod weight was 58.22 grams. 

 
Keywords: Rhizobium, Indigenous Rhizobium, Urea, Peanuts, Nitrogen 
 

 
Pendahuluan 

Kacang Tanah (Arachis hypogaea L) 
adalah  jenis legum yang  banyak ditanam di 
negara kita. Penanaman kacang tanah paling 
banyak dilakukan setelah jagung, padi dan 
kedele. Selain itu tanaman kacang tanah sering 
di jadikan sebagai tanaman tumpang sari. 
Banyak petani yang kurang memperhatikan 
untuk perawatan tanaman kacang tanah 
sehingga produktifitas kacang tanah belum 
maksimal. Kacang tanah biasanya 
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri 
seperti keju, mentega, minyak dan sabun. 
(Soedjono, 2006). 

Budidaya kacang tanah cocok didaerah 
yang memiliki tanah gembur dengan struktur 
ringan serta kandungan calcium (Ca),  nitrogen 
(N), kalium (K) dan pospat (P)  yang cukup 
merupakan keadaan yang mendukung  
perkembangan ginofor,dan bakal buah . pH 
tanah  ideal bagi tanaman ini sekitar 5 - 6,3. 
Budidaya kacang tanah sangat baik dilakukan 

pada lahan dengan  curah hujan sedang. Upaya 
untuk meningkatkan produktifitas kacang 
tanah khususnya di Kabupaten Blitar yang 
terjadi 3 tahun terakhir adalah  meningkatkan 
produktifitas  kacang tanah adalah dengan 
pemanfaatan tanah bekas kacang-kacangan 
untuk penanaman selanjutnya dengan 
memanfaatkan bakteri Rhizobium yang 
terdapat disekitar perakaran tanaman kacang 
tanah dan pemupukan nitrogen. Bakteri  
Rhizobium  mampu menangkap N bebas  di 
udara menjadi  amonia (NH3) dan diubah 
menjadi  asam amino untuk menjadi  N yang 
dibutuhksn bagi pertumbuhan tanaman. 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Anggriani R (2017) memberikan kesimpulan 
bahwa rhizobium pada tanah bekas tanaman 
kedele (Glycine max L.) pada pertumbuhan 
tanaman kedele berikutnya  memberikan 
kesimpulan bahwa berpengaruh sangat nyata 
terhadap pertumbuhan tanaman kedele, 
rhizobium asal tanah bekas tanaman kedelai 
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pada perlakuan R3 dengan konsentrasi 25% 
tanah steril ber rhizobium + 75 % tanah 
berRhizobium tidak steril menghasilkan  
pertumbuhan terbaik . Selain dengan 
pemakaian lahan bekas kacang tanah yang 
memanfaatkan bakteri Rhizobium untuk 
pertumbuhan tanaman kacang tanah dapat 
dikombinasikan dengan pupuk Urea yang juga 
sebagai sumber hara nitrogen bagi tanaman 
diharapkan dapat memperbaiki hasil tanaman. 

Tanah bekas tanaman kacang tanah 
diduga mengandung rhizobium local 
(indigenus rhizobium) dan unsur Nitrogen 
sebagai sumber hara bagi pertumbuhan 
tanaman. Namun dengan hanya memanfaatkan 
indigenus rhizobium pada budidaya tanaman 
kacang tanah ada dugaan bahwa belum 
tercukupi kebutuhan unsur hara Nitrogen bagi 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman 
kacang tanah hingga panen. Kombinasinya  
dengan urea pada dosis tertentu diharapkan 
akan menyumbang supply Nitrogen bagi 
tanaman. Maka pada penelitian ini ingin 
mengetahui  pengaruh interaksi dosis 
indigenus rhizobium  dan urea dan pengaruh 
masing-masing faktornya .  

Tujuan penelitian adalah mengetahui  
interaksi dosis indigenus rhizobium dan dosis 
urea serta menentukan dosis terbaik kombinasi  
indigenus rhizobium dan dosis urea pada 
pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah 
(Arachis hypogaea L). 

 
Kajian  Pustaka 
Fase Pertumbuhan Kacang Tanah  

Kacang tanah adalah tanaman   yang 
menyerbuk sendiri (kleistogami), karenanya 
jarang terjadi menyerbuk silang. Proses 
terjadinya persarian dan pembuahannya 
bersifat geotropik.  Pertumbuhan tanaman 
kacang  tanah meliputi fase vegetative dan 
generative dimana Fase vegetatif diawali 
dengan  perkecambahan hingga sbelum 
pembungaan terjadi, sedangkan fase generatif 
dimulai sejak berbunga hingga polong masak. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertumbuhan 
vegetatif dan generatif sangat dipengaruhi oleh 
suhu dibandingkan dengan penyinaran, polong 
yang terbentuk nantinya akan masuk dan 
berkembang  dalam tanah dan akan 
mempunyai ke mampuan untuk  menyerap 
nutrisi dari tanah.. 
Asosiasi Rhizobium Dengan Akar Tanaman 

Rhizobium membentuk koloni pada akar 
tanaman legum. Infeksi oleh bakteri ini akan 

dimulai dengan masuknya bakteri. Proses 
infeksi dimulai dengan masuknya bakteri  
hingga bakteri mampu menambat  N2 dari 
udara yang memakan waktu antara 3 - 5 
minggu. Pada masa ini  kebutuhan nutrisi 
karbohidrat, protein, mineral akan dipasok 
oleh tanaman kacang tanah. Bakteri 
membentuk kompleks  enzim yang nantinya 
akan dipakai untuk menambat N2 dari udara .  
Akar tanaman yang terinfeksi ini akan 
mengeluarkan senyawa yang disebut dengan  
triptofan yang akan memacu perkembangan 
bakteri di ujung akar tanaman. Menurut 
Armiadi (2009) bahwa senyawa ini akan 
diubah menjadi IAA leh bakteri Rhizobium , 
selanjutnya bakteri akan melakukan 
perombakan  dinding sel akar tanaman kacang 
tanah sampai terjadi kontak keduanya.   
Rhizobium akan berkembang dalam sel 
korteks  untuk membentuk bakteroida yang 
mampu menghasilkan stimulant yang 
menginisiasi pembelahan sel.  Pembelahan sel 
ini mengakibatkan proliferasi jaringan yang 
akhirnya terjadi pembentukan bintil akar yang 
menonjol sampei keluar jaringan akar 
tanaman.  (Armiadi, 2009). 

Eksudat yang dihasilkan oleh akar 
tanaman yang telah terinfeksi ini  akan 
digunakan oleh bakteri sebagai sumber energy 
kehidupannya. Eksudat mengandung gula, 
asam amino, asam organic, glokpsida, ensim, 
vitamin (Purwaningsih, 2009).  Menurut  
Fuskhah et al., (2014) simbiose tanaman 
kacang tanah dan bakteri rhizobium ini berupa 
N2 yang akan bermanfaat bagi tanaman dan 
senyawa karbon yang berasal dari fotosintesa 
tanaman kacang tanah sebagai sumber 
energinya.   
Pupuk Anorganik Nitrogen 

Pupuk adalah senyawa kimia organic 
atau anorganik  yang berfungsi meningkatkan 
kesuburan tanah (Maryam, et al. 2008). Pupuk 
urea termasuk pupuk anorganik yang 
mengandung nutisi N yang sangat bermanfaat 
bagi tanaman untuk memacu pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman yang juga berfungsi 
dalam pembentukan klorofil dan protein dalam 
tubuh tanaman (Suhartono, 2012).    Unsur 
nitrogen berfungsi dalam pembentukan zat 
hijau daun yang mempunyai peran menangkap 
cahaya matahari dalam proses fotosintesa 
tanaman, memacu pertumbuhan vegetative 
yaitu daun, batang dan akar. (Purwadi, 2011).  
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Rhizobium Dengan Pupuk N Bagi Tanaman 
Menurut Indah Permanasari (2012) yang 

melakukan penelitian kombinasi Rhizobium 
dan pupuk N pada tanaman kedele 
memberikan hasil bahwa kombinasi ini 
mampu meningkatkan hasil kedele dengan 
cara meningkatkan bobot 1000 bijinya.  
Indigenus Rhizobium ditambahkan dengan 25 
kg urea /ha memberikan hasil lebih baik 
dibandingkan perlakuan lainnya.   

Hasil ketepatan dosis optimal Urea 
menurut Andjarwani dan Historiawati (2009) 
dicapaipada 190-200 kg/ha. Urea 180-190 
kg/ha akan memperbaiki  pertumbuhan polong 
secara optimal. Pada dosis 187,5 kg/ha 
memberikan kualitas biji terbaik yaitu 
diperoleh 100 biji tertinggi.peningkatan dosis 
Urea mampu meningkatkan berat 100 biji, 
berat segar polong dan berat biji kering. 
Secara kuantitas dosis yang disarankan untuk 
pupuk Urea adalah 187,5 kg/ha.  

 
Metodologi Penelitian 

Metode penelitian dengan Rancangan 
Acak Kelompok faktorial terdiri dari 2 faktor 
diulang 3 kali. Dari 2 faktor tersebut diperoleh 
12 kombinasi perlakuan sehingga diperoleh 36 
satuan kombinasi perlakuan. Faktor 1 dosis 
Rhizobium yang terdiri dari tanah biasa 
(bukan bekas kacang tanah) (K0), tanah bekas 

kacang tanah 1.5 kg tanah/polibag (K1), tanah 
bekas kacang tanah 3 kg/polibag (K2), tanah 
bekas kacang tanah 4.5 kg/polybag  (K3). 
Faktor 2 dosis pupuk Urea yang terdiri dari 
pupuk urea 150 kg Urea/ha (N1), pupuk urea 
187.5kg Urea/ha (N2), pupuk urea 225kg 
Urea/ha (N3).  Variabel meliputi tinggi 
tanaman (cm), jumlah cabang, jumlah daun 
(helai) yang dilakukan dengan interval 14 hari 
sekali yaitu dimulai pada saat tanaman kacang 
tanah berumur 14 hst dan diambil 3 sampel 
tanaman untuk diamati. Sedangkan parameter 
peubah generatif meliputi jumlah polong 
(buah) diamati pada saat panen (92 hst), bobot 
basah polong (gram) diamati pada saat panen 
(92 hst) dan bobot kering konsumsi (gram) 
diamati setelah pengeringan sinar matahari 
selama 5 hari.  Data dianalisis dengan Anova 
(uji F)  5% dan  uji DMRT 

 
Hasil dan  Pembahasan 
Tinggi Tanaman  

ANOVA 5% menghasilkan  bahwa 
pemberian dosis Rhizobium dengan dosis Urea 
terdapat interaksi yang nyata variabel tinggi 
tanaman kacang tanah umur pada pengamatan 
42  ,  56  dan 70  HST ,  tinggi tanaman 14  
dan  28  HST tidak nyata interaksinya, untuk 
masing-masing faktor perlakuan berpengaruh 
nyata. Hasil selengkapnya pada Tabel 1, 

 
Tabel 1. Rerata Tinggi   Tanaman Kacang Tanah 

Perlakuan 
Tinggi   Tanaman  (cm) 

14  HST 28  HST 
Dosis Rhizobium   
K0(tanpa Rhizobium) 7.58 a 14.40 a 
K1 (1.5 kg tanah bekas kacang tanah) 7.61 a 14.47 b 
K2(3kg tanah bekas kacang tanah) 7.70 b 14.59 c 
K3 (4.5 kg tanah bekas kacang tanah) 7.80 c 14.63 d 
   
Dosis Urea   
N1(150kg N/ha) 7.64 a 14.47 a 
N2(187.5kgN/ha) 7.66 a 14.54 b 
N3(225 kg N/ha) 7.72 b 14.55 b 

Keterangan :     Angka yang diikuti dengan huruf  sama pada kolom  sama tidak berbeda nyata pada 
Uji Duncan  (α=0.05) 

 
Pengamatan pada umur 14  HST dan 28  HST 
terdapat interaksi yang tidak nyata, namun 
masing-masing faktor dosis Rhizobium 
dengan dosis Urea berbeda nyata. Hal ini 
diduga karena tanaman kacang tanah baru  
berumur 28 hari sehingga sistem perakaran 
belum terbentuk dan berfungsi secara 

sempurna, yang mengakibatkan tanaman 
kacang tanah belum mampu menyerap unsur 
hara secara optimal. Pemberian dosis 
Rhizobium dan dosis Urea pada awal 
pertumbuhan diduga belum mampu 
bersimbiosa secara sempurna dan bintil akar 
yang terbentuk masih sedikit sehingga proses 
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fiksasi N terhambat dan ketersediaan unsur 
hara belum mencukupi kebutuhan hara bagi 
tanaman kacang tanah. Dengan sistem 
perakaran yang belum sempurna dan 
ketersediaan unsur hara yang rendah, maka 
pertumbuhan tinggi tanaman kacang tanah 
akan terhambat. Menurut Djunaedy 2009) 
dalam Fauzi et al. (2017) menyampaikan 
bahwa  hara yang diserap  tanaman muda 
masih dalam jumlah kecil, yang akan 

meningkat dengan meningkatkan pertumbuhan 
tanaman.  

Pengamatan umur   42   , 56     dan 70   
HST  memperlihatkan  bahwa terdapat 
interaksi yang nyata pada variabel pengamatan 
tinggi tanaman kacang tanah. Hasil Uji 
Duncan 5% menunjukkan perbedaan  nyata 
pada masing-masing perlakuan. Untuk melihat 
perlakuan paling baik pada Tabel 2  

 
Tabel 2. Rerata Tinggi  Tanaman Kacang  Tanah Pada Perlakuan Interaksi 

Perlakuan 
Tinggi Tanaman (cm) 

42   HST 56  HST 70  HST 
K0N1 27.71 a            45.40 a 45.34 a 
K0N2 28.74 a   47.67 bc 47.37 c 
K0N3 29.05 b 46.91 b  46.84 bc 
K1N1  30.92 bc 46.86 b 46.41 b 
K1N2  30.76 bc 50.03 c 49.23 e 
K1N3  31.35 bc 49.21 c 48.45 d 
K2N1  32.34 bc 47.25 b 47.05 c 
K2N2 32.3 bc 49.61 c 49.36 e 
K2N3  31.95 bc 49.85 c 49.73 e 
K3N1  32.57 bc 48.82 c 48.67 d 
K3N2 33.05 c 47.54 bc 47.46 c 
K3N3 35.47 d 51.79 d 51.43 f 

Keterangan: Angka yang diikuti  huruf  sama pada kolom sama tidak berbeda nyata pada Uji Duncan  
(α=0.05)  

 
Nilai tertinggi pada variabel tinggi 

tanaman kacang tanah ditunjukkan pada 
perlakuan dosis Rhizobium 4.5 kg 
tanah/polybag dan dosis pupuk Urea 225kg 
N/ha (K3N3) pada semua umur sedangkan 
hasil terendah ditunjukkan pada perlakuan 
tanah bukan bekas kacang tanah dan dosis 
Urea 150 kg/ha (K0N1). Hal ini disebabkan 
sistem perakaran tanaman kacang tanah telah 
terbentuk sempurna dan pertumbuhan bintil 
akar sudah banyak bersimbiosa dengan 
Rhizobium dari tanah bekas kacang tanah 
sehingga proses fiksasi N dapat berjalan 
dengan maksimal. Ketersediaan unsur hara 

nirogen dengan pemberian Urea yang cukup 
dan sistem perakaran yang sempurna maka 
akan mempengaruhi tinggi tanaman kacang 
tanah.   Pemberian dosis Rhizobium dengan 
dosis Urea telah mampu menyuplai unsur hara 
bagi tanaman kacang tanah. Menurut Mulyani 
(2006) menyatakan hubungan antara 
Rhizobium dan akar tanaman legum, 
merupakan simbiosis mutualisme yang mana 
tanaman memanfaatkan nitrogen bebas di 
udara oleh karena itu bakteri Rhizobium 
mengikat Nitrogen yang dapat dimanfaatkan 
oleh akar Leguminosae.  
Jumlah Cabang  

 Analisis sidik ragam (ANOVA) 
pada uji 5% memperlihatkan bahwa kombinasi 
perlakuan pemberian dosis Rhizobium dengan 
dosis Urea  terdapat interaksi yang nyata pada 

Variabel jumlah cabang kacang tanah pada 
semua umur pengamatan kecuali pada umur 
pengamatan 14 HST. Data selengkapnya  
sebagai berikut, 
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Tabel 3. Rerata Jumlah Cabang Kacang Tanah Umur Pengamatan 14 HST 

Perlakuan 
Jumlah Cabang 

14 HST 
Dosis Rhizobium  

K0(tanpa Rhizobium) 5.14 a 
K1 (1.5 kg tanah bekas kacang tanah) 5.44 b 

K2(3kg tanah bekas kacang tanah) 5.62 b 
K3 (4.5 kg tanah bekas kacang tanah) 6.44 c 

  
Dosis Urea  

N1(150kg N/ha) 5.55 a 
N2(187.5kgN/ha) 5.69 a 
N3(225 kg N/ha) 5.75 a 

Keterangan:      Angkayang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda 
nyata pada Uji Duncan  (α=0.05)  

 
Data  diatas menunjukkan pengaruh 

masing-masing faktor, dugaannya adalah  N 
yang tersedia bagi tanaman tidak cukup 
mendukung pertumbuhan yang meningkat, 
sistem perakaran yang belum terbentuk secara 
sempurna yang mengakibatkan bintil akar 
masih sedikit sehingga proses penambatan N 
dari udara terhambat, sehingga penyerapan 
hara berkurang dan penyerapan unsur hara dari 
akar menuju batang akan terhambat yang 
menyebabkan pertumbuhan jumlah cabang 

kacang tanah terganggu. Menurut Yulianingsih 
(2014), bahwa unsur hara  pada semua 
perlakuan tidak tersedia bagi tanaman kacang 
tanah.  

Pada umur 28  HST, 42  HST, 56  HST 
dan 70  HST  menunjukkan bahwa terdapat 
interaksi yang nyata pada variabel pengamatan 
jumlah cabang tanaman kacang tanah. Hasil 
Uji Jarak Duncan 5% ada beda  yang nyata 
pada masing-masing pengamatan. Data 
selengkapnya  dilihat pada Tabel 4, 

 
Tabel 4. Rerata Jumlah Cabang Kacang Tanah Terhadap Dosis Rhizobium Dan Dosis Urea Pada 

Umur Pengamatan 28 , 42 , 56  dan 70 HST. 

Perlakuan 
Jumlah  Cabang  

(HST) 
28  42  56 70  

K0N1 12.44 a 26.00 a 44.56 a 44.11 ab 
K0N2 12.78 a 26.44 a 44.33 a 43.33 a 
K0N3 12.78 a  27.00 a 45.33 b 44.33 ab 
K1N1 14.11 b 29.33 b 47.00 c 45.89 b 
K1N2 14.67 b 29.00 b 46.44 c 45.22 b 
K1N3 14.44 b 31.00 cd 49.56 e 48.56 c 
K2N1 16.11 c 29.11 b 48.67 d 48.33 c 
K2N2 16.22 c 30.89 cd 49.00 de 47.78 c 
K2N3 16.67 c 32.00 d 52.22 f 50.56 de 
K3N1 16.22 c 30.11bc 52.00 f 50.00 d 
K3N2 18.00 d  30.56 c 53.89 g 50.67 de 
K3N3 20.00 e 34.44 e 54.00 g 51.67 e 

Keterangan:  Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada Uji Duncan  (α=0.05)  

 
Hasil terbaik pada jumlah cabang 

kacang tanah ditunjukkan pada perlakuan 
pemberian dosis Rhizobium 4.5 kg 
tanah/polybag dan dosis pupuk Urea 225kg 
N/ha (K3N3) pada semua umur pengamatan 
sedangkan perlakuan terendah ditunjukkan 

pada perlakuan pemberian dosis Rhizobium 
tanpa tanah bekas kacang tanah dan dosis Urea 
150 kg/ha (K0N1) pada semua umur  
pengamatan. Hal ini diduga karena Rhizobium 
sudah efektif dalam perakaran kacang tanah 
sehingga mampu membantu tanaman kacang 
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tanah untuk memfiksasi nitrogen bebas 
sehingga tersedia bagi tanaman. Selain dapat 
memfiksasi nitrogen bebas, tanaman kacang 
tanah juga diberikan pupuk Urea secara 
bertahap sehingga tanaman kacang tanah dapat 
menyerap unsur hara secara optimal dan 
meningkatkan jumlah cabang kacang tanah. 
Menurut Syaifudin et al. (2014) pemberian 
pupuk N yang meningkat akan memacu 

pertumbuhan cabang dan meningkatkan laju 
pertumbuhan vegetative tanaman.  
Jumlah Daun 

Hasil ANOVA 5% menghasilkan bahwa 
kombinasi perlakuan pemberian dosis 
Rhizobium dengan dosis Urea  terdapat 
interaksi nyata pada variabel jumlah daun 
kacang tanah pada semua umur pengamatan. 
Untuk mengetahui  perlakuan terbaik  pada 
Tabel 5 , 

 
Tabel 5. Rata-rata Jumlah Daun Perlakuan Dosis Rhizobium dan Urea 

Perlakuan 
Jumlah  Daun (helai) 

(HST) 
14   28   42   56   70   

K0N1 19.89 a 49.11 a 103.44 a 178.78 ab 176.44 a 
K0N2 20.11 a 51.56 a 104.78 a 177.56 a 175.11 a 
K0N3 21.33 b 51.44 a 108.33 a 180.89 b 177.33 ab 
K1N1 21.56 bc 52.56 a 113.56 b 188.11 c 183.56 b 
K1N2 21.67 bc 58.44 b 116.67 b 185.89 c 180.89 b 
K1N3 22.78 c 57.78 b 123.11 b 198.33 e 194.22 c 
K2N1 21.89 bc 65.44 c 117.11 c 194.89 d 190.67 c 
K2N2 22.44 c 65.33 c 123.67 c 195.56 d 191.11 c 
K2N3 22.78 c 67.00 c 125.00 c 208.00 f 202.22 d 
K3N1 23.11 c 64.33 c 124.56 c 207.00 f 200.00 d 
K3N2 22.11 bc 72.00 d 123.00 c 214.78 g 202.67 de 
K3N3 25.22 d 78.00 e 134.00 d 214.67 g 206.67 e 

Keterangan:      Angka yang diikuti dengan huruf  sama pada kolom  sama tidak berbeda nyata pada 
Uji Duncan  (α=0.05)  

 
Hasil tertinggi pada variabel jumlah  

kacang tanah ditunjukkan pada perlakuan 
pemberian dosis Rhizobium 4.5 kg/polybag 
dan dosis pupuk Urea 225kg N/ha (K3N3) 
untuk semua umur pengamatan sedangkan 
perlakuan terendah ditunjukkan pada 
perlakuan pemberian dosis Rhizobium tanpa 
tanah bekas kacang tanah dan dosis pupuk 
Urea 150 kg/ha (K0N1) pada semua umur 
pengamatan. Hal ini diduga karena pemberian 

dosis Rhizobium memberikan kontribusi hara 
N kepada tanaman kacang tanah yang dapat 
mengikat nitrogen sehingga dapat membantu 
pertumbuhan tanaman kacang tanah yang 
diperlihatkan dengan meningkatnya jumlah 
daun. Setyanti et al. (2013), menyatakan 
bahwa dalam pertumbuhan jumlah daun 
membutuhkan nutrisi dan cahaya untuk  
pembentukan zat hijau daun (klorofil) pada 
tanaman kacang tanah.  

Jumlah Polong  
Hasil uji ANOVA 5% menghasilkan 

bahwa terdapat interaksi nyata pada kombinasi 
dosis Rhizobium dengan dosis Urea pada 

jumlah polong kacang tanah pada pemanenan 
umur 92HST. Hasil selengkapnya pada Tabel 
6, 
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Tabel 6. Rata-rata Jumlah Polong Pada Saat Panen (92HST) 
Perlakuan Jumlah Polong (Buah) 

K0N1 22.89 a 
K0N2 23.11 a 
K0N3 23.33 a 
K1N1 22.33 a 
K1N2 26.44 c 
K1N3 25.56 c 
K2N1 24.56 b 
K2N2 27.56 d 
K2N3 27.44 d 
K3N1 25.89 c 
K3N2 25.78 c 
K3N3 28.00 d 

Keterangan: Angka  diikuti dengan huruf   sama pada kolom  sama tidak berbeda nyata pada Uji 
Duncan  (α=0.05)  

 
Hasil terbaik pada variabel jumlah polong 

menunjukkan pada perlakuan pemberian dosis 
Rhizobium 4,5 kg tanah/polybag dan dosis 
pupuk Urea 225kg N/ha (K3N3) sedangkan 
perlakuan terendah ditunjukkan pada 
perlakuan pemberian tanah bukan bekas 
kacang tanah dan dosis pupuk Urea 150 kg/ha 
(K0N1) pada umur 92 HST. Diduga 
penyebabnya adalah  kebutuhan unsur 
Nitrogen yang dibutuhkan tanaman kacang 
tanah sudah tercukupi, maka pertumbuhan 
pada masa vegetatif akan berjalan dengan baik 
sehingga pembentukan polong dapat berjalan 
secara optimal.  

Pembentukan polong terjadi setelah 
proses fertilisasi yang membentuk organ 
khusus yaitu ginofor. Ginofor akan tumbuh 
semakin panjang dan menaikkan buah yang 

berisi biji embrio masuk menembus tanah. 
Inokulasi Rhizobium akan meningkatkan 
jumlah bintil akar sehingga dapat 
mempengaruhi hasil jumlah polong. Hasil 
penelitian Triadiati (2013) dalam Fitriana et 
al. (2014) bahwa  inokulasi Rhizobium  
mempengaruhi pembentukan  polong secara 
efektif. Polong yang telah terbentuk kemudian 
akan diakumulasikan  hasil fotosintesa yang 
akan membentuk biji. 
Bobot Basah Polong 

Analisis sidik ragam (ANOVA) uji 5% 
memperlihatkan bahwa  kombinasi perlakuan 
pemberian dosis Rhizobium dengan dosis Urea  
terdapat interaksi nyata pada bobot basah 
polong kacang tanah pada umur pemanenan 92 
HST. Untuk mengetahui perlakuan terbaik 
disajikan pada Tabel 7,  

 
Tabel 7. Rata-Rata Bobot Basah Polong  Kacang   Tanah Saat Panen (92HST) 
 

Perlakuan Bobot Basah Polong (Gram) 
K0N1 49.78 a 
K0N2 50.00 a 
K0N3 49.00 a 
K1N1 50.78 a 
K1N2 51.78 a 
K1N3 56.00 b 
K2N1 54.89 b 
K2N2 56.00 b 
K2N3 54.44 b 
K3N1 53.11 b 
K3N2 53.56 b 
K3N3 58.22 c 

  
 

 

Keterangan: Angka  yang diikuti dengan huruf sama pada kolom  sama 
tidak berbeda nyata pada Uji Duncan  (α=0.05)  
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Hasil terbaik pada variabel bobot basah 
polong  didapatkan pada perlakuan dosis 
Rhizobium 4,5 kg tanah/polybag dan dosis 
pupuk Urea 225kg N/ha (K3N3) sedangkan 
perlakuan terendah ditunjukkan pada 
perlakuan pemberian dosis Rhizobium tanpa 
tanah bekas kacang tanah dan dosis pupuk 
Urea 150 kg/ha (K0N1) pada pengamatan 
panen umur 92 HST. Hal ini diduga karena 
kombinasi perlakuan Rhizobium dengan Urea 
pada dosis tertentu telah bersimbiosis dengan 
sempurna sehingga penyerapan unsur hara 
Nitrogen dapat berjalan dengan optimal. Daun 
membutuhkan unsur hara N untuk fotosintat 

yang dihasilkan pada masa vegetatif oleh 
tanaman kacang tanah untuk didistribusikan ke 
biji sehingga meningkatkan bobot polong 
basah. Efektifitas fotosintesa memberikan efek 
positif pada pembentukan polong kacang 
tanah. Sesuai dengan pendapat Permanasari et 
al. (2012) bahwa  terdapat peningkatan bobot 
biji kering per tanaman pada dosis Urea 225 
kg/ha. 
Bobot Kering Konsumsi 

Analisis sidik ragam (ANOVA) 5% pada 
bobot kering  konsumsi pada kombinasi 
perlakuan pemberian dosis Rhizobium dengan 
dosis Urea disajikan pada Tabel 8, 

 
Tabel 8.  Dosis Rhizobium dan Urea Pada Bobot Kering Konsumsi  Kacang   Tanah  (97 HST) 

 
Perlakuan Bobot Kering Polong (gram) 

K0N1 28.56 ab 
K0N2 28.00 a 
K0N3 28.56 ab 
K1N1 31.89 bc 
K1N2 30.56 b 
K1N3 32.22 bc 
K2N1 32.67 bc 
K2N2 35.11 cd 
K2N3 32.78 bc 
K3N1 29.89 ab 
K3N2 33.11 c 
K3N3 36.11 d 

Keterangan:     Angka yang diikuti dengan huruf  sama pada kolom  sama tidak berbeda nyata dengan 
Uji Duncan  (α=0.05)  

 
Hasil terbaik didapatkan perlakuan 

pemberian dosis Rhizobium 4,5 kg 
tanah/polybag dan dosis pupuk Urea 225kg 
N/ha (K3N3) sedangkan perlakuan terendah 
ditunjukkan pada perlakuan pemberian dosis 
Rhizobium tanpa tanah bekas kacang tanah 
dan dosis pupuk Urea 150 kg/ha (K0N1) untuk 
pengamatan  panen umur 92 HST. Hal ini 
diduga karena kombinasi pemberian dosis 
Rhizobium dengan dosis Urea sudah tepat 
pada dosis tertentu dan penyerapan unsur N 
baik dari ketersediaan dalam tanah maupun 
penambatan N dari udara melalui bakteri 
Rhizobium sudah optimal. Apabila pada saat 
pengisian polong, tanaman dapat menyerap 
unsur hara Nitrogen secara optimal, maka 
proses fotosintesis dapat berlangsung secara 
optimal yang selanjutnya akan mempengaruhi 
pada masa generatif yaitu polong yang 
dihasilkan akan semakin besar dan terisi penuh 
dan akan mempengaruhi pada saat polong 
kering untuk konsumsi. Menurut Marwan et 

al. (2019) bahwa dengan peningkatan jumlah  
bakteri yang diinokulasi maka semakin 
meningkat  bakteri yang menginfeksi akar 
tanaman sehingga memberikan jumlah lebih 
tinggi polong isi dan bobot kering polong pada 
tanaman kacang tanah. 
 
Penutup 
Kesimpulan  

Pada penelitian kombinasi perlakuan  
dosis Rhizobium dan Urea ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat interaksi nyata 
pada kombinasi perlakuan pemberian dosis 
Rhizobium dengan dosis Urea terhadap tinggi 
tanaman umur 42 , 56 dan 70 HST, bobot 
basah polong. Kombinasi perlakuan dosis 
Rhizobium 4.5 kg/polybag dengan dosis Urea 
225 kg N/ha (K3N3) menghasilkan nilai 
terbaik. 
Saran 

Perlu dilakukan penelitian pemakaian 
tanah bekas tanaman kacang tanah untuk 
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tanaman pangan lain sebagai pertimbangan 
rotasi tanaman.  Bahwa tanah bekas kacang 
tanah mengandung bakteri rhizobium 
(indigenous rhizobium) yang sangat 
membantu penambatan N dari udara dalam 
asosiasinya dengan akar tanaman sehingga 
terakumulasi N di tanah yang akan memenuhi 
kebutuhan N tanaman berikutnya. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengetahui jaringan rantai pasokan mangga. Lokasi 
penelitian ini di Kecamatan Dringu dengan sampel yang ditentukan dengan 
teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data 
dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pola 
jaringan rantai pasokan mangga meliputi petani, kelompok tani, pedagang 
pengumpul, pedagang pengepul, pasar induk, pedagang pengecer lokal dan 
pedagang pengecer luar kota menyalurkan pada konsumen. 

Kata Kunci: Rantai Pasok, Mangga, Petani. 
 
Pendahuluan 

Buah mangga merupakan salah satu 
komoditi unggulan Kabupaten Probolinggo, 
dari beberapa jenis mangga, mangga arum 
manis adalah ciri khas Kabupaten 
Probolinggo. Daerah Probolinggo sendiri 
potensi sentra produksi buah mangga lebih 
dari 273.511 Kuintal (BPS Kab. Probolinggo 
2018). Potensi yang cukup besar ini 
seharusnya dimanfaatkan untuk membuat 
berbagai olahan buah mangga salah satunya 
dengan cara pengeringan. Pengolahan buah 
mangga selain mencegah buah mangga rusak 
juga dapat membuat harga mangga menjadi 
semakin mahal. Harga buah mangga yang 
sudah dikeringkan kurang lebih dapat 
mencapai 25 ribu rupiah per 250 gramya, 
sedangkan harga buah mangga antara 10 
sampai 12 ribu rupiah per kilogram. 

Dalam mendukung produktifitas 
mangga di Probolinggo maka elemen-elemen 
yang berkaitan dalam proses perkembangan 
produk harus lebih terlibat dalam manajemen 
sistem produk mangga, salah satunya adalah 
sistem manajemen rantai pasok. Simchi-Levi, 
David, Philip Kaminsky, & Edith (2004), 
menyimpulkan bahwa manajemen rantai pasok 
adalah beberapa pendekatan yang dipakai 
dalam mengintegrasikan produsen, gudang, 
pemasok, dan toko secara efektif supaya 
persediaan barang dapat diproduksi dan 
didistribusikan dengan jumlah, ke lokasi, dan 
pada waktu yang tepat. Sehingga biaya 
keseluruhan sistem dapat diminimalkan selagi 
berusaha untuk memberikan kepuasan, 

kebutuhan dan layanan konsumen dengan 
baik.  

Rantai pasok mangga yang sudah ada 
akan memberikan informasi bagaimana aliran 
mangga saat diproduksi petani hingga sampai 
ke tangan konsumen dan pihak-pihak yang 
terkait. Aliran ini bisa membantu untuk 
mengetahui besarnya balas jasa yang diterima. 
Alternatif rekomendasi kebijakan sangat 
dibutuhkan supaya bisa menyeimbangkan nilai 
tambah yang diterima oleh setiap elemen 
rantai pasok mangga agar sistem bisa berjalan 
dengan sengat baik. 

Rumusan masalah dari penelitian ini 
adalah “bagaimanakah jaringan rantai pasok 
manga di Probolinggo ? sedangkan tujuan dari 
pada penelitian  adalah untuk mengetahui 
jaringan rantai pasokan mangga di 
Probolinggo. 

 
Kajian Pustaka 
ManggaiArumanis  

Mangga arumanis sendiri adalah 
mangga yang banyak berasal dari kota 
Probolinggo. Tinggi pohonnya sendiri bisa 
mencapai ±9 meter, berbuah sedang dan 
teratur, berdaun lebat, frekuensi kerontokan 
buah sangat rendah. Malaiibunga berwarna 
kuning,0tangkai hijau0kekuningan 
dan0merupakan bunga majemuk. Musim 
berbunga antara Juli dan Agustus, musim 
panen0antara0September, 
Oktober0dan0November. 0 

Karakter dari buah0yang telah tua 
adalah berwarna hijau tua dan0dilapisi0lilin, 
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mencapai0berat 450 gram, berbentuk jorong, 
pangkal buah bulat, pucuk0buah runcing. 
Kulit0tipis, halus, berbintik-bintik0putih 
kehijauan. Daging buah tebal, kuning dan 
berserat sedikit. Air buah banyak, beraroma 
harum dan0rasanya0manis0sekali. 
Biji0berbentuk tipis, berukuran0panjang ±13 
cm dan berserat pendek. Produksi dari 
jenis0ini ialah040-50kg/pohon/tahun. 
(Martulis, 1994) 
Manajemen Rantai Pasok 

Menurut Anatan0dan0Lena (2008), 
manajemen rantai0pasok adalah strategi 
alternatif yang berguna0dalam memberi0solusi 
dalam menghadapi0ketidakpastian 
lingkungan0demi mencapai0keunggulan 
kompetitif0melalui pengurangan biaya 
operasi0dan perbaikan pelayanan 
konsumendan kepuasan konsumen.  

Manajemen rantai pasok 
menawarkan00suatu mekanisme yang 
mengatur proses bisnis, peningkatan 
produktivitas, dan mengurangi biaya 
operasional perusahaan. Sebuah rantai 
pasokan0sederhana0memiliki0ikomponen-
komponen yang0disebut chanel yang terdiri 
atasperusahaan, pemasok, wholesaler, 
distribution center, dan retailer yang0 
semuanya0 bekerja0  

memenuhi0konsumen0 akhir. 
 
Metode Penelitian 

Pemilihan wilayah penelitian ditentukan 
berdasarkan teknik purposive sampling di 
wilayah sentra produksi mangga Kecamatan 
Dringu Kabupaten Probolinggo. Alasan 
dilakukannya penelitian di tempat ini karena 
Kecamatan Dringu menjadi sentra produksi 
mangga di Probolinggo. Dari 24 kecamatan di 
Probolinggo, Kecamatan Dringu adalah salah 
satu sentra produksi mangga yang cukup tinggi 
selain Kecamatan Kripan, Kecamatan 
Banyuanyar, Kecamatan Gading, Kecamatan 
Pakuniran, Kecamatan Kotaanyar.  

Responden dalam studi ini berdasarkan 
purposive sampling, dimana pemilihan sampel 
dilakukanberdasarkan jenis0informasi 

atau0pertimbangan yang0sudah ada atau 
ditetapkan0sebelumnya dan adanya 
identifikasi atas kelompok atau perorangan 
yang memiliki kekhususan tertentu. Namun 
dilapangan, sebagai0bagian dari 
purposive0sampling adalah kemungkinan dan 
bahkan0didorong untuk 
pengembangan0kategori atau0subjek 
narasumber0lain0berdasarkan0teknik 
snowballing.  

Pengumpulan sampel0dimulai dari 
kelompok00terkecil kemudian diminta00untuk 
menunjukkan responden selanjutnya 
sesuai00dengan pelaku yang dibutuhkan dan 
terus berkembang jumlahnya lalu berhenti 
jika0dirasa0data yang0didapat oleh0peneliti 
telah sampai pada0titik0jenuh atau0homogen. 
Responden diawali dari 30 petani mangga 
yang dilanjutkan dengan snowballing untuk 
penentuan jaringan rantai pasokan berikutnya. 
Jenis data yang digunakan dalam kajian 
ini0adalah data0primer0dan data sekunder. 
Data primer0berasal0dari 
hasil0wawancara0dengan stakeholders 
mangga di tingkat kabupaten hingga 
kecamatan. Analisis0data yang0digunakan 
pola penelitian ini adalah0analisis kualitatif 
untuk mendapatkan gambaran kondisi jaringan 
rantai pasok magga. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Jaringan rantai pasokan mangga 
di0iKabupaten Probolinggo dipengaruhi oleh 
perbedaan cara penjualan produksi mangga 
oleh petani. Petani melakukan  
penjualan0melalui pedagang0pengumpul 
dan0pedagang  pengepul. Secara0umum, hasil 
penelitian aliran komoditas mangga meliputi 3 
jaringan rantai pasok. Jaringan pertama 
pada0rantai pasok0manggu dengan0penjualan 
melalui pedagang pengumpul0sebanyak024 
petani0mangga. Pada0model rantai pertama ini 
petani menjual0 hasil  produksi0 
mangganya0melalui pedagang0pengumpul. 
Berdasarkan hasil0wawancara0diperoleh 
model seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. JaringanoRantaioPasokomelaluioPedagangoPengumpul 
 

Berdasarkan kajian data primer pelaku 
rantai pasok mangga di Kabupaten 
Probolinggo sebagai berikut: 
Rantai 1 : Petanio 
Petani adalah produsen yang menghasilkan 
mangga segar dengan cara membudidayakan 
atau melaksanakan usahatani mangga. Hasil 
produk sangat bergantung pada pola dan 
teknologi budidaya yang digunakan.  
Rantai 2 : PedagangoPengumpul 
Pada mata rantai kedua pedagang pengumpul 
masuk dalam rantai pasok mangga. Peran 
pedagang pengumpul sebagai pengumpul hasil 
produksi yang berasal dari petani produsen 
dengan melakukan pemanenan di kebun 
petani. Kemudian pengumpul langsung 
membawa kepada pedagang pengepul. 
Rantai 3 : PedagangoPengepul 
Pedagangopengepul berperan pentingodalam 
mataorantai pasok mangga karena 
yangomenentukan sertaomemutuskan harga 
jualomangga sesuai kualifikasi yang 
disusunodan perlakuanonilai tambahoyang 
dibutuhkan. Padaomata rantai ini informasi 
dari pasar diterima seperti harga, kualitas, 
jumlah dan waktu pengiriman. 

Pedagangopengepulomenerima manggaodari 
pedagangopengumpul. 
Rantai 4 : PasaroInduk atau 
PedagangoPengecer 
Pasar induk adalah tempat dimana 
transaksiojual beli mangga dari berbagai 
kabupaten atau kota berkumpul. Pasar induk 
yang menjadi sasaran mangga Probolinggo 
antara lain dioSurabaya, Yogyakarta, Malang, 
dan Jakarta. Di pasar iniduk inilah 
akanodidistribusikan kembali ke 
pedagangopengecer luar kota. Selain 
terdistribusi keopedagang pengecerodi pasar 
induk, mangga juga 
terdistribusiokeoretailerolokal Probolinggo. 
Rantai 5 : Konsumen 
Konsumen merupakan mata rantai terakhir 
pada rantai pasok, dimanaopada rantai inilah 
produk berakhirountuk dikonsumsiosebagai 
buahosegar atau digunakan sebagaiobahan 
bakuoolahan bagi pengusaha kecil ataupun 
pengusaha besar. 

Hasil penelitianountuk jaringan kedua 
rantai pasokotanpa melalui rantai 
pengumpulosebanyak 4 petani dari 
30oresponden petaniomangga sepertiopada 
Gambaro2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambaro2. JaringanoRantaioPasokomelaluioKelompokoTani 
 

Berdasarkanokajianodata primeropelaku 
rantaiopasokomanggadi Kabupaten 
Probolinggo sebagaioberikut: 
Rantai 1 : Petani 
Petani adalah produsen yang menghasilkan 
mangga segar dengan cara membudidayakan 
atauomelaksanakan usahatani mangga. Hasil 
produk sangat bergantungopada pola dan 

teknologi budidaya yangodigunakan. Pada 
model kedua inio petani manggao 
menyiapkano produk untuko langsungo 
didistribusikan ke pedagango pengepul  tanpao 
melalui pedagango pengumpul  tetapo melalui 
kelompok tani. 
Rantai 2 : Kelompok Tani 

Petani0 Pedagang0 
Pengumpul 

Pedagang0 
Pengepul 

Pasar0Induk 

Pedagang 
Pengecer Lokal 

Konsumen0 

Pedagang 
Pengecer Luar 
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Kelompok tani yang akan mendistribusikan 
hasil porduksi mangga langsung ke pedagang 
pengepul tanpa memalui pedagang 
pengumpul. 
Rantai 2 : PedagangoPengepul 
Pedagang pengepul berperan pentingodalam 
mata rantaiopasok manggaokarena yang 
menentukanoatau memutuskanoharga 
jualomangga sesuai dengan kualifikasi yang 
disusunodan perlakuan nilaiotambah 
yangodibutuhkan. Padaomata rantai ini 
informasi dari pasar diterima seperti kualitas, 
harga, waktu dan jumlah pengiriman. 
Pedagangopengepul menerimaomangga 
dariopedagangopengumpul. 
Rantai 3 : Pasar Induk atau Pedagang Pengecer 
Pasar induk adalah tempat dimana transaksi 
jual beli mangga dari berbagai kabupaten atau 
kota berasal. Pasar induk yang menjadi sasaran 
mangga Probolinggo adalahoyang diterdapat 

di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan Malang. 
Diopasar iniduk inilah akanodidistribusikan 
kembali ke pedagang pengeceroluar 
kota.oSelain terdistribusioke 
pedagangopengecer diopasar induk, 
manggaojugaoterdistribusioke retailerolokal 
Probolinggo. 
Rantai 4 : Konsumen 
Konsumenomerupakan mataorantai terakhir 
dari rantaiopasok dimanaopada rantai 
inilahoproduk berakhirountuk 
dikonsumsiosebagai buahosegar atau 
digunakan sebagaiobahanobakuoolahan bagi 
pengusaha kecil ataupun pengusaha besar. 

Hasilopenelitian untuk jaringan ketiga 
rantaiopasok tanpaomelaluiorantai 
pengumpulodan pengepulosebanyak 2 
petaniodari 30orespondenopetaniomangga 
sepertiopadaoGambar 3.  

  
 

 
 
 

Gambaro3. Jaringan RantaioPasokolangsungopadaoPedagangoPengecer 
 

Berdasarkanokajian dataoprimer 
pelakuorantai pasokomanggadi Kabupaten 
Probolinggo sebagaioberikut: 
Rantaio1 : Petanio 
Petani adalah produsen yang 
menghasilkanoomangga segaroodengan cara 
membudidayakan atauo melaksanakano 
usahatani mangga. Hasil produk sangat 
bergantung padaopola danoteknologi 
budidayaoyang digunakan. Pada model ketiga 
ini petaniomangga menyiapkano produk 
dengan  caraosistemo sewao kepada 
pedagangopengecer. 
Rantaio2 : PedagangoPengecer 
Pedagangopengecer inioimelakukanosistem 
sewa kepadaoipetani dengan masa kontrako 
maksimal 5otahun. Pedagango pengecero 
melakukanograding, sortasi, dan packing. 
Rantaio3 : Konsumenoo 
Konsumenomerupakan mataorantai terakhir 
dari rantaiopasok dimana pada rantai inilaho 
produk berakhir ountuk dikonsumsioisebagaio 
buah segar atau digunakan sebagaio 
bahanobakuoolahanobagi pengusahao kecilo 
ataupuno pengusahaobesar. 

Padaorantai pasokosuatu komoditas 
tediriodari dua jenisoanggota rantai pasok, 
yaituoanggota primerodan anggotaosekunder. 

Anggota primer adalah pihak-pihakoyang 
terlibatosecara langsungodalam kegiatan 
produksi dalam rantai pasok sedangkan 
anggotaosekunderoadalahoanggota   rantai 
pasok yang tidak secara langsungoterlibat 
dalamokegiatanoproduksi, namunoi memiliki 
pengaruh padao kegiatano bisnisodalam 
rantaiopasokotersebut. 
1. AnggotaoPrimeroRantaioPasok  

AnggotaoPrimer pada rantaiopasok mangga 
inioadalah petani mangga sebagai 
pemasokoutama, pedagangopengumpul 
danopedagangopengepul, pedagang 
pengecerodanookonsumenoidiopasar 
induko serta  konsumen  akhir. 

2. AnggotaoSekunderoRantaioPasok 
Anggota sekunderoadalah pihak 
yangomemperlancarokegiatan rantai pasok 
dalam menyediakanobahan bakuoyang 
dibutuhkanomulai dari kebutuhan  
budidaya, opemeliharaan, opemanenan, 
pascapaneno  dan transportasi. Hubungano 
anggota primerodalam rantai pasokodengan 
anggota sekunder iniohanya 
berupaohubunganokonsumenobiasaoyaitu 
hubungan yang tidak adaokerjasamaoantar 
anggotaoprimerodan  sekundero hanyao 

Petanio PedagangoPengeceroLokal Konsumeno 
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sekedar  hubungano antarao penjualo dano 
pembeli. 

3. AktifitasoAnggotaoRantaioPasok 
Berdasarkanohasil pengamatan di lapangan 
tentang rantai pasok manggadi 
KabupatenoProbolinggoosetidaknyaoterdap
at 4 anggotaorantai pasok. Setiap anggota 
rantai pasokomangga dioProbolinggo 
memiliki peran yangoberbedaoantaraosatu 
dengan yangolainnya. Peran masing-

masing anggotaodalamotipe rantaio 
pasokomanggaodijelaskanodalamotabel 1. 

4. PolaoAliranodalam RantaioPasok 
Ada 3 macamoaliran yang harusodikelolah 
dalamosuatuorantai pasok. Pertama 
adalahoaliran barangoatau komoditas yang 
mengalir daruohulu ke hilir,  keduaoadalah 
aliranofinansial atauouang dariohilir 
keohulu, dan yangoterakhir adalahoaliran 
informasioyang dapato mengalir dariohulu 
ke hilir  atauo sebaliknya. 

 
Tabel 1. FungsiodanoAktifitasoAnggotaoRantaioPasokoMangga dioKabupatenoProbolinggo  
Anggota Rantai Pasok Fungsi Aktifitas 
PetanioMangga Pertukarano Pembelian, Penjualano 
 Fisiko Penanaman, Pemeliharaano 
PedagangoPengumpul  Pertukarano Pembelian, Penjualano 
 Fisiko Pemanenan, Pengangkutan Lokal, 

Penyimpanano 
 Fasiltias  Peminjaman Modal, Penanggungan 

Resikoo 
PedagangoPengepul Pertukaran  Pembelian, Penjualano 
  Pemanenan, oSortasi, oGrading, 

Packingo 
 Fisiko PengangkutanoAntarkota, Penyimpanan,  
  PeminjamanoModal, Penganggungano 

Resiko, 
 Fasilitaso Informasi Pasar 
PedagangoPengecer Pertukarano Pembelian, oPenjualan, oSortasi, 

Grading 
 Fisiko Penyimpanano 
Sumber : Observasi di Lapangano 
 

Gambar 4. oMenunjukkanoojaringano 
aliranodalamorantaiopasokomangga di 
kabupatenoProbolinggo berdasarkan hasil 

penelitianoterhadap petaniomangga, 
pedagangopengumpul, opedagangopengepul, 
danopedagangopengeceromangga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
  AliranoBarango 
  AliranoInformasio 
  AliranoFinansial atau Uango 
 

Gambaro4. PolaoAliran dalamoRantaioPasokoMangga dioKabupatenoProbolinggo 
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Aliranokomoditas manggaoterdiri dari 3 pola :  
Polao1 : dimulaiodari petaniomangga 

dikumpulkanooleh 
pedagangopengumpul. 
Pengumpulomenghantarkanomangga
okepada pedagangopengepul 
menggunakan moda 
transportasiopick up, osepeda 
motorodan sepedaopedal. 
oSesampainya di 
pedagangopengepulomangga 
kembaliodidistribusikan 
melaluiopedagang pengecer 
dalamokota dan pasaroinduk luar 
kotaoyang dikemasodalam 
kotakopeti dengan 
menggunakanotruckopengangkutoba
rang danosampailah 
kepadaokonsumenakhir. 

Polao2 : Manggaomengalir 
dariopetaniolangsung ke 
pedagangopengepulomelalui 
kelompokotaniountuk 
berikutnyaodikelolaohinggaoke konsumen. 
Polao3 : Pedagangopengecerolokal 
memilikiopola sendiri dalam mendistribusikan 
produkoomanggaoihinggaoosampai 
keokonsumen, pola inioilebih singkatoyakni 
pedagangocpengecerocmelakukanocsistemocs
ewa denganoipetanioilangsung dan 
produknyaoilangsung dijualoike konsumen 
dioikios yang dimilikioipedagang pengecer. 

Aliranoifinansial mengalirodari 
konsumen, pedagangopengecerolokal, serta 
pedagangoipengecer luaroikota di pasar induk, 
pedagangopengepul, pedagang 
pengumpulodanopetani. Untukopetani 
yangomenjual langsungopada pedagang 
pengepul, aliranofinansial lebihopendek 
yaituokonsumen, pedagangopengecer, 
pedagangoiluar 
kotaoidanopetani.iiAliranouangolebihopendek
olagioadalahoaliran dari 
retaileroyangomelakukanopembelian 
manggaolangsung keoipetani, uang mengalir 
dari konsumenoke pedagangopengecer 
lokalodan langsungoke petani. 
Pedagangopengecer di pasaroinduk dan 
pedagangopengepul membayarodengan sistem 
tundaopaling lamaoi1 minggu. Pada petani, 
pedagang pengumpul membayaro 
langsungosesuaiodengan jumlahomangga 
yangodiambil.  

Sistem komunikasiobelum terintegrasio 
dengan baik antaraoanggota primer dalam 

rantaioipasok. Aliran informasioihanya 
terjadioipada konsumen akhir, 
pedagangopengecer, pedagangopengepul dan 
pedagangopengumpul. Sementara petani 
tidakomendapatkan infomasiobaik 
mengenaioharga, kualitasodan kuantitas yang 
diinginkanoikonsumen maupunoimengenai 
pasaroikecuali petani yang tergabung 
dalamoikelompok tani danoiatau 
pedagangoipengecer yangomembeli 
produkolangsungodariopetani. 

 
Pembahasan 

Strukturoimanajemen 
menjelaskanoitentang aspek-aspekoitindakan 
pada setiap tingkatanomanajemen 
dalamoanggota rantai pasok. Darioihasil 
penelitian rantai pasokomangga di 
KabupatenoProbolinggo belumoseuruhnya 
menggunakan sistemomanajemen yangobaik. 
Koordinasi antaraopedagang 
pengumpulodengan petani 
tidakotermanajemen denganobaik, hal ini 
terlihatoketika pengumpuloakan 
melakukanopanen manggaoitidak 
adanyaoperencanaan tanpaoimelihat peluang 
pasarodiopengepul. 

Pengelolaanoirantai secaraoiterintegrasi 
yang melibatkanoibeberapa pihak 
membutuhkan suatuoikesepatakan bersama. 
Kesepakatanoiibersema tersebut merupakan 
komitmenoiyang kemudianoidituangkan 
dalamoibentuk kontrak kerjasamaoidi antara 
pelakuoirantai pasokanoimangga. Dalam 
pembuatan kesepakatanokontraktualodengan 
pihak lainopada dasarnyaomemiliki tujuan 
yang akanodicapai. Adanyaokesepakatan 
kontraktualoyang dibuatoantar anggota rantai 
pasokanomenandakanobahwa 
terdapatoketerbatasan padaomasing-masing 
anggota rantai pasokanoitersebut. Tujuannya 
adalahoiuntuk mengembangkanoikerjasama 
dengan mitraoiagar keduaoibelahoipihak 
mendapatkanoikeuntungan danoisaling 
menutupioketerbatasanomasing-masing.  

Dari hasil penelitian diperoleh tidak 
adaokontrak secaraotertulis baik dari pihak 
pedagangopengepul kepadaopengumpul 
danopetani. Kerjasamaodilakukan dengan 
menggunakanoprinsip kepercayaanodengan 
memegangokomitmen, rasa salingo 
ketergantungan, dan salingomembutuhkan 
satuosama lain. Petaniohanya akan 
menjualomangganya padaopengumpul 



50 
 

 

INOVASI, Volume XXII, Nomor2, Juli 2020

yangosiap membayaroketika petani 
membutuhkanouang (untukosistemotebasan). 

Pengumpul jugaohanya akan 
menjualoimangga padaopedagang pengepul 
yang memberikanoiharga tertinggiodan atau 
yang telahomemberikan bantuan sarana 
produksiomangga petani. Padaosistem 
penjualanosecara tebasan atau ijon sistem 
kontraktual antara petaniodan pengumpul 
hanya berupa kuitansi pembayaran. 
Begitupunokontraktualoantara 
pedagangopengepul dengan pedagang kios 
diopasar induk hanyaoberdasarkan 
kepercayaanoatas kerjasamaoyang telah 
terjalin tanpaoadanya kontrakoitertulis. 
Kesepakatanolainnya yangotak tertulis 
adalahomengenai komisioipenjualan mangga 
di pasaroinduk sebesar 10 persen untuk 
pedagang kiosoidari harga jualoimangga 
dipasarotidak terteraodalam kontrak. 

Dari 4 (empat) oanggota rantai 
pasokomangga di KecamatanoDringu mulai 
dari petani,opedagangopengumpul, 
pedagangopengepul danopedagang pengecer 
hanyao1 (satu) anggotaorantai pasok 
yaituopengecer yangosistem kontraktualnya 
dibuat secaraotertulis. Hal 
iniomengartikanoibahwa untuk sistem 
kontraktual sesama anggota ranti 
pasokomangga masihobelum 
terdokumentasikanoidengan baik. 
Penelitianoini didukung dari penelitian 
Sulistyowati, L., Syamsiah, N., & dan 
Azisah,oS. N. (2016) yang 
mengatakanokolaborasi antaropelaku pada 
kemitraanousahatani manggaopada rantai 
pasokoke pasar ekspor di Kabupaten Cirebon 
jugaobelum terlaksanaodengan baikohal ini 
terlihatopadaomasing-masing pelakuoiiyang 
terlibat belumoiberperan sesuaioifungsinya, 
sertaokurangnya komitmenopadaoperjanjian 
yangotelah disetujui. 

Sistemoipembayaran pada tingkat 
petaniodilakukan secara langsungoberapa 
banyakohasil panenodari kebun/pekarangan, 
hasil tersebutoyang harus dibayar oleh 
pengumpul.oUntuk sistem penjualanomangga 
secara ijonoitransaksinya dilakukanoidiawal 
kesepakatanoikerjasama. Sedangkan 
sistemoipembayaran di tingkat 
pengumpuloidilakukan denganoi 
berbagaioicara, tergantungoikesepakatan 
pengumpul dan pedagangoipengepul. 
Kesepakatan tersebutoiberupa pengumpul 
dibayar langsung olehoipedagang 

pengepuloipada saatomengirimomangga 
langsung ke lokasioipedagang ataupun 
denganoipembayaran tunda. Dari 30 pedagang 
pengumpul yangodiwawancarai terdapat 24 
pedagangopengumpul dengan 
sistemoiiiiipembayaranoiiiitundaoiiidanoiiii6oi
iiipedagangoipengumpul 
menerimaoipembayaran uang secara tunai dari 
pedagangoipengepul. Penundaan 
pembayaranobiasanya bisa sampai sekitar 
1ominggu. Begitu pula dengan 
transaksioantara pedagang pengepul dengan 
pedagang pengecer di pasar induk luarokota 
maupun pedagang pengecer lokal 
sistemopembayaran juga 
dilakukanodenganopembayaran tunda. 
Penundaan pembayaranobiasanya 
bisaoisampai sekitar 1 minggu atau sesuai 
denganolakunya manggaodi pasar induk. 

Petani dapat memanfaatkan kelompok 
tani agar memudahkan dalam kerjasama 
menyalurkan produk hingga ke konsumen dan 
keuntungan lain yang dapat diperoleh petani. 
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
Runtuwene, E. C. (2015). 

 
 
 

KESIMPULAN 
Hasil identifikasi jaringan manajemen 

rantai pasok mangga di Kecamatan Dringu 
terdapat 3 pola jaringan : 
1. Jaringan 1 : Petani –oPedagang Pengumpul 

– PedagangoPengepul –oPedagang 
Pengecer – PasaroiInduk – 
PedagangoiPengeceroiLuar Kota atau 
Pedagang PengeceroLokal - Konsumen 

2. Jaringan 2 : Petani – Kelompok Tani – 
PedagangoPengepul – PasaroInduk – 
PedagangoPengeceroLuaroKota atau 
PedagangoPengeceroLokalo-oKonsumen 

3. Jaringan 3 : Petani – Pedagang Pengecer 
Lokal - Konsumen 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah  untuk Mengetahui : (1) Laju pertumbuhan tanaman 
Krisan sebagai akibat adanya penggunaan Zat penghambat tumbuh. Dan (2)  
konsentrasi Zat penghambat tumbuh yang tepat dalam  menghasilkan Bunga 
Krisan pot yang memiliki masa simpan lebih lama. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap  (RAL) dengan 2 faktor perlakuan 
yakni varietas Krisan yakni varietas Red Remix, Reagen Pink, Yellow Puma, 
Giant White dan Giant Yellow dan faktor kedua yakni konsentrasi Zat 
Penghambat tumbuh yakni  konsentrasi 0 ppm, 1500 ppm, 2500 ppm, 3500 ppm, 
4500 ppm dan 5500 ppm yang selanjutnya  terdapat 30 kombinasi Perlakuan 
antara Faktor Pertama dan Faktor Kedua. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) dan bila terjadi perbedaan dilanjutkan 
dengan uji lanjut menggunakan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan 
taraf 5%. Hasil Penelitian menunjukkan  bahwa (1) Zat penghambat tumbuh 
yang diaplikasikan pada tanaman Krisan mampu menekan Laju Pertumbuhan 
tanaman Krisan pada seluruh varietas tanaman dan  (2) Zat penghambat  
tumbuh yang menunjukkan  laju pertumbuhan tanaman terbaik yakni sebesar 
3500 ppm, karena mampu menekan tinggi tanaman Krisan sesuai dengan 
permintaan pasar. 

Kata Kunci : Krisan, Zat Penghambat Tumbuh, Laju Pertumbuhan Tanaman 
 
Pendahuluan 

Krisan merupakan salah satu tanaman 
perdu yang paling banyak dimanfaatkan 
sebagai tanaman hias. Menurut Balai 
Penelitian Tanaman Hias (2018), definisi 
tanaman hias adalah suatu tanaman yang 
mempunyai nilai keindahan baik bentuk, 
warna daun, tajuk maupun bunganya yang 
sering digunakan untuk penghias pekarangan 
dan lain sebagainya. Saat ini Bunga Krisan 
menjadi  salah satu primadona  dunia karena 
memiliki bentuk  dan warna mahkota bunga 
yang beraneka ragam sehingga tampak indah 
untuk digunakan sebagai bunga potong 
(Purwono dkk., 2014).  Berdasarkan Statistics 
of Ornamental Plant In Indonesia  2018, 
Krisan merupakan tanaman bunga potong 
dengan luas panen paling besar pada tahun 
2018, dengan luas lahan produksi bunga 
Krisan sebesar  1.110,52 Hektar dan jumlah 
produksi panen mencapai 488.176.610 tangkai 
(Badan Pusat Statistik, 2018) 

Sebagai bunga hias potong, Krisan 
memiliki keterbatasan yakni mudah layu dan 

mudah rusak sehingga tidak lagi tampak 
indah. Keterbatasan ini diperparah dengan 
tingkat pengetahuan petani bunga krisan 
dalam hal pengemasan dan pengiriman saat 
akan didistribusikan dalam kondisi segar di 
berbagai pasar.  Menurut Liptan (2009), 
sebagai bunga hias potong, Krisan hanya 
memiliki masa simpan yang pendek yakni 
sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Berbagai 
penelitian telah dilakukan dalam upaya 
meningkatkan masa simpan bunga Krisan 
yang telah dipanen diantaranya menggunakan 
zat penghambat tumbuh.  

Zat Penghambat tumbuh merupakan 
suatu bahan yang digunakan untuk menekan 
pertumbuhan tanaman melalui penghambatan 
aktivitas fisiologis yang ada pada organ organ 
tanaman (Abrol.,dkk, 2018). Penggunaan Zat 
Penghambat tumbuh pada suatu tanaman 
disinyalir dapat menekan aktivitas fisiologis 
hormon pertumbuhan tanaman sehingga 
nantinya jaringan tanaman menjadi lebih tebal 
(Uzunova, 2000) ....sebut sumbernya).. Salah 
satu Zat penghambat tumbuh yang banyak 
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Zat penghambat tumbuh berupa daminozide 
mampu menekan pertumbuhan tinggi tanaman 
Krisan pada semua varietas. Mutmainah 
(2018) dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa Zat penghambat tumbuh berpengaruh 
nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah bunga 
dan diameter mahkota bunga Krisan. Zat 
penghambat tumbuh mampu menekan 
pertumbuhan tinggi tanaman dengan cara 
menghambat biosintesis Gibberellin Acid 
(GA)  aktif. Penurunanan aktivitas 
pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari 

aktivitas biologis yang lebih rendah pada GA1 
dan GA8 namun meningkat konsentrasinya 
pada GA20 dan bentuk GA lainnya yang 
merupakan prekursor awal pembentukan GA1 
sebagai GA yang tidak aktif  pada tanaman. 
(Hughes., dkk, 2004) 
Zat Penghambat tumbuh juga berpengaruh 
nyata terhadap Bobot Kering tanaman Krisan. 
Tabel Bobot Kering Tanaman Krisan dengan 
adanya peningkatan Zat Penghambat tumbuh 
dapat dilihat pada Tabel  dibawah ini: 

 
Tabel 2. Rata-Rata Bobot Kering Total Tanaman (g) Krisan dengan Adanya Interaksi Konsentrasi 

Zat Penghambat Tumbuh dan Varietas Krisan 
Perlakuan Varietas Tanaman Krisan 

Konsentrasi 
Zat 

penghambat 
Tumbuh 

Red 
Remix 

Reagen 
Pink Yellow Puma Giant White 

Giant 
Yellow 

0 ppm 15.40 ij 18.40 def 13.37 kl 21.05 a 20.57 ab 
1500 ppm 14.39 jkl 18.17 ef 12.90 lm 20.60 ab 19.47 bcde 
2500 ppm 14.42 jk 17.63 fgh 12.12 lm 20.43 abc 19.17 bcdef
3500 ppm 13.79 kl 18.92 cdef 11.61 mn 19.71 abcde 18.53 cdef 
4500 ppm 16.33 ghi 16.40 ghi 11.18 mn 19.86 abcd 17.67 fg 
5500 ppm 15.71 ij 15.73 ij 10.61 n 19.37 bcde 16.17 hi 

Keterangan: Nilai pada baris dan kolom yang sama yang diikuti oleh huruf  yang 
berbeda menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf  5% 

    
Hasil penelitian menunjukkan terjadinya 
penurunan Bobot Kering total tanaman Krisan 
semua varietas  pada saat panen seiring dengan 
peningkatan konsentrasi zat penghambat 
tumbuh. Rata-rata Penurunan Bobot Kering 
total tanaman pada seluruh varietas tanaman 
Krisan adalah sebesar 5 hingga 10 % seiring 
dengan peningkatan konsentrasi Zat 
Penghambat tumbuh.  Penurunan Bobot kering 
total tanaman ini sesuai dengan penurunan 
tinggi tanaman akibat GA yang tidak aktif, 
sehingga terjadinya penekanan terhadap 
aktivitas dominansi apikal pada tanaman. 
Lienargo, dkk (2014) menjelaskan bahwa pada 

saat hormon gibberellin dihambat aktivitasnya, 
maka sel pada tanaman terus membelah namun 
tidak memanjang. Sehingga akan berpengaruh 
terhadap bobot kering tanaman pada saat 
panen.  
Penekanan terhadap tinggi tanaman dan bobot 
kering total tanaman Krisan akibat 
meningkatnya konsentrasi Zat Penghambat 
Tumbuh juga berdampak pada laju 
Pertumbuhan Tanaman Krisan. Mengenai Laju 
Pertumbuhan Tanaman Krisan dengan adanya 
peningkatan konsentrasi Daminozide ini dapat 
dilihat pada Tabel 3 dibawah ini : 
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Tabel 3. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Tanaman Krisan (g/hari/cm) dengan Adanya Interaksi 
Konsentrasi Daminozide dan varietas Krisan 

Perlakuan Varietas Tanaman Krisan  
Konsentrasi 

Zat 
Penghambat 

Tumbuh 
Red 

Remix 
Reagen 

Pink Yellow Puma 
Giant 
White 

Giant 
Yellow 

0 ppm 2.58 defg 3.45 b 3.00 bcd 4.07 a 4.24 a 
1500 ppm 2.21 efgh 3.04 bcd 2.47 defgh 2.68 def 3.32 bc 
2500 ppm 2.07 fghi 2.27 efgh 1.56 ijk 2.01 ghi 2.88 cde 
3500 ppm 1.87 hi 1.90 hi 1.15 jkl 1.91 hi 2.55 defg 
4500 ppm 1.62 hijk 1.66 hij 1.04 kl 1.51 ijk 2.17 fghi 
5500 ppm 1.29 jk 1.11 jkl 0.71 l 1.18 jkl 1.91 hi 

Keterangan: Nilai pada baris dan kolom yang sama yang diikuti oleh huruf  yang 
berbeda menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf  5%. 

 
Hasil Penelitian menunjukkan terjadinya 
perbedaan yang nyata pada rata rata Laju 
Pertumbuhan Tanaman Krisan. Perbedaan 
yang signifikan pada  laju pertumbuhan 
tanaman di tunjukkan pada varietas Red 
Remix,Reagen Pink dan Yellow Puma dengan  
peningkatan konsentrasi zat penghambat 
tumbuh sebesar 3500 ppm. Sedangkan pada 

varietas Giant White dan Giant Yellow, 
penambaan Zat Penghambat tumbuh sebesar 
1500 ppm sudah mampu menurunkan Laju 
Pertumbuhan Tanaman secara signifikan. Pola 
Penurunan Laju Pertumbuhan Tanaman Krisan 
dengan adanya Penambahan Zat Penghambat 
Tumbuh dapat dilihat pada Gambar dibawah 
ini : 

 

 
Gambar 3.  Laju Pertumbuhan Tanaman  Krisan dengan adanya Peningkatan Zat Penghambat 
Tumbuh  
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Dari Grafik diatas dapat diketahui bahwa 
Peningkatan konsentrasi zat penghambat 
tumbuh sebesar 1500 ppm mampu 
menurunkan rata rata laju pertumbuhan 
tanaman sebesar 21,7 % pada tanaman Krisan 
varietas Red Remix. Penurunan laju 
Pertumbuhan tanaman tertinggi ditunjukkan 
pada tanaman Krisan varietas Reagent Pink 
yakni sebesar 69,8 % bila dibandingkan tanpa 
penambahan Zat Penghambat Tumbuh. Hal ini 
menunjukkan Laju Pertumbuhan tanaman 
tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan 
konsentrasi Zat Penghambat tumbuh namun 
juga tingkat sensivitas pada masing masing 
varietas tanaman Krisan. Hal ini didukung 
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Paul (2018) yang menyatakan bahwa varietas 
tanaman jagung berpengaruh terhadap 
tingginya laju Pertumbuhan tanaman sebagai 
akibat dari perbedaan sensivitas masing 
masing genetis varietas tanaman.  
 
Penutup 
Kesimpulan 
Dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  
1. ZPT berupa daminozide mampu menekan 

pertumbuhan tinggi tanaman Krisan pada 
semua varietas. Peningkatan konsentrasi 
ZPT sebesar 5500 ppm dapat menekan 
pertumbuhan tinggi tanaman rata rata  38,4 
% pada seluruh varietas tanaman..  

2. Konsentrasi ZPT yang menunjukkan laju 
pertumbuhan tanaman terbaik yakni sebesar 
3500 ppm, yang mampu menekan tinggi 
tanaman sesuai dengan permintaan pasar 
sebagai Krisan pot. 

Saran   
Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan 
menggunakan berbagai macam zat 
penghambat tumbuh yang mampu menekan 
tinggi dan laju pertumbuhan tanaman  Krisan 
sehingga mampu menghasilkan tanaman 
Krisan pot yang sesuai dengan keinginan 
pasar.  
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 Abstrak  
Jahe (Zingiber officinale) bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan 
obat tradisional, jamu atau dibuat minuman berkhasiat.  Secara umum jahe 
memiliki.  kandungan zat gizi dan senyawa kimia aktif yang berfungsi preventif.  
Jahe merupakan salah satu jenis tanaman obat dan rempah yang dapat 
bermanfaat sebagai sumber pangan fungsional.  Keberadaan pangan fungsional 
tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat atau konsumen, tetapi juga bagi 
pemerintah maupun industri pangan. Jahe sebagai sumber pangan fungsional 
lebih bersifat pencegahan terhadap penyakit.  Dengan berjalannya waktu 
kesadaran masyarakat  akan kesehatan semakin meningkat, kondisi kesehatan 
tubuh tentunya tidak bisa lepas dari konsumsi makanan dan pola hidup yang  
sehat. Minuman kesehatan merupakan minuman yang mengandung unsur-unsur 
zat gizi atau non zat gizi dan jika dikonsumsi dapat memberikan pengaruh posistif 
terhadap kesehatan tubuh.  Untuk saat ini olahan jahe yang paling populer yaitu   
serbuk  Instan Jahe. 

Kata kunci: jahe, preventif, pangan fungsional 
 

Pendahuluan  
Tanaman obat dan rempah mungkin 

tidak sepopuler jenis tanaman lain, seperti 
tanaman pangan, tanaman industri, maupun 
jenis hortikultura.  Beberapa tanaman yang 
biasanya digunakan untuk bumbu masak 
maupun sebagai obat tradisional dan jamu 
sebenarnya sudah dilakukan sejak dahulu.  
Indonesia masih menghadapi banyak kendala 
dalam hal produksi tanaman obat, antara lain 
belum profesionalnya budidaya tanaman obat, 
ketidakmampuan petani dalam menjaga 
kualitas tanaman obat, dan masih minimnya 
perhatian industri tanaman obat terhadap 
hasil-hasil penelitian ilmiah dalam upaya 
pengembangan produk. Kendala lain dalam 
produksi tanaman obat adalah masalah 
dukungan pembiayaan dalam 
mengembangkan usaha agribisnis, terutama 
untuk petani skala kecil. 

Tanaman obat sangat bermanfaat 
dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.  
Dalam dunia farmasi, tanaman obat 
merupakan sumber bahan baku obat 
tradisional maupun modern. Sekarang ini ada 
kecenderungan masyarakat untuk 
mengkonsumsi obat tradisional, karena 

adanya perubahan gaya hidup back to nature 
dan mahalnya obat-obatan modern yang 
membuat permintaan tanaman obat semakin 
tinggi.  Seiring dengan semakin 
meningkatnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya hidup sehat tersebut, maka 
tuntutan konsumenpun terhadap bahan 
pangan juga bergeser.  Bahan pangan yang 
kini banyak diminati oleh konsumen bukan 
saja yang mempunyai komposisi gizi yang 
baik serta penampakan dan cita rasanya 
menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi 
fisiologis tertentu bagi tubuh, seperti dapat 
menurunkan tekanan darah, kadar kolesterol, 
dan kadar gula darah, serta meningkatkan 
penyerapan kalsium. 

Dengan berjalannya waktu kesadaran 
masyarakat  akan kesehatan semakin 
meningkat, kondisi kesehatan tubuh tentunya 
tidak bisa lepas dari konsumsi makanan dan 
pola hidup yang  sehat. Banyak makanan dan 
minuman yang ditawarkan sebagai produk 
suplemen yang dapat meningkatkan 
kesehatan tubuh jika dikonsumsi. Minuman 
kesehatan merupakan minuman yang 
mengandung unsur-unsur zat gizi atau non zat 
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gizi dan jika dikonsumsi dapat memberikan 
pengaruh posistif terhadap kesehatan tubuh. 

Kecenderungan masyarakat untuk 
mengkonsumsi makanan sebagai sumber zat 
gizi serta untuk menjaga kesehatan semakin 
meningkat baik di negara maju maupun 
berkembang.  Di Indonesia, kecenderungan 
tersebut telah dimanfaatkan oleh industri 
farmasi dan makanan untuk mempromosikan 
produk-produknya melalui pencantuman 
klaim kesehatan pada label produk maupun 
iklannya. Berdasarkan data Badan POM, 
produk suplemen makanan meningkat cukup 
pesat dalam dasawarsa terakhir, baik yang 
diproduksi di dalam negeri maupun yang 
diimpor. 

Dengan banyak munculnya penyakit 
yang ditimbulkan karena cara mengkonsumsi 
makanan yang salah, apalagi dalam kondisi 
pandemi adanya virus covid 19, maka perlu 
dicari suatu solusi sebagai salah satu 
alternatif dalam upaya mengatasi 
permasalahan yang ada.  Jahe sebagai salah 
satu tanaman rempah dan obat yang 
mempunyai manfaat kesehatan karena dapat 
meningkatkan kekebalan/imun tubuh, 
diharapkan dapat mengurangi permasalahan 
yang ada dengan memanfaatkannya sebagai 
salah satu sumber pangan fungsional. 

   
Kajian Pustaka 
Tinjauan Umum Jahe 

Jahe merupakan tanaman rimpang yang 
sangat populer sebagai rempah-rempah yang 
termasuk kelompok tanaman dengan memiliki 
banyak manfaat dan khasiat. Rimpang jahe 
berbentuk jemari yang menggembung di ruas-
ruas tengah, dengan rasa dominan pedas yang 
disebabkan oleh senyawa zingeron.  Rimpang 
jahe mengandung minyak atsiri yang 
menyebabkan aroma jahe harum.  Komoditas 
ini tidak hanya dijual di pasar dalam negeri, 
namun sudah merambah ke pasar 
mancanegara.  Jahe adalah tanaman yang 
diambil rimpangnya sudah banyak dikenal 
masyarakat, namun budidaya, pemanfaatan, 
dan khasiatnya belum banyak dikenal, padahal 
sebenarnya selain berpotensi, tanaman jahe 
mudah dibudidayakan dan memberikan 
keuntungan yang cukup besar. 

Dalam budidaya tanaman jahe ada 
beberapa tahapan yang harus dilakukan.  
Setiap tahap mempunyai ciri tersendiri dan 
memerlukan perlakuan khusus.  Selain itu 
lingkungan tumbuh merupakan faktor yang 

cukup penting karena berkaitan dengan 
peningkatan produksi tanaman jahe.   

Jahe selain dapat diolah menjadi 
berbagai produk bahan makanan maupun 
minuman, ternyata juga dapat digunakan 
sebagai bahan pengawet alami.  Masyarakat 
semakin menyadari untuk lebih selektif dalam 
mengkonsumsi makanan.  Dari penelitian 
Kawiji, Rohula, U., dan Erwin, N.H. (2011), 
dikatakan bahwa jahe dapat digunakan sebagai 
alternatif bahan pengawet yang lebih aman dan 
alami untuk produk sale pisang basah. 

Jahe merupakan jenis rempah-rempah 
yang paling banyak digunakan dalam berbagai 
resep makanan dan minuman.  Konsumsi 
ekstrak jahe dalam minuman fungsional dan 
obat tradisional dapat meningkatkan ketahanan 
tubuh dan mengobati diare.  Jahe dipercaya 
masyarakat mempunyai kapasitas sebagai 
antimasuk angin, suatu gejala menurunnya 
daya tahan tubuh sehingga mudah terserang 
oleh virus (influenza). Hal ini disebabkan 
karena jahe mampu menaikkan aktivitas sel 
darah putih, yaitu sel natural killer (NK), di 
mana peningkatan aktivitas NK membuat 
tubuh tahan terhadap serangan virus karena sel 
ini secara khusus mampu menghancurkan sel 
yang terinfeksi oleh virus.  Sehingga akhir-
akhir ini dengan adanya pandemi virus corona 
(Covid-19), jahe banyak diburu oleh 
masyarakat sebagai salah satu rempah-rempah 
yang apabila dikonsumsi dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh manusia. 
Manfaat dan Potensi Jahe sebagai Pangan 
Fungsional 

Jahe yang merupakan salah satu 
tanaman obat dan rempah mempunyai manfaat 
bagi kehidupan masyarakat.  Saat ini 
semboyan “Back to Nature” banyak 
didengung-kan, mulai dari perilaku hidup, pola 
makan, hingga pengobatan.  Seperti yang 
disampaikan Salim, Z. Dan Ernawati, M. 
(2017) dalam tulisannya, bahwa Back to 
Nature bukan hanya menjangkit pada pola 
konsumsi masyarakat, namun sudah 
merambah ke sektor-sektor lain termasuk 
pengobatan. 

Jahe banyak digunakan masyarakat 
sebagai tambahan olahan jamu, di mana 
ekstrak jahe merah memiliki aktivitas 
analgetik sebagai pereda nyeri, umumnya 
digunakan untuk meredakan gejala demam dan 
meredakan rasa nyeri yang dialami pada 
infeksi, peradangan otot dan sendi. Hal ini 
disebabkan seperti yang disampaikan dari 
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penelitian Febriani, Y., Hesti, R., Wiwin, W., 
Diah, L.A., dan Ayu, P. (2018), bahwa hasil 
skrining fitokimia menunjukkan bahwa akstrak 
etanol ampas jahe merah mengandung 
senyawa fenolik, alkaloid, flavonoid, tanin, 
monoterpen, seskuitepen, dan kuinon.  Sedang 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
Susila, A.H., Sumamo, dan Dewi, D. (2014), 
maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak jahe 
terbukti mampu menurunkan tanda inflamasi 
eritema pada hewan coba tikus putih. 

Akhir-akhir ini jahe banyak dibutuhkan 
dan dikonsumsi masyarakat sebagai sumber 
pangan fungsional, yang berpotensi 
memberikan manfaat kesehatan bagi 
masyaraka.  Untuk saat ini olahan jahe yang 
paling populer yaitu   serbuk  Instan Jahe. 
Seperti yang disampaikan dari hasil penelitian 
Indarwati, Jajuk, H. Dan Tatuk, T.S. (2014), 
bahwa jahe dapat dibuat serbuk instan dengan 
variasi teknik pengolahan. Dalam 
pengembangan serbuk instan jahe sebagai 
salah satu pangan fungsional, pelabelan 
merupakan hal yang penting karena dalam 
label tercantum keterangan tentang produk 
tersebut termasuk klaim kesehatan. 

Di Indonesia, pelabelan diatur dalam 
Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang 
pangan. Karena adanya klaim tersebut maka 
perlu disertakan bukti dari manfaat klaim 
kesehatan tersebut.  Hal ini penting untuk 
menjaga kepercayaan masyarakat akan 
manfaat pangan fungsional serta melindungi 
masyarakat dari klaim yang tidak benar atau 
berlebihan, dan yang lebih penting lagi dari 
kemungkinan efek berbahaya dari produk 
tersebut.  Selain pelabelan, serbuk instan jahe 
sebagai pangan fungsional harus memenuhi 
persyaratan organoleptik konsumen  
(Anonimus, 2019). 

Sebagai tanaman obat dan rempah, jahe 
mempunyai potensi yang sangat besar sebagai 
sumber pangan fungsional.  Upaya 
pengembangan selanjutnya untuk menjadi 
produk pangan fungsional komersial, maka 
diperlukan penelitian yang lebih dalam untuk 
memperoleh data yang pasti tentang 
komponen-komponen bioaktif yang ada, 
keamanan, khasiat,  serta sampai pada uji 
farmakologi dan uji klinisnya untuk 
membuktikan klaim manfaat kesehatannya. 

Dibandingkan dengan mengkonsumsi 
suplemen pangan, penggunaan pangan 
fungsional lebih menguntungkan bagi 
konsumen karena suplemen hanya 

mengandung komponen jenis tertentu, 
bukannya berbagai jenis komponen fitokimia 
yang secara alami terdapat dalam makanan. 
Pengembangan jenis pangan kaya serat, 
vitamin maupun fitokimia melalui teknologi 
genetika, bioteknologi, fortifikasi dan 
pemeliharaan tanaman merupakan pendekatan 
yang tepat untuk mendapatkan manfaat 
kesehatan yang optimal. 
 
Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research).  Studi 
kepustakaan ini meliputi proses umum, yaitu 
mengidentifikasi teori secara sistematis, 
penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang 
memuat informasi yang berkaitan dengan 
topik penelitian. 

Penelitian dilaksanakan dengan 
pengumpulan data pustaka/karya tulis ilmiah 
atau telaah untuk memecahkan suatu 
permasalahan, yang pada dasarnya bertumpu 
pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap 
bahan-bahan pustaka yang relevan.  

Kajian ini dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi sebanyak-
banyaknya dengan cara membaca, mencatat, 
dan mempelajari buku, jurnal, majalah, hasil-
hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya 
yang menunjang, kemudian disusun secara 
teratur untuk dikelola sebagai bahan 
penelitian. 

 
Pembahasan  
Peluang dan Prospek Pengembangan 
Tanaman Jahe   

Pengembangan tanaman jahe sebagai 
tanaman obat dan rempah di Indonesia 
memiliki prospek yang baik.  Pemakaian 
tanaman obat akhir-akhir ini cenderung 
meningkat sejalan dengan berkembangnya 
industri obat tradisional maupun jamu, 
farmasi, kosmetik, makanan, dan minuman.  
Tanaman obat yang dipergunakan biasanya 
dalam bentuk simplisia (bahan yang telah 
dikeringkan dan belum mengalami perubahan 
apapun). 

Laju produksi jahe Indonesia pada 
dasawarsa terakhir menurun 13,3 % per tahun, 
dan menempatkan Indonesia ke posisi 14 
negara eksportir jahe ke pasar dunia yang 
semula sebagai negara pengekspor utama, hal 
tersebut disebabkan oleh laju penurunan 
produktivitas selama kurun waktu 2004 - 
2011.  Selama periode 2004 sampai 2011, 
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penurunan produktivitas mencapai 5,8 % per 
tahun dan penurunan luas panen 2,03 % per 
tahun.   

Penurunan produktivitas disebabkan 
oleh penggunaan benih yang kualitasnya 
rendah, serangan hama dan penyakit, 
penerapan teknik budidaya tidak sesuai 
anjuran, perubahan iklim, dan persaingan 
dengan komoditas lain yang lebih 
menguntungkan, hal tersebut berdampak pada 
penurunan luas panen.  Untuk dapat dapat 
bersaing di pasar bebas kebijakan penguatan 
modal petani dan perbaikan infrastruktur 
disertai pendampingan penerapan teknik 
budidaya sesuai dengan GAP (Good 
Agricultural Practices) dan GMP (Good 
Manufacturing Practices), serta penggunaan 
varietas unggul dan penggunaan benih yang 
sehat disertai sosialisasi teknik budidaya jahe 
yang baik dan benar perlu dilakukan (Pribadi, 
E.R., 2013). 

Jahe (Zingiber officinale) adalah 
tanaman rempah-rempah yang merupakan 
salah satu produk lokal yang diandalkan demi 
kebutuhan industri.  Dalam perkembangannya, 
kebutuhan komoditas jahe untuk bahan baku 
industri meningkat terus seiring berjalannya 
waktu.  permintaan jahe cenderung terus 
meningkat. Jahe di Indonesia memiliki 
peluang yang cukup besar untuk 
dikembangkan, karena selain iklim, kondisi 
tanah, dan letak geografis yang cocok bagi 
pembudidayaannya. Oleh karena itu, 
komoditas jahe layak dijadikan sebagai salah 
satu komoditas unggulan dalam usaha 
pengembangan agribisnis dan  agroindustri 
yang berwawasan pedesaan. 

Menurut Prastowo (2007)  Komoditas 
jahe saat ini masih menempati urutan teratas 
dalam penggunaan, sehingga masih memiliki 
peluang besar untuk dikembangkan terus 
melalui  pengembangan  berbagai macam 
produk olahan.   Jahe  dapat diolah menjadi 
berbagai macam jenis produk  industri pangan 
seperti permen jahe, sirup jahe maupun instan 
serbuk jahe. 

Cerahnya prospek pangan fungsional 
berbasis tanaman obat dan rempah juga 
ditunjang dengan semakin majunya penelitian 
dan pengembangan eksplorasi komponen 
bioaktif dalam tanaman obat dan rempah. 
Selain itu, kemajuan teknologi pengolahan 
pangan telah mampu menghasilkan produk-
produk makanan dan minuman yang secara 
organoleptik disukai konsumen serta 

mengandung komponen-komponen yang 
berguna bagi kesehatan. 

Tanaman jahe sebagai salah satu 
tanaman obat dan rempah sangat populer 
digunakan sebagai bahan baku obat tradisional 
dan jamu, serta digunakan sebagai bahan 
rempah  dalam upaya meningkatkan cita rasa 
beraneka macam masakan, yang jika 
dikonsumsi akan meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh (immune system).  Hal ini 
disebabkan karena jahe mempunyai sifat 
spesifik sebagai tanaman obat yang bersifat 
pencegahan/preventif dan promotif melalui 
kandungan metabolit sekunder seperti gingiro, 
yang mampu meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh.  Mengkonsumsi jahe sebagai obat 
tradisional, jamu, maupun rempah berbagai 
macam masakan, tidak mempunyai sifat 
kuratif yang berarti menyembuhkan, namun 
lebih ke arah pencegahan dengan 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 

Jahe sangat popular digunakan sebagai 
bahan baku obat tradisional dan jamu, serta 
berbagai produk olahan lainnya baik makanan 
maupun minuman. Sayangnya, tanaman obat 
yang ada di Indonesia saat ini masih belum 
dikembangkan menjadi obat herbal, dan lebih 
cenderung hanya untuk jamu. Jika tanaman 
obat ini mampu diproduksi sebagai Obat 
Herbal Terstandar (OHT) dan Fitofarmaka 
maka akan mempunyai nilai jual yang lebih 
tinggi dan kemampuan daya saing yang lebih 
kuat baik di pasar dalam negeri maupun 
internasional. Indonesia sebagai salah satu 
negara yang memiliki hutan hujan tropis 
terbesar di dunia memiliki potensi sebagai 
produsen tanaman obat dunia. 
Jahe sebagai Sumber Pangan Fungsional 

Tanaman rempah dan obat mempunyai 
potensi besar sebagai sumber makanan dan 
minuman fungsional seiring dengan semakin 
tingginya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya menjaga kesehatan.  Keberadaan 
pangan fungsional tidak hanya bermanfaat 
bagi masyarakat atau konsumen, tetapi juga 
bagi pemerintah maupun industri pangan. Bagi 
konsumen, pangan fungsional bermanfaat 
untuk mencegah penyakit, meningkat-kan 
imunitas, memperlambat proses penuaan, serta 
meningkatkan penampilan fisik. 

Menurut Badan POM, pangan 
fungsional adalah pangan yang secara alami 
maupun telah melalui proses mengandung satu 
atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-
kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-
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fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi 
kesehatan.  Pangan fungsional dikonsumsi 
sebagaimana layaknya makanan atau 
minuman, mempunyai karakteristik sensori 
berupa penampakan, warna, tekstur dan cita 
rasa yang dapat diterima oleh konsumen, serta 
tidak  memberikan kontraindikasi dan efek 
samping terhadap metabolisme zat gizi lainnya 
jika digunakan dalam jumlah yang dianjurkan. 
Meskipun mengandung senyawa yang 
bermanfaat bagi kesehatan, pangan fungsional 
tidak berbentuk kapsul, tablet, atau bubuk 
yang berasal dari senyawa alami. 

Ada tiga alasan yang mendukung 
peningkatan minat terhadap pangan 
fungsional, yaitu tingginya biaya pemeliharaan 
kesehatan, peraturan yang mendukung, dan 
penemuan-penemuan ilmiah.  Peningkatan 
biaya pemeliharaan kesehatan masyarakat 
dalam persen terhadap Produk Nasional Bruto 
(GNP) semakin meningkat di seluruh dunia.   
Kebiasaan makan yang tidak baik dinilai oleh 
banyak kalangan berperan dalam menurunkan 
kesehatan dan berhubungan dengan tingginya 
biaya pemeliharaan kesehatan.  Manfaat 
komponen fitokimia dan pangan fungsional 
telah dipublikasikan secara luas sehingga 
pengetahuan dan minat konsumen terhadap 
bahan pangan kaya komponen fitokimia dan 
pangan fungsional pun meningkat (Anonimus.  
2019). 

Perubahan gaya/pola hidup masyarakat 
yang  berperilaku  dari natural menuju pada 
kemajuan dan pola makan yang tidak sehat, 
diperparah dengan terciptanya kondisi 
lingkungan yang  polutif, telah membawa 
dampak serius terhadap kesehatan.  Banyaknya 
radikel bebas yang terkandung dalam tubuh 
akibat tidak terkontrolnya konsumsi makanan 
yang memiliki bahan oksidatif serta bahan 
aktif dari polutan yang menyebabkan 
kerusakan sel tubuh dan munculnya penyakit 
degeratif (Mahendra, B., 2005). 

Dunia kesehatan dan kedokteran saat ini 
banyak membahas tentang radikal bebas dan 
antioksidan.  Hal ini terjadi karena sebagian 
besar penyakit diawali oleh adanya reaksi 
oksidasi yang berlebihan di dalam tubuh. 
Reaksi oksidasi terjadi setiap saat pada tubuh. 
Reaksi ini mencetuskan radikal bebas yang 
sangat aktif, yang dapat merusak struktur dan 
fungsi sel.  Pembentukan radikal bebas dapat 
terjadi melalui proses metabolisme sel normal, 
peradangan, kekurangan gizi, dan akibat 
respon terhadap pengaruh dari luar tubuh, 

seperti polusi lingkungan, ultraviolet, dan asap 
rokok. 

Di pasaran banyak beredar produk-
produk antioksidan sintetik. Padahal 
penggunaan antioksidan sintetik ini telah 
dilaporkan memberi dampak buruk pada 
kesehatan manusia. Produk antioksidan ini 
juga dijual dengan harga yang mahal, padahal 
komponen antioksidan tersebut terdapat di 
alam secara melimpah, seperti pada tanaman. 
Senyawa fitokimia sebagai senyawa kimia 
yang terkandung dalam tanaman mempunyai 
peranan yang sangat penting bagi kesehatan 
termasuk fungsinya dalam pencegahan 
terhadap penyakit degeneratif. Beberapa 
senyawa fitokimia yang diketahui mempunyai 
fungsi fisiologis adalah karotenoid, fitosterol, 
saponin, glikosinolat, polifenol, inhibitor 
protease, monoterpen, fitoestrogen, sulfida, 
dan asam fitat. Senyawa-senyawa tersebut 
banyak terkandung dalam sayuran dan kacang-
kacangan, termasuk tanaman rempah dan obat. 

Berbagai penelitian membuktikan 
bahwa jahe mempunyai sifat antioksidan. 
Beberapa komponen utama dalam jahe seperti 
gingerol, shogaol, dan gingeron memiliki 
aktivitas antioksidan di atas vitamin E13. 
Beberapa komponen bioaktif dalam ekastrak 
jahe antara lain (6)-gingerol, (6)-shogaol, 
diarilheptanoid dan curcumin mempunyai 
aktivitas antioksidan yang melebihi tokoferol. 
Rimpang jahe mengandung 0,8-3,3% minyak 
atsiri dan ± 3% terkandung di dalam 
rimpangnya antara lain vitamin A, B1, C, 
lemak, protein, pati, damar, asam organik, 
oleoresin (gingerin), dan volatile oil (zingeron, 
zingerol, zingeberol, zingiberin, borneol, 
sineol, dan feladren) oleoresin, bergantung 
pada klon jahe yang bersangkutan.  
Serbuk Jahe sebagai Produk Olahan 
Makanan dan Minuman 

Indonesia merupakan negara yang 
memiliki kawasan hutan tropis terkaya nomor 
dua di dunia setelah Brazil dan masih 
menyimpan banyak potensi tumbuhan sebagai 
bahan pangan, obat-obatan, bumbu dan 
rempah, bahan bangunan dan sebagainya. 
Rempah-rempah merupakan bagian tanaman 
yang bersifat aromatik dan dapat digunakan 
sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, 
pewarna, dan pengawet makanan yang berasal 
dari tanaman baik segar maupun kering yang 
dicampurkan pada masakan sebagai penyedap.     

Dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat selalu bersentuhan dengan 
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tanaman rempah yang merupakan sumber 
antioksidan alami yang mudah didapatkan 
serta murah dan dapat bermanfaat sebagai 
bumbu masakan. Data-data dalam artikel ini 
diharapkan dapat menjadi informasi tentang 
beberapa antioksidan alami yang berperan 
sebagai penangkal radikal bebas yang 
berbahaya bagi kesehatan (Sari, A. N., 2016). 

Manfaat rempah-rempah tidak hanya 
sebagai bumbu masakan.  Rempah-rempah 
juga memiliki kandungan yang dapat 
memberikan perlindungan terhadap tubuh dari 
beragam penyakit, bahkan penyakit degeratif.  
Dengan rajin mengkonsumsi jahe sebagai 
salah satu rempah-rempah, akan mampu 
mengurangi terjadinya kerusakan sel-sel 
maupun terjadinya peradangan.  

Minuman yang dibuat dari ekstrak jahe 
maupun serbuk instan jahe merupakan 
minuman penghangat yang saat ini mulai 
banyak dicari orang untuk menyelesaikan 
permasalahan kesehatan terutama dalam 
pencegahan penyakit (Supriani, 2019).  Dasar 
pertimbangan konsumen di negara-negara 
maju dalam memilih bahan pangan bukan 
hanya bertumpu pada kandungan gizi serta 
kelezatannya, tetapi juga pengaruhnya 
terhadap kesehatan tubuh. Fenomena tersebut 
melahirkan konsep pangan fungsional.   

Pangan fungsional dibedakan dari 
suplemen makanan atau obat berdasarkan 
penampakan dan pengaruhnya terhadap 
kesehatan. Bila fungsi obat terhadap penyakit 
bersifat kuratif, maka pangan fungsional lebih 
bersifat pencegahan terhadap penyakit. 
Berbagai jenis pangan fungsional telah beredar 
di pasaran, mulai dari produk susu probiotik 
tradisional seperti yoghurt, kefir dan coumiss 
sampai produk susu rendah lemak siap 
dikonsumsi yang mengandung serat larut. Juga 
produk yang mengandung ekstrak serat yang 
bersifat larut yang berfungsi menurunkan 
kolesterol dan mencegah obesitas. Untuk 
minuman, telah tersedia berbagai minuman 
yang berkhasiat menyehatkan tubuh yang 
mengandung komponen aktif rempah-rempah 
seperti kunyit asam, minuman sari jahe, sari 
temu lawak, beras kencur, serbat, dan bandrek. 

Jamu yang disajikan dalam bentuk 
minuman dapat dikategorikan sebagai 
minuman fungsional asal karakteristik 
sensorinya diatur sedemikian rupa sehingga 
dapat diterima oleh masyarakat luas. Minuman 
seperti beras kencur, sari jahe, sari asam, 
kunyit asam, sari temu lawak, bir pletok, dan 

susu telor madu jahe merupakan contoh 
minuman asal jamu yang dapat dikembangkan 
sebagai produk industri minuman fungsional 
(Anonimus.  2019). 

Bagi industri pangan, pangan fungsional 
akan memberikan kesempatan yang tidak 
terbatas untuk secara inovatif 
memformulasikan produk-produk yang 
mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. 
Selanjutnya bagi pemerintah, adanya pangan 
fungsional akan menurunkan biaya untuk 
pemeliharaan kesehatan masyarakat. 

 
Penutup  

Dari hasil pemikiran ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa jahe merupakan hasil 
tanaman obat dan rempah yang mempunyai 
manfaat kesehatan, dan berpotensi untuk 
dikembangkan sebagai sumber pangan 
fungsional.  Jahe mempunyai prospek yang 
cerah dengan peluang pengembangan produk 
serbuk instan yang dapat diterima masyarakat 
secara luas masih terbuka lebar, hal ini 
disebabkan karena berkembangnya pola hidup 
dan pola makan yang sehat dengan slogan 
“Back to Nature”.  Perlu adanya standardisasi 
produk pangan fungsioanal yang merupakan 
peranan dari Badan POM. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi reference gene yang tepat 
untuk analisis microRNA dengan metode qRT-PCR pada sampel plasma pasien 
hepatocellular carcinoma. Penelitian ini dilakukan dengan mengubah data hasil 
uji qRT-PCR panel yang berisi 179 micro RNA pada masing-masing pooling 
sampel pasien dan sampel sehat dengan mesin Biorad CFX 96 menjadi Cycle 
quantification (Cq). Data dianalisis dengan software Genex Pro with Exiqon 
qPCR wizard. Nilai Cq kandidat reference gene yaitu Hsa-miR-191-5p, Hsa-MiR-
103A-3p, Hsa-miR-423-5p, Hsa-miR-16-5p, Hsa-Let-7A-5p dimasukkan dalam 
software Genex Pro kemudian dianalisis dengan Normfinder. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa Hsa-miR-191-5p merupakan reference gene yang tepat 
karena memiliki nilai standar deviasi 0,0071 (P<0,05) serta memiliki nilai Cq 
yang stabil pada sampel pasien dan sampel sehat yaitu 28,61 dan 28, 12. 
Kesimpulan penelitian ini adalah Hsa-miR-191-5p dapat digunakan sebagai 
reference gene untuk microRNA dengan metode qRT-PCR pada sampel pasien 
hepatocellular carcinoma. 

Kata kunci: Reference gene, micro RNA, qRT-PCR, plasma, Hepatocellular carcinoma 
 
Pendahuluan 

Hepatocellular carcinoma (HCC) 
adalah salah satu dari kanker yang banyak 
diderita oleh masyarakat di dunia, secara 
keseluruhan tingkat kelangsungan hidup pada 
HCC kurang dari 12% (Galun et al., 2015). 
GLOBOCAN (2018) menyebutkan bahwa 
HCC adalah kanker dengan angka kejadian 
terbesar kelima di dunia pada pria dengan 
persentase sebanyak 6,3% dengan total 
kejadian baru sebesar 596.574 kasus. Tingkat 
mortalitas ketiga dunia dengan persentase 
8,2% berjumlah 781.631 kasus. Di Indonesia 
kejadian kasus baru pada HCC memiliki 
tingkat keempat dibandingkan dengan kanker 
lainnya yaitu sebesar 5,3% dengan total 
18.468 kasus. Sedangkan untuk tingkat 
mortalitas HCC menjadi penyebab kematian 
terbesar keempat dengan persentase 8,8% total 
18.148 kasus. 

Diagnosis pada stadium lanjut, tingkat 
metastasis tinggi serta kekambuhan pasca 

operasi pengangkatan kanker, serta treatment 
terapi yang tidak tepat adalah penyebab dari 
tingginya angka kematian HCC (Torre et al., 
2015). Deteksi dini serta pengobatan yang 
tepat diperlukan untuk mengurangi angka 
kematian dan meningkatkan angka 
kesembuhan. Biomarker yang spesifik dan 
sensitif untuk deteksi dini HCC merupakan 
masalah utama yang membutuhkan 
penyelesaian. 

Perkembangan penelitian di bidang 
biologi molekuler menunjukkan bahwa 
MicroRNA disarankan sebagai biomarker non-
invasif untuk diagnostik molekuler dan 
prognosis (Mohr & Mott, 2015). MicroRNA 
merupakan molekul RNA kecil yang tidak 
mengkode protein dengan panjang 21-23 
nukleotida serta dapat meregulasi ekspresi gen 
dengan berikatan pada 3’-UTP (daerah yang 
tidak ditranslasi) mRNA (Esquela-Kerscher & 
Slack, 2006). Deregulasi microRNA dapat 
mempengaruhi regulasi kanker pada 
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proliferasi, metastasis, apoptosis, 
angiogenesis, diferensiasi stem cell, maupun 
perkembangan embrional (Ambros, 2004; 
Faraoni et al., 2009). Sampel plasma diketahui 
stabil pada microRNA, terbukti bahwa plasma 
memiliki tingkat kestabilan yang tinggi, 
terdapat perubahan ekspresi dan dapat 
dikuantifikasi pada kanker (Kosaka et al., 
2010). Berdasarkan penelitian tersebut 
membuktikan bahwa microRNA pada plasma 
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai 
biomarker diagnostik pada kanker (Wang et 
al., 2014). 

Metode utama yang digunakan untuk 
menganalisa ekspresi microRNA adalah 
quantitative real-time PCR (qRT-PCR) karena 
memiliki spesifitas dan sensitivitas yang tinggi 
(Daud & Scott, 2008). Identifikasi reference 
gene sangat diperlukan untuk keakuratan 
dalam kuantifikasi ekspresi gen dalam 
perkembangan metode qRT-PCR (Liu et al., 
2018; Zhou et al., 2014). Reference gene 
merupakan housekeeping microRNA yang 
tidak memiliki perubahan ekspresi dan stabil 
pada baik pada sampel maupun kontrol 
(Shapira et al., 2014; Wang et al., 2014). 
Penelitian mengenai reference gene pada 
microRNA untuk sampel plasma 
hepatocellular carcinoma dengan metode 
qRT-PCR tidak banyak dilakukan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka, 
apakah reference gene yang tepat untuk 
analisis microRNA dengan metode qRT-PCR 
pada sampel plasma hepatocellular carcinoma 
sehingga dapat digunakan untuk analisis 
sampel pasien hepatocellular carcinoma 
kedepannya. 
 
Kajian Pustaka 

Kanker adalah hasil proliferasi sel yang 
tidak beraturan sehingga terjadi adanya 
gangguan atau kegagalan mekanisme 
multiplikasi sel (Siregar, 2007). 
Hepatocellular carcinoma (HCC) adalah salah 
satu kanker yang menjadi penyebab kematian 
terbesar kelima pada pria di dunia. HCC 
merupakan tumor malignant yang terdiri dari 
sel yang menyerupai hepatosit, umumnya 
berhubungan dengan sirosis. Penyebab HCC 
kebanyakan karena adanya infeksi dari HBV 
dengan mayoritas 70-80% dikaitkan dengan 
sirosis hati sebagian disebabkan oleh infeksi 
HCV. HCC umumnya diderita oleh pria 
berusia 50-60 tahun, tetapi di Indonesia 
ditemukan penderita HCC pada usia remaja 

yang disebabkan karena pola hidup (El-Serag, 
2011; Ladeiro, 2008).  

MicroRNA merupakan RNA single 
stranded yang memiliki panjang 21-23 
nukleotida, tidak mengkode protein, dan pada 
post transkripsi berperan sebagai regulator 
ekspresi gen target (Esquela-Kerscher & 
Slack, 2006; Mc Guire et al., 2015). 
MicroRNA memiliki peran penting pada sel 
seperti proliferasi, apoptosis, diferensiasi stem 
cell, serta perkembangan embryonal. Selain 
itu, microRNA sebagai regulator ekspresi gen 
penting yang mengontrol kanker pada proses 
patologis maupun fisiologis (Mc Guire et al., 
2015). Pembentukan microRNA diawali 
dengan RNA polymerase II (RNAPII) yang 
ditranskripsi dari gen independen atau intron 
protein yang dikode gen. Biogenesis 
microRNA merupakan pembentukan 
microRNA mature yang diawali dengan proses 
pembentukan precursor primary (pri-miRNA) 
yang terjadi dalam dua step dan dikatalis oleh 
drosha dan dicer anggota dari RNAse III 
family. Pri-miRNA akan diproses oleh 
kompleks Drosha-DGCR8 menjadi pre-
miRNA di dalam nukleus, kemudian 
dikeluarkan ke sitoplasma melalui eksportin. 
Sebagian pre-miRNA diproduksi dari mirtron. 
Hasil transkripsi RNA polymerase II langsung 
dipotong oleh spliceosome menjadi microRNA 
mature atau menjadi pre-miRNA yang 
langsung dikeluarkan ke sitoplasma melalui 
eksportin. Sitoplasma yang berisi Pre-miRNA 
akan diproses dengan dicer yang berasosiasi 
dengan TRBP sehingga menghasilkan 
microRNA mature dengan struktur rantai 
ganda dengan Panjang 20 bp (Faraoni et al., 
2009; Heneghan et al., 2010; Krol et al., 2010; 
Mc Guire et al., 2015).  

MicroRNA stabil pada sirkulasi darah 
tidak terpengaruh oleh aktivitas biokimia 
karena dilindungi oleh mikrovesikel, badan 
apoptotic, dan sel nekrosis (Kosaka et al., 
2010; Wang & Chen, 2014). Sumber 
ekstraseluler microRNA pada plasma memiliki 
dua jalur, yaitu sel yang mengalami apoptosis 
atau nekrosis dilepaskan, lalu pada 
makrovesikel sel disekresikan (Kosaka et al., 
2010, Shen et al., 2013; Weber et al., 2010). 

Quantitative real-time PCR (qRT-PCR) 
merupakan salah satu metode yang sensitif dan 
spesifik untuk digunakan sebagai metode 
analisis microRNA. Prinsip qRT-PCR 
berdasarkan amplifikasi jumlah amplicon yang 
ditandai dengan fluorescence, setelah kurva 
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amplifikasi berakhir, jumlah target akan 
didapatkan. Pada mesin Biorad CFX96 
terdapat kurva amplifikasi qRT-PCR yang 
memiliki tiga fase, yaitu: fase awal reaksi 
untuk penentuan nilai Cq (eksponensial), fase 
amplifikasi berjalan lambat (linear), dan fase 
berhentinya amplifikasi yang tidak 
menghasilkan produk reaksi lagi (plateau) 
(Daud & Scott, 2008). Metode qRT-PCR 
memiliki kelebihan yaitu spesifitas dan 
sensitivitas yang tinggi, sesuai untuk 
kuantifikasi, tidak memerlukan alat tertentu 
atau alat lain, serta mudah untuk digunakan di 
laboratorium (Schwarzenberg et al., 2014).  

Analisis dengan metode qRT-PCR 
membutuhkan reference gene untuk 
menghitung ekspresi dari sampel yang akan 
diperiksa. Reference gene adalah housekeeping 
gene yang biasanya digunakan untuk 
mengkoreksi error pada eksperimen ketika 
menghitung level ekspresi gen (Wang et al., 
2019). Salah satu syarat untuk menjadi 
reference gene adalah stabil ekspresinya di 
sampel. Stabil dalam hal ini adalah memiliki 
nilai Cycle quantification (Cq) yang hampir 
sama pada sampel pasien maupun sampel 
sehat. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 
Biologi Molekuler dan Laboraotium Biokimia 
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah 
Mada. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan desain konsekutif. Sampel 
pasien HCC diambil pada bulan September 
dan Oktober 2016 di RSUP dr. Sardjito. Pasien 
dengan kriteria inklusi seperti telah didiagnosa 
hepatocellular carcinoma, laki-laki maupun 
perempuan berusia 25-60 tahun, berobat di 
RSUP dr. Sardjito, dan berencana melakukan 
kemoterapi diambil darahnya setelah 
menyetujui informed consent.  
Persetujuan Etik 

Ethical clearance diajukan ke Komisi 
Etik Fakultas Kedokteran UGM supaya 
penelitian ini layak untuk dilakukan secara 
etika. Penelitian ini sudah disetujui oleh 
Komisi Etik Fakultas Kedokteran UGM, 
Yogyakarta. 
Isolasi Plasma 

Sampel darah pasien pada vacuutainer 
EDTA disentrifugasi dengan kecepatan 1500 
rpm selama 10 untuk mengambil plasmanya. 
Plasma dipindah pada tabung 1,5 ml, lalu 

disimpan di lemari pendingin dengan suhu -
80ºC. 
Isolasi RNA 

Sampel plasma diisolasi RNA dengan 
Mircury RNA isolation kit-Biofluid. Plasma 
sebanyak 250 µL disentrifugasi dengan 
kecepatan 3000 g selama 5 menit. Pindahkan 
200 µL ke tabung baru. Lysis Solution BF 
ditambahkan sebanyak 60 µL dan vortex 
selama 5 detik. Protein Precipitation Solution 
BF ditambahkan sebanyak 20 µL dan vortex 
selama 5 detik. Inkubasi pada suhu ruang 
selama 1 menit. Sentrifugasi 11.000 g selama 
3 menit. Supernatant dipindahkan ke tabung 
koleksi baru. 270 µL isopropanol ditambahkan 
dan vortex selama 5 detik. microRNA Mini 
Spin Column BF dipasangkan pada tabung 
koleksi baru. 300 µL sampel dimasukkan 
dalam kolom, inkubasi 2 menit di suhu ruang, 
lalu disentrifugasi 11.000 g selama 30 detik. 
Cairan pada tabung koleksi dibuang, lakukan 
juga pada sisa sampel. Cairan pada tabung 
koleksi dibuang, 700 µL Wash Solution BF 
ditambahkan ke kolom, disentrifugasi 11.000 g 
selama 30 detik. Cairan dibuang, lalu 
ditambahkan 250 µL Wash Solution 2 BF, 
disentrifugasi 11.000 g selama 2 menit. Cairan 
dibuang, 50 µL rDNAse ditambahkan 
langsung ke membran kolom, diinkubasi pada 
suhu ruang selama 15 menit, 100 μL Wash 
Solution 1 BF ditambahkan ke kolom, 
disentrifugasi 11.000 g, selama 30 detik. 
Cairan dibuang, 700 μL Wash Solution 2 BF 
ditambahkan ke kolom, disentrifugasi 11.000 
g, selama 30 detik. Cairan dibuang, 250 μL 
Wash Solution 2 BF ditambahkan ke kolom, 
disentrifugasi 11.000 g, selama 2 menit. 
Tabung koleksi diganti tabung 1,5 mL, 25 μL 
RNAse free water ditambahkan. Inkubasi pada 
suhu ruang selama 1 menit, disentrifugasi 
11.000 g selama 1 menit, kolom dibuang lalu 
disimpan di lemari pendingin suhu -80ºC 
Sintesis cDNA dan Pooling Sampel 

Sintesis cDNA menggunakan kit 
Universal cDNA Synthesis kit II, 8-64 rxns 
(Cat No.203301, Exiqon). RNA hasil isolasi 
dibiarkan mencair lalu divortex dan spindown. 
Pembuatan master mix dilakukan dengan 
mencampur 4µL 5x reaction buffer, 9 µL 
nuclease free water, 2 µL enzym mix, dan 1 µL 
spike in (sp6), hingga total 16 µL. lalu 
divortex dan spin down.  

Master mix sebanyak 16 µL lalu 4 µL 
sampel RNA dimasukkan ke masing-masing 
tabung, kemudian vortex dan spin down. 
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Tabung dimasukkan dalam thermal cycler 
Biorad C1000 dan dijalankan sesuai dengan 
program CDNAMIRN (inkubasi 60 menit 
pada suhu 42°C, inaktivasi reverse 
transcriptase 5 menit pada suhu 95°C, dan 
didinginkan pada suhu 4°C). Selanjutnya 
cDNA yang dihasilkan disimpan pada suhu 
4°C atau disimpan pada suhu -20°C. 20 cDNA 
sampel HCC dan 20 cDNA kontrol sehat 
dicampurkan atau di pooling jadi satu masing-
masing cDNA diambil 1 µL kemudian di 
vortex dan di spin down. 
qRT-PCR Cancer Panel 

qRT-PCR menggunakan ExiLent SYBR 
Green master mix, 2.5 Ml (Cat No. 203402, 
Exiqon). Master mix dibuat dengan campuran 
1000 µL SYBR Green, 990 µL water, dan 10 
µL cDNA. Master mix divotex dan di spin 
down kemudian dimasukkan ke panel I dan 
panel II plate, masing-masing tube diisi 
dengan 10 µL master mix. Kemudian 
dijalankan dengan set program real time qRT-
PCR pada mesin Biorad CFX 96, sebagai 
berikut : denaturasi 95°C selama 10 menit, 
amplifikasi 40 siklus, 95°C selama 10 detik, 
58°C selama 1 menit ramp-rate 1,6°C/s 
optical read dan analisis kurva leleh. 
Analisis Data 

Analisis data menggunakan Biorad CFX 
ManagerTM Software untuk mengetahui nilai 
Cq. Reference gene ditentukan dengan 
software Genex Pro with Exiqon qPCR 

wizard. Kandidat reference gene pada panel 
didapatkan dengan melihat referensi penelitian 
sebelumnya. Nilai Cq hasil amplifikasi 
microRNA diubah dalam bentuk excel lalu 
dimasukkan dalam software Genex Pro lalu 
dipilih kandidat reference gene, kemudian 
dianalisis menggunakan Normfinder. Apabila 
standar deviasi memiliki nilai P<0,05, maka 
microRNA tersebut adalah reference gene yang 
tepat. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Kanker dengan tingkat kematian 
tertinggi kelima di dunia adalah hepatocellular 
carcinoma (HCC). Perlunya deteksi dini 
dengan biomarker diagnostik yang tepat akan 
meningkatkan tingkat kesembuhan dari 
penyakit ini. MicroRNA diharapkan menjadi 
biomarker yang potensial untuk diagnosis 
kanker dan target baru untuk pengobatan 
penyakit. Penyimpangan ekspresi dari 
microRNA mungkin berhubungan dengan 
penyakit tertentu, salah satunya adalah kanker 
(Wang et al., 2019). 

Sampel pasien dan kontrol yang diambil 
selama 2 bulan didapatkan total sampel 40 
yaitu 20 sampel pasien HCC dan 20 kontrol 
sehat dengan karakteristik sampel seperti tabel 
1. Distribusi jenis kelamin antara sampel 
pasien HCC dan control sehat sama yaitu laki-
laki sebanyak 13 sampel dan perempuan 
sebanyak 7 sampel. 

 
Tabel 1. Karakteristik sampel 

Tipe Sampel Jenis Kelamin Jumlah Sampel 
Pasien Laki-laki 13 

Perempuan 7 
Sehat Laki-laki 13 

Perempuan 7 
 

Distribusi sampel tersebut membuktikan 
bahwa penyakit HCC lebih banyak diderita 
oleh pasien laki-laki. Sampel tersebut 
kemudian diisolasi plasma, kemudian isolasi 
RNA total sehingga didapatkan sampel RNA 
dari total 40 sampel, lalu disintesis cDNA 
karena untuk proses qRT-PCR microRNA 
tidak dapat menggunakan sampel RNA 
langsung, tetapi harus disintesis lagi menjadi 
cDNA. Pooling sampel cDNA kemudian 
dianalisis dengan metode qRT-CPR.  

qRT-PCR merupakan metode yang saat 
ini menjadi metode utama untuk menganalisis 
microRNA pada berbagai sampel (Yang et al., 
2017). Hasil dari proses qRT-PCR cancer 

panel dengan mesin Biorad CFX96 didapatkan 
nilai Cq pada semua microRNA yang terdapat 
pada plate panel baik pada sampel pasien HCC 
dan kontrol sehat. Nilai Cq didapatkan dari 
siklus awal amplifikasi gen yang ditandai 
dengan naiknya kurva pada kurva amplifikasi. 
Nilai Cq berguna untuk menentukan reference 
gene yang tepat untuk analisis sampel.  

Kandidat reference gene pada penelitian 
yaitu Hsa-miR-191-5p, Hsa-MiR-103A-3p, 
Hsa-miR-423-5p, Hsa-miR-16-5p, Hsa-Let-
7A-5p dilihat berdasarkan kestabilan nilai Cq 
hasil amplifikasi qRT-PCR. Kestabilan dilihat 
berdasarkan tidak banyaknya selisih nilai Cq 
antara sampel pasien dan kontrol sehat. Selain 
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itu juga berdasarkan penelitian sebelumnya 
mengenai reference gene yang tepat untuk 
microRNA pada jaringan kanker serta serum 
eksosomal microRNA pada liver carcinoma 

menunjukkan (Li et al., 2015; Li et al., 2015; 
Peltier & Latham, 2008). Nilai Cq kandidat 
reference gene untuk sampel plasma 
microRNA pada HCC didapatkan pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Nilai Cq kandidat reference gene 

Sampel Pasien Kontrol 
Hsa-Let-7A-5p 27,77 26,05 
Hsa-miR-16-5p 23,97 23,65 
Hsa-miR-191-5p 28,61 28,12 
Hsa-miR-423-5p 30,87 30,26 
Hsa-miR-103A-3p 27,82 27,35 

 
Nilai Cq kandidat reference gene 

memiliki selisih yang sedikit pada pasien dan 
kontrol, hal tersebut membuktikan bahwa 
microRNA tersebut stabil pada semua sampel 
sehingga dapat dijadikan sebagai kandidat 

reference gene. Nilai Cq yang diperoleh 
diubah dalam bentuk excel sehingga dapat 
dimasukkan ke software Genex Pro. Gambar 1 
merupakan kandidat reference gene yang 
sudah dibuka pada software Genex Pro. 

 
Gambar 1. Nilai Cq pada software Genex Pro. 

 
Proses selanjutnya adalah pre-

prosessing sehingga microRNA tersebut dibaca 
sebagai kandidat reference gene oleh software 

Genex Pro. Gambar 2 menunjukkan kelima 
microRNA tersebut sudah dijadikan kandidat 
reference gene. 

 
Gambar 2. Penentuan Kandidat Reference gene 
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Kelima kandidat reference gene tersebut 
kemudian dianalisis dengan menggunakan 
Normfinder. Normfinder adalah salah satu 
analisis yang spesifik digunakan untuk 
mencari reference gene yang tepat untuk 
digunakan pada penelitian menggunakan 
microRNA (Vandesompele et al., 2002). 
Analisis ini didasarkan pada model 

matematika ANOVA dan perhitungan 
stabilitas kandidat reference gene berdasarkan 
variasi intra dan inter grup. Tingkat stabilitas 
yang rendah menandakan lebih stabilnya 
ekspresi gen (Li et al., 2015). Pada penelitian 
ini hasil analisis Normfinder pada Genex Pro 
menunjukkan nilai standar deviasi (SD) dan 
akumulasi standar deviasi (Acc. SD).  

 

 
Gambar 3. Hasil analisis Normfinder 

 
Berdasarkan pada gambar 3 terlihat 

bahwa Hsa-miR-191-5p merupakan best gene 
dengan nilai SD terendah yaitu 0,0071, 
sehingga microRNA tersebut dapat digunakan 
sebagai reference gene yang tepat. Semakin 
rendahnya nilai standar deviasi, maka semakin 

stabil ekspresi gen tersebut sehingga dapat 
digunakan sebagai reference gene (Li et al., 
2015). Analisis Normfinder memiliki nilai 
tambahan yaitu Acc. SD untuk reference gene 
yang optimal (Gambar 3). 

 

 
Gambar 4. Grafik Acc. SD pada kandidat reference gene 

 
Pada gambar 4 menunjukkan grafik 

Acc. SD pada kandidat reference gene optimal 
yang ditunjukkan dengan warna merah. Gen 
tersebut ditandai dengan warna merah karena 

memiliki nilai Acc. SD terendah yaitu 0,005. 
Nilai Acc. SD yang rendah tidak cukup 
menentukan reference gene yang tepat karena 
nilai SD juga sangat menentukan. 
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Gambar 5. Grafik SD pada kandidat reference gene 

 
Pada gambar 5 menunjukkan grafik SD 

pada kandidat reference gene, nilai SD yang 
paling rendah adalah reference gene terbaik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hsa-
miR-191-5p merupakan best gene atau 
reference gene yang tepat berdasarkan analisis 
Normfinder dari software Genex Pro with 
Exiqon Wizard.  

Pada penelitian sebelumnya tentang 
identifikasi kontrol endogeneous untuk 
analisis serum eksosomal miRNA pada pasien 
HCC dengan analisis Normfinder dan GeNorm 
menunjukkan bahwa kombinasi dari miR-221, 
let-7a, miR-191, miR-26a, dan miR-181a 
adalah reference gene yang optimal (Li et al., 
2015). Kombinasi microRNA tidak dapat 
diaplikasikan pada semua analisis microRNA 
pada HCC karena keterbatasan serta mahalnya 
bahan, sehingga diperlukan adanya satu 
reference gene yang tepat untuk analisis 
microRNA sampel plasma HCC sehingga 
dapat digunakan untuk penelitian plasma HCC 
selanjutnya. 
 
Penutup 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
kesimpulan bahwa Hsa-miR-191-5p 
merupakan reference gene yang tepat untuk 
analisis microRNA dengan metode qRT-PCR 
pada sampel plasma pasien hepatocellular 
carcinoma karena memiliki nilai standar 
deviasi terendah yaitu 0,0071 (P<0,05) 
berdasarkan analisis Normfinder software 
Genex Pro with Exiqon Wizard. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan mutu minyak atsiri 
Biji buah kapulaga lokal (Amomum cardamomum) dari Pulau Jawa dan Bali.  
Buah kapulaga yang diperoleh dipisahkan antara buah dan bijinya kemudian 
diambil minyak atsirinya dengan metode destilasi uap. Minyak atsiri biji buah 
kapulaga dianalsis mutunya meliputi uji organoleptis, indeks bias, berat jenis, 
identifikasi 5 komponen mayor penyusun minyak atsiri dengan metode GCMS, 
serta persentase kadar minyak atsiri biji buah kapulaga lokal. Hasil uji minyak 
atsiri biji buah kapulaga lokal memiliki perbedaan pada organoleptis dan kadar. 
Minyak atsiri dari Pulau Bali berbentuk cairan jernih, tidak berwarna, baunya 
khas aromatik, tidak mudah hilang, dan rasa yang lebih pedas serta hangat serta 
memiliki kadar sebesar 6,50% (v/b), sedangkan dari Pulau Jawa memiliki bentuk 
cairan jernih berwarna agak kuning dengan bau khas aromatik yang tidak mudah 
hilang, rasa sedikit pedas dengan kadar 5,81% (v/b). Untuk bobot jenis dan 
indeks bias tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil analisis GCMS 
minyak atsiri buah kapulaga lokal memiliki 5 kesamaan komponen penyusun 
mayor yaitu 1,8-Cineole, β-Pinene, α-Fenchone, dam 1R-.Alpha.-Pinene (3,45%). 
Terdapat 1 komponen yang berbeda yaitu pada minyak atsiri biji buah kapulaga 
lokal dari Pulau Bali mengandung Fenchone sedangkan dari Pulau Jawa 
mengandung p-cymene 

Kata kunci: Amomum Cardamomum, Kapulaga Lokal, Analisis Mutu Minyak Atsiri 
 
Pendahuluan 

Sekitar 40 jenis tanaman penghasil 
minyak atsiri di Indonesia berasal dari 150-
200 spesies tanaman penghasil minyak atsiri di 
dunia. Sementara itu, minyak atsiri yang 
beredar dipasaran dunia sekitar 70 jenis. 
Kapulaga merupakan salah satu tumbuhan 
yang dapat menghasilkan minyak atsiri. 
Kapulaga termasuk ke dalam 9 besar rempah-
rempah utama dunia. Sebagai komoditas 
ekspor dalam dunia perdagangan, kapulaga 
diperjualbelikan dalam bentuk buah kering 
maupun minyak atsiri (KEMENKES RI, 2011) 

Di Indonesia, herba ini dikenal ada 2 
jenis, yaitu Amomum cardamomum (kapulaga 
lokal) dan Elettaria cardamomum L. Maton 
(kapulaga sabrang). Kapulaga lokal 
merupakan tumbuhan asli Indonesia yang 
banyak dibudidayakan di Jawa, Sumatera, dan 
Semenanjung Malaya. Sementara itu, kapulaga 
sabrang dikabarkan berasal dari India yang 
didatangkan ke Indonesia pada abad ke-18 
(Winarto, 2003).  

Biji kapulaga mengandung minyak 
atsiri, antara lain, alfaborneol dan betakamfer. 
Minyak atsiri inilah yang berkhasiat 
mengencerkan dahak, memudahkan 
mengeluarkan angina dari perut, 
menghangatkan tubuh, menghilangkan rasa 
sakit, dan mengharumkan. Biji kapulaga sering 
kali dimakan langsung (dikunyah untuk 
menghilangkan bau mulut) (Agoes, 2010) 

Selain itu minyak atsiri biji buah 
kapulaga dapat digunakan sebagai antimikroba 
zona hambat sebesar 15,15 ± 1,34 mm (3200 
µg/mL) terhadap S.aureus dan terhadap E.coli 
sebesar 14,00 ± 2,54 mm (800 µg/mL (Harris, 
1987) 

Pada penelitian ini, buah kapulaga yang 
diperoleh dari daerah Bali dan Jawa 
dipisahkan antara kulit dann biji nya, 
kemudian dari biji buah kapulaga lokal 
tersebut diambil minyak atsirinya dengan cara 
destilasi air dan uap. Destilasi uap dipilih 
karena memiliki berbagai macam keuntungan 
seperti pemanasan yang tidak secara langsung 
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sehingga bahan tidak gosong, proses 
dekomposisi minyak lebih kecil, juga jumlah 
bahan bakar yang dibutuhkan lebih kecil, 
waktu penyulingan lebih singkat, dan 
rendemen minyak yang dihasilkan lebih besar 
dibanding destilasi air (Guenther, 1987) 

Minyak atsiri biji buah kapulaga lokal 
dari Pulau Bali dan Jawa hasil destilasi uap 
dan air kemudian dianalisis mutu berupa uji 
organoleptis, indeks bias, berat jenis, melihat 5 
komponen mayor penyusun minyak atsiri 
dengan metode GCMS, serta persentase kadar 
minyak atsiri biji buah kapulaga lokal.  

Bedasarkan latar belakang tersebut, 
maka rumusan masalah dari penelitian ini 
adalah ‘Bagaimanakah pengaruh perbedaan 
wilayah perolehan simplisia terhadap mutu 
minyak atsiri biji buah kapulaga lokal. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui pengaruh perbedaan wilayah 
pengambilan buah kapulaga lokal terhadap 
kualitas mutu minyak atsiri biji buah kapulaga 
local. 
 
Kajian Pustaka 
Kajian Kapulaga Lokal 

Di Indonesia, herba ini dikenal ada 2 
jenis, yaitu Amomum cardamomum (kapulaga 
lokal) dan Elettaria cardamomum L. Maton 
(akpulaga sabrang). Kapulaga lokal 
merupakan tumbuhan asli Indonesia yang 
banyak dibudidayakan di Jawa, Sumatera, dan 
Semenanjung Malaya. Sementara itu, kapulaga 
sabrang dikabarkan berasal dari India yang 
didatangkan ke Indonesia pada abad ke-18 
(Winarto, 2003). 
Klasifikasi Tanaman Kapulaga Lokal  
Menurut Tjitrosoepomo (2016) klasifikasi 
tanaman kapulaga lokal adalah sbb :  
Divisi   : Spermatophyta 
Subdivisi :  Angiospermae 
Kelas  : Monocotyledonae 
Bangsa  : Zingiberales 
Suku  : Zingiberaceae 
Marga  : Amomum 
Jenis  : Amomum cardamomum 
Nama umum : Kapulaga 
Sinonim :  Amomum Sprague & Burk.; 
A. compactum Solad. Ex Maton  

Buah dan Rimpang Amomum 
cardamomum mengandung saponin, 
flavonoida, polifenol, dan minyak atsiri 
(DEPKES RI, 2000) Kandungan kimia 
alamiah yang terdapat pada buah tanaman ini 
adalah minyak atsiri, minyak lemak, pigmen, 

protein selulosa, gula, pati, silica, kalium 
oksalat, dan mineral. Komponen terbesar 
adalah pati. Sementara itu, kulitnya 
mengandung serat kasar (bisa mencapai 31%) 
dan buah mengandung minyak atsiri yang 
terdiri dari senyawa sineolterpen dan terpineol. 
(Winarto, 2003). 
Kajian Minyak Atsiri 

Minyak atsiri adalah suatu zat utama 
yang berbau, yang terdapat pada tanaman. 
Karena sifatnya yang spesifik, yaitu mudah 
menguap pada temperatur biasa di udara, maka 
zat itu diberi nama volatile oils ( minyak 
menguap ), minyak eter, atau minyak esensial. 
Nama minyak esensial diberikan karena 
minyak atsiri mewakili bau dari tanaman 
asalnya. Dalam keadaan segar dan murni tanpa 
pencemar, minyak atsiri umumnya tidak 
berwarna. Namun, pada penyimpanan lama 
minyak atsiri dapat teroksidasi dan 
membentuk resin serta warnanya berubah 
menjadi lebih tua (gelap) (Endarini, 2016).  

Untuk memperoleh minyak atsiri 
dengan hasil yang baik, dianjurkan 
menggunakan simplisia yang memenuhi 
persyaratan yang tertera dalam buku 
Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope 
Indonesia, atau Materia Medika Indonesia. 
Secara umum simplisia harus memenuhi 
persyaratan kadar air yang tepat, tidak 
ditumbuhi jamur, tidak mengandung lendir, 
tidak berubah warna atau bau, serta tidak 
berserangga atau termakan serangga 
(Guenther, 1987) 

Adapun sifat-sifat minyak atsiri sebagai 
berikut : 
1.  Tersusun oleh bermacam-macam 

komponen senyawa;  
2. Memiliki bau khas. Umumnya bau ini 

mewakili bau tanaman asalnya. Bau 
minyak atsiri satu dengan yang lain 
berbeda-beda, sangat tergantung dari 
macam dan intensitas bau dari masing-
masing komponen penyusunnya;  

3.  Mempunyai rasa getir, kadang berasa 
tajam, menggigit, memberi kesan hangat 
sampai panas, atau justru dingin ketika 
terasa di kulit, tergantung dari jenis 
komponen penyusunnya.  

4. Dalam keadaan murni (belum tercemar 
oleh senyawa lain) mudah menguap pada 
suhu kamar sehingga bila diteteskan pada 
selembar kertas maka ketika dibiarkan 
menguap tidak meninggalkan bekas noda 
pada benda yang di tempel.;  
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5.  Bersifat tidak bisa disabunkan dengan 
alkali dan tidak bisa berubah menjadi 
tengik (rancid). Ini berbeda dengan minyak 
lemak yang tersusun oleh asam lemak;  

6. Indeks bias umumnya tinggi. Pada 
umumnya bersifat optis aktif dan memutar 
bidang polarisasi dengan rotasi yang 
spesifik karena banyak komponen 
penyusun yang memiliki atom C asemetrik;  

7. Pada umumnya tidak dapat bercampur 
dengan air, tetap cukup dapat larut hingga 
dapat memberikan baunya kepada air 
walaupun kelarutanya sangat kecil; 8. 
Sangat mudah larut dalam pelarut organik 
(Gunawan, 2004) 

Standar Minyak Atsiri Buah Kapulaga 
yaitu memiliki penampilan cairan bening atau 
berwarna kuning dengan aroma khas dan rasa 
pedas yang tidak lekas hilang, merasuk dan 
segar mirip biji kapulaga, berat jenis pada 
suhu 25oC yaitu 0,91 sampai 0,94, putaran 
optic yaitu + 22O sampai + 44O dan indeks Bias 
pada 20oC 1.463 sampai 1.466 (Guenther, 
1987) 
Kajian Indeks Bias 

Indeks bias merupakan perbandingan 
antara cepat rambat cahaya pada medium 1 
dan medium 2. Alat yang dipakai yaitu 
refractometer. Minyak atsiri yang akan diamati 
indeks biasnya harus dijaga dari panas atau 
cuaca lembab karena udara dapat 
berkondensasi pada permukaan prisma yang 
dingin. Akibatnya akan timbul kabut pemisah 
antara prisma gelap dan terang sehingga garis 
pembagi tidak terlihat dengan jelas (Guenther, 
1987). 
Kajian Gas Chromatography Massa 
Spectra (GCMS) 

Kromatografi gas adalah suatu cara 
untuk memisahkan untuk memisahkan 
campuran gas dan campuran uap seperti 
senyawa atsiri dengan meneruskan arus gas 
melalui fase diam. Prinsip dasar kromatografi 
gas melibatkan volatilisasi atau penguapan 
sampel dalam inlet injector, pemisahan 
komponen-komponen dalam campuran, dan 
deteksi tiap komponen dengan detector 
(Rohman, 2009) 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 
Farmakognosi Akademi Farmasi Surabaya dan 
Laboratorium Penelitian Universitas Surabaya. 
Biji Buah Kapulaga yang diperoleh dari Bali 
dan Jawa dengan metode destilasi uap 

dianalisis mutu berupa uji organoleptis, indeks 
bias, berat jenis, melihat 5 komponen mayor 
penyusun minyak atsiri dengan metode 
GCMS, serta persentase kadar minyak atsiri. 
Penyiapan Bahan Tanaman 

Buah kapulaga lokal (Amomum 
cardamomum) kering yang diperoleh dari Bali 
dan Jawa dikumpulkan dan dibersihkan dari 
kotoran yang menempel. Dipisahkan antara 
kulit dan bijinya. Biji buah kapulaga yang 
terkumpul ditumbuk kasar. 
Destilasi Minyak Atsiri Biji Buah Kapulaga 
Lokal 

Sebanyak 500 g tumbukan kasar biji 
buah kapulaga diletakkan diatas saringan, 
kemudian ketel suling diisi dengan air hingga 
air berada tidak jauh dibawah saringan. 
Kemudian ketel suling dihubungkan dengan 
kondesor. Destilasi selama 6 jam. Minyak 
atsiri yang diperoleh dipisahkan antara air dan 
minyak menggunakan corong pisah.   Minyak 
atsiri yang diperoleh ditambahkan Na2SO4 
eksikatus kemudian disimpan dalam botol 
gelap, ditutup rapat dengan alumunium foil 
dan disimpan pada suhu 4OC (Guenther, 1987) 
Analisis Kualitatif Minyak Atsiri Biji Buah 
Kapulaga Lokal 
Pengamatan Organoleptis 

Pengamatan organoleptis minyak atsiri 
biji buah kapulaga meliputi keadaan visual 
seperti bentuk, warna, bau, dan rasa. 
Penentuan Indeks Bias  

Penentuan indeks bias dapat diamati 
dengan alat Refraktometer ABBE. Dengan 
cara sebagai berikut: Minyak kapulaga 
diteteskan pada permukaan prisma 
refraktometer. Kemudian prisma ditutup dan 
dibiarkan cahaya masuk melewati cairan 
minyak tersebut. Knop prisma diputar 
sehingga warna cahaya pada layar dalam alat 
refraktometer menjadi dua warna dengan batas 
yang jelas. Memutar knop prisma lagi sampai 
tanda batas tergeser sampai memotong titik 
perpotongan 2 garis diagonal yang saling 
berpotongan pada layar (telescope). Indeks 
bias ditunjukkan oleh garis pada layar skala, 
kemudian diamati dan dicatat. Juga dicatat 
suhu indeks bias minyak atsiri biji buah 
kapulaga.  Lalu dilakukan replikasi sebanyak 3 
kali  
Penentuan Bobot Jenis Minyak Atsiri Biji 
Buah Kapulaga Lokal 

Penentuan bobot jenis dapat dilakukan 
dengan bantuan alat modifikasi botol timbang. 
Dengan prosedur : Botol timbang dicuci 
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               Lokal dari Daerah Bali dan Jawa 
 

Karakteristik Bali Jawa 
Bentuk Cairan jernih Cairan jernih 
Warna Putih jernih Sedikit kuning jernih 

Bau Khas aromatik, tidak mudah hilang 
Khas Aromatik, tidak mudah 
hilang 

Rasa Lebih pedas, hangat Sedikit pedas 
 
Penentuan Berat Jenis 

Penentuan berat jenis minyak atsiri buah 
kapulaga lokal sebaiknya dilakukan dengan 
piknometer, namun karena jumlah minyak 
atsiri yang diperoleh sedikit, digunakan 
metode modifikasi, karena metode ini 
membutuhkan minyak atsiri dengan jumlah 
yang sangat sedikit. Metode modifikasi 

menggunakan alat botol timbang yang telah di 
kaliberasi pada suhu 25OC. Diperoleh berat 
jenis minyak atsiri dilihat dari perbandingan 
antara berat jenis minyak dan air pada suhu 
25OC dengan volume yang sama antara 
minyak dan air.  

Hasil penentuan minyak atsiri biji buah 
kapulaga lokal dapat dilihat pada Tabel 2.

 
Tabel 2. Hasil Penentuan Berat Jenis Minyak Atsiri Biji Buah Kapulaga dari Daerah Lokal Bali 

dan Jawa 

Replikasi Kapulaga lokal dari Bali Kapulaga lokal dari Jawa 

1 0,901 0,913 
2 0,901 0,919 
3 0,891 0,914 
4 
5 

0,901 
0,902 

0,917 
0,914 

Rata – rata 0.899 0.915 
SD 0.0049262 0.0025292 

 
Dari hasil analisis data bedasarkan data 

diatas menggunakan metode analisis t-Test 
(Two-Sample Assuming Equal Variances) 
(α=0,05) menunjukkan nilai sig(2-tailed) 
<0.05 sehingga Ha diterima, maka dapat 
disimpulkan terdapat perbedaan bobot jenis 
minyak atsiri kapulaga lokal dari Bali dan 
Jawa. 

Pengamatan Indeks Bias 
Penentuan indeks bias dilakukan 

menggunakan refraktrometer ABBE. Hasil 
penentuan indeks bias minyak atsiri biji buah 
kapulaga lokal dari daerah Bali dan Jawa yang 
diperoleh dengan alat refraktometer ABBE 
dengan suhu yang tercatat ± 28OC dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Hasil Penentuan Indeks Bias Minyak Atsiri Biji Buah Kapulaga Lokal dari Daerah 

Jawa dan Bali 

Replikasi 
Bali Jawa 

Pengamatan 
( + 28oC) 

ηD
20 Pengamatan 

( + 28oC) 
ηD

20 

1 1,4569 1.4605 1,4604 1.4640 
2 1,4570 1.4606 1,4604 1.4640 
3 1.4570 1.4606 1,4604 1.4640 

Rata-rata 1.4570 1.4606 1.4604 1.4640 

SD  0.0000577  0 

 
Bedasarkan data diatas, hasil analisis 

data menggunakan metode analisi t-Test (Two-
Sample Assuming Equal Variances) (α=0,05) 

menunjukkan bahwa nilai sig(2-tailed) yaitu 
<0,05 sehingga Ha diterima, maka terdapat 
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perbedaan indeks bias minyak atsiri buah 
kapulaga lokal dari Bali dan Jawa. 

 
 
 

Pengamatan GCMS Komponen Minyak 
Asiri Biji Buah Kapulaga Lokal  

Dilihat dari 5 area terbesar (5 komponen 
mayor), dari kedua wilayah mengandung 4 
komponen yang sama  dan 1 komponen mayor 
berbeda. Dapat dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4. Perbandingan 6 Komponen Mayor Minyak Atsiri Biji Buah Kapulaga Lokal dari 

Daerah Jawa dan Bali  

Bali Jawa 

Area Komponen % Area Komponen % 

914588017 
171850735 
31409027 
42859833 
54352668 

1,8 Cineole 
β-Pinene 
Fenchone 

1R-.Alpha.-Pinene 
α-Terpineol 

68,75 
12,92 
2,36 
3,22 
2,30 

901514002 
186205409 
108378566 
50094616 
57353139 

1,8 Cineole 
β-Pinene 
Fenchone 

1R-.Alpha.-Pinene 
p-cymene 

62,01 
12.81 
7.45 
3,45 
3.95 

 
Hasil Perbandingan Kadar Minyak atsiri Biji Buah Kapulaga lokal dapat dilihat pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Perbandingan Kadar Minyak Atsiri Biji Buah Kapulaga Lokal dari Daerah Bali dan 
Jawa 

Replikasi BALI (%v/b) JAWA (%v/b) 

1 6,56 5,78 
2 6,55 5,77 
3 6,48 5,70 
4 
5 

6,50 
6,41 

6,07 
5,73 

Rata-Rata 6,50 5,81 

SD 0,0604 0,1488 
 
Dari hasil analisis data menggunakan 

metode analisis t-Test (Two-Sample Assuming 
Equal Variances) (α=0,05) bedasarkan data di 
tabel 5 menunjukkan nilai sig(2-tailed) <0.05 
maka Ha diterima,  sehingga dapat 
disimpulkan terdapat perbedaan % kadar (v/b) 
minyak atsiri biji buah kapulaga lokal dari Bali 
dan Jawa. 
 
Penutup 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
diperoleh, maka dapat disimpulkan perbedaan 
wilayah perolehan buah kapulaga dapat 
mempengaruhi mutu minyak atsiri biji buah 
kapulaga local. Hal ini dibuktikan melalui uji 
organoleptis bahwa terdapat perbedaan warna 
dan rasa pada minyak atsiri biji buah kapulaga 
lokal dari kedua daerah. Serta bobot jenis, nilai 
indeks bias, dan profil Kromatografi Gas 

Spektra Massa dengan persamaan 4 komponen 
mayor  dan 1 komponen mayor yang berbeda. 
Juga terdapat perbedaan prosentase kadar (v/b) 
minyak atsiri biji buah kapulaga lokal yang 
diperoleh dari daerah Badung dan Cineam. 
Dari kedua wilayah memenuhi persyaratan 
MMI yaitu mendekati prosentase kadar 8%. 
Saran 

Penelitian ini masih dapat 
dikembangkan lebih jauh lagi untuk program 
pendidikan, sehingga tujuan kedepan adanya 
kelanjutan penelitiaan mengenai miyak atsiri 
kapulaga lokal, seperti khasiat dari kandungan 
minyak atsiri biji buah kapulaga lokal yaitu 
sebagai contoh melihat daya antiinflamasi 
pada kandungan 1,8 cineol, serta penelitian 
mengenai pengaruh metode destilasi terhadap 
kualitas minyak atsiri biji buah kapulaga lokal, 
sehingga apabila tela mendapatkan minyak 
atsiri biji buah kapulaga lokal dengan mutu 
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yang baik, maka dapat dilanjutkan penelitian 
menciptakan suatu produk yang mengandung 
minyak atsiri biji buah kapulaga lokal yang 
dapat berguna untuk masyarakat Indonesia.  
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh EEK 
terhadap kadar BUN pada tikus Wistar jantan yang diinduski gentamisin. Metode 
penelitian yang digunakan adalah post test only control group design, 30 ekor 
tikus Wistar jantan dengan usia 8-12 minggu dan BB 150-200 gram dibagi 
menjadi 5 kelompok. Kelompok normal (KN) adalah kelompok tikus tanpa 
perlakuan, kelompok positif yaitu kelompok tikus yang hanya diinduksi gentamisin 
selama 7 hari intraperitoneal. Kelompok perlakuan 1 (P1), P2, dan P3 adalah 
kelompok tikus yang diinduksi gentamisin dan diberi EEK dengan dosis 200, 300, 
dan 400 mg/ kg BB tikus secara berurutan selama 7 hari per oral. Penentuan 
kadar BUN diukur dengan chemistry analyzer dengan satuan mg/dL. Hasil 
analisis dengan ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna 
diantara kelompok (p<0.05). Analisis Post hoc menunjukkan tidak ada perbedaan 
bermakna antara kelompok P1, P2, dan P3. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah terdapat pengaruh EEK baik 200, 300, maupun 400 mg/kg BB tikus Wistar 
jantan yang diinduksi gentamisin terhadap kadar BUN walaupun belum setara 
dengan kelompok normal. 

Kata kunci: gentamisin, ekstrak etanol krokot (EEK), BUN. 
 
Pendahuluan 

Gentamisin merupakan salah satu 
antibiotik golongan aminoglikosida. 
Pemberian gentamisin yang tidak rasional 
dapat mengakibatkan nefrotoksisitas (Pai et 
al., 2012). Nefrotoksisitas ditandai dengan 
peningkatan kadar blood urea nitrogen (BUN) 
dan kreatinin (Grill and Maganti, 2011). 
Angka kejadian nefrotoksisitas akibat 
gentamisin yaitu antara 5% sampai 25% (Dutta 
et al., 2017). Penanganan nefrotoksisitas 
akibat gentamisin telah dilaporkan oleh 
Hozayen (2016) dengan menggunakan ekstrak 
krokot dan minyak ikan untuk memperbaiki 
paramater nefrotoksisitas (Walaa.Hozayen, 
Mouhamed. Bastawy, 2011). 

Krokot adalah tanaman yang secara 
umum dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 
sayuran. Krokot memiliki batang halus, 
berwarna kemerahan, merambat di tanah, dan 
daun yang bergerombol. Krokot secara 
tradisional digunakan sebagai obat anti 

rematik, anti jamur, anti bakteri, dan 
antioksidan (Chowdhary et al., 2013; Okafor 
dan Ezejindu, 2014). Krokot mengandung 
asam lemak omega 3, asam linoleat, dan 
eicosa- pentaenoic acid (EPA), vitamin, dan 
mineral. Vitamin A yang terkandung di dalam 
krokot berperan penting dalam kesehatan 
membran mukus yang melindungi paru-paru 
dan kanker rongga mulut. Berdasarkan 
penelitian Lee (2011), ekstrak krokot mampu 
menekan hiperglikemia dan inflamasi vaskuler 
diabetik (Okafor dan Ezejindu, 2014; Lee et 
al., 2012). 

Pemanfaatan ekstrak krokot untuk 
memperbaiki parameter nefrotoksisitas pada 
tikus Wistar yang diinduksi gentamisin belum 
pernah dilaporkan, sehingga penelitian ini 
perlu dilakukan dengan menggunakan ekstrak 
etanol krokot (EEK) untuk menurunkan kadar 
BUN. Adapun rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh 
EEK terhadap kadar BUN pada tikus Wistar 
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jantan yang diinduksi gentamisin?”. Tujuan 
penelitian adalah “Untuk mengetahui pengaruh 
EEK terhadap kadar BUN pada tikus Wistar 
jantan yang diinduksi gentamisin”.  

 
Kajian Teori 
Gentamisin 

Aminoglikosida merupakan golongan 
antibiotik yang efektif sebagai agen 
antimikroba sejak 50 tahun yang lalu. Salah 
satu jenis aminoglikosida adalah gentamisin. 
Gentamisin diketahui dapat menyebabkan 
nefrotoksisitas yang ditandai dengan 
peningkatan kadar BUN dan kreatinin dalam 
darah (Pai et al., 2012). Sebuah kasus 
menunjukkan bahwa gentamisin menyebabkan 
neuropati perifer, enselopati, dan nefropati 
dengan hasil biopsi menunjukkan adanya 
kelainan lisosom  (Grill dan  Maganti, 2011). 
Ekstrak Etanol Krokot (Portulaca oleracea) 

Tanaman krokot (Portulaca oleracea) 
secara taksonomi merupakan famili dari 
Portulacaceae. Krokot merupakan tumbuhan 
sukulen dan tumbuh setinggi 30 cm. Penelitian 
menunjukkan bahwa krokot mengandung 
nutrisi dari sayuran budidaya lain dengan 
kandungan beta karoten tertinggi, asam 
askorbat, dan asam alfa-linoleic. Krokot telah 
terbukti mengandung asam lemak omega-3 
lima kali lebih tinggi daripada bayam. Asam 
lemak omega-3 termasuk dalam kelompok 
asam lemak tak jenuh ganda yang penting 
untuk pertumbuhan manusia, perkembangan, 
pencegahan berbagai penyakit kardiovaskular, 
dan pemeliharaan sistem kekebalan tubuh 
(Uddin et al., 2014). 
Blood Urea Nitrogen (BUN) 

Salah satu parameter yang digunakan 
untuk evaluasi fungsi ginjal adalah BUN. 
BUN merupakan hasil perkalian antara kadar 
urea terukur dengan 0,467 (mg/dL). Urea 
adalah hasil dari katabolisme protein yang 
disaring oleh glomerulus sehingga menjadi 
ukuran molekuler yang kecil. Urea diserap 
kembali dari tubulus dan siklus urea juga 
memiliki peran fisiologis penting dalam 
keseimbangan air pada glomerulus (Arihan et 
al., 2018). Adanya gangguan pada glomerulus 

menyebabkan gangguan pada proses filtrasi 
yang dapat menyebabkan peningkatan kadar 
BUN dalam darah (Widyastuti, Ristianti dan 
Sari, 2019). 
 
Metode Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan 
adalah rancangan acak lengkap dengan 5 
kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol 
positif (KP), kontrol normal (KN), perlakuan 1 
(P1) pemberian EEK dosis 200 mg/kg BB/ 
hari per oral, perlakuan 2 (P2) pemberian EEK 
dosis 300 mg/kg BB/ hari per oral, dan 
perlakuan 3 (P3) pemberian EEK dosis 400 
mg/kg BB/ hari per oral, masing-masing 
kelompok 5 kali pengulangan. Penelitian 
dimulai dengan aklimasi tikus Wistar selama 7 
hari pada semua kelompok, kemudian 
kelompok KN hanya diberi aquades, kelompok 
KP hanya diberi gentamisin 60 mg/kg BB per 
hari secara intraperitoneal selama 7 hari, 
kelompok P1, P2, dan P3 diinjeksi gentamisin 
dosis 60 mg/kg BB secara intraperitoneal 
selama 7 hari kemudian diberi EEK masing-
masing dengan dosis 200, 300, dan 400 mg/kg 
BB per oral selama 7 hari pula. Penelitian 
diakhiri pada hari ke-8 untuk Kelompok KN, 
dan hari ke-15 untuk kelompok KP, P1, P2, 
dan P3 dengan pengambilan darah pada sinus 
orbitalis mata.  

Pengambilan darah dilakukan pada 
sinus orbitalis mata tikus Wistar dengan 
tabung kapiler, kemudian ditampung di dalam 
tabung vacutainer warna merah. Darah 
ditunggu sampai membeku, kemudian 
disentrifuge sampai didapatkan serum. Serum 
digunakan sebagai bahan untuk analisis kadar 
BUN dengan alat chemistry analyzer dengan 
satuan mg/dL. Data kadar BUN dianalisis 
dengan uji One way ANOVA dan uji posthoc 
LSD (p<0,05). 
 
Hasil dan Pembahasan  

Setelah dilakukan pemberian EEK 
dosis 200, 300, dan 400 mg/kg BB pada tikus 
Wistar jantan yang diinduksi gentamisin 
selama 7 hari, didapatkan hasil rerata kadar 
BUN sebagaimana terlihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Tabel rerata kadar BUN  

Kelompok Perlakuan 
Kadar (mg/dL) 

Mean ± standar error 
Nilai p (ANOVA) 

Kontrol positif 43,90 ± 2,6 

0,000 
Kontrol negatif 4,83 ± 0,31 

P1 21,48 ± 0,97 
P2 21,33 ± 0,16 
P3 21,64 ± 0,87 

 
 
Berdasarkan Tabel 1., dapat diketahui 

bahwa rerata kadar BUN yang tertinggi adalah 
adalah kelompok KP, kemudian berturut-turut 
kelompok P3, P1, P2, dan yang terrendah 
adalah kelompok KN. Hasil uji ANOVA 
menunjukkan bahwa rerata kadar BUN 
diantara kelompok berbeda secara bermakna 
dengan nilai p<0,05. Untuk mengetahui 
perbedaan  bermakna antar kelompok 
dilakukan uji Posthoc LSD. Hasil uji post hoc 
LSD menunjukkan rerata kadar BUN pada 

kelompok KP lebih tinggi bermakna dibanding 
KN, p<0.05. Rerata kadar BUN pada P1, P2, 
P3 lebih rendah bermakna dibanding KP, 
p<0.05. Rerata kadar BUN di antara P1, P2, 
dan P3 tidak menunjukkan perbedaan 
bermakna, P>0.05 (Gambar 1). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
EEK dengan dosis 200, 300, dan 400 mg/kg 
BB mampu menurunkan kadar BUN pada 
tikus Wistar jantan yang diinduksi gentamisin. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 1. Diagram batang hasil uji post hoc rerata kadar BUN 
Keterangan: ** = tidak signifikan, * = signifikan 

 
 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kadar 
BUN pada tikus Wistar jantan yang diinduksi 
gentamisin dengan pemberian EEK 200, 300, 
dan 400 mg/kg BB per hari per oral selama 7 
hari. Induksi gentamisin intra peritoneal 
selama 7 hari yang diberikan pada tikus Wistar 
jantan menyebabkan kenaikan kadar BUN 
yang signifikan seperti tampak pada kelompok 
KP. Urea merupakan produk ekskresi dari 
metabolisme protein. Pembentukan urea di 
dalam tubuh dipengaruhi beberapa faktor 

seperti fungsi ginjal, fungsi hati, asupan 
protein, katabolisme protein, dan status hidrasi 
(Widyastuti, Ristianti and Sari, 2019). 

Peningkatan kadar BUN yang signifikan 
merupakan tanda nefrotoksisitas. Induksi 
gentamisin menyebabkan penurunan aliran 
darah pada ginjal dan tingkat filtrasi ginjal 
secara signifikan. Nefrotoksisitas akibat 
gentamisin menyebabkan hilangnya brush 
border pad sel epitel tubulus proksimal bahkan 
terjadi nekrosis. Gentamisin yang terakumulasi 
pada sel epitel tubulus proksimal terjadi karena 
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adanya reseptor megalin dan cubilin yang 
bertanggung jawab dalam transpor gentamisin 
secara endositosis. Gentamisin pada endosom 
yang mencapai kadar tertentu menyebabkan 
membran sel terganggu dan gentamisin keluar 
ke sitoplasma. Gentamisin yang keluar ke 
sitoplasma mempengaruhi mitokondria baik 
secara langsung dan tidak langsung untuk 
mengaktifkan jalur apoptosis intrinsik, 
memutus rantai pernapasan, menurunkan 
sintesis ATP dan menyebabkan stres oksidatif 
dengan menciptakan ROS yang menyebabkan 
kematian sel. Jaringan atau sel yang rusak 
dilepaskan ke dalam lumen tubulus dan 
menyebabkan obstruksi parsial atau lengkap 
yang mengakibatkan penurunan fungsi 
ekskretoris ginjal. Obstruksi ini meningkatkan 
tekanan hidrostatik dalam tubulus dan kapsul 
Bowman yang mengarah pada penurunan 
tekanan filtrasi dan filtrasi glomerulus 
sehingga kadar BUN meningkat  (Randjelović 
et al., 2017).  

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat 
adanya penurunan kadar BUN yang signifikan 
antara KP dengan P1, P2, dan P3 walaupun 
belum setara dengan KN. Pemberian EEK 
dosis 200, 300, dan 400 mg/kg BB tikus 
Wistar jantan per oral selama 7 hari 
menunjukkan adanya perbaikan pada fungsi 
ginjal. Aktivitas antioksidan yang potensial 
pada EEK mampu menurunkan kadar BUN 
selaras dengan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Karimi, et al tahun 2010. Penurunan 
kadar BUN pada kelompok P1, P2, dan P3 
terjadi karena kandungan antioksidan, vitamin, 
dan mineral yang terkandung dalam EEK 
mampu menetralkan ROS yang diakibatkan 
inflamasi pada sel epitel tubulus proksimal 
ginjal. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa antioksidan, vitamin, dan mineral 
dalam EEK mampu memperbaiki aktivitas 
filtrasi ginjal sehingga menyebabkan kadar 
BUN menurun ((Karimi et al., 2010) dan 
(Uddin et al., 2014)).  
 
Simpulan 

Ekstrak etanol krokot dosis 200, 300, 
dan 400 mg/kg BB mampu menurunkan kadar 
BUN pada tikus Wistar jantan yang diinduksi 
gentamisin walaupun belum setara dengan 
kelompok normal. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat pengetahuan 
pekerja cleaning service di gedung terpadu Universitas Darussalam Gontor 
terhadap penerapan sistem proteksi kebakaran. Metode penelitian yang 
digunakan ialah deskriptif observasional dengan pendekatan kuantitatif. Dalam 
penelitian ini menggunakan total sampling terhadap seluruh pekerja cleaning 
service yang ada di gedung terpadu Universitas Darussalam Gontor sebanyak 35 
responden, dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap 
penerapan sistem proteksi kebakaran yaitu memiliki tingkat pengetahuan yang 
cukup. Fasilitas terkait sistem proteksi kebakaran di gedung terpadu Universitas 
Darussalam Gontor berupa alat pemadam kebakaran ringan, alarm kebakaran, 
smoke detector, jalur evakuasi, serta tanda exit. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah tingkat pengetahuan responden terhadap penerapan sistem proteksi 
kebakaran termasuk kategori cukup. 

Kata kunci : pengetahuan, pekerja, sistem proteksi kebakaran 
 
Pendahuluan 

Kebakaran merupakan salah satu 
bencana yang disebabkan oleh api yang dapat 
menimbulkan kerugian. Undang-undang 
Nomor 01 tahun 1970 yang menerangkan 
terkait keselamatan kerja telah mengatur 
bahwa tempat kerja diharuskan melakukan 
upaya  untuk menciptakan tempat kerja 
mengutamakan keselamatan serta kesehatan 
termasuk dari bahaya kebakaran. 

Lingkungan kerja merupakan faktor 
risiko tertinggi terhadap kondisi kebakaran. 
Berdasarkan laporan National Fire Protection 
Association (NFPA), pada tahun 2017 total 
kasus kebakaran besar di Amerika Serikat 
mencapai 22 kasus kebakaran besar di 
Amerika Serikat, dengan empat kasus 
kebakaran di pabrik manufaktur kayu dan 
kertas yang menyebabkan kerugian sebesar 
110,6 juta dolar Amerika (NFPA, 2018). 

Kebakaran yang telah terjadi di DKI 
Jakarta merupakan kebakaran yang 
mengakibatkan bangunan, perumahan 
sebanyak 242 unit, instalasi luar gedung 238 
unit, bangunan umum, perdagangan 124 unit, 
serta kendaraan 56 unit telah terbakar. 

(Tempo.com, 2020). Faktor penyebab 
terjadinya kebakaran terjadi akibat banyak 
faktor mulai dari hubungan arus pendek atau 
korsleting pada listrik, kebakaran kompor/gas, 
akibat rokok, hingga dikarenakan pembakaran 
sampah. Diperkirakan akumulasi kerugian 
akibat kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 
2019 di DKI Jakarta sejumlah Rp. 137,8 
Miliar Rupiah (Tempo.com, 2020). 

Hal ini sejalan dengan penelitian 
Idawati (2017) yang menyatakan bahwa pada 
kelompok kasus dengan uji-T sampel 
berpasangan ditemukan bahwa kesiapan 
rumah sakit terhadap bencana kebakaran 
dipengaruhi oleh pengetahuan petugas tentang 
tanggap darurat. Sementara itu pada kelompok 
kontrol tidak ditemukan adanya pengaruh 
pengetahuan dan tindakan keterampilan 
petugas pada kesiapan Rumah Sakit Umum 
Daerah Polewali Mandar terhadap tanggap 
darurat bencana kebakaran. 

Berdasarkan data terkait bahaya 
bencana kebakaran maka perlu dilakukan 
penelitian terkait penerapan sistem proteksi 
kebakaran yang ada di gedung terpadu 
Universitas Darussalam Gontor. 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakah tingkat pengetahuan 
pekerja cleaning service di gedung terpadu 
Universitas Darussalam Gontor terhadap 
penerapan sistem proteksi kebakaran? dan 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan tingkat pengetahuan pekerja 
cleaning service di Universitas Darussalam 
Gontor terhadap penerapan sistem proteksi 
kebakaran 

 
Kajian Pustaka 

Menurut Ramli (2010), kebakaran dapat 
dikatakan suatu peristiwa atau kejadian yang 
sangat merugikan semua pihak, hal ini dapat 
menimbulkan berbagai macam kerugian yang 
bersifat ekonomi maupun non ekonomi seperti 
sakit, cedera bahkan meninggal dunia. 

Emergency atau keadaan darurat adalah 
keadaan kegiatan dimana pekerja melakukan 
tindakan upaya untuk menyelamatkan atau 
perusahaan serta menjaga kegiatan organisasi 
atau perusahaan karena kejadian yang tidak 
terduga (Krihanta, 2013). 

Pengetahuan pekerja tentang kebakaran 
merupakan hal yang penting untuk diketahui. 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 
Tahun 2009 menjelaskan bahwa hasil kinerja 
akan efektif dan efisien jika didukung oleh 
sumber daya manusia atau tenaga yang 
memiliki pengetahuan di bidang proteksi 
kebakaran (Departemen Pekerjaan Umum 
Republik Indonesia, 2009). 

Pemahaman tentang kebakaran 
berhubungan dengan kesiapsiagaan kebakaran. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriyana 
(2016) yang menyatakan bahwa ada hubungan 
antara pengetahuan mengenai kebakaran dan 
kesiapsiagaan tanggap darurat pada aviation 
security terhadap bahaya kebakaran serta ada 
hubungan antara pelatihan kebakaran dengan 
kesiapsiagaan tanggap darurat pada aviation 
security terhadap bahaya kebakaran. Selain itu 
ada pula hubungan antara ketersediaan sarana 
dan prasarana proteksi kebakaran dengan 
kesiapsiagaan tanggap darurat pada aviation 
security terhadap bahaya kebakaran, 

Penerapan sistem proteksi kebakaran 
telah di atur dalam Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 
bahwa setiap pemilik banguanan atau gedung 
wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan 
risiko kebakaran melalui kegiatan pemeriksaan 
secara berkala terkait sistem proteksi 
kebakaran dengan tujuan upaya pengendalian 

kebakaran (Departemen Pekerjaan Umum 
Republik Indonesia, 2009) 

Hidayati (2008) menjelaskan bahwa 
kesiapsiagaan merupakan serangkaian 
kegiatan dengan tujuan mengatisipasi bencana 
melalui pengorganisasian yang dilakukan oleh 
semua lini baik masyarakat maupun individu 
dalam mengantisipasi bencana. Kebakaran 
dapat diantisipasi dengan berbagai cara 
memadamkan api menggunakan Alat 
Pemadam Api Ringan (APAR) dan upaya 
lainnya agar kebakaran tidak semakin 
membesar dan menimbulkan banyak kerugian 
baik harta benda maupun kerugian berupa 
cacat fisik atau kerugian karena meninggal 
dunia. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini  termasuk pada katagori 
penelitian deskriptif observasional dengan 
pendekatan kuantitatif, yaitu untuk 
menggambarkan tingkat pengetahuan pekerja 
cleaning service yang ada di gedung terpadu 
Universitas Darussalam Gontor terhadap 
penerapan sistem proteksi kebakaran. 

Menurut Arikunto (2005) pengertian 
sampel adalah bagian dari populasi. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode total sampling sebanyak 
35 responden yang merupakan pekerja 
cleaning service di gedung terpadu Universitas 
Darussalam Gontor. 

Instrumen penelitian merupakan alat 
yang digunakan untuk pengumpulan data 
(Notoatmodjo, 2016). Instrumen dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 
menganalisis tingkat pengetahuan pekerja 
cleaning service terhadap penerapan sistem 
proteksi kebakaran. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Universitas Darussalam Gontor 
merupakan universitas yang memiliki gedung 
terpadu dengan tiga lantai, dilengkapi dengan 
sistem proteksi kebakaran guna upaya 
penanggulangan kebakaran dan penerapan 
sistem proteksi kebakaran. 

Fasilitas sistem proteksi kebakaran di 
gedung terpadu Universitas Darussalam 
Gontor diantaranya Alat Pemadam Api Ringan 
(APAR) yang berjumlah 24 APAR. Di setiap 
lantai gedung terpadu Universitas Darussalam 
Gontor diletakkan APAR berjumlah 6 APAR, 
alarm kebakaran, smoke detector, terdapat 
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jalur evakuasi, serta tanda exit saat terjadi 
keadaan darurat. 

Mengenai karakteristik responden 
penelitian yang berdasarkan pendidikan dan 

usia responden, disajikan pada Tabel 1. 
sebagai berikut: 

 
Tabel 1. 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pekerja Cleaning Service 
Sumber: Data Primer (diolah. 2020)

 
Hasil analisis menunjukkan bahwa 

karakteristik pendidikan responden yang 
memiliki pendidikan terakhir di Sekolah 
Menengah Atas (SMA) berjumlah 30 
responden (85.71%), dan responden yang 
memiliki pendidikan terakhir Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) berjumlah 5 
responden atau 14.29% (Tabel 1.). Hal ini 
menunjukkan bahwa dari 35 responden yang 
ditetapkan sebagai total sampel, tingkat 
pendidikan pekerja cleaning service lebih 

dominan setara SMA berjumlah 30 responden, 
dan tingkat pendidikan pekerja cleaning 
service setara SMP yang berjumlah 5 
responden. 

Pemahaman responden berdasarkan 
latar belakang pendidikan yang didominasi 
pekerja cleaning service SMA 85,71% sangat 
memberikan efek berupa respon terhadap 
tanggap darurat yang lebih cepat jika dalam 
keadaan darurat kebakaran

. 
Tabel 2. 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Pekerja Cleaning Service 

Sumber: Data Primer (diolah. 2020)
 

Berdasarkan Tabel 2. di atas, 
karakteristik usia responden dengan rentang 
usia 19-25 tahun berjumlah 32 responden 
(91.42%), dan karakteristik usia responden 
dengan rentan usia 26-35 tahun berjumlah 3 
responden (8.58%). 

Hal ini menunjukkan bahwa dari 35 
responden yang diuji, ternyata usia pekerja 
cleaning service antara 19-25 tahun lebih 

dominan yakni sejumlah 32 responden, dan 
usia pekerja cleaning service lebih banyak 
antara 26-35 tahun hanya berjumlah 5 
responden. 

Berikut Tabel 3. adalah hasil kuesioner 
terkait tingkat pengetahuan pekerja cleaning 
service di gedung terpadu Universitas 
Darussalam Gontor: 

 
Tabel 3. 

Tingkat Pengetahuan Pekerja Cleaning Service Terhadap 
Tanggap Darurat Kebakaran 

Kategori Jumlah Persentase (%) 
Baik 3 13% 

Cukup 18 78.3 
Kurang 2 8.7 
Total 23 100 

Tingkat pendidikan Jumlah Persentase (%) 
SMA 30 85.71 
SMP 5 14.29 
Total 35 100 

Usia Jumlah Persentase (%) 
19-25 tahun 32 91.42 
26-35 tahun 3 8.58 

Total 35 100 
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Sumber: Data Primer (diolah. 2020)
 

Responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan baik terkait tanggap darurat 
kebakaran yang berjumlah 3 responden (13%), 
untuk responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan cukup berjumlah 18 responden 
(78,3%), dan responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan kurang ada 2 responden  8,7 % 
(Tabel 3.) 

Pengetahuan responden menunjukkan 
hasil cukup pada 18 responden (78,3%) yang 
apabila dilihat dari latar belakang pendidikan 
pekerja cleaning service 18 responden tersebut 
ternyata berpendidikan SMA (85,71%) yang 
membuktikan bahwa pengetahuan dan 
pendidikan pekerja cleaning service saling 
terkait. 

Dari hasil penelitian terkait tingkat 
pengetahuan pekerja cleaning service dengan 
kategori baik, cukup, dan kurang, diperoleh 
hasil bahwa tingkat pengetahuan pekerja 
cleaning service di gedung terpadu Universitas 
Darussalam Gontor menunjukkan cukup 
terdapat 18 responden. 

Hal ini dikarenakan bahwa tingkat 
pemahaman responden terhadap tanggap 
darurat 78% masuk kategori cukup dan 13% 
masuk kategori baik. Jika dikaitkan dengan 
latar belakang pendidikan sangat mungkin 
terjadi karena dominasi pekerja 85,71% 
lulusan SMA yang relatifi lebih cepat respon 
terhadap tanggap darurat sehingga 21 
responden (91%) merespon cukup dan baik. 

Pengetahuan pekerja cleaning service 
dinilai berdasarkan kuesioner yang mencakup 
pengetahuan terkait definisi sistem proteksi 
kebakaran, jenis sistem proteksi kebakaran, 
macam-macam alat proteksi kebakaran, terkait 
Alat Pemadam Api Ringan (APAR), smoke 
detector, pemadam api aktif pasif, jalur 
evakuasi, tanda exit, dan alarm kebakaran. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
banyak dari pekerja cleaning service yang 
belum memahami pengetahuan terkait 
kebakaran dan terkait penerapan sistem 
proteksi kebakaran, sehingga kategori dari 
tingkat pengetahuan pekerja cleaning service 
di Universitas Darussalam Gontor adalah 
cukup. 

Hal ini menunjukkan bahwa dari 35 
responden, tingkat pengetahuan pekerja 
cleaning service dengan kategori cukup 
sebanyak 18 responden yang berarti penerapan 
sistem proteksi kebakaran perlu 

dimaksimalkan agar tingkat pengetahuan 
pekerja cleaning service menjadi baik. 

Sejalan dengan pendapat Notoatmojo 
(2017) yang menyatakan bahwa tingkat 
pengetahuan seseorang dapat memberikan 
pengaruh pada saat memberi respon terhadap 
stimulus yang datang dari luar. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Aditiyandah (2014) yang 
menyatakan bahwa semakin tinggi atau makin 
baik tingkat pengetahuan penghuni gedung 
rusun semakin baik pula kesiapsiagaan 
penghuni dalam sistem proteksi bencana 
kebakaran. 

Hal yang sama dijelaskan pada 
penelitian Masmahony (2016) yang 
menyatakan bahwa hasil penelitian terhadap 
tingkat pemenuhan sistem proteksi kebakaran 
secara keseluruhan di Pabrik Personal Wash 
PT Unilever Indonesia Tbk Rungkut Surabaya 
termasuk kategori cukup, yang dapat diartikan 
bahwa sebagian besar komponen sistem 
proteksi kebakaran berfungsi dengan baik. 

Menurut hasil penelitian Utama (2017) 
terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dan sikap dengan rencana 
tanggap darurat bencana di Kelurahan Sragen 
Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten 
Sragen. Sedangkan menurut Oktaviani (2015) 
ada korelasi yang signifikan antara 
karakteristik pekerja berdasarka Pendidikan, 
pelatiha, kebakaran, pengalaman, usia, dan 
pengalaman kerja terhadap aplikasi darurat 
kebakaran. 
Standar Peletakan APAR 

Standar Peletakan Alat Pemadam Api 
Ringan (APAR) telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 04 tentang syarat syarat pemasangan 
dan pemeliharaan APAR, terdapat beberapa 
point penting yaitu sebagai berikut: 

a. Pemasangan APAR, pada tembok atau 
dinding dengan tinggi 15 cm dari atas 
lantai, dan idealnya setinggi 125 cm dari 
atas lantai. 

b. Penempatan APAR, harus terlihat dan 
tidak terhalang oleh objek/benda 
lainnya. 

c. APAR dilengkapi dengan stiker/tanda 
tata cara penggunaan APAR. 

d. Pemasangan APAR antara satu dengan 
yang lainnya yaitu memiliki jarak 15 
meter (Anonim, 1980) 
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