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VARIASI PENAMBAHAN INOKULUM YEAST TERHADAP SIFAT KIMIA, FISIK DAN 
TINGKAT KESUKAAN KONSUMEN OYEK 

 

Ria Rahmawati*, Sri Luwihana D, * 
 

*Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Wates Km 10, Argomulyo, 
Bantul, Yogyakarta 55753  

 

ABSTRACT 
 
Cassava is one of the biggest tubers commodity in Indonesia. Growol is traditional 

fermentation of cassava in Kulon Progo region - DIY, consumed as carbohydrate source for rice 
substitute, while oyek is dried growol and consumed as food reserve by  Kebumen society – 
Middle of Java. The aim of this research is to study yeast inoculum addition on chemical and 
physical properties and oyek preference.  White cassava is peeling, cutting, washing and 
weighing and then soaking for 5 days with water in ratio (1:4) w/v, adding 1%, 2% and 3%w/w of 
yeast inoculum. Soaked cassava is filtering and pressing with filter cloth, washing, granulating 
and room drying, steaming for 15 minutes and finally drying with oven at 50 0C. The analyses 
are proximate analysis, crude fiber, color, texture and preference test. The result showed that 
addition of yeast inoculum increasing protein and crude fiber content but decreasing starch 
content.  Oyek produce by yeast inoculum addition is preferred with 7.04% moisture, 0.30% 
ash, 4.2% protein, s 39.38% crude fiber content, color white,   3.61 N force and  77.2% 
deformation. 

 
Keywords: growol, oyek, yeast  inoculum. 
 

 

PENDAHULUAN 
Singkong merupakan tanaman tropis 

dan bahan pertanian yang potensial, selain 

sebagai bahan pangan, singkong juga 

merupakan bahan baku industri yang 

bermafaat bagi kehidupan manusia. 

Komoditi terbesar umbi-umbian di Indonesia 

adalah singkong. Di Indonesia, singkong 

merupakan makanan pokok ke tiga setelah 

padi-padian dan jagung (Chalil, 2003). 

Kulon Progo salah satu kabupaten di 

Yogyakarta, di wilayah tersebut singkong 

dijadikan bahan makanan pokok pada 

tahun 1980an meskipun saat ini terjadi 

pergeseran pola makan ke beras.Salah 

satu makanan olahan singkong misalnya 

growol.Growol merupakan makanan   hasil 

fermentasi tradisional di Dusun Sangon I 

dan Sangon II Desa Kalirejo Kecamatan 

Kokap Kabupaten Kulon Progo 

Yogyakarta.Saat ini makanan tersebut 

masih ada namun growol sekarang sudah 

bukan merupakan makanan pokok karena 

pergeseran pola makan.Dapat dilihat bahwa 

pada tahun 2003 konsumsi beras 

masyarakat Indonesia sebesar 135 kg tiap 

orang pertahun, sedangkan pada tahun 

2009 terjadi peningkatan menjadi 139 kg 

per orang tiap tahun yang seharusnya rata-

rata konsumsi beras Internasional hanya 

sekitar 60 kg per orang per tahun. Budaya 

masyarakat Indonesia yang sangat kuat 

akan anggapan belum makan jika belum 

mengkonsumsi nasi membuat proses 
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diversifikasi pangan belum berjalan dengan 

lancar. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

pangan alternatif yang menyerupai 

makanan pokok bangsa Indonesia,yaitu 

beras.Oyek adalah growol yang dikeringkan 

yang merupakan bahan pangan yang 

menyerupai beras.Growol merupakan 

makanan traditional yang sekaligus juga 

merupakan makanan fungsional.Di fakultas 

kedokteran UGM diteliti bahwa growol dapat 

digunakan sebagai makanan pencegah 

diare karena didalam growol terdapat 

bakteri asam lakteri yang mampu 

membunuh bakteri pathogen yang 

merugikan bagi tubuh manausia.Dalam 

penelitian ini pembuatan oyek agak 

berbeda pada proses perendamannya 

menggunakan bahan tambahan pangan 

yaitu berupa inokulum yeast atau ragi roti 

dengan merk dagang fermipan. Komposisi 

dari fermipan adalah Saccaromyces 

cerevisiae. Fermipan yang ditambahkan 

dalam proses perendaman ini bertujuan 

untuk menyempurnakan proses fermentasi 

yang terjadi pada saat proses perendaman. 

Selain itu fermipan berfungsi untuk 

melunakkan gluten dengan asam yang 

dihasilkan.(Rose, 1982). Tujuan penelitian 

ini adalah menghasilkan oyek singkong 

yang disukai oleh panelis, mengetahui 

pengaruh konsentrasi inokulum yeast 

terhadap sifat kimia, fisik, dan tingkat 

kesukaan oyek singkong dan mengetahui 

kandungan gizi berdasarkan analisa 

proksimat pada oyek yang dihasilkan. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Alat 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputiKompor listrik  (Rinnai 

TL-200C), Inkubator (Memmert), Cabinet 

dryer (Memmert), pH meter (Metrohm 620), 

Neraca analitik (Sartorius, Ohaus),  Almari 

pendingin (Modena), alat-alat gelas (Pirex), 

Loyang, blender (Kirin), peralatan kukus 

(Miyako) peralatan ayak (BBS), Timbangan 

digital (Denver Instrumen M-310),labu Mikro 

kjeldahl, alat Destruksi, alat Destilasi, 

Lovibond Tintometer model F,  dan Lyod 

Instrument.  

 

Bahan 
Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Singkong segar 

jenisputih, dengan kulit bagian dalam 

berwarna merah, yang diperoleh dari Pasar 

Karangkajen, Yogyakarta dan inokulum 

yeast berupa ragi roti.Menggunakan bahan 

kimia pro analisa seperti HCl (Merek), 

indikator MR-BCG, H3BO3, H2SO4, 

Katalisator berupa campuran Na2SO4 dan 

HgO (20:1). 

 

Cara Kerja 
Singkong yang digunakan pada 

pembuatan oyek singkongyaitu singkong 

yang berwarna putih dengan variasi 

konsentrasi inokulum yeast 1%, 2%, 3% b/b 

dengan perbandingan air (1:4). Berat 

singkong 500 gram dan air 2 liter dengan 

variasi konsentrasi inokulum yeast 0 gram, 

5 gram, 10 gram, dan 15 gram direndam 

selama 5 hari. 
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1. Preparasi Bahan 

Pada tahap ini dilakukan 

pengupasan kulit singkong dan diikuti 

pencucian untuk membersihkan umbi dari 

tanah atau lumpur yang melekat.Sortasi 

setelah pemilihan dipasar juga dilakukan 

pada tahap ini untuk mendapatkan 

singkong yang layak dijadikan bahan 

penelitian.Setelah dilakukan pencucian 

dilakukan pemotongan.Pemotongan 

dilakukan untuk penyeragaman ukuran agar 

singkong kontak langsung dengan air 

rendaman. 

2. Fermentasi (Perendaman) 

Lama waktu fermentasi yang 

dilakukan selama 5 hari. Proses 

perendaman singkong selama 5 hari 

merupakan proses fermentasi spotan 

karena tanpa ada mikrobia yang sengaja 

ditambahkan. Perubahan yang tampak 

selama proses fermentasi disebabkan oleh 

aktivitas mikrobia yang secara potensial 

memang sudah ada dalam singkong.  

3. Pencucian dan Pemerasan 

Pencucian dilakukan setelah 

perendaman selama 5 hari menggunakan 

air bersih bertujuan agar air asam yang 

terdapat dalam bahan keluar terbawa air 

pencucian.Bahan kemudian dibersihkan 

dan dilakukan pemerasan menggunakan 

kain saring. 

4. Pembentuk Butiran  

Hasil ampas yang diperoleh 

kemudian dilakukan pembuatan butiran 

yang sama. Kenampakan yang khas berupa 

butiran hasil dari tahap ini merupakan ciri 

‘’oyek’’. Pembuatan butiran dilakukan 

dengan cara di blender kemudian dilakukan 

pengayakan agar mendapatkan butiran 

dengan ukuran yang sama.  

5. Pengukusan 

Pengukusan merupakan pemanasan 

pendahuluan sebelum growol mentah 

dikeringkan.Pengukusan dilakukan untuk 

mematangkan bahan sehingga terjadi 

glatinisasi yang merubah fisik dari oyek 

yang dapat berpengaruh pada makanan. 

6. Pengeringan  

Pengeringan dilakukan bertujuan untuk 

menghilangkan udara dari jaringan getah 

pada ampas singkong, menginaktifkan 

enzim, mengurangi jumlah mikrobia dan 

untuk mengawetkan singkong.Pengeringan 

menghasilkan dengan kenampakan 

kering.Pengeringan dilakukan pengovenan 

pada suhu 500C dengan waktu kurang lebih 

5-6 jam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Sifat Kimia Oyek 

Singkong yang digunakan dalam 

pembuatan oyek adalah singkong yang 

berwarna putih. Perendaman dalam larutan 

fermipan 0%, 1%, 2%, dan 3% dilakukan 

selama 5 hari dalam kondisi terbuka. Hasil 

analisa proksimat oyek yang diperoleh dapa 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Protein, Kadar Pati dan Serat Kasar 

Parameter (%) Fermipan 

(%) Air Abu Protein Pati Serat Kasar 

0 6.70a 0,21a 2.93a 84,50a 21.02a 

1 7.04a 0,30a 4.20b 70,20a 39.38b 

2 7.01a 0,21a 3.66b 67,95b 39.00b 

3 8.65b 0,28a 3.90b 64,44b 38.94b 

 
1. Kadar Abu Oyek 

Kadar abu oyek dengan variasi 

konsentarsi fermipan yang ditambahkan 

pada saat fermentasi tidak memberikan 

pengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar 

abu oyek. Hasil pengujian kadar abu oyek 

dengan perbedaan konsentrasi inokulum 

yeast berkisar antara 0,21-0,30. 

 

2. Kadar Protein Oyek 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa kadar protein oyek dengan variasi 

konsentrasi fermipan tidak memberikan 

pengaruh nyata, namun penambahan 

fermipan  memberikan pengaruh nyata 

terhadap oyek. Hal ini disebabkan 

dalamfermipan terdapat populasi mikrobia 

yaitu Saccharomyses cerevisiaedimana 

bahan utama pembentuk mrikrobia adalah 

protein. Jadi semakin banyak penambhan 

fermipan pada perendaman oyek maka 

semakin besar kandungan protein pada 

oyek yang dihasilkan. 

 

3. Kadar Pati Oyek 
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa kadar pati oyek dengan variasi 

konsentrasi fermipan memberikan 

perbedaan yang nyata. penambahan 

fermipan menyebabkan penurunan kadar 

pati pada oyek. Hal ini disebabkan adanya 

bakteri asam laktat yang memiliki enzim 

amilase yang merubah pati menjadi gula 

sederhana.Dengan adanya penambahan 

inokulum yeast menyebkan bertambahnya 

bakteri asam laktat sehingga bertambahnya 

amilase yang dimiliki inokulum yeast 

tersebut yang merubah pati menjadi gula 

sederhana.Jadi dengan adanya 

penambahan inokulum yeast men Dapat 

menyebabkan pati semakin menurun. 

 
4. Serat Kasar Oyek 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa serat kasar oyek dengan variasi 

konsentrasi inokulum yeast tidak 

memberikan pengaruh nyata namun 

dengan penambahan inokulum yeats 

memberikan pengaruh nyata terhadap serat 

kasar pada oyek. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan winarno dkk (1980) bahwa 

kandungan serat kasar substrat fermentasi 

kan mengalami perubahan yang 

disebabkan oleh ativitas enzim tertentu 

terhadap bahan-bahan yang tidak dapat 

dicerna seperti selulosa dan hemiselulosa 

menjadi gula sederhana.   
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5. Nilai pH Perendaman 
Selama proses fermentasi terjadi 

penurunan pH yang disebabkan adanya 

pemecahan gula oleh yeast Saccharomyces 

sereviceae. Dapat dilihat nilai pH 

perendaman pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Nilai pH Perendaman dengan 

penambahan fermipan 1%, 2%, 3% 

Fermipan (%) Nilai Ph 

3,92a 

4,34b 

4,84c 

0 

1  

2  

3  3,71a 

Keterangan : 

* Angka yang diikuti oleh huruf yang sama 
dalam satu kolom atau baris menunjukan 
tidak ada beda nyata pada uji DMRT 
dengan α 5% . 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwavariasi 

penambahan inokulum yeast berpengaruh 

nyata terhadap pH rendaman.  Hal ini 

disebabkan adanya bakteri asam laktat 

yang berperan dalam proses fermentasi 

digunakan untuk menghasilkan asam, 

tetatpi pada pH 3% memiliki nilai yang 

mendekati kontrol. Faktor pH, keasaman 

total, gula reduksi dan kadar air sangat 

dibutuhkan dalam proses fermentasi. Faktor 

diatas merupakan faktor yang sangat 

penting agar proses fermentasi berjalan 

dengan sempurna. Jika satu dari keempat 

faktor tersebut tidak memenuhi syarat maka 

proses fermentasi tidak berjalan dengan 

sempurna (Suwaryono, 1988). 

 

B. Sifat Fisik Oyek 
1. Tekstur 

Pengukurantekstur menggunakan 

Llod Instrument.Alat ini bekerja berdasarkan 

prinsip penekanan dan nilai kekerasan 

ditentukan oleh besarnya gaya tekan yang 

diperlukan untuk memecah bahan yang 

dinyatakan dalam Newton (N). Pengaruh 

penambahan fermipan pada oyek dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Tekstur dengan Penambahan Inokulum Yeast 1%, 2%, 3%  

Fermipan (%) Gaya (N) Deformasi (%) 

11.30b 47,27 a 

3.61a 77.42a 

6.45a 77.43a 

0 

1 

2  

3  7.09b 76.45a 

Keterangan : 
- Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak ada beda nyata berdasarkan 

uji statistik. 
 

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat 

dilihat bahwa nilai gaya (N) oyek dengan 

perlakuan konsentrasi inokulum yeast 1%, 

2% dan 3% memberikan perbedaan yang 

nyata, dapat diketahui bahwa oyek dengan 

penambahan fermipan 3% memiliki nilai 

gaya yang paling tinggi yaitu 7,09 N yang 

mempunyai nilai hampir sama dengan 
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kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa oyek 

pada penambahan fermipan 3% memiliki 

tekstur sama dengan control yaitu tekstur 

yang keras. Tekstur yang keras disebabkan 

terjadinya denaturasi protein pada saat 

proses pengukusan.  Tekstur suatu bahan 

makanan tidak hanya dilihat dari gaya 

tekanan (kekerasan) saja, tetapi juga dari 

nilai deformasinya. Deformasi adalah 

penggerseran relatif tempat atau titik dalam 

suatu benda yang diikuti oleh perubahan 

bentuk atau perubahan volume atau 

perubahan bentuk (Suyitno, 1988).Nilai 

deformasi oyek dihitung sebagai presentase 

perubahan jarak dari keadaan semula 

sebelum diadakan penekanan.Semakin 

keras produk yang dihasilkan, maka nilai 

deformasi semakin kecil. Berdasarkan 

Tabel 4 diketahui bahwa variasi 

penambahan inokulum yeast tidak 

berpengaruh nyata terhadap persentase 

deformasi oyek dan jika dilihat pada uji 

kesukaan pada parameter tekstur juga tidak 

ada beda nyata. 

1. Warna 
 Warna adalah sifat sensoris pertama 

yang diamati saat konsumen menemui 

produk pangan. Pengukuran warna pada 

pembuatan oyek singkong menggunakan 

alat Lovibond Tintometer model F. Skala 

warna Lovobond Tintometer didesain untuk 

pengukuran warna secara manual. Hasil 

analisa warna diperihatkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Warna Oyek dengan penambahan inokulum yeast 1%, 2%, 3% 

Konsentrasi 
(%) 

Red Yellow Blue Brightness 

 1 0,90c 0,60a 0,50a  0,90b  

 2 0,65b 0,60a 0,25a 0,30a 

 3 0,35a 0,35a 0,20a 0,20a 

Keterangan : 
- Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak ada beda nyata berdasarkan 

uji statistik. 
 

Berdasarkan Tabel 5. pembuatan 

oyek singkongyaitu singkong yang 

berwarna putih dengan penambahan 

fermipan dengan variasi konsentrasi 1% 

dan 3% memberikan pengaruh nyata pada 

warna oyek singkong sedangkan pada oyek 

singkong 2% tidak memberikan pengaruh 

nyata. Dapat dilihat pada warna red dan 

brightness dari ketiga variasi fermipan 

memberikan pengaruh nyata, sedangkan 

untuk warna yellow dan blue tidak 

memberikan pengaruh nyata. Dilihat dari 

nilai yang muncul pada warna oyek 

singkong ini sangat kecil, dapat diketahui 

bahwa warna oyek singkong, semakin 

banyak  inokulum yeast maka warna 

semakin gelap dilihat dari nilai brightness 

yang semakin kecil. Perubahan warna yang 

terjadi pada produk oyek juga ada 

hubungannya dengan adanya reaksi 
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Maillad yang terjadi pada saat proses 

pengeringan dan pengeringan. 

 

2. Uji Kesukaan Oyek 
Pengujian tingkat kesukaan dengan 

menggunakan panelis bertujuan untuk 

melihat mutu oyek yang disukai 

panelis.Hasil yang diperoleh dari penilaian 

panelis dilihat pada Tabel 6. 

 

 

Tabel 6. Uji Kesukaan Oyek dengan variasi inokulum yeast 1%, 2%, 3% 
Parameter Konsentrasi 

fermipan Warna Tekstur Aroma Rasa Keseluruhan 

1% 1.45a 2.30 a 1.75a 2.35 a 1.90a 

2% 2.35b 2.70 a 2.85b 2.60 a 2.70b 

3% 2.45b 2.70 a 2.80b 2.35 a 2.55b 

Keterangan : 
 Dalam satu kolom angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak ada beda 

nyata. 
 

Uji kesukaan pada dasarnya 

merupakan pengujian yang panelis 

mengemukakan respon yang berupa suka 

tidaknya terhadap sifat bahan yang diuji 

(Kartika, dkk, 1998). 

 
1. Warna 

Warna merupakan faktor kesukaan 

terhadap bahan pangan yang tampak lebih 

awal daripada faktor lainnya, seperti rasa, 

aroma, tekstur, dan nilai gizi. Warna pangan 

tergantung kenampakannya dan 

kemampuannya untuk memantulkan, 

menyebarkan , menyerap, dan meneruskan 

sinar tampak (Winarno, 1997). Berdasarkan 

Tabel 6.diketahui bahwa penambahan 

inokulum yeast berpengaruh nyata terhadap 

tingkat kesukaan pada parameter warna 

pada oyek singkong. oyek singkong dengan 

penambahan fermipan 1%  warnanya yang 

paling disukai oleh panelis. Hal ini karena 

warna fermipan yang ikut larut dalam 

singkong tidak terlalu banyak sehingga 

warna singkong putih masih terlihat cerah, 

sedangkan untuk penambahan fermipan 

yang 2 dan 3% kurang disukai karena 

warna pada oyek singkong gelap. Hal ini 

disebabkan larutan inokulum yeast yang 

ditambahkan pada saat perendaman 

menyebabkan produk oyek menjadi 

gelap.Dari sini dapat kita ketahui bahwa 

semakin banyak penambahan inokulum 

yeast maka tingkat kesukaan pada 

parameter warna oyek kurang disukai oleh 

panelis. Perubahan warna yang terjadi pada 

produk oyek juga ada hubungannya dengan 

adanya reaksi Maillad yang terjadi pada 

saat proses pengeringan dan pengeringan. 

 

2. Tekstur 
Tekstur merupakan sifat suatu 

bahan pangan yang berhubungan dengan 
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sifat sifik yang diterima indera penglihatan 

(sebelum dikonsumsi), indera peraba jari 

(dalam pengamatan), indera peraba 

menggunakan mulut (selama dikonsumsi) 

dan indera pendengar (Kartika, dkk, 1988). 

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui 

bahwa panambahan inokulum yeast tidak 

berpengaruh nyata terhadap uji kesukaan 

pada parameter tekstur.  

 

3. Aroma 

Aroma didefinisikan sebagai sesuatu 

yang dapat dirasa dengan indera pembau 

(Kartika, dkk, 1988). Bau merupakan 

komponen cita rasa yang dianggap penting 

dalam menentukan kelezatan suatu bahan 

makanan karena sebelum orang menikmati 

suatu produk, terlebih dahulu akan 

mencium baunya. Berdasarkan Tabel 6. 

diketahui bahwa penambahan inokulum 

yeast berpengaruh nyata terhadap tingkat 

kesukaan pada parameter aroma pada 

oyek. Oyek dengan penambahan inokulum 

yeast 1%  memiliki aroma yang paling 

disukai oleh panelis. Hal ini karena bakteri 

yang ada pada ragi roti atau inokulum yeast 

membantu dalam proses fermentasi 

sehingga aroma yang diperoleh tidah terlalu 

asam, sedangkan untuk penambahan 

inokulum yeast yang 2 dan 3% kurang 

disukai karena aroma pada oyek singkong 

terlalu asam. 

 

4. Rasa 

Rasa merupakan atribut mutu yang 

dapat dinilai dengan indera 

pengecap/perasa.Rasa suatau bahan 

makanan sangat penting dalam 

mempengaruhi derajat penerimaan 

makanan oleh panelis.Berdasarkan uji 

statistik indrawi yang dapat dilihat pada 

Tabel 6.terhadap oyek dari ketiga variasi 

semuanya disukai oleh panelis. Dalam 

penambahan inokulum yeast tidak ada 

pengaruh nyata dalam parameter rasa.Hal 

ini disebabkan bahwa ragi roti atau 

inokulum yeast tidak memiliki rasa kuat 

untuk mengubah rasa asli pada oyek. 

 

5. Keseluruhan 
Parameter ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat kesukaan panelis 

secara keseluruhan terhadap produk yang 

melibatkan beberapa parameter. Pengujian 

tingkat kesukaan secara keseluruhan 

dilakukan untuk mengetahui respon panelis 

secara keseluruhan terhadap variasi 

penambahan inokulum yeast yaitu 1%, 2% 

dan 3% pada oyek yang meliputi parameter 

: warna, aroma, tekstur, rasa dan 

keseluruhan. Berdasarkan uji statistik 

terhadap oyek menyatakan bahwa variasi 

penambahan  inokulum yeast 1%, 2% dan 

3% pada oyek memberikan pengaruh nyata 

terhadap tingkat kesukaan panelis secara 

keseluruhan. Pada Tabel 6. menunjukan 

bahwa oyek dengan penambahan inokulum 

yeast 1% lebih disukai panelis. Hasil 

penilaian ini akan berpengaruh terhadap 

penilaian dari panelis, karena penilaian 

panelis yang beragam akan menentukan 

suka atau tidak terhadap suatu produk 

tersebut baik dari segi warna, aroma, 
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tekstur, rasa dan kesukaan keseluruhan 

oyek yang dihasilkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan hasil uji kesukaan 

panelis dapat disimpulkan oyek  yang 

disukai panelis yaitu oyek dengan 

kosentrasi penambahan inokulum yeast 1%, 

penambahan fermipan dalam pembuatan 

oyek singkong menyebabkan meningkatnya 

kadar protein dan serat kasar, serta 

menurunkan kadar pati. Perlakuan 

penambahan fermipan tidak 

memepengaruhi kadar abu oyek, 

Penambahan inokulum yeast menghasilkan 

karakteristik oyek dengan sifat kimia yaitu 

kadar air 7,04%, kadar abu 0,30%, kadar 

protein 4,20%, dan kadar pati 70,20%, dan 

serat pangan 39,38% sedangkan sifat fisik 

oyek singkong yaitu warna oyek putih dan 

tekstur dengan nilai deformasi 77,42%, 

gaya 3,61N.Saran yang ditujukan yaituperlu 

adanya penelitian lebih lanjut terkait upaya 

diversifikasi produk oyek, sehingga oyek 

dapat dijadikan sebagai pangan fungsiona. 
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PENGARUH PERLAKUAN PENDAHULUAN DAN KONSENTRASI TEPUNG KACANG 
TUNGGAK(COWPEA)TERHADAP SIFAT FISIK DAN TINGKAT KESUKAAN OYEK 

 
The Effect Of Pre Treatment and Cowpea Flour Concentration on Physical Properties and 

Preference Level of Oyek 

AsihSutanti*, Sri Luwihana D,.  Bayu Kanetro * 

*Fakultas Agroindustri UniversitasMercuBuana Yogyakarta, Jl. Wates Km 10,  
Argomulyo, Bantul, Yogyakarta 55753 

 

ABSTRACT 
 

Growolis traditional fermented cassava and oyekis dried growolas food reserved  
inKebumen region- Middle of Java. Protein content of oyek is lower than rice so effort increasing 
oyek protein with cowpea flour addition. The aim of this research is studying the effect of 
cowpea soaking and sprouting and cowpea flour concentration on physical properties and the 
preference level of oyek. A part of cowpea is soaking for 4 days at room temperature and the 
other is sprouting. After soaking and sprouting cowpea is drying with oven at 500C and mill to be 
flour. Fermentation of  growol made by soaking cassava for 5 days at room temperature. 
Product of filtering and pressing fermented cassava blend with 10%, 20% and 30% (w/w) 
soaked and sprout cowpea flour respectively then granulating, steaming for 15 minutes and 
drying with oven at 50 0C. The product analysis are texture, color,  organoleptic test and protein 
of oyek.Oyek produce by addition 30%  cowpea sprout flour  is preferred with 5.7% moisture, 
8.68% protein content, 10.81 N Force  and 49.40% Deformation.  
 
Keywords: growol, oyek, sprout  and cowpea soaking 

 

PENDAHULUAN 

 Salah satu produk olahan singkong 

yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pangan sumber energi adalah Oyek. Oyek 

merupakan produk growol yang 

dikeringkan. Growol tersebut dihasilkan dari 

fermentasi tradisional singkong yang 

banyak diproduksi oleh masyarakat 

Kulonprogo, Yogyakarta. Sementara itu, 

masyarakat daerah Kebumen, Jawa 

Tengah sering mengkonsumsi Oyek hanya 

dengan menggunakan sayur saja tanpa 

dilengkapi dengan zat gizi lain. Hal tersebut 

menunjukkan rendahnya konsumsi protein 

oleh masyarakat terhadap produk ini. Di sisi 

lain, masih terdapat sebanyak 28 juta 

masyarakat Indonesia mengkonsumsi 

protein di bawah standar, yaitu kurang dari 

57 gram per hari per kapita. Oleh karenanya 

dilakukan suatu peningkatan kadar protein 

pada produk Oyek dengan 

mencampurkannya dengan tepung yang 

berasal dari kacang Tunggak. Dengan 

demikian Oyek diinovasi menjadi produk 

yang tidak hanya mengandung karbohidrat 

sebagai sumber energi, tetapi juga 

diperkaya dengan kandungan gizi lain, yaitu 

protein yang dapat meningkatkan nilai guna 

dari produk tersebut. Sumber protein yang 

akan ditambahkan pada produk Oyek 

berasal dari kacang-kacangan, yaitu kacang 
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tunggak (Vigna unguiculata).  Penggunaan 

kacang tunggak sebagai bahan sumber 

protein yang ditambahkan pada produk 

Oyek, dipicu dari segi gizi, yaitu dalam 100 

gram kacang tunggak  mengandung  22,9  

gram protein. Selain itu, kacang tunggak 

merupakan jenis kacang-kacangan lokal 

yang belum banyak dimanfaatkan dan 

memiliki harga yang relatif murah. Tujuan 

dari penelitian ini adalah Menghasilkan 

Oyek dengan penambahan protein dari 

Kacang Tunggak yang disukai panelis, 

mengetahui pengaruh perlakuan 

pendahuluan dan konsentrasi tepung 

Kacang Tunggak terhadap karakteristik 

fisik, dan tingkat kesukaan Oyek berprotein, 

dan mengevaluasi kadar protein produk 

Oyek berprotein yang paling disukai 

panelis.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Alat 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi Kompor listrik  (Rinnai 

TL-200C), Inkubator (Memmert), Cabinet 

dryer (Memmert), pH meter (Metrohm 620), 

Neraca analitik (Sartorius, Ohaus),  Almari 

pendingin (Modena), alat-alat gelas (Pirex), 

Loyang, blender (Kirin), peralatan kukus 

(Miyako) peralatan ayak (BBS), Timbangan 

digital (Denver Instrumen M-310),labu Mikro 

kjeldahl, alat Destruksi, alat Destilasi, 

Lovibond Tintometer model F,  dan Lyod 

Instrument.  

 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Singkong segar jenis 

putih, dengan kulit bagian dalam berwarna 

merah, yang diperoleh dari Pasar 

Karangkajen, Yogyakarta dan Kacang 

Tunggak warna putih yang sudah tua dan 

tidak cacat diperoleh dari pasar 

Beringharjo,Yogyakarta. Menggunakan 

bahan kimia pro analisa seperti HCl 

(Merek), indikator MR-BCG, H3BO3, 

H2SO4, Katalisator berupa campuran 

Na2SO4 dan HgO (20:1).  

Cara Kerja 

Penelitian ini terdiri dari beberapa 

tahap meliputi tahap pembuatan  growol 

mentah dari Singkong, pembuatan tepung 

Kacang Tunggak yang berasal dari proses 

perkecambahan selama 36 jam dan 

perendaman selama 4 hari, pembuatan 

produk Oyek yang ditambahkan dengan 

tepung Kacang Tunggak dari kedua jenis 

tepung tersebut dengan konsentrasi 

penambahan masing-masing 10%, 20%, 

dan 30%. 

1. Proses pembuatan growol mentah  

 Proses ini diawali dengan sortasi 

bahan baku, yaitu pemilihan 

singkong yang masih segar, dengan 

kondisi fisik yang masih utuh dan 

yang tidak terpotong. Kemudian 

dilakukan pengupasan pada bahan 

yang bertujuan untuk memisahkan 

antara daging umbi dengan kulit, 

baik kulit dalam maupun kulit luar. 
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Bahan yang telah dikupas dipotong-

potong dengan ukuran ± 5 cm, 

sehingga diperoleh ukuran bahan 

yang seragam. Proses pengecilan 

ukuran juga dapat mempermudah 

pada proses perendaman. 

Selanjutnya dilakukan pencucian 

hingga 2-3 kali dengan air mengalir 

yang bertujuan untuk memisahkan 

bahan dari kontaminan dan kotoran 

seperti debu dan tanah. Singkong 

yang telah bebas dari kontaminan 

direndam dengan menggunakan air 

sumur dengan perbandingan 1:3 

(b/v), yaitu dalam setiap 1kg 

singkong direndam dengan 3 L air 

selama 4 hari. Selanjutnya dilakukan 

pemanenan yang meliputi proses 

pencucian, penyaringan dan 

pemerasan bahan. Tahap pencucian 

dilakukan sebanyak 3 kali dengan air 

mengalir yang bertujuan untuk 

mengurangi tingkat keasaman 

bahan. Sementara proses 

penyaringan dengan menggunakan 

kain saring yang dilanjutkan dengan 

tahap pemerasan. Proses 

pembuatan growol mentah diakhiri 

dengan proses pengayakan untuk 

mendapatkan butiran growol mentah 

yang seragam. 

2. Perlakuan pendahuluan pada 

kacang Tunggak  

   Perlakuan pendahuluan 

terdiri dari 2 macam, yaitu 

perkecambahan dan perendaman 

selama 4 hari. Biji yang akan 

dikecambahkan harus disortasi 

terlebih dahulu supaya dihasilkan biji 

yang tidak cacat dan yang sudah 

tua. Biji yang telah disortasi 

kemudian dicuci supaya terbebas 

dari kontaminan. Tahap 

perkecambahan diawali dengan 

proses perendaman biji selama 8 

jam. Sebanyak 1 kg biji Kacang 

Tunggak direndam dengan 3 L air 

dengan perbandingan 1:3 (b/v).  

Biji yang telah berkecambah 

kemudian dicuci hingga bersih 

dengan air mengalir. Proses 

penirisan selama 5 menit dilakukan 

untuk mengurangi jumlah air 

sebelum bahan dikeringkan. Proses 

pengeringan dilakukan secara 

otomatis dengan menggunakan 

Cabinet dryer selama 8 jam pada 

suhu 50ºC. Biji yang telah kering 

kemudian digiling dengan 

menggunakan blender hingga 

hancur. Hasil dari proses 

penggilingan tersebut kemudian 

diayak dengan menggunakan 

ayakan 60 mesh sehingga dihasilkan 

tepung kecambah Kacang Tunggak 

yang akan ditambahkan pada growol 

mentah dengan konsentrasi 

penambahan 10%, 20% dan 30%. 

  Perlakuan pendahuluan yang 

kedua adalah proses perendaman. 

Biji yang telah direndam kemudian 

dicuci 2-3 kali untuk mengurangi bau 

tidak enak yang dihasilkan selama 
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proses perendaman. Kemudian 

ditiriskan selama 5 menit dan 

dikeringkan selama 8 jam dengan 

menggunakan Cabinet dryer pada 

suhu 50ºC. Bahan yang sudah 

kering digiling dengan menggunakan 

blender hingga hancur. Hasil 

penggilingan tersebut kemudian 

diayak dengan ayakan 60 mesh 

hingga dihasilkan tepung 

perendaman Kacang Tunggak.  

3. Pembuatan produk Oyek berprotein  

 Produk Oyek berprotein 

dihasilkan dari 300 g growol mentah 

yang ditambahkan dengan tepung 

kacang tunggak dari hasil 

perkecambahan dan perendaman 

dengan konsentrasi penambahan 

masing-masing 10%, 20%, dan 30%. 

Kemudian dilakukan proses 

pencampuran secara manual 

sehingga didapatkan warna produk 

yang merata, yaitu warna coklat 

muda, kecuali kontrol yang tetap 

berwarna putih, karena tanpa 

penambahan tepung. Kemudian 

dilanjutkan dengan proses 

pengukusan selama 10 menit hingga 

matang. Oyek berprotein yang telah 

matang kemudian dikeringkan 

dengan menggunakan Cabinet dryer 

selama 8 jam pada suhu 50ºC 

hingga kering. Sebagai bahan 

pengujian, Oyek berprotein kembali 

dikukus selama ± 10 menit hingga 

matang.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Analisis bahan dasar 

Salah satu kandungan gizi yang 

penting untuk dianalisis dalam 

penelitian ini adalah kadar protein pada 

bahan dasar yang meliputi growol 

mentah, Kacang Tunggak sebelum 

perlakuan pendahuluan, kacang 

tunggak hasil perkecambahan, kacang 

tunggak hasil perendaman selama 4 

hari seperti yang tertera pada Tabel 1 

di bawah ini.   

 

Tabel1. Kadar protein dan kadar air  Bahan dasar 

Bahan Dasar Protein (%) Air (%) 

Growol mentah 1,48 35,52 

Kacang Tunggak 24,11 12,35 

Kacang Tunggak hasil perkecambahan 26,84 10,68 

Kacang Tunggak hasil perendaman 22,26  9,44 

 

Sebelum perlakuan 

pendahuluan, diketahui kadar protein 

Kacang Tunggak sebesar 24,11%. 

Proses perkecambahan dapat 
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meningkatkan kadar protein biji Kacang 

Tunggak menjadi 26,84% dari bahan 

dasar. Hal ini dimungkinkan selama 

perkecambahan, protein akan 

digunakan paling akhir pada tahap 

pertumbuhan embrio dan daya 

cernanya meningkat akibat hidrolisis 

senyawa kompleks menjadi senyawa 

yang lebih sederhana. Kacang Tunggak 

hasil perendaman selama 4 hari 

memiliki kadar protein yang lebih 

rendah dari bahan dasar yaitu sebesar 

22,26%. Hal itu dikarenakan selama 

proses perendaman, ada sebagian 

protein yang larut dalam air, sehingga 

kadarnya menjadi turun, 

sedangkangrowolmemilikikadar protein 

sebesar1,48 %.  

2. Oyek Berprotein 
Produk Oyek berprotein 

dihasilkan dari pencampuran growol 

mentah dengan tepung Kacang 

Tunggak hasil perkecambahan dan 

perendaman konsentrasi 10%, 20% 

dan 30%. Proses pencampuran 

menghasilkan produk Oyek mentah 

berwarna coklat. Semakin banyak 

tepung yang ditambahkan, maka 

semakin coklat warna Oyek yang 

dihasilkan.  

Selain dipengaruhi hal tersebut, 

proses pengukusan dan pengeringan 

dapat meningkatkan pigmen coklat 

pada Oyek, yang disebabkan oleh 

adanya reaksi pencoklatan non 

enzimatis sebagai akibat dari adanya 

kandungan protein dan karbohidrat 

pada bahan, sehingga dihasilkan 

produk Oyek berprotein dari tepung 

kecambah Kacang Tunggak dengan 

warna yang sangat berbeda dengan 

kontrol seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 1 di bawah ini.  

 

 
   a    b        c  

Gambar 9. Oyek dengan penambahan tepung: (a) Kecambah10% 
 (b) Kecambah 20%, (c) Kecambah 30% 

 

 

Demikian pula dengan produk 

Oyek yang ditambahkan dengan 

tepung Kacang Tunggak hasil 

perendaman, memiliki warna coklat 

yang cenderung sama dengan produk 

Oyek yang ditambah dengan tepung 

kecambah Kacang Tunggak seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2 di 

bawah ini. 
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a        b      c 

Gambar 10. Oyek dengan penambahan tepung: (a) rendam 10%, 
3. (b) rendam 20%, (c) rendam 30% 

 
4. SifatFisikOyekberprotein 

a. Tekstur 
Pengujian tekstur dilakukan 

pada Oyek matang, yaitu Oyek 

berprotein yang telah dikukus 

selama 10 menit. Proses 

pengukusan menjadikan tekstur 

Oyek berprotein menjadi lunak 

dibandingkan dengan produk 

mentah (Oyek). Tekstur produk 

tergantung pada kekompakan 

partikel penyusunnya bila produk 

tersebut dipatahkan sedangkan 

mutu teksturnya ditentukan oleh 

kemudahan terpecahnya partikel-

partikel penyusunnya bila produk 

tersebut dikunyah serta sifat-sifat 

partikel yang dihasilkan. 

Penambahan tepung 

kecambah dan tepung hasil 

perendaman dari Kacang Tunggak 

pada Oyek mempengaruhi tekstur 

produk terkait besarnya gaya dan 

deformasi yang dihasilkan seperti 

yang tercantum pada Tabel 2.  

 

kontrol sebagai produk yang tidak 

ditambahkan dengan tepung kecambah 

maupun tepung hasil perendaman, memiliki 

nilai gaya sebesar 6,23 N dengan nilai 

deformasi sebesar 47,27%. Nilai ini 

dipengaruhi oleh kandungan protein yang 

rendah, sehingga proses denaturasi protein 

tidak terlalu berpengaruh pada tekstur 

produk. Proses pengolahan juga dapat 

mempengaruhi tekstur produk. 

Hal itu disebabkan selama proses 

pengolahan, protein akan mengalami 

denaturasi yang menyebabkan strukturnya 

menjadi berubah sehingga mempengaruhi 

tekstur produk. Nillai gaya terbesar yang 

digunakan untuk menekan produk hingga 

menjadi hancur adalah 14,96 N yaitu pada 

produk oyek yang ditambahkan dengan 

tepung kecambah kacang tunggak 

konsentrasi 10%. 

Selain karena proses denaturasi 

protein, nilai gaya yang besar juga dapat 

dipengaruhi oleh besarnya partikel produk, 

karena proses pencampuran dengan 

tepung yang dilakukan secara manual 

 
 
2. Warna 

Sampel yang akan diuji warna 

adalah Oyek berprotein mentah. Secara 

visual, warna Oyek berprotein adalah 

coklat. Tingkat kecoklatan produk 
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tergantung pada banyaknya tepung kacang 

tunggak yang ditambahkan. Selain itu, 

warna coklat pada produk juga dipengaruhi 

oleh adanya reaksi Maillard pada produk 

selama proses pengukusan dan 

pengeringan pada suhu 50ºC karena 

kandungan protein dan karbohidrat di 

dalamnya. Hasil analisis warna produk 

Oyek berprotein ditunjukkan pada Tabel 3. 

b. Uji Kesukaan Oyek berprotein 
Pada uji sensoris terhadap 

produk Oyek berprotein, menggunakan 

skala penilaian antara 1 sampai 5, yaitu 

nilai 1 untuk “paling  suka”, nilai 2 untuk 

“suka”, nilai 3 untuk “ agak suka”, nilai 4 

untuk “agak tidak suka”, dan nilai 5 

untuk “tidak suka”. Data hasil uji 

kesukaan Oyek dapat dilihat pada tabel 

4. 

 

Tabel 2. Nilai Gaya (N) dan Deformasi 

Jenis Penambahan (kacang 

tunggak) 

Gaya (N) Deformasi (%) 

Kontrol 6,23a 47,27a 

Tepung kecambah 10% 14,96e 46,40c 

Tepung kecambah 20% 14,76e 49,44d 

Tepung kecambah 30% 10,81d 49,40d 

Tepung perendaman 10% 7,45b 49,25d 

Tepung perendaman 20% 9,33c 49,40d 

Tepung perendaman 30% 6,65ab 41,35b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
P<0.05 

 

Tabel 3. Hasil uji warna produk Oyek berprotein 

Jenis penambahan (Kacang tunggak) Red Yellow Blue 

Kontrol 0,10a 1,15b 0,10a 

tepung kecambah 10% 1,1c 1,5b 0,2b 

Tepung kecambah 20% 1,0c 1,0a 0,3b 

Tepung kecambah 30% 1,1c 1,15b 0,2b 

Tepung perendaman 10% 0,6b 1,0a 0,1a 

Tepung perendaman 20% 1,0c 1,5b 0,15b 

Tepung perendaman 30% 1,0c 2,0b 0,3b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
P<0.05 
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c. Uji Kesukaan Oyek berprotein 
Pada uji sensoris terhadap 

produk Oyek berprotein, menggunakan 

skala penilaian antara 1 sampai 5, yaitu 

nilai 1 untuk “paling  suka”, nilai 2 untuk 

“suka”, nilai 3 untuk “ agak suka”, nilai 4 

untuk “agak tidak suka”, dan nilai 5 

untuk “tidak suka”. Data hasil uji 

kesukaan Oyek dapat dilihat pada tabel 

4 di bawah ini. 

 

Tabel 4. Hasil Uji kesukaan produk Oyek berprotein 

Parameter/perlakuan Warna Aroma Tekstur Rasa Keseluruhan 

Kontrol 1,65a 2,30a 2,8a 2,85a 2,55a 

Tepung kecambah 10% 2,47a 2,52ab 3,00a 2,67a 2,57a 

Tepung kecambah 20% 3,62b 2,45a 2,85a 2,70a 3,00ab 

Tepung kecambah 30% 3,27ab 2,72ab 3,17a 2,92a 3,25ab 

Tepung perendaman 10% 2,55a 3,30ab 3,10a 3,42a 3,27ab 

Tepung perendaman 20% 3,47b 3,45b 3,25a 3,55a 3,50b 

Tepung perendaman 30% 3,22ab 3,35ab 3,02a 3,52a 3,62b 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 
nyata P<0.05 
 

1. Warna 
Nilai yang tinggi pada produk Oyek 

yang ditambahkan dengan tepung 

kecambah kacang tunggak konsentrasi 

20% berdasarkan parameter warna 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

panelis kurang menyukai produk tersebut. 

Hal ini dimungkinkan, produk Oyek yang 

dihasilkan memiliki tingkat warna coklat 

yang sangat berbeda dengan kontrol yang 

berwarna putih. Sedangkan pada produk 

Oyek yang ditambahkan dengan tepung 

kecambah Kacang Tunggak konsentrasi 

10% sebagai produk yang paling disukai 

oleh panelis dari segi warna karena warna 

produk mendekati kontrol, yaitu putih 

kecoklatan.  

Nilai Uji warna antar perlakuan tidak 

semua menunjukkan perbedaan nyata, 

perlakuan penambahan Oyek dengan 

tepung kecambah kacang tunggak sebesar 

10% berbeda nyata dengan perlakuan 

penambahan Oyek dengan tepung 

kecambah kacang tunggak 20% tetapi 

perlakuan penambahan Oyek dengan 

tepung kecambah kacang tunggak 30% 

tidak beda nyata dengan Oyek yang 

ditambahkan dengan tepung kecambah 

kacang tunggak sebesar 10% dan 20%. 

 

2. Tekstur 

PadaUjiteksturdihasilkan nilai 

tertinggi terhadap tekstur bahan pada Oyek 

sebesar 3,25 yang berarti tekstur dari 
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produk ini lebih keras dibandingkan dengan 

Oyek yang ditambahkan dengan  jenis 

tepung dan konsentrasi yang berbeda. 

Sedangkan nilai terendah sebesar 2,85 

yaitu pada produk yang ditambahkan 

dengan tepung kecambah kacang tunggak 

20%, yang berarti tekstur dari produk ini 

lebih lunak dibandingkan dengan produk 

Oyek berprotein lainnya. Hal itu 

dimungkinkan proses pencampuran bahan 

yang kurang merata memungkinkan 

dihasilkan ukuran partikel yang tidak 

seragam karena dilakukan secara manual. 

Nilai Uji tekstur bahan antar perlakuan tidak 

menunjukkan perbedaan nyata. 

3. Aroma 

Nilai hasil uji kesukaan tertinggi 

terhadap aroma pada Oyek berprotein 

sebesar 3,45 diperoleh pada perlakuan 

Oyek yang ditambahkan dengan tepung 

kacang tunggak hasil perendaman sebesar 

20% dan nilai terendah 2,45 diperoleh pada 

perlakuan Oyek yang ditambahkan dengan 

tepung kecambah Kacang Tunggak 

sebesar 20%.Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa panelis lebih menyukai produk Oyek 

hasil penambahan dengan tepung 

kecambah dibanding dengan produk Oyek 

yang ditambahkan dengan tepung hasil 

perendaman. Hal tersebut dimungkinkan, 

pada perendaman kacang tunggak selama 

4 hari, tidak dilakukan pergantian air, 

sehingga aroma tepung yang dihasilkan 

tidak lebih baik dari tepung dari kacang 

tunggak hasil perkecambahan, sehingga 

kurang bisa diterima oleh panelis.  

4. Rasa 

Nilai hasil uji kesukaan tertinggi 

terhadap rasa pada Oyek berprotein 

diperoleh untuk perlakuan Oyek yang 

ditambahkan dengan tepung perendaman 

dengan konsentrasi 20%, dan terendah 

dengan nilai rasa untuk perlakuan Oyek 

yang ditambahkan dengan tepung 

kecambah kacang tunggak sebesar 10%. 

Perlakuan Oyek yang ditambahkan dengan 

tepung kecambah kacang tunggak dengan 

konsentrasi 10%, 20%, 30% dan 

penambahan dengan tepung hasil 

perendaman dengan konsentrasi 10%, 20% 

dan 30% tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata. 

5. Keseluruhan 

Produk Oyek berprotein yang paling 

disukai panelis secara keseluruhanyaitu 

produk yang ditambahkan dengan tepung 

Kacang Tunggak hasil perkecambahan 

sebesar 10%. Nilai tersebut berdasarkan 

pertimbangan semua parameter mutu yang 

ada meliputi rasa, aroma, tekstur dan warna 

produk.  

 
d. Evaluasi Kadar Protein 

Sebelum dilakukan analisa kadar 

protein produk untuk mengetahui 

bagaimana kesetaraannya terhadap kadar 

protein beras, maka dilakukan perhitungan 

matematis, yaitu dengan melibatkan data 

kadar protein growol mentah sebesar 1,48% 

sebanyak 70%, dan kadar protein tepung 
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kecambah dengan sebanyak 30%. 

Selanjutnya dimasukkan dalam sebuah 

persamaan matematika untuk 

memperkirakan kadar protein pada produk 

yang telah ditambahkan dengan protein dari 

tepung kecambah Kacang Tunggak 

konsentrasi 30%. Berdasarkan perhitungan 

diperoleh kadar protein produk sebesar 

9,09%.  

Selanjutnya dilakukan analisa kadar 

protein secara kuantitatif dengan 

menggunakan metode Mikro Kjedahl 

(AOAC, 1990) terhadap produk sejenis 

untuk membuktikan kadar protein produk 

yang sesungguhnya. Berdasarkan analisa 

diperoleh kandungan protein produk 

sebesar 8,68% dengan kadar air 5,7%. Nilai 

tersebut lebih besar dari hasil perhitungan 

secara matematis. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan daripenelitian ini adalah bahwa 

penambahan Oyek dengan tepung Kacang 

Tunggak menghasilkan produk Oyek 

berprotein yang diterima panelis. 

Penambahan Oyek dengan tepung kacang 

tunggak berpengaruh terhadap tekstur dan 

warna produk Oyek berprotein. 

Penambahan Oyek dengan tepung 

kecambah kacang tunggak konsentrasi 

30% menghasilkan produk Oyek berprotein 

yang paling disukai panelis dari segi rasa 

dan keseluruhan yang sama dengan kontrol 

dengan kadar protein maksimalyaitu 8,68%.  

 

UcapanTerimaKasih 

Ucapan terimakasih ditunjukkan kepada 

Dosen pembimbing skripsi atas kesempatan 

dalam mengikuti proyek penelitian dosen 

dan kepada teknisi Laboratorium 

Pengolahan Hasil Pertanian Fakultas 

Agroindustri UMBY serta semua pihak yang 

telah membantu penyelesaian penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Andarwulan, dan Hariyadi. 2005. Optimasi 

Produksi Antioksidan pada Proses 

Perkecambahan Biji-Bijian dan 

Diversifikasi Produk Pangan 

Fungsional dari Kecambah yang 

Dihasilkan. Laporan Penelitian. IPB, 

Bogor. 

AOAC. 1990. Official Methodes of Analysis. 

Association of Official. Analytical 

Chemist Inc., Virginia  

Astawan. Made. 2004. Kacang Hijau, 

Antioksidan Yang Membantu 

Kesuburan 

Pria.http://www.ipb.ac.id/%7Etpg/de/

pubde.php. Tanggal Akses 17 

Oktober 2011. Makassar. 

Astuti, A.F., Nasrullah, dan S. Mitrowihardjo. 

2004. Analisis pertumbuhan tiga 

kultivar kacang tunggak. Ilmu 

Pertanian 11(1):7-12 

Balagopalan, Padmaja, C. G., Nanda, S. K., 

dan Moorthy, S. N. 1988. Cassava in 



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 21

Food, Feed, and Industry. CRC 

Press, Inc., Florida. 

Conceicacdan Sampaio. 1993. Pembuatan 

Tepung Tapioka. Laporan Hasil 

Penelitian. Universitas Sumatra 

Utara 

Faisal Anwar. 2004. Staf Laboratorium 

Manajemen Pangan dan Staf 

pengajar Jurusan GMSK, Fakultas 

Pertanian IPB 

Handayani, S.1994. Pangan dan Gizi. UNS. 

Surakarta 

Kanetro, B dan Hastuti, S. 2006. Ragam 

Produk Olahan Kacang-

kacangan.Unwama Press. 

Yogyakarta. 

Kanetro, B. dan Wariyah, 2002. Perubahan 

Sifat Kimia dan Aktivitas 

Lipoksigenase Kacang-kacangan 

Selama Perkecambahan. Buletin 

Agroindustri No 11:34-43 

Kartika, B, Hastuti P, dan Supartono, W. 

1992.  Pedoman Uji Inderawi Bahan 

Pangan : PAU Pangan dan Gizi. 

Gadjah Mada University Press: 

Yogyakarta. 

Moch. 2012. Penetrasi Tekstur Analyzer. 

www.blogsaya.com. Diakses pada 

hari Minggu, 7 Juli 2013, pada pukul 

19.01 WIB.  

    Muttarokah. 1998. Lactic Acid Bacteria in 

Fermented Food of Yogyakarta. 

Scription. Faculty of Agricultural 

Technology. Gadjah Mada 

University, Yogyakarta 

Najiati, dan Danarti. 1999. Sejarah 

Singkong. Laporan Hasil Penelitian. 

Universitas Sumatra Utara 

Ngatirah. 2000. Seleksi Bakteri Asam Aktat 

sebagai Agensia Probiotik Yang 

Berpotensi Menurunkan Kolesterol. 

Tesis S-2. Pascasarjana. UGM, 

Yogyakarta 

Nnanna, L.A dan R.D Pillips, 1990, Protein 

and starch digestibility and flatulence 

potential of germinated cowpeas. J. 

Food Sci. 55: 151-153 

Novary, E. 1999. Penanganan dan 

Pengolahan Sayuran Segar. 

Penebar Swadaya. Jakarta.  

Rindit Pambayun, Ahmad Mirza, Zainuddin 

Akhiruddin, Ruzaini Lubis, dan 

Nasruddin Iljas. 1997. Rendemen 

dan Sifat Kimia Beras Ubi Kayu 

(“Oyek”) yang Diproses Pada 

Berbagai Periode Fermentasi. 

Teknologi Pertanian. UNSRI  

Putri W.D.R, Haryadi, Marseno D.W dan 

Cahyanto M.N.2010. The Effect of 

Biodegradation by Lactic Acid 

Bacteria on Physical Properties of 

Sour Cassava Strach. Internasional 

Seminar of Indonesian Society for 

Microbiology. Bogor 4-7 October 

Rahman, A. 1989. Pengantar Teknologi 

 Fermentasi. PAU.IPB. Bogor. 



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 22

Saono, S. 1976. Koleksi Jasad Renik Suatu 

Prasarana yang Diperlukan Bagi 

Pengembangan Mikrobiologi. Berita 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

22(4): 1-11.  

Suyitno, 1988. Pengujian Sifat Fisik Bahan 

Pangan. PAU Pangan dan Gizi. 

Universitas Gajah Mada. 

Yogyakarta. 

 

Vanderstoep, J. 1981 Effect of Germination 

on the nutritive value of Legumes. 

Food Tech. 25: 83-85 

Widowati,S.  2003.  Efektifitas  Bakteri  

Asam  Laktat  (BAL)  dalam  

Pembuatan Produk Fermentasi 

Berbasis Protein/Susu Nabati. 

http//biogen.litbang.deptan.go.id/terb

itan/prosiding/fulltext_pdf(diakses 

tanggal 17 Mei 2008) 

Winarno,  FG.  1990. Teknologi  

Fermentasi.  Proyek Pengembangan  

Pusat  Fasilitas  Bersama  Antar 

Universitas, PAU Pangan dan Gizi, 

UGM. Yogyakarta. 

Winarno, FG. 1997. Kimia pangan dan gizi. 

Gramedia. Jakarta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 23
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ABSTRACT 

Based on the hygiene requirements of food sanitation , there are many regulation on 
food handling there are handlers, equipment, water, food, the material, food additives and tool 
of the vendor. Food that does’nt meet the requirements is harmfull for health. Therefore, this 
research conducted a survey about relation between education level of the vendor 
andsanitation hygiene of school-food in elementary school. The purpose of this research was to 
evaluate the safety food knowlegde of the vendor and the school-food hygiene and sanitation in 
Kulon Progo District. The method sampling using Proportionate random sampling, consists of 
two levels: level I determined sub-districts as a sampling and second level determined the 
number of elementary school for each sub-district as a sample. The datawas collected by 
observation, interview. Data was analyzed by descriptive statistics, microsoft excell and SPSS 
for Windows version 16 to test a correlation Spearmen. The research showed that of about 64% 
school-food vendors in elementary school in Kulon Progo had less knowledge of prohibited 
substances for food and about 40% of the vendors had lees knowlegde about food hygiene and 
sanitation. The education level of the vendor showed positive effect on the knowledge of 
prohibited substances and food hygiene and sanitation. 

Key words : school-food, food hygiene and sanitation, prohibited- substances 

 

PENDAHULUAN 

Pengetahuan mengenai makanan 

jajanan adalah kepandaian memilih 

makanan yang merupakan sumber zat-zat 

gizi dan kepandaian dalam memilih 

makanan jajanan yang sehat. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, 

antara lain pendidikan, sumber informasi, 

budaya, pengalaman, sosial ekonomi. 

Menurut Dewi (2004) yang mengutip dari 

Anwar dkk (1997), pengolahan makanan 

menyangkut 4 (empat) aspek, yaitu 

penjamah makanan, cara pengolahan, 

tempat pengolahan makanan, 

perlengkapan/peralatan dalam pengolahan 

makanan. Penyimpanan makanan, menurut 

Depkes RI (1994) penyimpanan makanan 

dimaksudkan untuk mengusahakan 

makanan agar dapat awet lebih lama. 

Pengangkutan makanan, makanan yang 

telah selesai diolah, memerlukan 

pengangkutan untuk selanjutnya disajikan 

atau disimpan, bila pengangkutan 

makanan kurang tepat dan alat angkutnya 

kurang baik kualitasnya, kemungkinan 

kontainasi dapat terjadi sepanjang 

pengangkutan (Depkes RI, 1994). 

Penyajian makanan menurut Permenkes 



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 24

No.304/Menkes/Per/IX/1989, persyaratan 

penyajian makanan harus terhindar dari 

pencemaran, peralatan untuk penyajian 

harus terjaga kebersihannya. 

Kulon Progo merupakan salah satu 

Kabupaten di DIY, terletak di bagian barat 

provinsi DIY dan berbatasan dengan 

Kabupaten Purworejo. Menurut data 

Diperindag Kulon Progo Tahun 2004, Kulon 

Progo merupakan sentra industri makanan 

terbesar di DIY. Hasil penelitian Widiyanto 

dkk. (2001) di Kabupaten Kulon Progo 

menunjukkan bahwa 86,50% masyarakat 

membeli produk pangan dengan prioritas 

pertimbangan harga, penampilan dan 

citarasa, sedangkan kandungan gizi, 

standar mutu pangan berkontribusi 13,50%. 

Padahal penting artinya untuk 

mengkonsumsi makanan yang bergizi, 

bermutu dan aman. Kebiasaan tersebut 

secara langsung berimbas pada pola 

konsumsi pangan anak-anak. Di Kabupaten 

Kulon Progo terdapat 376 SD yang tersebar 

di 12 Kecamatan dengan jumlah murid 

36.879, belum termasuk TK, SMP dan SMA 

(BPS, 2010). Kondisi ini menjadikan Kulon 

Progo potensial untuk peredaran PJAS. 

Beberapa usaha telah dilakukan oleh 

instansi berwenang seperti BPOM, namun 

kenyataannya peredaran PJAS yang tidak 

aman terus meningkat (Anonim, 2009). Hal 

tersebut disebabkan tindakan yang 

dilakukan kurang menyentuh sumber primer 

peredaran PJAS. Oleh karena itu dilakukan 

survei tingkat pengetahuan pedagang 

dengan higiene sanitasi makanan jajan 

anak sekolah dasar. Tujuan umum 

penelitian adalah mengevaluasi tingkat 

pengetahuan keamanan makanan dan 

higiene sanitasi makanan jajan pedagang 

PJAS di Sekolah Dasar Kabupaten Kulon 

Progo. 

 
METODE PENELITIAN 

Desain penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif berdasarkan metode survei. 

Populasi dalam penelitian seluruh 

pedagang PJAS yang berjualan di sekitar 

lingkungan sekolah dasar di 4 kecamatan 

terpilih di kabupaten Kulon Progo. Sampel 

dalam penelitian adalah seluruh pedagang 

PJAS sebanyak 50 pedagang. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada 

sekolah-sekolah dasar negeri yang ada di 4 

kecamatan, yang terdiri dari 23 sekolah 

dasar di Kabupaten Kulon Progo yaitu 

Sentolo, Galur, Wates dan Kali Bawang. 

Pemilihan lokasi penelitian ini dengan 

alasan, bahwa 23 sekolah dasar negeri 

diatas mewakili letak daerah yaitu antar 

Pedesaan, Desa (perantara desa dengan 

kota), dan Perkotaan untuk setiap masing-

masing kecamatan dengan kreteria masih 

banyaknya jumlah penjual makanan jajanan 

kaki lima. Penelitian ini dilakukan mulai 

Bulan Mei sampai dengan Juni 2012. 
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Sampling dan Pengolahan Data 
Sampling menggunakan metode 

Proportionate Random Sampling (Westfall, 

2009)., terdiri dari dua strata yaitu : strata I 

menentukan kecamatan terpilih dan strata II 

menentukan jumlah SD tiap kecamatan 

tempat pengambilan sampel. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi dan 

interview. Cara mengukur tingkat 

pengetahuan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan, kemudian 

dilakukan penilaian nilai 1 untuk jawaban 

benar dan nilai 0 untuk jawaban salah. 

Kemudian digolongkan menjadi 3 kategori 

yaitu baik, sedang, kurang. Dikatakan baik 

(>75–100 %), cukup (60-75%), dan kurang 

(<60%) (Khomsan, 2003). Data yang 

diperoleh dianalisis secara statistik 

deskriptif, diolah menggunakan program 

microsoft excell dan SPSS for window 

version 16 untuk menguji korelasi 

Spearmen. Pengukuran pengetahuan dan 

higiene sanitasi makanan jajan dilakukan 

dengan wawancara yang menanyakan 

tentang isi materi yang ingin diukur dari 

responden. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden PJAS 
 

Responden berusia diantara 20-40 

tahun. Responden berumur 20-30 tahun 

sebanyak 12 orang, 31- 40 tahun sebanyak 

22 orang, > 41 tahun sebanyak 16 orang. 

Responden berdasarkan jumlah anggota 

diketahui bahwa jumlah anggota keluarga 

responden 1-7 orang. Responden dengan 

Jumlah anggota keluarga 1-3 orang 

sebanyak 18 orang, 4-6 orang sebanyak 28 

orang, > 7 orang sebanyak 4 orang. 

Responden dengan tamat SD 21 orang, 

tamat SMP 10 orang, dan tamat SMA 19 

orang. Responden berdasarkan tingkat 

pendapatan Rp. 400.000,-sebanyak 21 

orang, Rp. 700-900.000,- sebanyak 19 

orang, > Rp. 1000.000,- sebanyak 10 

orang. 

 

2. Pengetahuan Keamanan Makanan 
Jajan 

a. Berdasarkan wilayah 

Berdasarkan Tabel 1. 74 % dapat 

menjawab benar pada soal pertanyaan 

nomer 3 terkait dengan pengetahuan bahan 

tambahan, dan hanya 18% dapat menjawab 

benar pada soal pertanyaan nomer 5. Pada 

pertanyaan mengenai higiene sanitasi 

pangan, 86% dapat menjawab dengan 

benar pada pertanyaan nomer 1. Namun, 

hanya 54% contoh yang dapat menjawab 

dengan benar pada pertanyaan nomer 3.  

 

Berdasarkan Tabel 2, sebagian 

besar responden memiliki kategori 

pengetahuan kurang sebesar 64%. Hasil 

pengumpulan data karakteristik responden 

berdasarkan kategori wilayah kecamatan 

diketahui bahwa responden yang berjualan 

di kecamatan Sentolo 12 responden, 

berkategori baik 2 responden, sedang 3 

responden dan kurang 7 responden. 
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Tabel 1. Pengetahuan responden berdasarkan wilayah kecamatan 
Sentolo Galur Wates K. B Total Pengetahuan keamanan pangan 

dan Higiene sanitasi makanan n = 12 n = 1 n = 24 n = 13 n = 50 
Pengetahuan Bahan Tambahan 

Yang Dilarang n % n % n % n % n % 

1. Pernah mengikuti penyuluhan 7 58,3 1 100 15 62,5 9 69,2 32 64,0 
2. Tujuan penambahan bahan 

pengawet dan ciri-ciri 
makanan yang mengandung 
pengawet 

5 41,7 1 100 13 54,2 8 61,5 27 54,0 

3. Tujuan penambahan 
pengenyal dan ciri-ciri 
makanan yang mengandung 
pengenyal 

9 75,0 1 100 17 70,8 10 76,9 37 74,0 

4. Tujuan penambahan bahan 
pewarna dan ciri-ciri makanan 
yang mengandung pewarna 

9 75,0 0 0 15 62,5 10 76,9 34 68,0 

5. Tujuan penambahan pemanis 
dan ciri-ciri makanan yang 
mengandung pemanis 

3 25,0 0 0 3 12,5 3 23,1 9 18,0 

Higiene Sanitasi Pada 
Pengolahan Makanan 

 

1. Saat menderita batuk, pilek 
apakah tetap berjualan 

9 75,0 1 100 22 91,7 11 84,6 43 86,0 

2.  Air yang digunakan untuk 
mencuci suatu peralatan 
digunakan berulang 

9 75,0 0 0 15 62,5 10 76,9 34 68,0 

3.  Menjaga kesehatan kuku 
dengan memotong kuku 
secara rutin 1 minggu sekali 

5 41,7 1 100 13 54,2 8 61,5 27 54,0 

4.  Tempat berjualan makanan 
jajanan selalu dibersihkan 7 58,3 1 100 15 62,5 9 69,2 32 64,0 

5. Mencuci peralatan dengan 
bahan pembersih 

6 50,0 1 100 19 79,2 10 76,9 36 72,0 

 

Di kecamatan Galur 1 responden, 

dengan berkategori kurang. Responden 

yang berjualan di kecamatan Wates 24 

responden, berkategori baik 2 responden, 

sedang 7 responden dan kurang 15 

responden. Di kecamatan Kali Bawang 13 

responden, berkategori baik 3 responden, 

sedang 1 responden dan kurang 9 

responden. Untuk kategori higiene sanitasi 

berdasarkan, pedagang yang berjualan di 

kecamatan Sentolo 12 pedagang, 

berkategori baik 3 responden, sedang 2 

responden dan kurang 7 responden. Di 

kecamatan Galur 1 responden, dengan 

kategori sedang. Di kecamatan Wates 24 

responden, berkategori baik 7 responden, 

sedang 7 responden dan kurang 10 

responden. Di kecamatan Kali Bawang 13 

responden, 5 responden berkategori baik, 

sedang 5 responden dan kurang 3 

responden. 
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Tabel 2. Pengetahuan responden berdasarkan kelompok penjaja 
 

Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Kecamatan Total 
Sentolo 
( n= 12) 

Galur 
(n= 1) 

Wates 
(n= 24) 

Kali Bawang 
(n=13) n = 50 

Kategori 
Pengetahuan 

n % n % n % n % n % 
Kurang 7 58,33 1 100 15 62,5 9 69,2 32 64,0 
Sedang 3 25,0 0 0 7 29,2 1 7,69 11 22,0 
Baik 2 16,67 0 0 2 8,33 3 23,1 7 14,0 
Total 12 100,0 1 100,0 24 100,0 13 100,0 50 100,0 
Rata-rata 4 0,33 8 4,33 16,67 

Tingkat Higiene Sanitasi Berdasarkan Kecamatan Total 
Sentolo 
( n= 12) 

Galur 
(n= 1) 

Wates 
(n= 24) 

K.Bawang 
(n=13) 

n = 50 Kategori Higiene 
Sanitasi 

n % n % n % n % n % 
Kurang 7 58,3 0 0 10 41,7 3 23,1 20 40 
Sedang 2 16,7 1 100 7 29,2 5 38,5 15 30 
Baik 3 25 0 0 7 29,2 5 38,5 15 30 
Total 12 100,0 1 100,0 24 100,0 13 100,0 50 100,0 
Rata-rata 4 0,33 8 4,33 16,67 

 

b. Berdasarkan umur 

Umur 20-30 tahun sebayak 12 

responden berkategori baik 3 orang, 

sedang 1 responden dan kurang 8 

responden. Umur 31-40 tahun sebanyak 23 

orang berkategori sedang 7 orang dan 

kurang 16 responden. Umur lebih dari 41 

tahun 15 orang masing-masing berkategori 

baik 4 orang dan sedang 2 responden, 

kurang 9 responden. Hasil uji korelasi 

Spearman, menunjukan tidak terdapat 

hubungan positif yang nyata antara tingkat 

pengetahuan dengan umur responden 

(p>0.05) dengan nilai r sebesar -0,014 

sedangkan nilai p sebesar 0,924. Ini berarti 

tidak ada hubungan yang signifikan antara 

umur dengan pengetahuan keamanan 

makanan jajan. Umur responden menurut 

pengetahuan keamanan pangan disajikan 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Pengetahuan keamanan makanan jajan berdasarkan umur 
Tingkat Pengetahuan 

Kurang Sedang Baik Umur 
n % n % n % 

Total % 

20 th - 30 th 8 24,2 1 10 3 42,9 12 24,0 
31 th - 40 th 16 48,5 7 70 0 0 23 46,0 
> 41 th 9 27,3 2 20 4 57,1 15 30,0 
Total 33 100,0 10 100,0 7 100,0 50,0 100,0 
Rata-rata 11 3,33 2 16,67 

p = 0,924 r = -0,014 
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c. Berdasarkan jumlah anggota 

keluarga 
Jumlah anggota keluarga 1-3 orang 

sebanyak 18 responden berkategori baik 1 

orang, sedang 6 responden dan kurang 11 

responden. Jumlah anggota keluarga 4-6 

orang sebanyak 28 responden berkategori 

baik 5 orang, sedang 4 responden dan 

kurang 19 responden. Jumlah anggota 

keluarga lebih dari 7 orang sebanyak 4 

responden baik 1 responden, sedang 1 

responden dan kurang 2 reponden. Hasil uji 

korelasi Spearman, menunjukan tidak 

terdapat hubungan positif yang nyata antara 

tingkat pengetahuan dengan jumlah angota 

keluarga responden (p>0.05) dengan nilai r 

sebesar 0,060 sedangkan nilai p sebesar 

0,679. Ini berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara jumlah keluarga dengan 

pengetahuan keamanan makanan jajan. 

Jumlah keluarga menurut pengetahuan 

keamanan pangan disajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Pengetahuan keamanan makanan jajan berdasarkan umur 

 
Tingkat Pengetahuan 

Kurang Sedang Baik Umur 
n % n % n % 

Total % 

20 th - 30 th 8 24,2 1 10 3 42,9 12 24,0 
31 th - 40 th 16 48,5 7 70 0 0 23 46,0 

> 41 th 9 27,3 2 20 4 57,1 15 30,0 
Total 33 100,0 10 100,0 7 100,0 50,0 100,0 

Rata-rata 11 3,33 2 16,67 
p = 0,924 r = -0,014 

 

d. Berdasarkan tingkat pendidikan 
Responden dengan tingkat pendidikan 

tamat SD 21 responden memiliki kategori 

baik 2 orang, sedang 4 responden dan 

kurang 15 responden. Responden dengan 

tingkat pendidikan tamat SMP 10 

responden berkategori baik 1 responden, 

sedang 2 responden dan kurang 7 

responden. Responden tamat SMA 19 

responden berkategori baik 4 responden, 

sedang 5 responden dan kurang 10 

responden. Hasil uji korelasi Spearman, 

menunjukan terdapat hubungan positif yang 

nyata antara tingkat pengetahuan dengan 

tingkat pendidikan responden (p<0.05) 

dengan nilai r sebesar 0,416** sedangkan 

nilai p sebesar 0,003. Ini berarti ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dengan pengetahuan keamanan 

makanan jajan. Koefisien korelasi bertanda 

positif menunjukan arah korelasinya searah 

yang berarti semakin tinggi tingkat 

pendidikan responden maka tingkat 

pengetahuan keamanan makanan jajan 

semakin baik. Menurut Notoatmodjo (2003) 

peningkatan pengetahuan seseorang 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang 

dimiliki baik yang diperoleh secara formal 

maupun non-formal. Tingkat pendidikan 

menurut pengetahuan keamanan pangan 

disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Pengetahuan keamanan makanan jajan berdasarkan tingkat pendidikan 
  

Tingkat Pengetahuan 
Kurang Sedang Baik Pendidikan 

n % n % n % 
Total % 

Tamat SD 15 46,88 4 36,4 2 28,57 21 42,0 
Tamat SMP 7 21,88 2 18,2 1 14,29 10 20,0 
Tamat SMA 10 31,25 5 45,5 4 57,14 19 38,0 

Total 32 100,0 11 100,0 7 100,0 50 100,0 
Rata-rata 10,67 3,67 2 16,67 

p = 0,003    r = 0,416** 
 

e. Berdasarkan tingkat pendapatan 

Responden dengan tingkat pendapatan 

Rp. 400-600.000,- sebanyak 18 responden 

berkategori baik 1 orang, sedang 6 

responden dan kurang 11 responden. 

Responden dengan tingkat pendapatan Rp. 

700-900.000,- sebanyak 28 responden 

berkategori baik 5 responden, sedang 4 

responden dan kurang 19 responden. 

Responden dengan tingkat pendapatan 

>Rp. 1000.000,- sebanyak 4 responden 

berkategori baik 1 orang, sedang 1 

responden dan kurang 2 responden. Hasil 

uji korelasi Spearman, menunjukan tidak 

terdapat hubungan positif yang nyata antara 

tingkat pengetahuan dengan tingkat 

pendapatan responden (p>0.05) dengan 

nilai r sebesar -0,29** sedangkan nilai p 

sebesar 0,370. Ini berarti ada hubungan 

yang signifikan antara tingkat pendidikan 

dengan pengetahuan keamanan makanan 

jajan. Tingkat pendapatan menurut 

pengetahuan keamanan pangan disajikan 

pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Pengetahuan keamanan makanan jajan berdasarkan pendapatan 
 

Tingkat Pengetahuan 
Kurang Sedang Baik Pendapatan 

n % n % n % 
Total % 

Rp. 400.000-600.000 11 34,4 6 54,5 1 14,3 18 36,0 
Rp. 700.000-900.000 19 59,4 4 36,4 5 71,4 28 56,0 

> Rp. 1.000.000 2 6,25 1 9,09 1 14,3 4 8,0 
Total 32 100,0 11 100,0 7 100,0 50 100,0 

Rata-rata 10,67 3,67 2 16,67 
p = 0,370    r = -0,129 

 

3. Higiene Sanitasi Makanan Jajan 

a. Berdasarkan umur 
Responden dengan kriteria umur 20-30 

tahun 12 responden, 5 responden 

berkategori baik, sedang 2 responden dan 

kurang 5 responden. Responden dengan 

umur 31-40 tahun 23 responden 3 

responden berkategori baik, sedang 8 

responden dan kurang 12 responden. 

Responden dengan umur lebih dari 41 

tahun 15 responden, 7 responden 

berkategori baik, sedang 4 responden dan 



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 30

kurang 4 responden. Hasil uji korelasi 

Spearman, menunjukan tidak terdapat 

hubungan positif yang nyata antara higiene 

sanitasi dengan umur responden (p>0.05) 

dengan nilai r sebesar -0,102 sedangkan 

nilai p sebesar 0,482. Ini berarti tidak ada 

hubungan yang signifikan antara umur 

dengan higiene sanitasi makanan jajan. 

Umur responden menurut higiene sanitasi 

makanan disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Higiene sanitasi makanan jajan berdasarkan umur 
 

Tingkat Higiene Sanitasi 
Kurang Sedang Baik Umur 

n % n % n % 
Total % 

20 th - 30 th 5 23,81 2 14,0 5 33,3 12 24,0 
31 th - 40 th 12 57,14 8 57,0 3 20,0 23 46,0 
> 41 th 4 19,05 4 29,0 7 46,7 15 30,0 

Total 21 100,0 14 100,0 15 100,0 50 100,0 
Rata-rata 7 4,67 5 16,67 

p = 0,482    r = -0,102 
 

b. Berdasarkan jumlah anggota 
keluarga 

Responden dengan jumlah anggota 

keluarga 1-3 orang 18 responden 6 

responden berkategori baik, sedang 6 

responden dan kurang 6 responden. 

Responden dengan jumlah anggota 

keluarga 4-6 orang 28 responden 6 

responden berkategori baik, sedang 9 

responden dan kurang 13 responden. 

Responden dengan jumlah anggota 

keluarga lebih dari 7 orang 4 responden 3 

responden berkategori baik dan kurang 1 

responden. Hasil uji korelasi Spearman, 

menunjukan tidak terdapat hubungan positif 

yang nyata antara higiene sanitasi dengan 

jumlah anggota keluarga (p>0.05) dengan 

nilai r sebesar 0,073 sedangkan nilai p 

sebesar 0,615. Ini berarti tidak ada 

hubungan yang signifikan antara jumlah 

anggota keluarga dengan higiene sanitasi 

makanan jajan. Responden berdasarkan 

jumlah anggota keluarga menurut higiene 

sanitasi makanan disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Higiene sanitasi makanan jajan berdasarkan jumlah keluarga  
 

Tingkat Higiene Sanitasi 
Kurang Sedang Baik Jumlah Keluarga 

n % n % n % 
Total % 

1-3 Orang 6 30,0 6 40,0 6 40,0 18 36,0 
4-6 Orang 13 65,0 9 60,0 6 40,0 28 56,0 
> 7 Orang 1 5,0 0 0 3 20,0 4 8,0 

Total 20 100,0 15 100,0 15 100,0 50 100,0 
Rata-rata 6,67 5 5 16,67 

p = 0,615   r = 0,073 
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c. Berdasarkan tingkat pendidikan 
Responden dengan tingkat pendidikan 

tamat SD 21 responden 4 responden 

berkategori baik, sedang 4 responden dan 

kurang 13 responden. Responden dengan 

tingkat pendidikan tamat SMP 10 

responden, baik 4 responden, sedang 3 

responden dan kurang 3 responden. 

Responden dengan tingkat pendidikan 

tamat SMA 19 responden, baik 7 

responden, sedang 8 responden dan 

kurang 4 responden. Hasil uji korelasi 

Spearman, menunjukan terdapat hubungan 

positif yang nyata antara tingkat 

pengetahuan dengan tingkat pendidikan 

responden (p>0.05) dengan nilai r sebesar 

0,436**sedangkan nilai p sebesar 0,002. Ini 

berarti ada hubungan yang signifikan antara 

tingkat pendidikan dengan higiene sanitasi 

makanan jajan. Koefisien korelasi bertanda 

positif menunjukan arah korelasinya searah 

yang berarti semakin tinggi tingkat 

pendidikan responden maka tingkat higiene 

sanitasi makanan jajan semakin baik. 

Responden berdasarkan tingkat pendidikan 

menurut higiene sanitasi makanan disajikan 

pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Higiene sanitasi makanan jajan berdasarkan tingkat pendidikan  
 

Tingkat Higiene Sanitasi 
Kurang Sedang Baik Pendidikan 

n % n % n % 
Total % 

Tamat SD 13 65,0 4 26,7 4 26,7 21 42,0 
Tamat SMP 3 15,0 3 20,0 4 26,7 10 20,0 
Tamat SMA 4 20,0 8 53,3 7 46,7 19 38,0 

Total 20 100,0 15 100,0 15 100 50 100,0 
Rata-rata 6,67 5 5 16,67 

p = 0,002   r = 0,436** 
 

d. Berdasarkan tingkat pendapatan 

Responden dengan tingkat pendapatan 

Rp. 400.000-600.000,-. 18 responden, baik 

6 responden, sedang 6 responden dan 

kurang 6 responden. Responden dengan 

tingkat pendapatan Rp. 700.000-900.000,-. 

28 responden , baik 6 responden, sedang 9 

responden dan kurang 13 responden. 

Responden dengan tingkat pendapatan 

lebih dari Rp. 1.000.000,-. 4 responden, 

baik 3 responden dan kurang 1 responden. 

Hasil uji korelasi Spearman, menunjukan 

tidak terdapat hubungan positif yang nyata 

antara higiene sanitasi dengan tingkat 

pendapatan responden (p>0.05) dengan 

nilai r sebesar -0,136 sedangkan nilai p 

sebesar 0,347. Ini berarti tidak ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendapatan responden dengan higiene 

sanitasi makanan jajan. Sebaran responden 

berdasarkan tingkat pendapatan menurut 

higiene sanitasi makanan disajikan pada 

Tabel 10. 
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Tabel 10. Higiene sanitasi makanan jajan berdasarkan tingkat pendapatan 
 

Tingkat Pengetahuan 
Kurang Sedang Baik Pendapatan 

n % n % n % 
Total % 

Rp. 400.000-600.000 6 30,0 6 40,0 6 40,0 18 36,0 
Rp. 700.000-900.000 13 65,0 9 60,0 6 40,0 28 56,0 
> Rp. 1.000.000 1 5,0 0 0 3 20,0 4 8,0 

Total 20 100,0 15 100,0 15 100,0 50 100,0 
Rata-rata 6,67 5 5 16,67 

p = 0,347   r = -0,136 
 

4. Hubungan Tingkat Pengetahuan 
Dengan Higiene Sanitasi Makanan 

Jajan 
a. Berdasarkan umur 

Responden dengan kreteria umur 20-

30 tahun 12 responden, baik 4 responden, 

sedang 3 responden dan kurang 5 

responden. Responden dengan umur 31-40 

tahun 22 responden, baik 3 responden, 

sedang 6 responden dan kurang 13 

responden. Umur lebih dari 41 tahun 16 

responden, baik 7 responden, sedang 4 

responden dan kurang 5 responden. Hasil 

uji korelasi Spearman, terlihat bahwa tidak 

terdapat hubungan positif yang nyata antara 

umur dengan pengetahuan dan higiene 

sanitasi makanan (p>0.05) dengan nilai r 

sebesar -0,067 sedangkan nilai p sebesar 

0,643. Ini berarti semakin bertambah usia 

maka tidak akan berpengaruh terhadap 

pengetahuan keamanan dan higiene 

sanitasi makanan. Sebaran responden 

berdasarkan tingkat pengetahuan dan 

higiene sanitasi makanan menurut umur 

disajikan pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Pengetahuan dan Higiene sanitasi makanan jajan berdasarkan umur 
  

Pengetahuan dan Higiene Sanitasi Umur 
Kurang Sedang Baik 

Total % 

 n % n % n %   
20 th - 30 th 5 21,7 3 23,1 4 28,6 12 24,0 
31 th - 40 th 13 56,5 6 46,2 3 21,4 22 44,0 

> 41 th 5 21,7 4 30,8 7 50,0 16 32,0 
Total 23 100,0 13 100,0 14 100,0 50 100,0 

Rata-rata 7,67 4,33 5 16,67 
p = 0,643   r = -0,067 

 

b. Berdasarkan jumlah keluarga 
Responden dengan jumlah anggota 

keluarga 1-3 orang 18 responden, baik 5 

responden, sedang 6 responden dan 

kurang 7 responden. Jumlah anggota 

keluarga 4-6 orang 28 responden, baik 7 

responden, sedang 6 responden dan 

kurang 15 responden. Responden dengan 

jumlah anggota keluarga lebih dari 7 orang 

4 responden, baik 2 responden, sedang 1 
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responden dan kurang 1 responden. Hasil 

uji korelasi Spearman, terlihat bahwa tidak 

terdapat hubungan positif yang nyata antara 

jumlah anggota keluarga dengan 

pengetahuan dan higiene sanitasi makanan 

(p>0.05) dengan nilai r sebesar 0,074 

sedangkan nilai p sebesar 0,608. Ini berarti 

semakin bertambah jumlah anggota 

keluarga tidak akan berpengaruh terhadap 

pengetahuan keamanan dan higiene 

sanitasi makanan. Responden berdasarkan 

tingkat pengetahuan dan higiene sanitasi 

makanan menurut jumlah anggota keluarga 

disajikan pada Tabel 12. 

 

 
Tabel 12. Pengetahuan dan Higiene sanitasi makanan jajan berdasarkan 

jumlah keluarga 
 

Tingkat Higiene Sanitasi 
Kurang Sedang Baik 

Jumlah 
 Keluarga 

n % n % n % 
Total % 

1-3 Orang 7 30,4 6 46,0 5 36,0 18 36,0 
4-6 Orang 15 65,2 6 46,0 7 50,0 28 56,0 
> 7 Orang 1 4,35 1 7,7 2 14,0 4 8,0 

Total 23 100,0 13 100,0 14 100,0 50 100,0 
Rata-rata 7,67 4,33 5 16,67 

p = 0,074    r = 0,608 
 

c. Berdasarkan tingkat pendidikan 
Responden dengan tingkat pendidikan 

tamat SD 21 responden, baik 4 responden, 

sedang 4 responden dan kurang 13 

responden. Tamat SMP 10 responden, baik 

3 responden, sedang 2 responden dan 

kurang 5 responden. Tamat SMA 19 

responden, 7 responden berkategori baik, 

sedang 7 responden dan kurang 5 

responden. Hasil uji korelasi Spearman, 

terlihat bahwa terdapat hubungan positif 

yang nyata antara tingkat pendidikan 

dengan pengetahuan dan higiene sanitasi 

makanan (p<0.05) dengan nilai r sebesar 

0,429** sedangkan nilai p sebesar 0,002. Ini 

berarti semakin tinggi tingkat pendidikan 

maka akan berpengaruh terhadap 

pengetahuan keamanan dan higiene 

sanitasi makanan. Tingkat pendidikan 

adalah salah satu faktor yang memudahkan 

seseorang atau masyarakat untuk 

menyerap informasi (Atmarita & Fallah, 

2004). Hal senada juga dinyatakan oleh 

Contento (2007) yaitu seseorang dengan 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan 

lebih baik dalam menerima, memproses, 

menginterpretasikan, dan menggunakan 

informasi yang diperolehnya. Responden 

berdasarkan tingkat pengetahuan dan 

higiene sanitasi makanan menurut tingkat 

pendidikan disajikan pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Pengetahuan dan Higiene sanitasi makanan jajan berdasarkan 
pendidikan  
 

Pengetahuan dan Higiene Sanitasi 
Kurang Sedang Baik Pendidikan 
n % n % n % 

Total % 

Tamat SD 13 56,5 4 30,
8 

4 28,6 21 42,0 

Tamat SMP 5 21,7 2 15,
4 3 21,4 10 20,0 

Tamat SMA 5 21,7 7 53,
8 

7 50,0 19 38,0 

Total 23 100,0 13 10
0,0 14 100,0 50 100,0 

Rata-rata 7,67 4,33 5 16,67 
p = 0,002    r = 0,429** 

 

d. Berdasarkan tingkat pendapatan 
Responden dengan tingkat pendapatan 

Rp. 400.000-600.000,-. 21 responden, baik 

8 responden, sedang 5 responden dan 

kurang 8 responden. Responden dengan 

tingkat pendapatan Rp. 700.000-900.000,-. 

19 responden, baik 3 responden, sedang 6 

responden dan kurang 10 responden. 

Responden dengan tingkat pendapatan 

lebih dari Rp. 1.000.000,-. 10 responden, 

baik 3 responden, kurang 2 responden dan 

kurang 5 responden. Hasil uji korelasi 

Spearman, terlihat bahwa tidak terdapat 

hubungan positif yang nyata antara tingkat 

pendapatan dengan pengetahuan dan 

higiene sanitasi makanan (p>0.05) dengan 

nilai r sebesar -0,130 sedangkan nilai p 

sebesar 0,368. Ini berarti semakin tinggi 

tingkat pendapatan responden maka tidak 

akan berpengaruh terhadap pengetahuan 

keamanan dan higiene sanitasi makanan. 

Sebaran responden berdasarkan tingkat 

pengetahuan dan higiene sanitasi makanan 

menurut tingkat pendapatan disajikan pada 

Tabel 14. 

 

Tabel 14. Pengetahuan dan Higiene sanitasi makanan jajan berdasarkan pendapatan 
 

Tingkat Pengetahuan 
Kurang Sedang Baik Pendapatan 

n % n % n % 
Total % 

Rp. 400.000-
600.000 8 34,8 5 38,0 8 57,1 21 42,0 

Rp. 700.000-
900.000 

1
0 43,5 6 46,0 3 21,4 19 38,0 

> Rp. 1.000.000 5 21,7 2 15,0 3 21,4 10 20,0 

Total 2
3 100,0 1

3 100,0 1
4 100,0 50 100,0 

Rata-rata 7,67 4,33 5 16,67 
p = 0,368    r = -0,130 
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e. Hubungan tingkat pengetahuan 
dengan higiene sanitasi makanan 

jajan 

Tingkat pengetahuan keamanan 

pangan merupakan faktor dari dalam 

individu. Dengan demikian faktor dari luar 

individu dapat mempengaruhi higiene 

sanitasi makanan. Faktor dari luar individu 

tersebut meliputi lingkungan sekitar, baik 

fisik maupun non-fisik seperti: iklim, 

manusia, sosial-ekonomi, kebudayaan, dan 

sebagainya. Sebagian besar responden 

64% memiliki pengetahuan kurang. 

Sebagian besar menjawab dengan benar 

tentang tujuan pemberian bahan pewarna 

yang tidak di izinkan dan ciri-ciri jajanan 

yang mengandung pewarna yang tidak di 

izinkan, tujuan penambahan bahan 

pengenyal dan ciri-ciri makanan yang 

mengandung pengenyal, namun masih 

sangat kurang dalam penyajian yang baik 

karena mayoritas pedagang PJAS tetap 

berjualan meskipun dalam kondisi sakit 

seperti batuk dan pilek, menjaga kesehatan 

kuku dengan memotong kuku secara rutin 

setiap 1 minggu sekali. Green (2008) 

menyatakan beberapa studi perilaku 

termasuk perilaku keamanan pangan 

mengindikasikan walaupun pengetahuan 

merupakan komponen yang dibutuhkan 

untuk perubahan higiene sanitasi makanan, 

tetapi hal tersebut tidak selalu cukup. Hasil 

uji korelasi Spearman, terdapat hubungan 

positif yang nyata antara tingkat 

pengetahuan dengan higiene sanitasi 

makanan (p<0.05) dengan nilai r sebesar 

0,873** sedangkan nilai p sebesar 0,000. 

Dengan demikian dapat diketahui besarnya 

probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,005 (Ho 

ditolak) dan dua tanda bintang menunjukan 

ada korelasi yang signifikan pada alfa 0,01. 

Ini berarti semakin tinggi tingkat 

pengetahuan maka akan berpengaruh 

terhadap higiene sanitasi makanan. 

Koefisien korelasi bertanda positif 

menunjukan arah korelasinya searah yang 

berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan 

responden tentang bahan tambahan yang 

dilarang maka tingkat higiene sanitasi 

makanan jajan semakin baik pula. Sebaran 

hubungan tingkat pengetahuan dengan 

higiene sanitasi disajikan pada Tabel 15. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Secara umum dapat disimpulkan ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dengan pengetahuan keamanan 

makanan jajan. Ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat pendidikan dengan 

higiene sanitasi makanan jajan. 

Secara khusus kesimpulannya adalah :  

1. Disimpulkan bahwa penjaja PJAS 

yang beredar di Sekolah Dasar di 

wilayah kabupaten Kulon Progo 

memiliki tingkat pengetahuan 

tentang bahan tambahan yang 

dilarang dengan kategori kurang 

sebesar 64% dan untuk higiene 

sanitasi pengolahan makanan jajan 

dengan kategori kurang sebesar 

40%. 
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2. Terdapat hubungan positif yang 

nyata antara tingkat pendidikan 

dengan higiene sanitasi makanan 

berdasarkan tingkat pengetahuan 

bahan tambahan yang dilarang. 

3. Terdapat hubungan positif yang 

nyata antara tingkat pengetahuan 

bahan tambahan yang dilarang 

dengan higiene sanitasi pengolahan 

makanan. 

4. Semakin rendah pendidikan 

responden, maka pengetahuan 

terhadap penggunaan bahan 

tambahan makanan yang dilarang 

dan pengetahuan tentang cara 

pengolahan pangan yang baik 

semakin kurang.  
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi 

pengetahuan dan higiene sanitasi makanan 

jajan maka hal yang perlu dilakukan adalah 

pelatihan dan penyuluhan tentang 

pengetahuan tentang bahan tambahan 

makanan yang dilarang dan higiene sanitasi 

makanan kepada seluruh pedagang 

makanan jajanan secara 

berkesinambungan. Serta perlu dilakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap 

seluruh pedagang makanan jajanan, 

terutama pedagang yang menjajakan 

makanan di sekolah-sekolah. 
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ABSTRACT 

Sweet   potato   is   one   of   energy   source   commodity   in   Indonesia.   Beneficial 
development of sweet potato is to produce food reverse such as  oyek.  Oyek is dried growol 
consumed by Kebumen society- Middle of Java as food reserve, while growol is fermented 
cassava. The aim of this research is to study and produce preferred sweet potato oyek. White   
Sweet   potato   is   peeling,   cutting,   washing   and   soaking   in   water  with addition   1%, 
2%dan 3%(b/v) of baker’s yeast   for 5 days. Fermentation product is filtering, pressing and 
washing. The cake is granulating and drying at room temperature, then steaming   for 15 
minutes and drying with oven at 500C. The analyses including proximate analysis, pH, crude 
fiber, color, texture and organoleptic test. Addition of baker’s yeast cause increasing protein and 
crude fiber content, but reducing starch content. Consumer preferred sweet potato  oyek made 
by 1% baker’s yeast  addition which 8.81% moisture,  0.76  %   ash,  3.86%  protein,  76.50%  
starch, 40.77% crude fiber content, 7.19 N Force, 78.60%  Deformation, color value: Bright 
0.25, Red 1.70 Yellow 1.80 and Blue 0.75. 
 

Keywords: sweet potato, baker’s yeast,  growol,  oyek 

 

 
PENDAHULUAN 

 
Indonesia merupakan salah satu 

negara yang kaya akan komoditas 

pertanian yang berpotensi sebagai bahan 

pangan pokok. Salah satunya komoditas 

pertanian yang banyak dihasilkan adalah 

ubi jalar (Ipomoea batatas L.). Ubi jalar 

merupakan bahan pertanian yang potensial 

dan merupakan makanan pokok 

masyarakat di Kawasan Timur Indonesia, 

khususnya Papua dan Papua Barat 

(Limbongan dan Soplanit, 2007). 

Meskipun berbagai daerah di 

Indonesia memiliki makanan pokok yang 

khas, tetapi selalu beras yang paling 

diunggulkan. Ubi jalar sebagai bahan 

pangan sumber karbohidrat utama 

menduduki tingkat keempat setelah beras, 

jagung dan ubi kayu. Tanaman ubi jalar 

memiliki banyak keunggulan, yaitu (1) 

umbinya mempunyai kandungan 

karbohidrat yang tinggi sebagai sumber 

energi, (2) daun ubi jalar kaya akan vitamin 

A dan sumber protein, (3) dapat tumbuh di 

daerah marjinal dimana tanaman lain tidak 

bisa tumbuh (4) sebagai sumber 

pendapatan petani karena bisa dijual 

sewaktu-waktu , dan (5) dapat disimpan 

dalam bentuk tepung dan pati (Widowati, 

2010). 



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 39

Ubi jalar di Indonesia umumnya 

dikonsumsi dalam bentuk olahan primer 

yaitu ubi rebus, ubi kukus, ubi panggang, 

keripik ubi, dan kolak ubi. Di Papua dan 

Maluku, ubi jalar dijadikan sebagai 

makanan pokok meskipun saat ini juga 

telah terjadi pergeseran pola makan ke 

beras. Produk olahan ubi jalar seperti 

tepung, pasta, puree ubi jalar yang berasal 

dari industri pangan pada umumya 

diekspor, bukan untuk konsumsi dalam 

negeri (Herawati dan Widowati, 2009). 

Pola hidup masyarakat dewasa ini 

cenderung menyukai segala hal yang serba 

cepat dan praktis. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka penelitian 

ingin mengembangkan produk pangan dari 

ubi jalar, yaitu oyek ubi jalar. Oyek pada 

umumnya merupakan growol yang 

dikeringkan yang bisa diolah menjadi 

produk makanan yang bervariasi dan 

mempunyai nilai tambah yang tinggi. 

Growol adalah makanan hasil fermentasi 

tradisional dari singkong di kulonprogo, 

daerah istimewa Yogyakarta yang telah 

diketahui memiliki efek fungsional dalam 

mencegah diare (Eni, 2008).  

Diketahui bahwa selama proses 

fermentasi singkong, pada tahap awal 

pembuatan Oyek, terjadi penurunan kadar 

karbohidrat yang disebabkan oleh 

degradasi karbohidrat oleh enzim amilase 

yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat, 

juga rendahnya kadar protein. Hal tersebut 

menunjukkan rendahnya konsumsi protein 

oleh masyarakat terhadap produk ini. 

Dengan melihat pertimbangan tersebut 

peneliti mencoba mengolah produk oyek 

yang aslinya berbahan dasar dari singkong 

diganti dengan bahan dasar dari ubi jalar 

dengan penambahan variasi konsentrasi 

ragi roti.   

 

METODE PENELITIAN 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ubi jalar putih, ragi roti 

merk fermipan dan air. Ubi jalar diperoleh 

dari pasar tradisional daerah godean 

yogyakarta. Untuk analisa kimia 

menggunakan bahan kimia dari toko kimia 

antara lain yaitu : HCI 1 N, NaOH, K2SO4, 

HgO, H2SO4 pekat, NaOH-Na2S2O3 pekat, 

H3BO3, HCL 0,02 N (PA) an bahan kimia 

lain. 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain :  baskom, pisau, 

telenan, piring , sendok, nampan, loyang, 

dandang, kompor, kain saring dan cabiner 

dryer. Alat yang dibutuhkan untuk analisis 

adalah neraca analitik, labu kjeldahl 100 ml, 

dan alat-alat gelas lainnya. Pengujian 

organoleptik secara fisik yaitu uji warna 

dengan meggunakan alat lovibond 

Tintometer model F, sedangkan uji tekstur 

dengan menggunakan alat Loyd Universal 

Testing Mechine. 

 

 



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 40

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sifat kimia oyek ubi jalar 
Analisa kimia produk oyek ubi jalar 

ini bertujuan untuk mengetahui komposisi 

kimia oyek ubi jalar, seperti kadar air, kadar 

abu, protein, pati dan serat kasar sehingga 

dapat digunakan sebagai gambaran 

terhadap komposisi oyek ubi jalar yang 

dihasilkan. Hasil analisa oyek ubi jalar dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Ubi Jalar Mentah Dan Oyek Dengan Penambahan  Ragi Roti 1%, 2% 

dan 3% 

Sampel   Parameter 

(%) 

  

 Air Abu Protein Pati Serat Kasar 

Ubi jalar Mentah 77,70b 1,15c 1,53a 78,51b 22,60a 

Ragi Roti 1% 8,81a 0,76b 3,40b 76,52a 39,51b 

Ragi Roti 2% 8,35a 0,73b 3,92c 74,14a 40,27bc 

Ragi Roti 3% 8,25a 0,49a 4,01c 70,67a 40,77c 

  Keterangan : 
    *) Huruf yang sama dibelakang angka menunjukan tidak beda nyata (p<0,05). 
 

 
Kadar Abu 

Pada Tabel 1 Kadar abu oyek ubi 

jalar berkisar antara 0,49% – 0,76%. 

Penambahan berbagai macam konsentrasi 

ragi roti mempengaruhi kadar abu dari oyek 

ubi jalar. Pada konsentrasi ragi roti 3% 

berbeda nyata dengan konsentrasi 1% dan 

2%. Berdasarkan hasil uji statistik variasi 

konsentrasi fermipan mempengaruhi kadar 

abu dari oyek ubi jalar yang dihasilkan. 

Menurut Dewi (2008) Semakin besar 

konsentrasi ragi roti kadar abu semakin 

rendah. Hal ini kemungkinan dikarenakan 

larutnya mineral dalam air perendaman dan 

semakin besarnya konsentrasi ragi roti 

mineral yang larut akan semakin besar. Hal 

yang sama dihasilkan oleh kadar abu ubi 

jalar mentah yang mengalami penurunan 

kadar abu setelah proses fermentasi 

menjadi oyek ubi jalar.  

 

Kadar Protein 
Berdasarkan hasil uji statistik ubi 

jalar mentah dengan berbagai macam 

penambahan konsentrasi ragi roti pada 

oyek ubi jalar mempengaruhi kadar protein 

oyek ubi jalar, semakin besar penambahan 

konsentrasi ragi roti kadar protein semakin 

meingkat. Hal ini disebabkan dalam ragi roti 

terdapat populasi mikrobia yaitu 

Saccharomyses cerevisiae dimana bahan 

utama pembentuk mrikrobia adalah protein. 

Menurut Pambayun (1997) semakin banyak 

penambahan ragi roti pada perendaman 
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oyek maka semakin besar kandungan 

protein pada oyek yang dihasilkan. 

 

Kadar Pati 
Berdasarkan hasil uji statistik ubi 

jalar mentah dengan berbagai macam 

penambahan konsentrasi ragi roti pada 

oyek ubi jalar mempengaruhi kadar kadar 

pati oyek ubi jalar, semakin besar 

penambahan konsentrasi ragi roti kadar pati 

semakin menurun. Hal ini disebabkan 

semakin banyak pati yang didegradasi 

menjadi glukosa. Adanya enzim amilase 

yang terdapat pada fermipan mengubah 

amilosa menjadi gula sederhana. Gula 

sederhana yaitu glukosa. Glukosa diubah 

oleh bakteri asam laktat menjadi asam 

laktat sehingga kandungan pati 

berkurang.Hasil tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Serat Kasar 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan 

bahwa serat kasar oyek ubi jalar mentah 

dengan penambahan konsentrasi ragi roti 

tidak  berpengaruhi terhadap serat kasar 

dari oyek yang dihasilkan. Namun dilihat 

dari nilainya semakin tinggi konsentrasi ragi 

roti maka semakin tinggi nilai serat kasar 

yang dihasilkan. Hal ini diduga karena 

semakin lama fermentasi enzim yang 

dihasilakan oleh khamir dapat bekerja lebih 

efektif dalam memecah pati  menjadi 

komponen yang lebih sederhana, dengan 

satuan berat yang sama maka jumlah serat 

kasar yang teranalisis semakin meningkat 

(Pambayun dkk., 1997). 

Nilai pH  
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa hasil analisa pH air rendaman 

menunjukkan bahwa konsentarsi 

penambahan ragi roti tidak memberikan 

pengaruh pada pembuatan oyek ubi jalar. 

Dengan penambahan variasi konsentrasi 

ragi roti menghasilkan pH air rendaman ubi 

jalar semakin asam. Air rendaman yang 

asam disebabkan oleh adanya asam laktat 

yang dihasilkan dari fermentasi glukosa 

oleh bakteri asam laktat selama fermentasi 

growol, sehingga menyabakan suasana 

asam. 

 

Tabel 2.  Analisa pH air rendaman ubi jalar 

Konsentrasi Ragi Roti Ph 

Ubi 1% 4,16b  

Ubi 2% 4,09b 

Ubi 3% 4,07b 

Keterangan : 
*) Huruf yang sama dibelakang angka 
menunjukan tidak beda nyata (p<0,05) 
 

Sifat Fisik Oyek Ubi Jalar 

Pengujian sifat fisik dilakukan 

terhadap oyek matang . Sifat fisik produk 

makanan menjadi perhatian produsen, 

sebab secara langsung dapat diihat oleh 

konsumen sehingga pengolahan diarahkan 

untuk menghasilkan produk dengan sifat 

fisik yang baik. Sifat fisik oyek yang diukur 

meliputi tekstur dan warna. Pengukuran 

tekstur menggunakan alat Llod instrumen 

dan warna dengan menggunakan Lovibond 

Tintometer model F. 
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Tekstur 
 Nilai tekstur ditentukan oleh 

besarnya nilai deformasi dan gaya tekan 

yang diberikan pada produk yang diuji 

(dalam satuan Newton (N)) yang diperlukan 

untuk memecah bahan. Semakin besar 

respon gaya yang dihasilkan oleh oyek ubi 

jalar terhadap beban berarti bahan yang 

diuji semakin keras. Pengukuran tekstur 

oyek ubi jalar dilakukan dengan alat Lioyd 

Universal Testing Machine. Hasil analisa 

tekstur dengan berbagai variasi konsentrasi 

penambahan ragi roti pada pembuatan 

oyek ubi jalar tidak memberikan pengaruh 

nyata pada oyek ubi jalar yang dihasilkan. 

Rata-rata pengujian tekstur oyek ubi jalar 

dengan variasi konsentrasi ragi roti dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Nilai tekstur oyek (matang) dengan 

variasi konsentrasi  ragi roti 

 

Konsentrasi Ragi 

Roti (%) 

Gaya(N) Deformasi

(%) 

Oyek Ubi 1 7,19a 76,60a 

Oyek Ubi 2 7,00a 75,37a 

Oyek Ubi 3 6,90a 71,42a 

Keterangan :  
Huruf yang sama menunjukan tidak ada 
beda nyata. 

 

 Berdasarkan Tabel 3 tersebut 

menunjukan bahwa penambahan variasi 

konsentrasi fermipan tidak berpengaruh 

nyata terhadap nilai deformasi oyek ubi jalar 

yang dihasilkan semakin tinggi proporsi 

penambahan ragi roti maka tingkat 

deformasinya semakin kecil. Hal ini diduga 

karena semakin banyak protein yang ada 

maka akan menyebar merata dalam oyek 

sehingga memutuskan ikatan antara 

molekul pati sehingga dengan 

meningkatnya beban gaya (N) yang 

dihasilkan. 

 

Warna 
Tingkat kecerahan warna oyek ubi 

jalar ditunjukan dengan parameter nilai 

Bright. Semakin besar nilai Bright 

menunjukan warna semakin gelap, 

demikian sebaliknya warna dari bahan 

dasar oyek ubi yang semula agak coklat 

terbentuk dari paduan warna merah dan 

warna kuning, semakin tinggi nilai red dan 

yellow maka menunjukan warna semakin 

gelap. 

Berdasarkan Tabel 4 pembuatan 

oyek ubi jalar yaitu ubi jalar dengan 

penambahan ragi roti dengan variasi 

konsentrasi 1%, 2% dan 3% memberikan 

pengaruh nyata pada warna oyek ubi jalar. 

Pada oyek ubi jalar 3% menujukan warna 

oyek semakin gelap dari pada konsentrasi 

ragi roti yang lain. Karena adanya reaksi 

maillard (pencoklatan enzimatis) yaitu 

reaksi antara protein dengan karbohidrat 

oleh adanya pemanasan, pengukusan 

maupun pengeringan. semakin meningkat 

sehingga menyebabkan warna semakin 

gelap. 
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Tabel 4. Warna oyek ubi jalar dengan variasi konsentrasi ragi roti 

Konsentrasi ragi roti Red Yellow Blue Bright  

1% 0,70c 1,80b 0,75b  0,25b  

2% 0,75a 1,20a 0,35a 0,10b 

3% 0,90b  0,70a 0,30a 0,05a 

 Keterangan : 
*) Huruf yang sama dibelakang angka menunjukan tidak beda nyata (p<0,05). 

 

Kesukaan Oyek Ubi Jalar 

 Tingkat kesukaan atau uji inderawi 

terhadap oyek ubi jalar bertujuan untuk 

mengetahui penerimaan konsumen oyek 

ubi jalar dengan penambahan ragi roti 

dengan variasi konsentrasi 1%, 2%, 3%. 

Hasil pengujian disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Hasi uji kesukaan terhadap oyek (matang) ubi jalar 

No. Konsentrasi 

ragi roti  

Warna Aroma Tekstur Rasa Keseluruhan 

1. 1% 2,45a 3,10a 2,80a 2,75a 2,55a 

2. 2% 2,50a 3,65b 3,15a 2,80a 2,95a 

3. 3% 2,75a 3,80b 3,25a 3,15a 3,80b 

Keterangan : 
*) Huruf yang sama dibelakang angka menunjukan tidak beda nyata (p<0,05) 
**) Nilai 1 : paling suka, 2 : suka, 3 : agak suka, 4 : agak tidak suka, 5 : tidak suka. 
 

Uji ini menggunakan metode 

Hedonic Scale Test. Nilai Hedonic terhadap 

formulasi oyek ubi jalar yang paling disukai 

ditentukan dengan uji sensoris terhadap 20 

orang panelis. Penilaian terhadap tingkat 

kesukaan meliputi kesukaan terhadap oyek 

ubi jalar secara spesifik terhadap warna, 

aroma, tekstur, rasa dan secara 

keseluruhan. Skala penilaian menggunakan 

angka 1 sampai 5 dengan angka yang lebih 

kecil menunjukan sampel yang lebih disukai 

panelis. 

Warna  
Warna merupakan salah satu profil 

yang menjadi kesan pertama konsumen 

dalam menilai bahan makanan. Warna 

didefinisikan sebagai sifat cahaya yaitu 

energi yang dipancarkan oleh benda yang 
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terkena cahaya yang diamati manusia 

melalui kesan visual yang timbul dari 

rangsangan pada retina mata (Kartika, 

1988). 

Pada Tabel 5 menunjukan bahwa 

tidak ada pengaruh konsentrasi ragi roti 

terhadap penilaian panelis untuk parameter 

warna oyek ubi jalar. Panelis menyukai 

hingga agak menyukai warna oyek ubi jalar 

(2,45 - 2,75).  

Aroma 

Aroma adalah rangsangan yang 

ditimbulkan oleh suatu produk yang 

diketahui oleh indera pembau. Indera 

pembau adalah instrument yang paling 

banyak berperan mengetahui aroma 

terhadap makanan. Dalam industri 

makanan pengujian terhadap aroma 

dianggap penting karena dengan cepat 

dapat memberikan hasil penelitian terhadap 

suatu produk. 

Berdasarkan hasil uji statistis variasi 

konsentrasi fermipan mempengaruhi 

penilaian panelis terhadap aroma oyek ubi 

jalar. Panelis lebih agak suka aroma yang 

dihasilkan oleh oyek ubi jalar dengan 

konsentrasi ragi roti 1% hal ini dikarenakan 

aroma dari oyek ubi jalar konsentrasi ragi 

roti 1% masih memiliki aroma yang khas ubi 

jalar dari pada yang lain. 

 

Tekstur  

Setiap makanan mempunyai sifat 

tekstur tersendiri tergantung keadaan fisik, 

ukuran, dan bentuknya. Penilaian terhadap 

tekstur dapat berupa kekerasan, elastisitas, 

kerenyahan, kelengketan dan sebagainya. 

Tekstur merupakan penentu terbesar mutu 

rasa. 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui 

bahwa panelis agak tidak menyukai tekstur 

oyek ubi jalar (2,80 - 3,25) tetapi hasil 

tersebut tidak menunjukan adanya 

perbedaan yang signifikan. 

 

Rasa 

Faktor yang sangat penting dalam 

menentukan keputusan konsumen dalam 

menerima atau menolak suatu produk 

makanan adalah parameter rasa. Rasa 

dimulai melalui tanggapan rangsangan 

kimiawi oleh indera pencicip (lidah), hingga 

akhirnya terjadi keseluruhan interaksi antara 

sifat aroma, rasa, dan tekstur sebagai 

keseluruhan rasa makanan yang dinilai. 

Agar suatu senyawa dapat dikenali 

rasanya, senyawa tersebut harus larut 

dalam air liur sehingga dapat mengadakan 

hubungan microvillus dan impuls yang 

terbentuk dikirim melalui syaraf ke pusat 

syaraf (Winarno, 2002). 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui 

bahwa panelis menyukai hingga agak tidak 

menyukai rasa oyek ubi jalar (2,75 - 3,15) 

tetapi hasil tersebut tidak menunjukan 

adanya perbedaan yang signifikan.  

 
Keseluruhan 

Pengujian tingkat kesukaan secara 

keseluruhan dilakukan untuk mengetahui 

respon panelis secara keseluruhan 

terhadap variasi penambahan ragi roti (1%, 
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2% dean 3%) dalam pembuatan oyek ubi 

jalar yang meliputi parameter : warna, 

aroma, tekstur,  rasa dan secara 

keseluruhan. Berdasarkan uji statistik 

terhadap oyek ubi jalar menyatakan bahwa 

variasi penambahan ragi roti (1%, 2% dean 

3%) dalam pembuatan oyek ubi jalar 

mempengaruhi penilaian panelis terhadap 

parameter keseluruhan. panelis menyukai 

hingga agak tidak menyukai (2,55 - 3,80). 

Berdasarkan hasil uji kesukaan didapatkan 

konsentrasi terbaik yang ditambahkan saat 

proses pembuatan oyek ubi jalar yaitu oyek 

ubi jalar dengan penambahan konsentrasi 

ragi roti 1%. 
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ABSTRACT 

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) is one of the components of microbes that play a 
role in ecosystem stabilizing. AMF is an aerobic bodies, therefore, tend to live on the surface of 
the soil. The eruption of Mount Merapi with volcanic ash and sand material will certainly affect 
the microorganisms that live in the surface soil (top soil). This study examined the performance 
of the AMF's life after the eruption of Mount Merapi, both in terms of types and colonization on 
various stands (i.e. : indigenus plant and crops stands). The results showed that volcanic 
eruptions be limiting the development of species AMF. Type AMF Glomus Sp. found to 
dominate the region affected by the eruption of Mount Merapi primarily on indigenus plant 
stands. 

Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, the eruption of Mount Merapi 

PENDAHULUAN 

         Gunung Merapi merupakan gunung 

teraktif di dunia, pada tanggal 26 Oktober 

2010 Gunung Merapi mengalami erupsi dan 

berlanjut dengan erupsi lanjutan hingga 

awal November 2010. Erupsi dahsyat 

beserta material-material vulkanik yang 

dikeluarkan oleh Gunung Merapi telah 

berdampak terhadap kerusakan lingkungan. 

Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi 

yang memegang peranan penting bagi 

keseimbangan ekosistem wilayah secara 

lebih luas. Abu vulkanik menimbulkan 

kerusakan vegetasi (di tingkat semai dan 

pancang), migrasi satwa (burung, monyet 

ekor panjang, babi hutan, macan, dll) serta 

kerusakan ekosistem. Lebih jauh peristiwa 

tersebut telah merusak Sebagian besar 

lahan pertanian di Kabupaten Sleman 

bagian utara terutama wilayah di sekitar 

Gunung Merapi. Selain menghancurkan 

lahan pertanian, erupsi Gunung Merapi juga 

merusak sarana prasarana ekonomi lainnya 

sehingga masyarakat yang sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai petani tidak 

dapat melakukan aktivitas. Sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2010, akibat bencana 

erupsi gunung Merapi di Provinsi D.I. 

Yogyakarta telah menimbulkan kerusakan 

dan kerugian mencapai Rp.2,14 Triliun 

yang didominasi oleh kerugian ekonomi 

produktif senilai Rp.803,55 Miliar dan sektor 

permukiman senilai Rp.580,82 Miliar 

(Anonim, 2011). 

         Cendawan mikoriza arbuskula 

merupakan salah satu komponen mikroba 

yang berperan dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem, utamanya dalam 

proses daur hara yang sangat menentukan 

kelangsungan hidup tanaman. Sisi lain, 

cendawan mikoriza arbuskula merupakan 
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jasad aerob (jasad yang dalam menjaga 

eksistensi kehidupannya bergantung pada 

keberadaan oksigen), oleh karenanya 

cenderung hidup di permukaan tanah. 

Erupsi Gunung Merapi disertai material abu 

vulkanik dan pasir dipastikan akan 

berpengaruh pada jasad renik yang hidup di 

tanah permukaan (top soil), di antara jasad 

renik tersebut adalah cendawan mikoriza 

arbuskula. Melalui penelitian ini akan 

ditelisik kinerja kehidupan cendawan 

mikoriza arbuskula pasca erupsi Gunung 

Merapi baik dari sisi jenis dan 

kolonisasinya. 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian yang diwujudkan dalam 

studi eksplorasi cendawan mikoriza 

arbuskula berfokus pada inang tanaman 

indigenus dan inang tanaman budidaya 

yang dominan di kawasan terdampak erupsi 

Gunung Merapi. Contoh tanah dan akar 

mengandung mikoriza arbuskula diambil di 

daerah perakaran tanaman inang yang 

diambil pada kedalaman  0-15 cm. Ekstraksi 

dan isolasi mikoriza arbuskula dilakukan 

dengan metode `Wet-Sieving Methode` dan 

diikuti dengan `Sucrose  Centrifugal  

Technique`   (Daniel dan Skipper, 1982). 

Sampel  tanah kering udara  sebanyak  50 

g  dilarutkan  dalam 200 ml air dan diaduk 

hingga homogen. Selanjutnya larutan  

tersebut   di atas  dibiarkan   beberapa  

detik  agar  partikel-partikel  besar 

mengendap. Setelah  pengendapan  

dilakukan,  suspensi  disaring  melalui  3 

saringan yang disusun dari atas ke bawah  

berturut-turut  berukuran 710 mm,  425 mm, 

dan 45 mm.  Saringan 710 mm dan  425 

mm  digunakan untuk memisahkan partikel-

partikel besar. Partikel-partikel halus  

berikut spora  yang tertampung pada 

saringan 45 mm  dituang ke dalam tabung 

sentrifusi. Larutan  sukrosa  60%   

sebanyak  25 ml  ditambahkan  ke  dalam  

tabung  sentrifusi tersebut, kemudian 

dilakukan sentrifusi dengan kecepatan 2500 

rpm  selama 3 menit. Supernatan  disaring  

dengan  saringan  berukuran  45 mm  dan  

dicuci dengan air mengalir. Spora yang 

tertahan ditampung  ke dalam  cawan  petri  

yang  dilengkapi dengan cawan petri 

berkisi-kisi. Pengamatan  spora  dan  

penghitungan  populasi spora mikoriza 

arbuskula  menggunakan mikroskop 

dissecting. Identifikasi  dan  perekaman 

spesies spora menggunakan mikroskop 

compound  ( sebelum  pengamatan  

dilakukan preparasi  spora dengan pewarna 

Melzer`s). Spora diidentifikasi dengan 

metode `Manual Identification` (Schenk dan 

Peres, 1990). Pengamatan kolonisasi 

mikoriza arbuskula di akar tanaman inang 

dilakukan menggunakan mikroskop 

dissecting  perbesaran 40 sampai 60 kali. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kinerja lahan terdampak erupsi Merapi. 

         Penutupan lahan oleh lahar dan abu 

vulkanik di wilayah terdampak erupsi 

Gunung Merapi antara 10-29 cm dengan 

pH abu dan tanah yang tertutupi abu 
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vulkanik maupun lahar berkisar 6.1-6.8; 

dalam kondisi demikian tanaman pada 

umumnya masih dapat tumbuh. Di lokasi 

tersebut ditemukan tanaman rumput pakan 

ternak sudah mulai tumbuh baik, tanaman 

tampak hijau dan tidak terlihat defisiensi 

atau keracunan unsur hara. Selain rumput, 

tanaman pisang dan bambu juga tumbuh 

kembali, namun demikian masih dijumpai 

sejumlah tanaman introduksi tumbuh 

merana (Gambar 1 dan Gambar 2). 

Informasi mengenai kinerja abu vulkanik 

erupsi Gunung Merapi tertuang pada Tabel 

1. 

 

 

Gambar 1.  Tanaman indigenus yang tampak dominan di kawasan terdampak erupsi Gunung 

Merapi 

 

 

Gambar 2.  Beberapa tanaman introduksi di kawasan terdampak erupsi Gunung Merapi 
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Tabel 1. Kinerja abu vulkanik erupsi Gunung Merapi 

No Parameter tersidik Uraian 

1. Bulk density 1.37-1.41 g/cm2 

2. Ruang pori total 47.1- 46.1 % vol 

3. Pori aerasi 10.7 – 16.9 % vol 

4. KA. Tersedia 24.3 – 17.7 % vol 

5. Permeabilitas 0.92 – 5.69 cm/jam 

6. pH tanah  6.1  

7. KTK 7.10 me/100g 

8. P-tersedia 138 ppm  

9. Ca 15.47 me/100g 

10. Mg 2.40 me/100g 

11. S 42 ppm 

12. Fe 25 ppm 

13. Mn 1.10 ppm 

14. Pb 0.10 ppm 

15. Cd 0.03 ppm 

     Sumber : Suriadikarta et al. (2011)  

 

Kinerja CMA indigenus lahan terdampak 
erupsi Gunung Merapi 

         Cendawan mikoriza arbuskula (CMA) 

merupakan salah satu potensi biologi 

alamiah yang bermanfaat untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha budidaya 

tanaman. Pada umumnya simbiosis antara 

tanaman dan CMA dapat dikatakan tidak 

spesifik tetapi memiliki spektrum yang luas. 

Artinya suatu spesies CMA tertentu dapat 

efektif mengkolonisasi lebih dari satu jenis 

tanaman (Simanungkalit, 1997).  

         CMA di berbagai tegakan tanaman 

inang di lahan terdampak erupsi merapi 

didominasi oleh Glomus Sp. Realitas 

tersebut mengindikasikan bahwa CMA 

Glomus Sp. selalu dijumpai dan dominan di 

lahan tercekam lingkungan. Sebagaimana 

ditemukan juga oleh Swasono dan Aiman 

(2009) Glomus Sp di lahan pesisir serta 

Kartika (2006) Glomus Sp. dominan di 

tanah gambut bekas hutan.  

         Sporulasi tampak terjadi pada CMA 

dengan inang tanaman indigenus (Gambar 

3 dan Gambar 4). Sementara pada CMA 

tanaman budidaya introduksi baik pada 

tanaman menahun maupun semusim tidak 

dijumpai sporulasi. Kondisi lingkungan 

lahan terdampak erupsi Gunung Merapi 

termasuk di dalamnya komposisi vegetasi 

dan intensitas budidaya berpengaruh 

terhadap propagul infektif CMA. Sesuai 

dengan pendapat Kurle dan Pfleger (1994) 

yang menyatakan bahwa jumlah spora dan 
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tingkat kolonisasi CMA akan cenderung 

menurun oleh karena manajemen budidaya 

secara maksimal (manajemen konvensional 

dengan input produksi relatif tinggi).  

 

   

Gambar 3. Akar tanaman diliputi miselium CMA indigenus di lahan  

terdampak erupsi Gunung Merapi 

Sifat aerobik CMA dan kecenderungan 

hidup di tanah atas merupakan penyebab 

lain yang dapat menjelaskan bahwa abu 

vulkanik dampak erupsi Gunung Merapi 

dapat mempengaruhi kehidupan CMA. 

Lebih lanjut dapat ditegaskan bahwa 

dampak erupsi Gunung Merapi 

menimbulkan perubahan kondisi lahan 

terutama di jeluk olah (top soil) yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi kehidupan 

CMA. Salah satu petunjuk yang 

mengindikasikan hal tersebut adalah pH 

tanah abu vulkanik pada lahan terdampak 

erupsi Gunung Merapi tersidik senilai 6.1 

(Tabel 1). Sejalan dengan pendapat 

Sieverding (1991), bahwa berdasarkan nilai 

pH tanah, CMA mampu hidup paling baik 

pada pH > 5.0 di antaranya adalah Glomus 

mosseae. 

 

 

Gambar 4. Sporolasi CMA indigenus pada akar tanaman inang di lahan  

  

SPOR
A



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 53

Terdampak Erupsi Gunung Merapi 
 

         Keterlibatan CMA pada peningkatan 

kemampuan adaptasi tanaman terhadap 

cekaman lingkungan sudah banyak terbukti. 

Allsop dan Stock (1992) mengungkapkan 

bahwa CMA membantu tanaman inang 

mampu hidup dan berkembang dalam 

kondisi nutrisi terbatas. Lebih lanjut 

terungkap juiga bahwa kemampuan 

tanaman inang menyerap air meningkat dan 

efisien oleh karena keberadaan CMA (Al-

Karaki, 1998). Sementara Tsang dan Maun 

(1999) menyatakan bahwa CMA merupakan 

salah satu faktor penentu kehidupan 

tanaman di bukit-bukit pasir. Kenyataan 

tersebut memberikan semakin memberikan 

kejelasan peranan CMA pada kehidupan 

tanaman di lahan terdampak erupsi Merapi. 

         CMA yang dicirikan oleh adanya hifa 

intraseluler, yakni hifa yang menembus ke 

dalam sel-sel korteks, jarang dijumpai 

menembus sel-sel endodermis. CMA 

prespektif menjadi penentu peningkatan 

ketahanan tanaman terhadap tekanan 

lingkungan akibat erupsi Gunung Merapi. Di 

Jepang CMA bahkan sudah digunakan 

untuk meningkatkan revegetasi lahan yang 

rusak akibat aktivitas gunung berapi 

(Marumoto, 1999). Lebih lanjut Marschner 

(1992) menyatakan bahwa infeksi CMA 

menyebabkan perubahan pertumbuhan  

dan aktivitas  akar  tanaman  melalui  

terbentuknya  miselia eksternal yang 

menyebabkan peningkatan serapan hara 

dan air. Lebih lanjut ditegaskannya bahwa  

peningkatan   serapan  hara  tersebut  tidak  

hanya  terjadi  pada  unsur  P saja tetapi  

juga  pada  unsur yang lain.  Diperjelas oleh 

pendapat Frey dan Schuepp (1992) yang 

mengungkapkan bahwa aplikasi CMA pada 

tanaman akan mempengaruhi peningkatan 

serapan N tajuk dan N akar tanaman 

jagung masing-masing sebesar sebesar 

31,00% dan 64,94% lebih  tinggi  daripada  

tanpa aplikasi CMA. Johansen et al. (1992) 

menambahkan bahwa CMA berpengaruh 

terhadap peningkatan efisiensi serapan N 

inorganik pada tanaman ketimun.  

KESIMPULAN 

 Kesimpulan yang dapat 

dikemukakan berdasarkan fakta hasil 

temuan dan uraian sebelumnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Abu vulkanik dan pasir yang berasal 

dari erupsi Gunung Merapi menjadi 

pembatas berkembangnya spesies 

cendawan mikoriza arbuskula (CMA). 

2. Glomus Sp. ditemukan mendominasi 

kawasan terdampak erupsi Gunung Merapi 

utamanya pada tegakan tanaman 

indigenus.  
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Abstracts 

Problems of food and dairy products as well as problem conversion of fertile lands to 
other uses, which became widely recent issues encourage the use of marginal lands as a 
source of food both main and alternative. Sorogaten and Kaliberot are two villages that 
represent conditions of marginal land with an area large enough (> 56%of total agricultural land 
area) facing problems in land use that can provide additional income. Science and Technology 
Program for People in both villages conducted by a team of Agrotechnology Study Program of 
Mercu Buana University Yogyakarta trying to provide a solution. Using extension, training, 
mentoring methods and comparative study, has successfully trained two farmer groups in the 
cultivation and processing of ginger to the analysis of business and how to marketing it. In 
Sorogaten village has formed a group of ginger processing business and is currently in the 
process of getting the SP-IRT from Health Agency District Kulonprogo. 

 

Keywords :IbM, agrotechnology of ginger plant, ginger  rhizome processing 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Dusun Sorogaten merupakan salah 

satu dusun dari Desa Donomulyo, 

Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon 

Progo, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sedangkan Dusun Kaliberot 

adalah salah satu dusun di Desa 

Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten 

Bantul Provinsi Daerah Istimewa Ygyakarta. 

Secara geografis Dusun Sorogaten 

terletak pada ketinggian 150-200 m dari 

permukaan laut, sebagian besar berupa 

dataran dan jenis tanah berupa tanah liat 

dengan tingkat kesuburan 75%. Dusun 

Kaliberot memiliki topografi wilayah dengan 

ketinggian 90 meter di atas permukaan laut, 

dan termasuk wilayah kawasan pertanian 

tadah hujan. 

Total luas wilayah Dusun Sorogaten 

adalah 78 hektar, meliputi lahan 

tegalan/ladang seluas 41 ha (52,56%), 

sawah 23 ha (29,49%), pemukiman 9 ha 

(11,54%), dan peruntukan lain seluas 5 ha 

(6,41%). Dari luasan lahan sawah yang ada 

tersebut (23 hektar) dan jumlah penduduk 
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yang bekerja sebagai petani ada 366 orang, 

artinya rata-rata setiap petani menggarap 

lahan sawah hanya seluas 0,06 ha (TIP 

Desa Donomulyo, 2010). Lahan yang 

terdapat di Dusun Kaliberot sebagian besar 

merupakan lahan marjinal yang kurang 

subur. (RPJM Desa Argomulyo, 2011). 

Berdasarkan struktur umur, 

sebagian besar penduduk Dusun Sorogaten 

masih  dalam kategori usia produktif (16- 50 

tahun) sebanyak 263 orang (58,19%), dan 

43,10% (353orang) untuk dusun Kaliberot. 

Menurut mata pencaharian pokok, sebagian 

besar penduduk dusun Sorogaten dan 

Kaliberot  bekerja sebagai petani yaitu 

masing-masing 80,97% dan 41,74%. 

Pada saat ini kedua dusun ini masih 

menghadapi permasalahan antara lain 

adalah rendahnya profesionalisme dan jiwa 

kewirausahaan (entrepreneurship), belum 

optimalnya pemberdayaan masyarakat dan 

desa, belum optimalnya pengelolaan 

potensi agroindustri dan agribisnis yang 

mendukung perekonomian desa serta  

rendahnya pertumbuhan dunia usaha dan 

investasi desa. 

Selama ini komoditas utama yang 

diusahakan di lahan sawah di saat 

pengairan mencukupi adalah padi, 

sedangkan di saat akhir musim penghujan 

atau awal musim kemarau tanaman yang 

diusahakan adalah kedelai dan jagung. Di 

saat musim kemarau bahkan sawah tidak 

ditanami sama sekali (bero) karena air sulit 

diperoleh, sehingga hasil panen yang dapat 

diperoleh dalam satu tahun maksimal dua 

kali. 

  Lahan tegalan di wilayah dusun 

Sorogaten yang luasnya mencapai 41 ha 

(52,56%), merupakan lahan marjinal 

dengan tingkat kesuburan tanah 75%. 

Hampir serupa dengan wilayah Dusun 

Sorogaten, permasalahan utama di Dusun 

Kaliberot adalah lahan yang sebagian besar 

merupakan lahan marjinal yang kurang 

subur, yang meliputi tegalan/ladang dan 

pekarangan, seluas  63,64 ha (52,78%). 

 Bagi penduduk Dusun Sorogaten 

dan Dusun Kaliberot lahan tegalan/ladang 

juga merupakan sumber penghasilan dari 

sektor pertanian. Selama ini pemanfaatan 

lahan tegalan sebatas ditanami tanaman 

keras seperti kelapa, jati, sengon, akasia 

dan sonokeling yang untuk memperoleh 

hasilnya menunggu waktu cukup lama, 

lebih dari dua tahun. 

 Hasil pengamatan di lokasi dan 

disikusi dengan kelompok tani diperoleh 

informasi bahwa produktivitas lahan tegalan 

masih rendah. Selama ini lahan-lahan 

tersebut termasuk lahan di bawah tegakan 

belum banyak dimanfaatkan oleh penduduk 

dan dibiarkan ditumbuhi semak.. 

Bidang pertanian akan tetap 

merupakan andalan bagi masyarakat 

pedesaan agraris seperti di Indonesia. 

Namun demikian, penghidupan petani yang 

pas-pasan hendaknya dapat dientaskan 

agar kedudukan sosial pekerjaan bertani 

dapat meningkat.  

Berbagai faktor pembatas yang 

menentukan kesejahteraan petani adalah: 

a) petani miskin memang tidak memiliki 

faktor produktif kecuali tenaga kerjanya; b) 
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luas kepemilikan lahan yang sempit dan 

mendapat tekanan untuk terus konversi; c) 

terbatasnya akses terhadap dukungan 

layanan pembiayaan; d) tidak adanya atau 

terbatasnya akses terhadap informasi dan 

teknologi yang lebih baik; e) infrastruktur 

produksi tidak memadai; f) struktur pasar 

yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi 

tawar yang lemah; dan g) ketidakmampuan, 

kelemahan dan ketidaktahuan petani sendiri 

(Krisnamurthi, 2003).  

Menurut Barijadi (1996), lahan 

tegalan merupakan salah satu tumpuan 

harapan bagi pembangunan pertanian di 

masa-masa mendatang. Teknis agronomis 

usahatani di lahan tegalan belum 

berkembang dibandingkan dengan 

usahatani persawahan dan perkebunan. 

Permasalahan utama lahan tegalan antara 

lain : (1) tingginya laju erosi, (2) kesuburan 

tanah rendah, (3) ketersediaan air terbatas 

karena tergantung dari curah hujan, dan (4) 

produktivitas lahan masih rendah,  

Dalam menghadapi tantangan 

tersebut, diperlukan berbagai langkah 

terobosan, mulai dari peningkatan produksi 

lahan tegalan hingga pascapanen dan 

pengolahan hasil panen.  

Teknologi pemanfaatan lahan 

ternaungi di lahan tegalan/ladang sangat 

penting agar lahan lebih produktif. Dari 

sistem ini,yang disebut sistem agroforestri, 

(Sabarnurdin, 2000), akan banyak diperoleh 

manfaat dan keuntungan oleh masyarakat, 

dari tanaman pohon dapat dihasilkan kayu, 

buah, getah, kulit pohon, dan sebagainya, 

sedangkan dari tanaman bawah tegakan 

diperoleh sumber karbohidrat, obat-obatan 

dan sayuran. 

Di pedesaan petani biasa menanam 

temu-temuan diantara tanaman tahunan 

dalam pekarangan atau tegalan. Memang 

hampir sebagian besar tanaman temu-

temuan cocok ditanam di bawah tegakan 

pohon, seperti temu lawak (Curcuma 

xanthorrizha), temu hitam (Curcuma 

aeruginosa), kunyit (Curcuma domestica), 

kencur (Kaempferia galanga), lengkuas 

(Languas galanga) dan lain-lain. Jahe juga 

termasuk dalam suku temu-temuan 

(Zingiberaceae) yaitu bernama ilmiah 

Zingiber officinale, yang bisa dibudidayakan 

diantara tanaman pohon ataupun lahan 

terbuka. 

Jahe sangat besar peluangnya 

untuk dikembangkan di Indonesia karena 

didukung oleh iklim, kondisi tanah dan letak 

geografis yang cocok bagi pembudidayaan 

tanaman ini, termasuk kondisi lingkungan 

dan lahan di Dusun Sorogaten dan 

Kaliberot. Prospek dan potensi produksi 

jahe cukup tinggi, misalnya jenis jahe gajah 

mencapai 25 ton/hektar bahkan dengan 

teknologi intensif hasil produksi bisa 

mencapai 60 ton/hektar (Galeriukm, 2009). 

Oleh karena itu jahe dapat dikembangkan 

sebagai salah satu komoditas unggulan 

yang mampu memberikan harapan dan nilai 

ekonomis yang tinggi. 

Prospek usaha jahe memiliki masa 

depan yang cukup cerah. Jahe banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan campuran 

makanan, minuman, kosmetika dan bahan 

baku dalam kegiatan industri. Semakin 
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pesatnya kegiatan industri obat-obatan 

modern, tradisional dan industri-industri lain 

yang bermunculan dengan menggunakan 

bahan baku jahe menyebabkan permintaan 

komoditi ini cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun. 

Jahe tidak hanya berprospek di 

dalam negeri saja tetapi juga memiliki 

peluang besar untuk diserap oleh pasar 

internasional. Segala macam jenis jahe 
berpotensi sebagai komoditas ekspor 

yang dikirim dalam bentuk segar, kering, 

asinan, minyak atsiri dan oleoresin. Negara 

pengimpor jahe gajah saat ini adalah 

Singapura, Jepang, Jerman, USA, Kanada, 

Maroko, Perancis, Hongkong dan Belanda. 

Dengan demikian usaha jahe memiliki 

prospek dan potensi usaha yang cukup 

menjanjikan (Galeriukm, 2009). 

Jahe sebagai salah satu rempah-

rempah yang penting, rimpangnya banyak 

digunakan sebagai bumbu masak, pemberi 

rasa dan aroma pada biskuit, permen, 

kembang gula dan minuman. Jahe juga 

digunakan pada industri obat, minyak 

wangi, dan jamu tradisional, diolah menjadi 

asinan jahe, dibuat acar, lalap, bandrek, 

sekoteng dan sirup.  

Dewasa ini para petani cabe 

menggunakan jahe sebagai pestisida alami. 

Dalam perdagangan jahe dijual dalam 

bentuk segar, kering, jahe bubuk dan 

awetan jahe. Disamping itu terdapat hasil 

olahan jahe seperti minyak astiri dan 

koresin yang diperoleh dengan cara 

penyulingan yang berguna sebagai bahan 

pencampur dalam minuman beralkohol, es 

krim, campuran sosis dan lain-lain (Anonim, 

2012). 

Analisis usaha budidaya jahe gajah 

pada lahan sekitar 6 haakan memberikan 

estimasi profit sebesar Rp 

51.082.000,00/bulan. Pada kondisi ini, 

dengan modal awal senilai Rp 

1.383.060.000,00 akan dapat kembali 

dalam waktu 28 bulan (2 tahun lebih 4 

bulan) (Galeriukm, 2009). 

 

II. METODE 

A.Penentuan khalayak sasaran 

   Khalayak sasaran ditentukan setelah 

dilakukan survei di beberapa lokasi dan 

mempelajari monografi desa. Metode yang 

digunakan dalam kegiatan ini adalah 

metode survei dan wawancara tidak 

terstruktur untuk mejajagi minat kelompok 

sasaran.Kelompok yang berminat dan 

merespon rencana program pengabdian 

serta kondisi wilayah yang sesuai dengan 

tujuan program dipilih sebagai sasaran 

pengabdian.  

B. Waktu dan Tempat Pengabdian 

  IbM ini dilaksanakan di dua dusun 

yaitu Sorogaten, desa Donomulyo, 

kecamatan Nanggulan, kabupaten 

Kulonprogo dan dusun Kaliberot, desa 

Argomulyo, kecamatan Sedayu, Kabupaten 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kegiatan dilaksanakan dari bulan Maret 

sampai dengan Desember tahun 2013. 
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C. Bahan dan Alat 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam 

pengabdian masyarakat ini terdiri dari bibit 

jahe emprit, jahe gajah dan jahe merah, 

pupuk kandang, pupuk NPK, rimpang jahe 

konsumsi, tepung terigu dan tepung 

tapioka, gula, mentega, air, telur, baking 

powder, garam, daun sereh, daun pandan 

dan kayu manis. 

 Alat-alat yang digunakan terdiri dari 

LCD projector, cangkul untuk olah tanah, 

sabit, oven, timbangan roti, pisau, wajan 

kompor, panci, pengukus, mixer, loyang, 

baskom dan solet. 

D. Pelaksanaan kegiatan 

Kegiatan yang dilakukan sebagai 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan 

mitra adalah : 

1. Penyuluhan 

Kegiatan ini dilakukan dengan 

memberikan pengetahuan kepada 

mitra tentang: a. Intensifikasi lahan 

marjinal pada 

tegalan/ladang/pekarangan; 

b.Budidaya tanaman jahe emprit, 

jahe gajah ataupun jahe merah.c. 

Penentuan klasifikasi mutu jahe.d. 

Pengolahan berbagai produk dari 

rimpang jahe dan pengemasan; d. 

Manajemen produksi dan usaha. 

2. Pelatihan produksi 

Kegiatan dilakukan dengan 

memberikan pelatihan berupa : a. 

Budidaya jahe berupa demonstrasi 

plot (demplot); b. Pelatihan 

penentuan kelas mutu jahe; 

c.Pengolahan rimpang jahe yaitu 

pelatihan pembuatan makanan (kue 

kering, manisan) minuman (sirup 

jahe, jahe instan, gula jahe) ataupun 

bahan baku industri/obat-obatan 

(simplisia jahe, bubuk jahe); 

d.Pengemasan produk pangan 

olahan. 

3. Pendampingan 

Mitra setelah memperoleh pelatihan 

produksi, selanjutnya melakukan 

praktek produksi. Selama praktek 

produksi, tim pelaksana IbM 

melakukan pendampingan kegiatan 

praktek. 

4. Pengembangan motivasi usaha 

Selain diberi pelatihan dalam hal 

budidaya tanaman jahe dan 

pengolahan rimpang jahe menjadi 

produk olahan berupa makanan dan 

minuman, mitra diberi motivasi 

usaha melalui kegiatan achivement 

motivation training (AMT).  

5. Kunjungan belajar ke industri 

pengolahan produk jahe di Blabak, 

Magelang. 

6. Sertifikasi produk panganolahan 

berupa P-IRT. 
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    Bagan metode pelaksanaan kegiatan 

seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pendampingan 
 

 

 

 
 

 

 
Gambar: alur pelaksanaan kegiatan IbM di 
dusun Sorogaten dan Kaliberot 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Program IbM di dusun Sorogaten, 

Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo dan 

dusun Kaliberot, Argomulyo, Sedayu, 

Bantul diawali dengan sosiolisasi kegiatan 

kepada mitra pada tanggal 6 Maret 2013. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai 

dengan akhir program (Desember 2013) 

adalah : 

 

A. Pelatihan Budidaya Tanaman Jahe 
Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemanfaatan lahan 

tegalan/ladang untuk membudidayakan 

jahe sebagai salah satu alternatif jenis 

tanaman selain tanaman yang sudah 

biasa diusahakan oleh para petani. 

Target kagiatan ini adalah mitra mampu 

memanfaatkan lahan tegalan lebih 

optimal dan mampu membudidayakan 

jahe secara baik dan benar. 

Kegiatan pelatihan budidaya 

tanaman jahe meliputi penyuluhan dan 

demonstrasi plot. Bahan dan alat yang 

digunakan dalam penyuluhan adalah : 

LCD projector, layar, dan materi 

penyuluhan. Materi penyuluhan terdiri 

atas dua topik yaitu : 

1. Pemanfaatan Lahan Bawah 

Tegakan 

2. Budidaya Tanaman Jahe 

   

Setelah diberikan penyuluhan, 

selanjutnya diadakan demontrasi plot 

penanaman jahe di lahan seluas sekitar 

500 m2 milik salah satu peserta 

kegiatan IbM. Bahan dan alat yang 

dipakai dalam demontrasi plot adalah 

bibit jahe gajah, emprit, dan merah, 

pupuk kandang, pupuk NPK, cangkul, 

tempat penyemaian. 

Hasil demonstrasi plot 

menunjukkan hasil yang baik, hal ini 

ditunjukkan oleh kondisi pertanaman 

jahe yang cukup  baik beberapa 

minggu setelah penanaman. 

    Sosialisasi program IbM 

Dusun Sorogaten Dusun  Kaliberot 

Penyuluhan budidaya dan 
pengolahan jahe 

Dusun Kaliberot 

Pelatihan pengolahan aneka 
produk jahe 

Dusun Sorogaten 

Studi 
banding/kunjungan 

Monevin & monev 
Dikti 
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Hasil demplot belum sampai 

panen karena pada saat tanaman 

berumur 6 bulan lahan mengalami 

kekeringan akibat musim kemarau 

sehingga rimpang jahe belum tidak 

berkembang secara maksimal. 

 

B. Pelatihan Pengolahan Rimpang Jahe 
Kegiatan pelatihan pengolahan 

rimpang jahe menjadi produk olahan 

berupa minuman dan makanan diikuti 

oleh ibu-ibu anggota kelompok tani. 

Tahap pertama pelatihan pengolahan 

rimpang jahe adalah pembuatan jahe    

Bahan yang dipakai antara lain 

rimpang jahe emprit, daun sereh, daun 

pandan, kopi, garam, gula, dan lain-lain 

Alat yang dipakai antara lain blender, 

pisau, kain saring, kompor dan tabung 

gas, wajan, panci. Dalam pelatihan 

pengolahan rimpang     jahe tahap 

pertama ini peserta dibagi menjadi dua 

kelompok, kelompok pertama latihan 

membuat jahe instant dan kelompok 

kedua membuat sirup jahe . Pelatihan 

sirup jahe dan instan jahe ini berhasil 

dengan baik, kelompok dapat membuat 

sirup maupun instan sesuai dengan 

standar yang telah disusun. 

Pelatihan berikutnya 

dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 

2013 di dusun Sorogaten dengan 

materi Pembuatan Kue dan Manisan 

Jahe. Pelatihan diikuti 14 orang 

anggota kelompok wanita tani Lestari 

Mulyo. Hasil pelatihan produk kue dan 

manisan jahe menunjukkan, berhasil 

baik pada produk kue namun kurang 

berhasil pada produk manisan. Hal ini 

disebabkan adanya gangguan pada 

oven yang digunakan pada saat 

pelatihan, ada keseulitan pengaturan 

panasnya.  

Pada tanggal 14 November 

2013, mitra IbM diberi pelatihan 

pembuatan beberapa jenis olahan kue 

dan roti. Kegiatan ini untuk memberikan 

pengetahuan aneka olahan rimpang 

jahe yang lain. Setelah beberapa kali 

memperoleh pelatihan pengolahan 

rimpang jahe menjadi produk olahan 

makanan dan minuman, maka 

selanjutnya mitra diminta untuk 

mempraktekkan dengan pendampingan 

oleh Tim Pelaksana IbM.  

Pada tanggal 15 November 

2013 tim dari LPPM UMB Yogyakarta 

melakukan monevin kegiatan IbM di 

dusun Sorogaten, Donomulyo, 

Nanggulan, Kulon Progo.  Pada waktu 

yang sama dilakukan serah terima 

barang peralatan pengolahan rimpang 

jahe dari Ketua Tim Pelaksana IbM 

kepada Ibu kepala dusun sebagai wakil 

kelompok wanita tani Lestari Mulyo, 

Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan, 

Kulon Progo. Kegiatan IbM ini selain 

dilaksanakan di dusun Sorogaten, 

Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo 

juga diadakan di dusun Kaliberot, 

Argomulyo, Sedayu, Bantul. Kegiatan 

diawali dengan penyuluhan pengolahan 

rimpang jahe, dilanjutkan pelatihan 
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pembuatan sirup jahe dan kue jahe. 

Pada tanggal 22 November 2013 

reviwer DP2M Ditjen Dikti melakukan 

kunjungan ke lokasi kegiatan IbM di 

Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan, 

Kulon Progo dalam rangka monitoring 

dan evaluasi (monev) kegiatan IbM. 

Reviewer DP2M didampingi Tim 

Pelaksana IbM diterima oleh Ketua 

Kelompok Tani (Bapak Kusman) dan 

para peserta pelatihan pengolahan 

rimpang (ibu-ibu kelompok wanita tani 

Lestari Mulyo). Gambar 21 

menunjukkan suasana monev oleh 

DP2M. 

Pelatihan ibu-ibu anggota 

kelompok tani Margomulyo dusun 

Kaliberot, Donomulyo, Nanggulan, 

Kulon Progo dilanjutkan pada tanggal 9 

Desember 2013. Pelatihan berupa 

pembuatan roti kukus dan kue kering 

jahe  

C. Pelatihan analisis usaha dan 
motivasi berusaha 

Program IbM ini selain 

memberikan penyuluhan dan 

pelatihan cara budidaya jahe dan 

pengolahan rimpang jahe, juga 

memberikan pelatihan tentang 

analisis usaha sirup jahe dan 

motivasi usaha. Pelatihan analisis 

usaha dipilih analisis usaha sirup 

jahe karena dari beberapa pelatihan 

pengolahan rimpang jahe menjadi 

olahan makanan dan minuman, 

maka produk yang paling siap 

dikembangkan oleh mitra kelompok 

tani Lestari Mulyo adalah sirup jahe.  

Pelatihan motivasi usaha 

diberikan dalam rangka memberikan 

beberapa kiat untuk meraih 

kesuksesan dalam mengawali suatu 

usaha dan mengembangkan usaha. 

Selama ini mitra kelompok tani lebih 

banyak bekerja di sektor pertanian 

dan usaha industri rumah tangga 

pembuatan sirup jahe merupakan 

usaha yang baru bagi mitra. 

D. Kunjungan ke industri rumah 

tangga sirup jahe  

Pada akhir kegiatan program 

IbM mitra anggota kelompok tani 

diajak mengunjungi industri rumah 

tangga yang memproduksi sirup 

jahe di daerah Blabak, Mungkid, 

Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan 

belajar tersebut dalam rangka 

memberikan wawasan dari suatu 

usaha sirup jahe dengan harapan 

peserta pelatihan dapat belajar 

suatu usaha dan pemasaran sirup 

jahe. 

Hasil dari kunjungan tersebut 

peserta program IbM banyak 

memperoleh informasi tambahan 

dalam pembuatan sirup jahe selain 

dari materi yang telah diberikan 

selama pelatihan. Informasi penting 

yang lain adalah bagaimana usaha 

untuk memasarkan produk sirup 

jahe dan menjaga kualitas sirup 

jahe. 
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IV. KESIMPULAN  

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

program IbM ini adalah : 

1.  Mitra telah dapat membudidayakan 

tanaman jahe. 

2.  Mitra telah dapat membudidayakan 

tanaman jahe. 

3.  Minat mitra untuk memperoleh 

pelatihan pengolahan rimpang jahe 

menjadi produk olahan jahe yang 

lain sangat besar.  

4.  Mitra telah berhasil mengolah 

rimpang jahe menjadi berbagai 

produk olahan minuman dan 

makanan. 

5.  Mitra telah berhasil mengolah 

rimpang jahe menjadi berbagai 

produk olahan minuman dan 

makanan. 

6.  Mitra telah berhasil mengolah 

rimpang jahe menjadi berbagai 

produk olahan minuman dan 

makanan. 

7.  Mitra bersepakat akan melanjutkan 

hasil pelatihan menjadi usaha 

bersama dan diawali dengan 

memproduksi sirup jahe.   

8.  SP-IRT dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kulon Progo pada saat 

ini sedang dalam proses. 
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EFEKTIVITAS FUSARIUM OXYSPORUM F. Sp. CEPAE AVIRULEN 
DALAM MENGENDALIKAN PENYAKIT LAYU FUSARIUM PADA CABAI 

 

EFFECTIVENESS OF AVIRULENT FUSARIUM OXYSPORUM F. Sp. CEPAE IN 
CONTROLLING FUSARIUM WILT DISEASE ON CHILI 
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b_nugr@yahoo.com 

 
ABSTRACT 

 Fusarium wilt disease on chile, caused by Fusarium oxysporum f.sp. capsici, is a serious 
disease which can decrease growth, yield quantity and quality of pepper, and threaten chili 
production in Indonesia.  The disease is difficult to control because of the presence of the 
pathogen in the xylem so that it can not be reached by fungicide.  Biological control by using 
avirulent then becomes a good alternative to control the disaese due to its effectiveness in 
controlling moler disease on shallot.  This study was done to know the effectiveness of avirulent 
Fusarium oxysporum f. sp. cepae formulated in zeolite powder in controlling fusarium wilt on 
chili.  This experiment was single factor arranged in Randomized Completely Block Design with 
3 replications.   The treatment was A = control, B = the use of the formulated avirulent Fusarium 
oxysporum f. sp. cepae 0,4 g/plant, and C = the use of the formulated Gliocladium sp. 0,5 
g/plant.  Four-week chili seedling of Lado variety was planted with 60 x 40 cm plant spacing.  
Before planting, the formulated biocontrol agents were applied by placing them in the planting 
hole as much as the dose used in the treatment. Disease intensity and yield variables (fruit 
number/plant, fruit weight/plant, and fruit length and diameter) were observed.  Data was 
analyzed using ANOVA. The results showed that the effectiveness of avirulent Fusarium 
oxysporum f. sp. cepae could not be evaluated due to the very low disease intensity in the field.  
The use of biocontrol agents did not affect the yield. 
 
Keywords:  Fusarium wilt, chili, avirulent Fusarium oxysporum f. sp. cepae, disease intensity 
 
 

 

PENDAHULUAN 
Penyakit layu Fusarium yang 

disebabkan oleh jamur Fusarium 

oxysporum f. sp. capsici merupakan 

penyakit yang serius yang dapat 

menurunkan pertumbuhan, hasil buah, 

kualitas, dan dapat mengancam produksi 

cabai.  Jamur patogennya masuk ke dalam 

jaringan pembuluh melalui jaringan akar 

dan selanjutnya menggunakan pembuluh 

xilem sebagai jalan untuk secara cepat 

mengkoloni tanaman sehingga 

menyebabkan gejala layu yang khas 

(Wongpia & Lomthaisong, 2010). 

 Penyakit layu fusarium sulit 

dikendalikan dengan cara kimiawi, karena 

patogennya berada di dalam jaringan 

pembuluh kayu tanaman inangnya 

sehingga tidak bisa dijangkau oleh 

fungisida.  Selain itu Fusarium oxysporum 
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merupakan spesies jamur yang mampu 

mendetoksifikasi fungisida melalui konversi 

biologis sehingga menyebabkan munculnya 

resistensi terhadap fungisida (Dekker, 1976 

cit. Wongpia & Lomthaisong, 2010).  Jamur 

ini juga mampu bertahan hidup di dalam 

tanah selama beberapa tahun.   

Namun demikian, penggunaan 

pestisida untuk mengendalikan penyakit-

penyakit pada tanaman cabai masih 

dominan dilakukan, bahkan dengan 

frekuensi dan dosis penggunaan yang lebih 

tinggi dari anjuran.  Hal itu menjadi 

penyebab banyaknya kasus keracunan 

pestisida pada para petani cabai.  Hasil 

penelitian Afriyanto (2008) menyebutkan 

bahwa dari 110 sampel petani cabai di 

Desa Candi, Bandungan, Semarang, 

berdasarkan hasil pemeriksaan darah, 

terdapat 26% petani yang mengalami 

keracunan berat.  Sedangkan, petani yang 

memiliki  kadar kholinesterase berpotensi 

keracunan (keracunan ringan) sebanyak 

74%.   

Resistensi jamur F. oxysporum juga 

sudah ditemukan pada beberapa forma 

spesiales.  Sebagai contoh, Chung et al. 

(2009) melaporkan bahwa F. oxysporum f. 

sp. gladioli dan F. oxysporum f. sp. lilii 

penyebab busuk pangkal batang pada 

bunga glaidiol dan lili telah resisten 

terhadap fungisida benzimidazol, benomil, 

dan tiabendazol.  Dengan demikian, selain 

tidak efektif, penggunaan fungisida justru 

akan menyebabkan pencemaran 

lingkungan.  Oleh karena itu perlu 

dikembangkan cara pengendalian yang 

lebih efektif dan lebih ramah lingkungan. 

 Pengendalian hayati dengan 

memanfaatkan agens hayati merupakan 

metode yang prospektif sejalan dengan 

berkembangnya pertanian organik.  

Beberapa agens hayati telah diteliti dan 

telah menunjukkan efektivitasnya dalam 

menekan intensitas penyakit layu Fusarium.  

Namun demikian, kebanyakan hasil 

penelitian tersebut masih terbatas dalam 

tingkat uji efikasi dan belum banyak hasil 

penelitian yang bersifat aplikatif di 

lapangan.  Para petani masih mengalami 

kesulitan dalam memanfaatkan dan 

mengaplikasikan agens hayati tersebut di 

lapangan karena kebanyakan agens hayati 

belum diformulasikan dalam bentuk yang 

mudah dan murah digunakan oleh petani.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan 

dikaji efektivitas agens hayati Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae avirulen yang telah 

diformulasikan dalam bentuk pestisida 

mikrobial yang mudah dan murah untuk 

digunakan.   

 

BAHAN DAN METODE 
1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium 

Proteksi Tanaman, Fakultas Agroindustri, 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan di 

lahan petani di dusun Klepu, Kr XI, 

Sendang Mulyo, Minggir, Sleman, 

Yogyakarta mulai Maret sampai dengan 

September 2011. 
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2. Bahan dan Alat 
Bahan dan alat yang digunakan 

adalah bibit cabai varietas Lado, pestisida 

mikrobial berbahan aktif F. oxysporum f. sp. 

cepae avirulen (Foc33) dan Gliocladium sp. 

(Anfus), pupuk kandang sapi, urea, SP-36, 

KCl,  mulsa plastik hitam perak, cangkul, 

koret, timbangan, dan alat bantu lainnya. 
3.  Cara Pelaksanaan 
a. Persiapan lahan, penanaman, 

pemupukan 

Lahan diolah dengan pencangkulan, 

dibersihkan dari gulma, dan dibuat 

bedengan-bedengan sebanyak 9 buah 

dengan ukuran masing-masing 1 x 6 m 

yang terbagi kedalam 3 blok.   Jarak antar 

bedeng adalah 30 cm sedangkan jarak 

antar blok adalah 50 cm.  Sebelum 

dilakukan penanaman, bedeng yang telah 

disiapkan ditutupi dengan mulsa plastik 

hitam perak.  Bibit yang ditanam adalah 

bibit yang telah berumur satu bulan.  Jarak 

tanam yang digunakan adalah 60 x 40 cm, 

sehingga populasi tanamannya adalah 280.  

Pupuk dasar yang diberikan adalah pupuk 

NPK organik Golden sebanyak 5 g per 

tanaman.  Pupuk susulan dilakukan pada 

umur 1 minggu setelah tanam dengan 

pupuk NPK Ponska sebanyak 2 g per 

tanaman. 

b. Perlakuan  

Penelitian ini adalah percobaan 

faktor tunggal dengan 3 perlakuan yang 

disusun dalam Rancangan Acak Kelompok 

Lengkap dengan 3 blok.  Perlakuan yang 

dimaksud adalah: 

A =  Kontrol 

B = Pemberian pestisida mikrobial 

Foc33 berbahan pembawa 

zeolit dengan bahan aktif F. 

oxysporum f. sp. cepae avirulen 

dosis 0,4 g/tanaman 

C = Pemberian pestisida mikrobial 

berbahan aktif Gliocladium sp. 

(Anfus) sebanyak 0,5 g/tanaman 

Pemberian pestisida mikrobial 

dilakukan pada saat tanam dengan cara 

penaburan pada lubang tanam sebelum 

bibit ditanam. 

c.  Pemeliharaan 
Pemeliharaan dilakukan agar 

tanaman dapat tumbuh baik selama 

penelitian.  Pemeliharaan yang dilakukan 

meliputi pengairan, pengendalian hama, 

pemupukan susulan, dan juga pengajiran.  

Pengairan dilakukan karena setelah 

penanaman memasuki musim kemarau 

sehingga tanah menjadi kering.  

Pengendalian hama yang dilakukan adalah 

secara fisik dengan memberi selang plastik 

pada pangkal batang tanaman untuk 

menghindari serangan ulat tanah.  

Pengajiran dilakukan untuk menopang 

tegaknya tanaman agar tidak roboh. 

d. Pengamatan 
Pengamatan dilakukan untuk 

memperoleh data sebagai berikut: 

d. 1. Intensitas penyakit layu 

fusarium 
Pengamatan dilakukan setiap 

minggu mulai umur 2 minggu 

setelah tanam sampai dengan 

panen pertama.   Intensitas 

penyakit dihitung dengan rumus: 
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  a 

IP =  ------ x 100 %,  

b 

dengan keterangan 

IP = intensitas penyakit,  

a = jumlah tanaman yang 

menunjukkan gejala 

penyakit, dan  

b = jumlah tanaman yang 

diamati. 

d.2. Bobot buah per tanaman 

d.2.1.  Bobot buah per panen 
Bobot buah per panen 

diperoleh dengan 

menimbang bobot buah 

setiap kali panen dari 10 

tanaman contoh per 

perlakuan.  Panen 

dilakukan sebanyak 4 kali 

dengan selang waktu 7 hari. 

d.2.2. Bobot buah total per 
tanaman  

Bobot buah total diperoleh 

dengan menjumlah seluruh 

bobot buah dari empat kali 

panen yang sudah 

dilakukan. 

d.3. Jumlah buah per tanaman 
d.3.1.  Jumlah buah per panen 

Jumlah buah per panen  

diperoleh dengan 

menghitung seluruh buah    

tiap kali panen per tanaman  

dari 10 tanaman contoh per 

perlakuan.  Panen 

dilakukan sebanyak 4 kali. 

d.3.2.  Jumlah buah total per 
tanaman 

Jumlah buah total diperoleh 

dengan menjumlah seluruh 

buah dari empat kali panen 

yang sudah dilakukan. 

d.4. Panjang dan diameter buah 

per panen 
Data diperoleh dengan 

mengukur panjang dan diameter 

buah tiap panen dari 10 tanaman 

contoh per perlakuan. 

Data yang diperoleh dikumpulkan dan 

dianalisis dengan analisis varians dan 

apabila terdapat beda nyata dilanjutkan 

dengan DMRT (Duncan Multiple Range 

Test) (p=0,05%). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Intensitas penyakit layu Fusarium 

Perkembangan penyakit dididukung 

oleh cuaca yang lembab, sehingga selama 

musim hujan intensitas penyakit biasanya 

lebih tinggi karena terjadinya infeksi baru. 

Penyakit layu Fusarium banyak terdapat di 

pertanaman yang terlalu rapat dengan 

drainase yang kurang baik (Semangun, 

1996).  Menurut Gunadi (1997), jika 

kelembaban relatif tinggi (>80%) selema 

beberapa waktu, aktivitas F. oxysporum 

akan meningkat sehingga intensitas 

penyakitnya pun meningkat.   

Jamur F. oxysporum berkembang 

dengan baik  pada suhu antara 25 - 32 °C 

dan kemasaman tanah dengan pH 5,0-5,6 

(Varela and Seif, 2004 cit. Sinaga, 2011).  

Suhu optimal untuk pertumbuhan jamur 
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adalah 24-27oC sehingga penyakit ini 

banyak dijumpai di dataran rendah, 

terutama di daerah yang drainasenya 

kurang baik (Piay et al., 2010).   

Tanaman yang sehat dapat 

terinfeksi patogen penyakit layu jika tanah 

tempat tumbuhnya tanaman cabai telah 

terkontaminasi atau terinfestasi oleh jamur 

patogennya.  Jamur patogen dapat 

menyerang tanaman dengan tabung 

kecambahnya atau miseliumnya melalui 

akar.   Akar dapat terinfeksi langsung 

melalui ujung akar, atau melalui luka-luka 

pada akar, atau luka akibat terbentuknya 

akar-akar lateral.  Sekali patogen dapat 

masuk ke dalam jaringan tanaman, 

miselium tumbuh menembus jaringan ke 

kortek secara intereluler (Agrios, 1988).  

Lahan tempat penelitian dilakukan 

merupakan lahan yang sebelumnya sering 

ditanami cabai dan gejala penyakit layu 

senantiasa teramati pada pertanaman cabai 

tersebut.  Hal itu menunjukkan bahwa tanah 

tersebut telah terinfestasi oleh jamur 

patogennya.  Harapannya, penyakit layu 

juga akan muncul pada pertanaman cabai 

yang digunakan untuk penelitian.   

Namun demikian, intensitas penyakit 

layu yang teramati di lapangan sangat 

rendah.  Gejala penyakit layu Fusarium 

hanya ditemukan pada petakan kontrol 

ketika tanaman sudah berbuah.  Gejala 

awal yang terlihat adalah seluruh daun 

kelihatan agak menguning, layu tetapi  tetap 

menempel pada tanaman.    Pada gejala 

lanjut, tanaman akhirnya mati dan buah 

yang terbentuk tetap berwarna hijau karena 

tidak mampu mencapai tingkat pemasakan 

dengan perubahan warna menjadi merah. 

Rendahnya intensitas penyakit 

tersebut diduga karena kondisi lingkungan 

yang tidak mendukung untuk terjadinya 

penyakit.  Penanaman cabai dilakukan 

pada akhir bulan Maret yang walaupun 

pada awalnya masih sering turun hujan 

tetapi sebagian besar waktu ketika tanaman 

di lapangan telah memasuki musim 

kemarau.  Menurut Agrios (1988), penyakit 

tanaman dapat terjadi apabila terdapat tiga 

komponen yang berinteraksi sedemikian 

rupa sehingga mendukung terjadinya 

penyakit tersebut.  Ketiga komponen itu 

adalah tanaman, patogen, dan lingkungan 

yang dikenal dengan konsep segitiga 

penyakit atau disease triangle.   Walaupun 

tanaman dalam kondisi rentan, patogen 

bersifat virulen, tetapi jika kondisi 

lingkungan tidak mendukung maka penyakit 

tanaman tidak akan terjadi atau intensitas 

penyakit menjadi sangat rendah seperti 

yang terjadi dalam penelitian ini.   

 

2. Parameter hasil  
a. Panjang Buah 

Panen dilakukan sebanyak empat 

kali dengan selang waktu panen 7 hari 

mengingat pada panen keempat sudah 

terjadi penurunan hasil dan pengaruh 

perlakuan sudah dapat ditentukan.  Buah 

yang dipanen adalah buah yang masak 

dengan ukuran buah yang telah mencapai 

maksimum dan warna buah merah merata.  

Panen pertama dilakukan pada umur 

kurang lebih 100 hari setelah tanam.  Umur 
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panen cabai dapat bervariasi tergantung 

pada varietas, waktu penanaman, teknik 

budidaya, dan lingkungan atau lokasi 

penanaman. Sebagai contoh, Kirana dan 

Sofiari (2007) mendapatkan bahwa 

beberapa cabai hasil silangan yang diuji 

dari 5 genotip tetuanya mempunyai umur 

panen bervariasi antara 126-145 hari 

setelah tanam.  Sementara itu Soetiarso et 

al. (2011) mendapatkan bahwa varietas 

Tanjung-2 sudah dapat dipanen pada umur 

70 hari setelah tanam. 

Ukuran buah yang dipanen juga 

bervariasi, tergantung pada varietas, teknik 

budidaya, waktu penanaman, dan 

lingkungan.  Dari penelitian, panjang buah 

setiap panen pada masing-masing 

perlakuan disajikan dalam Tabel 1.  

Perlakuan yang diberikan tidak 

berpengaruh terhadap panjang buah dari 

panen pertama hingga panen keempat.   

 

Tabel 1.  Panjang buah cabai dari panen pertama hingga panen  

keempat pada setiap perlakuan (cm) 

Panen ke 
Perlakuan 

1 2 3 4 

Kontrol 11,514a 9,959a 8,147a 7,597a 

Foc33 11,446a 10,491a 8,226a 7,879a 

Anfus 11,530a 10,574a 8,217a 7,771a 

                        Keterangan:  huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan 
                                             tidak beda nyata menurut uji DMRT taraf 5% 

  
Pada semua perlakuan, panjang 

buah tertinggi diperoleh pada panen 

pertama dengan rata-rata kurang lebih 11 

cm.   Panjang buah pada panen berikutnya 

terus menurun dan pada panen keempat 

panjang rata-rata buah hanya sekitar 7 cm.  

Panjang buah merupakan salah satu kriteria 

yang mempengaruhi minat konsumen 

terhadap cabai.  Cabai yang diminati oleh 

konsumen adalah yang mempunyai 

panjang antara 10-12 cm (Ameriana, 2000 

cit.  Kirana dan Sofiari, 2007).   Dalam 

penelitian ini, cabai yang mencapai ukuran 

10-12 cm hanya diperoleh dari panen 

pertama.  Panjang buah cabai terutama 

tergantung dari varietas cabai yang 

ditanam.  Hasil penelitian Soetiarso et al. 

(2011), menunjukkan bahwa dua varietas 

yang diuji yaitu Hot Chili dan Tanjung-2 

masing-masing mempunyai panjang buah 

rata-rata 11,16 dan 11,11 cm.  

b. Diameter buah 
Diameter buah cabai dari panen 

pertama hingga panen keempat disajikan 

dalam Tabel 2.  Perlakuan yang diuji tidak 

berpengaruh nyata terhadap diameter buah  

Diameter buah juga merupakan kriteria 

yang mempengaruhi konsumen untuk 

memilih cabai.  Cabai yang diminati oleh 

konsumen adalah yang mempunyai 
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diameter antara 1,0-1,5 cm (Ameriana, 

2000 cit.  Kirana dan Sofiari, 2007).    

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa diameter cabai yang dipanen tidak 

ada yang mencapai 1 cm.  Diameter cabai 

tertinggi diperoleh pada cabai panen 

pertama dengan kisaran 0,731 cm pada 

perlakuan Anfus dan 0,754 cm pada 

kontrol, tetapi antar perlakuan tidak berbeda 

nyata untuk setiap pengamatan (Tabel 2).  

Diameter cabai untuk panen berikutnya 

cenderung menurun untuk semua 

perlakuan. 

 

Tabel 2.  Diameter buah cabai dari panen pertama hingga panen keempat  

pada setiap perlakuan (cm) 

Panen ke 
Perlakuan 

1 2 3 4 

Kontrol 0,754a 0,711a 0,643a 0,700a 

Foc33 0,737a 0,710a 0,662a 0,697a 

Anfus 0,731a 0,718a 0,707a 0,692a 

                       Keterangan:  huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan 
                                            tidak beda nyata menurut uji DMRT taraf 5% 

  

Diamater buah juga tergantung dari 

varietas atau jenis cabai yang ditanam.  

Jenis cabai merah keriting biasanya 

mempunyai diameter yang lebih kecil 

dibandingkan dengan jenis cabai merah 

biasa.  Sebagai contoh, cabai merah 

keriting varietas TM 999 mempunyai 

diameter buah rata-rata 1,3 cm, sedangkan 

cabai merah teropong varietas Inko Hot 

mempunyai diameter buah rata-rata 2,1 cm 

(Piay et al., 2010).  Sementara itu, hasil 

penelitian Soetiarso et al. (2011) 

menunjukkan bahwa diameter buah 

varietas Hot Chili dan Tanjung-2 masing-

masing adalah 1,66 dan 1,62 cm.   

Penurunan ukuran buah dari panen 

pertama hingga panen keempat baik dalam 

hal panjang dan diameter berkaitan dengan 

kemampuan berproduksi dari tanaman itu 

sendiri.   Panen pertama dilakukan ketika 

tanaman belum memasuki fase senesen 

sehingga penumpukan fotosintat masih 

berlangsung dengan baik.  Jumlah buah 

yang terbentuk dan yang dapat dipanen 

juga masih rendah sehingga distribusi 

fotosintat untuk masing-masing buah 

menjadi lebih banyak.  Hal ini yang diduga 

menyebabkan ukuran buah baik panjang 

dan diameternya yang tertinggi diperoleh 

pada panen pertama. 

c. Jumlah Buah 

Jumlah buah per tanaman untuk 

setiap kali panen pada setiap perlakuan 

disajikan dalam Tabel 3.  Perlakuan yang 

digunakan tidak berpengaruh nyata 

terhadap jumlah buah pada setiap kali 

panen.  Tidak seperti variabel panjang buah 

dan diameter buah, jumlah buah maksimum 
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diperoleh bukan pada panen pertama 

melainkan pada panen ketiga.  Pada panen 

pertama, jumlah buah yang diperoleh 

adalah yang terendah.  Hal ini wajar karena 

ketika fotosintas didistribusikan pada jumlah 

buah yang sedikit, maka setiap buah 

memperoleh bagian yang lebih banyak 

sehingga pada panen pertama diperoleh 

jumlah buah yang terendah tetapi dengan 

ukuran buah (panjang dan diameter) buah 

yang tertinggi.  Sebaliknya, ketika jumlah 

buah tertinggi diperoleh pada panen ketiga, 

maka diperoleh panjang dan diameter buah 

yang terendah.  

 

Tabel 3.  Jumlah buah cabai per tanaman dari panen pertama hingga  

panen keempat pada setiap perlakuan 

Panen ke 
Perlakuan 

1 2 3 4 

Kontrol 5,200a 6,933a 50,100a 15,625a 

Foc33 6,400a 7,633a 41,833a 16,615a 

Anfus 5,133a 5,450a 38,600a 12,767a 

                           Keterangan:  huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan 
                                                tidak beda nyata menurut uji DMRT taraf 5% 

 

 

Jumlah buah yang dihasilkan dipengaruhi 

oleh banyak faktor seperti potensi hasil 

tanamannya, teknik budidaya yang 

diterapkan, dan juga faktor lingkungan.  

Sebagai contoh, hasil penelitian Sumarni et 

al., (2010) menunjukkan bahwa 

penggunaan pupuk kandang yang berbeda 

memberikan jumlah buah yang berbeda.  

Jumlah buah tertinggi diperoleh pada 

penggunaan pupuk kandang ayam 

dibandingkan dengan penggunaan pupuk 

kandang kuda dan sapi.  Hal ini disebabkan 

kandungan C organik, N, P, dan K dalam 

pupuk kandang ayam adalah yang tertinggi. 

Namun demikian, jika kandungan hara 

sudah cukup tinggi di dalam tanah, 

penambahan pupuk sampai dosis tertentu 

tidak memberikan pengaruh.   

 Jumlah buah total yang diperoleh 

dari empat kali panen untuk setiap 

perlakuan juga menunjukkan tidak berbeda 

nyata.  Jumlah buah total per tanaman pada 

masing-masing perlakuan yaitu 77,858 

untuk kontrol, 72,481 untuk perlakuan 

Foc33, dan  (Tabel 4).  Pengaruh yang tidak 

nyata dari perlakuan yang diuji terhadap 

hasil termasuk variabel jumlah buah 

disebabkan oleh pengaruh langsung dari 

perlakuan terhadap intensitas penyakit yang 

diharapkan muncul ternyata tidak terjadi.  

Kondisi lingkungan saat penelitian 

menyebabkan penyakit layu fusarium hanya 

muncul dengan intensitas yang sangat 

rendah.  Sementara itu, teknik budidaya 

yang diterapkan untuk semua perlakuan 

adalah sama.  
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Tabel 4.  Jumlah buah cabai total per tanaman dari panen pertama hingga  

panen keempat pada setiap perlakuan 

Blok Kontrol Foc33 Anfus 

Total 

Blok 

I 63,175 59,444 71,400 194,019 

II 79,000 74,800 55,200 209,000 

III 91,400 83,200 64,700 239,300 

Jumlah 233,575 217,444 191,300 642,319 

Rerata 77,858a 72,481a 61,950a 214,106 

                         Keterangan:  huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata  
                                              menurut uji  DMRT taraf 5% 

d. Bobot buah 

Bobot buah per tanaman untuk 

setiap kali panen pada masing-masing 

perlakuan disajikan dalam Tabel 5.  

Perlakuan yang diuji tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap bobot buah 

per tanaman.  Bobot buah tertinggi untuk 

setiap perlakuan diperoleh pada panen 

ketiga.  

Bobot buah berkaitan dengan 

variabel hasil yang lain terutama adalah 

variabel jumlah buah.  Jumlah buah yang 

rendah pada awal panen diikuti oleh bobot 

buah yang rendah pula.  Demikian juga, 

jumlah buah tertinggi yang diperoleh pada 

panen ketiga diikuti pula oleh bobot buah 

yang tertinggi.  Menurut Soetiarso et al., 

(2011), ukuran dan bobot buah merupakan 

salah satu standar mutu cabai.  Mutu cabai 

yang lebih baik apabila dengan ukuran 

panjang dan diameter yang sama, 

mempunyai bobot yang lebih ringan, 

sehingga dalam satuan bobot yang sama 

akan diperoleh jumlah buah yang lebih 

banyak. 

 

Tabel 5.  Bobot buah cabai  tanaman dari panen pertama hingga  

panen keempat pada setiap perlakuan 

Panen ke 
Perlakuan 

1 2 3 4 

Kontrol 17,049a 21,216a 107,954a 31,470a 

Foc33 20,197a 23,659a 91,356a 35,722a 

Anfus 16,829a 22,912a 92,495a 33,151a 

                       Keterangan:  huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan  
                                            tidak beda nyata menurut uji DMRT taraf 5% 

 



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 74

Bobot per buah yang diperoleh disajikan 

dalam Tabel 6.  Tabel 6 menunjukkan 

bahwa bobot buah terbesar diperoleh pada 

panen pertama, dan semakin menurun 

pada panen berikutnya.  Bobot per buah 

yang diperoleh termasuk rendah, dan bobot 

tertinggi diperoleh pada perlakuan Anfus 

pada panen kedua yaitu 4,204 g/buah dan 

terkecil diperoleh pada kontrol pada panen 

keempat sebesar 2,014 g/buah.  Hasil 

penelitian Soetiarso et al., (2011) dengan 

dua varietas diperoleh bobot buah yang 

lebih tinggi yaitu sebesar 8,75 g/buah pada 

varietas Tanjung-2 dan 14,02 g/buah pada 

varietas Hot Chili.  

 

Tabel 6.  Bobot per buah  dari panen pertama hingga panen  

keempat pada setiap perlakuan (gram) 

Panen ke 

Perlakuan 1 2 3 4 

Kontrol 3,279 3,060 2,155 2,014 

Foc33 3,156 3,100 2,184 2,150 

Anfus 3,279 4,204 2,396 2,597 

 
Perlakuan yang diuji juga tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel bobot buah total 

pertanaman.  Bobot buah total per tanaman 

disajikan dalam Tabel 7.  Bobot buah total 

masing-masing perlakuan adalah 177,688 g 

untuk kontrol, 170,934 g untuk Foc33, dan 

165,387 g untuk perlakuan Anfus.  Bobot ini 

diperoleh dari 4 kali panen.   

 

Tabel 7.  Bobot  buah total per tanaman  dari panen pertama  

                  hingga panen keempat pada setiap perlakuan (gram) 

Blok Kontrol Foc33 Anfus Total 

I 139,672 149,818 227,515 517,005 

II 191,650 175,511 135,184 502,345 

II 201,743 187,474 133,461 522,678 

Jumlah 533,065 512,803 496,16 1542,028 

Rerata 177,688a 170,934a 165,387a 514,009 

                      Keterangan:  huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan  
                                           tidak beda nyata menurut uji DMRT taraf 5% 

 

Secara umum, perlakuan yang diuji yaitu 

penggunaan agens hayati Foc33 dan Anfus 

tidak bisa diketahui efektivitasnya terhadap 

penyakit layu Fusarium.  Hal ini disebabkan 

sangat rendahnya insidensi penyakit layu 

Fusarium di lapangan akibat kondisi 
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lingkungan yang tidak mendukung untuk 

terjadinya penyakit.  Gejala penyakit hanya 

ditemukan pada dua tanaman di dua petak 

pada blok kontrol ketika tanaman sudah 

berbuah.   

 Pengaruh perlakuan yang tidak 

terlihat pada intensitas penyakit 

menyebabkan tidak beda nyata pada 

variabel hasil.   Pertumbuhan yang merata 

dari pertanaman cabai dan hasil yang tidak 

berbeda nyata kemudian lebih disebabkan 

oleh praktek budidaya yang diterapkan 

adalah sama.  Pengaruh kondisi lingkungan 

terutama suhu dan kelembaban terlihat 

lebih dominan dengan rendahnya intensitas 

penyakit dan rendahnya hasil yang 

diperoleh. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Efektivitas agens hayati Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae avirulen (Foc33) 

yang diformulasikan dengan bahan 

pembawa zeolit dalam mengendalikan 

penyakit layu Fusarium pada cabai 

belum dapat diketahui mengingat selama 

penelitian intensitas penyakit tersebut 

sangat rendah. 

b. Pemberian agens hayati Foc33 dan 

Gliocladium sp. tidak berpengaruh 

terhadap hasil cabai. 

2. Saran 

Untuk mengetahui efektivitas agens 

hayati Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

avirulen (Foc33) dalam mengendalikan 

penyakit moler perlu dilakukan penelitian 

yang sama pada lahan yang terinfestasi 

berat patogen layu Fusarium di musim 

penghujan agar diperoleh intesitas penyakit 

yang tinggi sehingga dapat dilihat kinerja 

agens hatayi yang diuji. 
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ABSTRACT 
Cucumber plants have ample power of adaptation to the environment and does not 

require special care. This plant requires a lot of water, but is very sensitive to the advantages 
and disadvantages of water. The ground has the ability to save a vertisol moisture in high 
ground, but changed very quickly from less became redundant or vice versa. In place of dry soil 
moisture farmer should be maintained always in optimal circumstances. One way of tackling the 
availability of water is the water around watering the plant. The research aims to find out the 
optimum water needs in cucumber plant watering in vertisol. The design used 3 x 4 factorial 
Design arranged in Randomized Complete Block Design with 3 replicates. The first factor is the 
volume of water is made up of three levels, namely 0.5 l; 1 l; 1.5 l, the second factor is the 
frequency of watering water consists of 4 levels, namely twice a day, twice a day once one-time, 
two days, three days at a time. The results showed that on a vertisol water volume 1 l with the 
frequency of twice a day watering is the optimal water needs in watering the cucumbers and 
gives better results. 

 

Keyword: volume, frequency, watering, cucumber. 

 

PENDAHULUAN 
Mentimun merupakan salah satu 

sayuran buah yang banyak diusahakan 

petani dalam berbagai skala usaha tani, 

baik untuk keperluan pasar tradisional, 

swalayan, ekspor, bahkan untuk bahan 

baku industri kosmetika dan obat-obatan. 

Kandungan gizi yang tedapat dalam 

buah mentimun setiap 100 gram bahan 

mentah (segar) adalah energi (kalori) 12 

Cal, protein 0,60 g, lemak 0,20 g, serat 

0,50g, abu 0,40 g, kalsium 19 mg, fosfor 12 

mg, kalium 122 mg, zat besi 0,40 mg, 

natrium 5 mg, vitamin B1 0,02 mg, vitamin 

B2 0,02 mg, niacin 0,10 mg, vitamin C 10 

mg, air 96,10 g (Rukmana, 1994).  

Tanaman mentimun mempunyai 

daya adaptasi yang cukup luas terhadap 

lingkungan tumbuhnya dan tidak 

membutuhkan perawatan khusus. 

Indonesia yang iklimnya panas (tropis), 

mentimun dapat ditanam mulai dataran 

rendah sampai dengan dataran  tinggi ( 

1000 m) dari permukaan laut (Rukmana, 

1994). 

Pada tanah yang beririgasi 

beberapa sentra produsen mentimun 

menanam pada musim kemarau setelah 

tanaman padi, karena pada musim 
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penghujan dapat menyebabkan gugurnya 

bunga. Selain itu tanaman mentimun sangat 

peka terhadap genangan air, sehingga 

dapat menurunkan hasil (Rukmana, 1994).    

Mentimun memiliki akar tunggang dengan 

daya tembus relatif dangkal. Oleh karena itu 

tanaman mentimun termasuk peka terhadap 

kelebihan dan kekurangan air 

(Rukmana,1994). Walaupun tanaman 

mentimun tidak sesuai pada tempat yang 

tergenang air, tetapi tanaman mentimun 

banyak membutuhkan air, terutama dalam 

masa pembentukan buah. Dengan tuntutan 

ini tanaman mentimun banyak ditanam 

pada musim kemarau, yaitu pada bulan 

April sampai Oktober. 

Kekurangan air sangat dirasakan 

oleh petani lahan kering. Tanah bukan 

irigasi di musim kemarau merupakan suatu 

kendala bagi produsen mentimun dalam 

usaha budidayanya, yaitu terbatasnya 

ketersediaan air. Salah satu diantara sekian 

banyak sistim pengairan dalam 

menanggulangi ketersediaan air adalah 

dengan cara penyiraman air di sekitar 

tanaman. 

Tanaman memerlukan air untuk 

kelangsungan hidupnya. Air sebagai 

sumber daya alami utama disamping sinar 

matahari dan zat hara di dalam larutan 

tanah.  Air dalam hal ini berfungsi sebagai 

pelarut unsur hara sehingga dapat diserap 

tanaman dan juga sebagai penetral kadar 

garam yang terlalu tinggi 

(Rismunandar,1984). 

Air dapat menjadi masalah pada 

daerah yang kondisinya kering, karena 

usaha budidaya sering tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik seperti daerah 

lainnya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya 

kandungan lengas tanah akibat proses 

evapotranspirasi yang berlangsung secara 

cepat dan terus menerus sepanjang hari. 

Oleh karena itu perlu adanya pengairan dan 

pemupukan agar tanaman tumbuh dengan 

baik di daerah tersebut (Syamsiah dan Fagi, 

1986).  

Tanah vertisol mempunyai 

kemampuan menyimpan lengas tanah yang 

tinggi, namun sangat cepat berubah dari 

keadaan kurang menjadi berlebihan atau 

sebaliknya (Buringh, 1983). Menurut 

Kartasapoetra dan Mulyani (1991) tanah 

dengan kandungan liat lebih dari 35% 

apabila dijadikan tempat usaha tani kering 

kelembaban tanah harus dipertahankan 

selalu berada dalam keadaan optimal. 

Dengan demikian diharapkan 

penanaman mentimun pada musim 

kemarau pada tanah vertisol dengan sistim 

siraman dapat diketahui kebutuhan air yang 

diperlukan dan frekuensi pemberian air 

yang terbaik bagi tanaman mentimun.  

Dalam kegiatan pertanian dilahan 

kering petani belum tahu pasti berapa 

volume dan frekuensi penyiraman air yang 

efektif, sehingga penggunaan air tidak 

efisien. Informasi tentang kajian volume dan 

frekuensi penyiraman air terhadap hasil 

mentimun masih sangat minim, untuk itu 

petani perlu dikenalkan mengenai volume 
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dan frekuensi penyiraman agar dapat 

memperoleh hasil mentimun yang baik pada 

tanah vertisol. 

 

Materi dan Metode Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan pada 

bulan  April-Mei 2005 di Gunung Bulu, 

Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. 

Ketinggian tempat 75 m dari permukaan 

laut  dengan jenis tanah vertisol. Bahan 

yang digunakan meliputi benih mentimun 

varietas venus, pupuk kandang sapi, pupuk 

urea, TSP, KCl, pestisida dan bambu. Alat 

yang digunakan antara lain penggaris, 

timbangan, oven, drum, pisau, sprayer,  

jangka sorong, ember dan gelas ukur. 

Penelitian menggunakan rancangan 

faktorial 4 x 3 yang terdiri atas 2 faktor 

dengan 3 ulangan yang disusun dalam 

rancangan acak kelompok lengkap.  

Faktor pertama volume air per tanaman 

terdiri atas 3 aras; yaitu V1 = 0,5 liter; V2 = 1 

liter, V3 = 1,5 liter. Faktor kedua frekuensi 

pemberian air per tanaman dengan 4 aras, 

yaitu I1 = sehari dua kali; I2 = sehari satu 

kali; I3 = 2 hari satu kali; dan I4 = 3 hari satu 

kali. Dengan demikian diperoleh 12 

kombinasi perlakuan, yaitu: 

V1I1 V1I4 V2I3 V3I2 

V1I2 V2I1 V2I4 V3I3 

V1I3 V2I2 V3I1 V3I4 

Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan lahan 

Pengolahan tanah dilakukan dengan 

cangkul sampai diperoleh tanah yang 

gembur. Tanah yang sudah diolah 

dibagi menjadi 3 blok, masing-masing 

blok terdiri atas 12 petak dengan 

ukuran 300 cm x 240 cm, tinggi petak 

30 cm. Jarak antar petak 30 cm dan 

jarak antar blok 75 cm. Pada 

pengolahan tanah kedua setiap petak 

diberi pupuk kandang sapi sebanyak 20 

ton/ha (14,4 kg/petak) secara merata 

dan tanah dibalik lagi dengan cangkul 

untuk mencampur tanah dengan pupuk 

kandang dan menggemburkan tanah.  

2. Penanaman  

Sebelum dilakukan penanaman benih 

direndam dalam air hangat selama 

kurang lebih 4 jam, kemudian dikering 

anginkan. Selanjutnya benih ditanam 

dengan tugal sedalam 3-5 cm dengan 

jarak tanam yang digunakan 60 cm x 

40 cm dan masing-masing lubang diisi 

2 benih. 

3. Pemeliharaan 

Pengairan 

Pemberian air pada awal 

penanaman 0,5 l tiap satu hari sekali 

selama 7 hari, dan selanjutnya 

pemberian air dilakukan sesuai 

dengan perlakuan. 

Pemasangan ajir dan pengikatan 

batang 

Pemasangan ajir dilakukan setelah 

tanaman berumur satu minggu 

setelah tanam. Pengikatan batang 
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ke ajir dilakukan setelah tanaman 

bercabang dan tumbuh sulur. 

Penjarangan  

Penjarangan dilakukan pada saat 

tanaman berumur 7 hari  dengan 

cara mencabut dan menyisakan satu 

tanaman yang tumbuhnya baik. 

Pemupukan 

1) pupuk dasar dilakukan 

bersamaan dengan penanaman 

benih, yaitu pupuk SP-36 150 

kg/ha (3,6 gram/tan), dan KCl 100 

kg/ha (2,4 gram/tan). Pupuk 

diberikan setengah dosis 

pemupukan. 

2) pupuk susulan diberikan 2 

minggu setelah tanam, yaitu 

pupuk urea 225 kg/ha (5,4 g/tan) 

dan setengah dosis sisa 

pemupukan SP-36 dan KCl. 

Pemupukan diberikan dengan 

cara dimasukkan kedalam lubang 

dekat tanaman. Jarak tanaman 

dengan lubang pupuk 5–10 cm. 

Pengendalian hama dan penyakit 

Hama yang menyerang tanaman 

mentimun adalah hama Epilachna 

sp. dikendalikan dengan insektisida 

meotrin konsentrasi 1-2 cc/l air, 

sedangkan penyakit yang 

menyerang adalah penyakit tepung 

(powdery mildew) dikendalikan 

dengan fungisida kalthane 19,5 WP 

konsentrasi 1–2 g /l air . 

 

4. Panen 

Pemanenan dilakukan pada umur 34 

hari setelah tanam, dengan kriteria panen 

warna buah hijau keputihan dan duri-duri 

pada buah sudah hilang. Pemanenan pada 

pagi hari sebanyak 6 kali dengan interval 

panen 2 hari sekali. 

Pengamatan 

Setiap petak percobaan diambil 3 

tanaman sampel untuk diamati.  Adapun 

parameter pengamatan, yaitu: 

1. Parameter pertumbuhan 

a. Bobot segar brangkasan 

Pengamatan dilakukan pada 

tanaman korban yang dicabut pada 

saat berbunga. Tanaman segera 

ditimbang  untuk mendapatkan 

bobot segarnya.  

b. Bobot kering brangkasan 

 Bobot kering brangkasan diperoleh 

dari tanaman korban yang telah 

dioven pada suhu 800C sampai 

mencapai bobot konstan. 

c. Saat berbunga  

Pengamatan saat berbunga 

dilakukan dengan menghitung 

jumlah tanaman dalam perlakuan 

sudah berbunga 50%. Saat 

berbunga yaitu umur mulai tanam 

sampai dengan tanaman mencapai 

50% berbunga.  

2. Parameter hasil 

a. Jumlah buah per tanaman 
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Pada saat panen dihitung semua 

buah yang di panen mulai pertama 

sampai dengan terakhir. 

b. Berat per buah 

Berat per buah diperoleh dengan 

melakukan penimbangan semua 

buah yang di panen pada setiap 

tanaman sampel dan dirata-rata.  

c. Panjang dan diameter buah 

Buah yang telah dipanen diukur 

panjangnya dari pangkal buah 

sampai ujung buah. Untuk diameter 

buah pengukuran dilaksanakan 

pada 3 tempat, yaitu pada pangkal, 

tengah, dan ujung buah. Hasilnya 

kemudian dirata-rata. 

d. Hasil panen 

Pada area panen buah dipetik dan 

ditimbang beratnya, kemudian                                                                                                                  

hasilnya dikonversikan ke satuan 

ton/ha menggunakan rumus berikut: 

 

 

Keterangan : 
Hasil : Hasil per ha (ton) 
A : Hasil mentimun/area panen (kg) 
B : Luas area panen (m2) 
10000  : luas lahan 1ha (m2) 


1000

1
 angka konversi kg ke ton  

 

Analisis Hasil 

Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan sidik ragam (analysis of 

variance) taraf nyata 5%. Untuk mengetahui 

beda nyata antar aras perlakuan dilakukan 

DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) taraf 

nyata 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Hasil analisis pengamatan disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

1. Bobot segar brangkasan  

Hasil analisis bobot segar brangkasan 

menunjukkan bahwa perlakuan frekuensi 

penyiraman air berbeda nyata, sedangkan 

pada perlakuan volume tidak beda nyata. 

Antara perlakuan volume dan frekuensi 

penyiraman air tidak ada interaksi. Hasil 

DMRT disajikan pada Tabel 1. 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa 

perlakuan frekuensi penyiraman sehari dua 

kali memberikan bobot segar brangkasan 

lebih tinggi dan tidak berbeda nyata dengan 

frekuensi penyiraman sehari satu kali.   

2. Bobot kering brangkasan 

Hasil analisis bobot kering brangkasan 

menunjukkan bahwa perlakuan frekuensi 

penyiraman air berbeda nyata, sedangkan 

pada perlakuan volume tidak beda nyata. 

Perlakuan volume dan frekuensi 

penyiraman air tidak ada interaksi. Hasil 

DMRT bobot kering brangkasan disajikan 

pada Tabel 2. 

 

 

1000
110000Hasil xx

B
A
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Tabel 1. Purata bobot segar brangkasan (g) 

Frekuensi penyiraman (kali) Volume 

(l) Sehari 2 Sehari 1 2 hari 1 3 hari 1 
Purata 

0,5 70,75 74,08 71,33 67,38 70,88 p 

1 93,00 59,50 53,75 35,30 60,38 p 

1,5 92,92 73,25 63,35 32,12 65,41 p 

Purata 85,56 a   68,94 ab      62,81 bc    44,93 c    65,56 

Ket:  Angka purata yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak  
berbeda nyata menurut DMRT jenjang nyata 5% 

 

Tabel 2. Purata bobot kering brangkasan (g) 

Frekuensi penyiraman (kali) Volume 

(l) sehari 2 sehari 1 2 hari 1 3 hari 1 
Purata 

0,5 6,08 6,05 6,06 5,88 6,13 p 

1 7,54 5,22 5,37 3,23 5,34 p 

1,5 7,87 5,96 5,47 3,11 5,60 p 

Purata    7,16 a     5,89 a 5,63 ab 4,07 b 5,49 

Ket:  Angka purata yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak 
berbeda nyata menurut DMRT jenjang nyata 5% 

 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 

frekuensi penyiraman sehari dua kali dan 

sehari satu kali menghasilkan bobot kering 

brangkasan lebih tinggi dan tidak berbeda 

nyata dengan frekuensi penyiraman  dua 

hari satu kali.   

3. Saat berbunga 
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Tabel 3. Purata saat berbunga (hari) 

Frekuensi penyiraman (kali) Volume 

(1) sehari 2 sehari 1 2 hari 1 3 hari 1 
Purata 

0,5 27,00 26,50 26,60 26,30 26,55 p 

1 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 p 

1,5 26,30 26,30 27,00 27,00 26,65 p 

Purata 26,53 a 26,30 a 26,60 a 26,70 a 26,50 

Ket:  Angka purata yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak 
berbeda nyata menurut uji F jenjang nyata 5% 

 

Hasil analisis saat berbunga 

menunjukkan bahwa volume dan 

frekuensi penyiraman air  tidak berbeda 

nyata dan antar kedua perlakuan tidak 

terjadi interaksi. Purata hasil 

pengamatan disajikan pada Tabel 3. 

4. Berat per buah 

Hasil analisis berat per buah 

menunjukkan bahwa volume dan 

frekuensi penyiraman air  tidak berbeda 

nyata dan antar kedua perlakuan tidak 

terjadi interaksi. Purata hasil 

pengamatan disajikan pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Purata berat segar per-buah (g) 

Frekuensi penyiraman (kali) Volume 

(l) sehari 2 sehari 1 2 hari 1 3 hari 1 
Purata 

0,5 213,67 160,00 178,00 148,00 174,92 p 

1 215,33 214,33 232,33 122,67 196,17 p 

1,5 240,00 109,00 203,33 177,00 202,33  p 

Purata 223,00 a 187,78 a 204,55 a 149,22 a 191,14 

Ket:  Angka purata yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak 
berbeda nyata menurut uji F jenjang nyata 5% 
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5. Panjang buah 

Hasil analisis panjang buah menunjukkan 

bahwa perlakuan volume penyiraman air 

berbeda nyata, sedangkan pada perlakuan 

frekuensi tidak beda nyata. Perlakuan 

volume dan frekuensi penyiraman air tidak 

ada interaksi. Hasil DMRT panjang buah 

disajikan pada Tabel 5. 

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa 

perlakuan volume 1,5 l dan 1 l 

menghasilkan  panjang buah lebih panjang 

dari pada perlakuan volume 0,5 l air. 

 
Tabel 5. Purata panjang buah (cm) 

Frekuensi penyiraman (kali) Volume 

(l) sehari 2 sehari 1 2 hari 1 3 hari 1 
Purata 

0,5 17,43 16,17 16,00 16,07 16,42 q 

1 18,53 17,37 16,83 18,10 17,70 p 

1,5 18,57 17,72 16,97 18,23 18,23 p 

Purata    18,18 a     17,09 a   16,6 a    17,47 a 17,34 

Ket: Angka purata yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak berbeda 
nyata menurut DMRT jenjang nyata 5% 

 

6. Diameter buah 

Hasil analisis diameter buah 

menunjukkan bahwa volume dan 

frekuensi penyiraman air  tidak berbeda 

nyata dan antar kedua perlakuan tidak 

terjadi interaksi. Purata diameter buah 

disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Purata diameter buah (mm) 
Frekuensi penyiraman (kali) Volume 

(l) sehari 2 sehari 1 2 hari 1 3 hari 1 
Purata 

0,5 39,03 37,40 38,07 37,27 37,94 p 

1 37,00 38,87 38,33 41,50 38,92 p 

1,5 36,97 36,80 39,87 35,60 37,31 p 

Purata 37,67 a 37,69 a 38,76 a 38,12 a 38,06 

Ket:  Angka purata yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak 
berbeda nyata menurut uji F jenjang nyata 5% 



Jurnal AgriSains Vol. 4 No. 7.,  September 2013             ISSN : 2086-7719 

 85

7. Jumlah buah per tanaman 

Hasil analisis jumlah buah menunjukkan 

bahwa volume dan frekuensi 

penyiraman air  tidak berbeda nyata dan 

antar perlakuan tidak terjadi interaksi. 

Purata jumlah buah per tanaman 

disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Purata jumlah buah per tanaman 

Frekuensi penyiraman (kali) Volume 

(l) Sehari 2 Sehari 1 2 hari 1 3 hari 1 
Purata 

0,5 2,55 2,78 2,38 1,87 2,39 p 

1 2,64 2,10 1,99 1,64 2,09 p 

1,5 3,43 1,86 2,33 2,66 2,57 p 

Purata    2,87 a    2,25 a   2,33 a    2,06 a    2,35  

Ket: Angka purata yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak berbeda 
nyata menurut uji F jenjang nyata 5% 

 

8. Hasil panen per hektar 

Hasil analisis panen per hektar 

menunjukkan bahwa perlakuan volume dan 

frekuensi penyiraman air terjadi interaksi. 

Hasil DMRT panen per hektar disajikan 

pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Purata hasil panen per hektar (ton) 

Frekuensi penyiraman (kali) Volume 

 (l) sehari 2 sehari 1 2 hari 1 3 hari 1 
Purata 

0,5 23,98 bc 26,80 bc 23,11 bc 17,85 c 22,93 

1 31,83 ab 27,55 bc 27,29 bc 27,80 bc 28,62 

1,5    43,06 a 24,91 bc 19,56 bc 30,56 bc 29,52 

Purata    32,96   26,41   23,32   25,40 27,02 

Ket: Angka purata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut DMRT jenjang 
nyata 5% 
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Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa 

perlakuan volume air 1,5 l  dengan 

frekuensi penyiraman sehari dua kali 

memberikan hasil panen per hektar terbaik 

dan tidak berbeda dengan  perlakuan 

volume air 1 l dengan frekuensi sehari dua 

kali penyiraman.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis bobot 

segar brangkasan diperoleh data 

pengamatan yang berbeda nyata pada 

perlakuan frekuensi penyiraman air, 

sedangkan perlakuan volume penyiraman 

air tidak beda nyata. Nilai tertinggi pada 

perlakuan frekuensi penyiraman sehari dua 

kali dengan bobot segar brangkasan  85,56 

g dan nilai terendah pada frekuensi tiga hari 

satu kali penyiraman dengan bobot 

brangkasan 44,93 g. Pada Tabel 1 dapat 

dilihat bahwa makin tinggi ketersediaan air 

bobot segar brangkasan makin meningkat. 

Ini dikarenakan makin tinggi ketersediaan 

air bagi tanaman maka laju fotosintesisnya 

makin tinggi, sehingga fotosintat yang 

dipergunakan untuk pembentukan sel 

semakin besar. Disamping itu turgiditas sel 

akan tetap terjaga sehingga pembentukan 

sel berjalan dengan baik dan akan dicapai 

bobot segar brangkasan maksimum. Faktor 

utama yang menentukan bobot segar 

brangkasan yaitu kandungan air dalam 

tubuh tanaman. Bobot segar brangkasan 

dipakai untuk menggambarkan banyaknya 

cairan yang dikandung oleh tanaman 

(Guritno dan Sitompul, 1995) 

Pada bobot kering brangkasan 

perlakuan frekuensi penyiraman air yang 

digunakan juga memberikan pengaruh 

nyata. Nilai tertinggi pada frekuensi sehari 

dua kali penyiraman dengan bobot kering 

brangkasan 7,16 g dan terendah pada 

perlakuan frekuensi tiga hari satu kali 

penyiraman dengan bobot kering 

brangkasan 4,07 g. Hal ini diduga perlakuan 

frekuensi penyiraman sehari dua kali dapat 

menjaga kelembaban tanah, sehingga 

ketersediaan air untuk pertumbuhan 

tanaman setiap waktu dapat tercukupi. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Kartasapoetra 

dan Mulyani (1991) bahwa tanah dengan 

kandungan liat lebih dari 35% apabila 

dijadikan tempat usaha tani kering 

kelembaban tanah harus dipertahankan 

selalu berada dalam keadaan kelembaban 

optimal.  

Kelembaban tanah yang optimal 

dapat menjaga kehilangan air dalam proses 

evapotranspirasi, sehingga proses 

akumulasi dari senyawa organik yang 

berhasil disintesis tanaman terutama air dan 

kabondioksida berlangsung dengan baik. 

Guritno dan Sitompul (1995) menyampaikan 

bahwa  bobot kering tanaman dapat 

digunakan untuk menggambarkan biomasa 

tanaman. Kekurangan air yang parah dapat 

menyebabkan penutupan stomata yang 

mengurangi pengambilan CO2 dan produksi 

bobot kering 

Dalam kondisi lapangan pada 

umumnya volume tanah pertanaman itu 

lebih besar, memungkinkan pengurangan 
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isi air tanah yang jauh lebih lambat. 

Dilapangan kandungan air tidak seragam 

sepanjang profil tanah. Ketika akar 

mengambil kelembaban dari suatu daerah, 

akar menembus daerah baru dalam tanah 

yang mempunyai potensial air yang tinggi. 

Dengan cara ini tanaman seringkali mampu 

berada pada potensial air yang lebih tinggi 

daripada potensial tanah rata-rata. 

Walaupun demikian dengan menurunnya 

volume tanah yang lembab tanaman akan 

membutuhkan tempat potensial air yang 

besar bagi akar agar dapat menyerap 

kelembaban yang cukup untuk 

menggantikan kehilangan air karena 

transpirasi. 

Hasil analisis volume air tidak 

berpengaruh terhadap bobot segar dan 

bobot kering brangkasan. Hal ini diduga 

adanya curah hujan yang tinggi selama 

pertumbuhan vegetatif menyebabkan 

ketersediaan air dalam tanah tercukupi 

untuk pertumbuhan tanaman, sehingga 

volume air yang diberikan tidak 

berpengaruh..  

Menurut Sumpena (2002) tanaman 

mentimun menghendaki curah hujan 

optimal (200–400) per bulan. Hasil 

pengamatan curah hujan pada bulan April 

menunjukkan bahwa pada masa vegetatif 

tinggi curah hujan mencapai 228 mm.  Hal 

ini sesuai dengan curah hujan optimal yang 

diinginkan tanaman mentimun 

Saat berbunga juga tidak dipengaruhi 

oleh volume dan frekuensi penyiraman air. 

Hal ini diduga penerimaan cahaya  antar 

perlakuan penyiraman air tidak jauh 

berbeda dalam kebutuhan inisiasi bunga. 

Perlakuan volume dan frekuensi 

penyiraman air tidak berpengaruh pada 

diameter buah, jumlah buah dan berat per 

buah. Panjang buah dipengaruhi oleh 

volume air yang diberikan, tetapi tidak 

dipengaruhi frekuensi pemberian air. Pada 

variabel panjang buah menunjukkan 

perlakuan volume 1,5 l dan 1 l 

menghasilkan buah yang lebih panjang dari 

perlakuan volume air 0,5 l. Hal ini diduga 

kurang tersedianya air tanah menyebabkan 

pertumbuhan terhambat, karena zat-zat 

yang dihasilkan tidak terdistribusi merata, 

sehingga berpengaruh terhadap kandungan 

unsur hara pada tanaman untuk 

perkembangan buah. 

Perlakuan volume dan frekuensi 

penyiraman air terjadi interaksi pada hasil 

panen, dimana pada perlakuan volume air 

1,5 l dengan frekuensi penyiraman sehari 

dua kali memberikan hasil panen lebih 

tinggi  dan tidak berbeda dengan hasil 

panen pada perlakuan volume air 1 l 

dengan frekuensi penyiraman sehari dua 

kali. Hasil panen terendah pada perlakuan 

volume air 0,5 l pada frekuensi penyiraman 

tiga hari satu kali. Hal itu diduga bahwa 

perlakuan volume 1,5 l dan 1 l dengan 

frekuensi sehari dua kali penyiraman dapat 

memberikan ketersediaan air yang cukup, 

sehingga proses fotosintesis yang 

menghasilkan fotosintat untuk 

perkembangan buah dapat terpenuhi. 

Dengan demikian tanaman dengan 
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ketersediaan air yang cukup selama 

pertumbuhan akan memberikan 

pertumbuhan yang baik. Hal ini terlihat pada 

bobot kering brangkasan. Bobot kering 

brangkasan yang tinggi merupakan hasil 

dari proses fotosintesis yang berlangsung 

secara optimal dan menghasilkan substansi 

yang dibutuhkan untuk pemeliharaan 

pertumbuhan tanaman maupun 

ditranslokasikan untuk pertumbuhan 

generatif, sehingga tanaman memberikan 

hasil yang optimal. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan 

dapat ditarik kesimpulan : 

Perlakuan volume air  1 l dengan 

frekuensi penyiraman sehari dua kali 

memberikan hasil yang lebih baik. Pada 

tanah vertisol kebutuhan air optimal 

tanaman mentimun dicapai pada perlakuan 

volume air 1 l dengan frekuensi penyiraman 

sehari dua kali. 
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Jarak antar baris 2 spasi maksimal 15 
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Naskah diserahkan dalam bentuk print-out 

dan CD; dibuat dengan jarak tepi cukup 

untuk koreksi. 

Gambar (gambar garis maupun foto) 

dan tabel diberi nomor urut sesuai dengan 

letaknya. Masing-masing diberi keterangan 

singkat dengan nomor urut dan dituliskan 

diluar bidang gambar yang akan dicetak. 

Nama ilmiah dicetak miring atau 

diberi garis bawah. Rumus persamaan ilmu 

pasti, simbol dan lambang semiotik ditulis 

dengan jelas. 

Susunan urutan naskah ditulis 

sebagai berikut : 

1. Judul dalam bahasa Indonesia. 
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3. Abstract dalam bahasa Inggris, tidak 
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5. Hasil dan Pembahasan. 

6. Kesimpulan. 
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