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Pada edisi ini, Jurnal AgriSains memuat 3 tema hasil penelitian yaitu produksi 
ternak dan tanaman pangan, penanganan pasca panen dan pangan 
fungsional. Tema pertama disajikan, perbandingan pertimbuhan SIMPO 
dengan sapi ongole, pengaruh biji sorghum terhadap kinerja Broiler, pengaruh 
daun lamtoro terhadap kadar tiroksin darah dan kinerja puyuh betina periode 
pertumbuhan, dan pengaruh pemupukan terhadap hasil jagung. Tema kedua 
menyuguhkan bunga potong sedap malam dengan larutan perak nitrat, dan 
pertisida nabati dalam penyimpanan benih jagung. Tema ketiga menyajikan 
potensi aktivitas antioksidan kunir putih dan potensi kandungan karoten pada 
tepung waluh. 
 
Redaksi menyadari penerbitan jurnal ke-2 ini masih terdapat kekurangannya, 
oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Akhir kata 
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ABSTRACT 
The objective of this observation was to obtain growth performance of 

the F1 SIMPO kept under the traditional system from birth to 60 days of age. 
Sixty-two Ongole grade or PO in pregnancy (results from Simmental bull 
crossed with PO cow) were selected for observation. The observations were 
conducted in the sub-province region of Bantul, Special Region of Yogyakarta. 
The results of statistical analyzes on male at birth showed that the average of 
body weight, body length, and chest circle were 33.92±4.85 kg, 60.65±4.93 
cm, 72.22±3.27 cm, and 72.62±3.68 cm, respectively; and female at birth were 
31.48±3.32 kg, 58.52±3.76 cm, 70.56±2.53 cm, and 71.08±3.45 cm, 
respectively; on male at 60 days of age were 77.50±9.67 kg, 84.23±4.37 cm, 
88.00±4.23 cm, and 100.38±4.95 cm; and female were at 60 days of age were 
71.08±9.86 kg, 80.68±4.74 cm, 84.68±3.90 cm, and 97.04±5.78 cm. The 
average daily gain of weight, length, height from birth until 60 days of age, on 
male and female, were 720.60± 119.50 g/day and 660.00±129.20 g/day, 
0.39±0.08 g/day and 0.37± 0.06 g/day, 0.26±0.06 g/day and 0.23±0.06 g/day,  
046±007 g/day and 0.43± 0.07 g/day, respectively. A significantly different of 
sex (P<0.05) was found on body weight and body measurement, except chest 
circle at birth. But, no significant different of sex (P>0.05) was found on daily 
gain of body weight and body measurement from birth until 60 days of age. 
The SIMPO calf from Ongole grade cows of 5 years of age have body weight, 
body height and chest circle more superior than SIMPO calf from Ongole 
grade cows of 2, 3, 4, 6, and 7 years of age. 

  

Key words: Body weight, body length, body height, chest circle, F1 SIMPO. 

 

 



 Jurnal AgriSains 2 

PENDAHULUAN 
Dalam sejarah pemuliaan 

sapi potong di Indonesia, 
perbaikan performans sapi secara 
genetik melalui persilangan 
(crossbreeding) lebih banyak 
dipraktekkan dibandingkan melalui 
cara seleksi (Astuti et al., 2002). 
Hal ini dapat dimaklumi karena 
hasil dari praktek persilangan 
dalam rangka perbaikan 
performans akan segera dapat 
diketahui dibandingkan cara 
seleksi, walaupun demikian praktek 
persilangan ternak yang kurang 
bijak berpeluang hilangnya plasma 
nutfah.   

Akhir-akhir ini persilangan 
antara sapi Peranakan Ongole 
atau PO (Bos indicus) dengan 
pejantan unggul dari kelompok Bos 
taurus (Simmental) banyak 
dipraktekkan di beberapa wilayah 
di Indonesia. Sapi PO merupakan 
sapi hasil grading up sapi Jawa 
dengan sapi Ongole yang 
dilakukan sekitar tahun 1930 
(Hardjosubroto, 1994; Astuti et al., 
2002). Sapi Ongole termasuk Bos 
indicus, merupakan sapi tipe 
dwiguna (pekerja dan pedaging). 
Ciri bangsa sapi PO adalah warna 
kulit putih kelabu dengan bagian 
kepala, leher dan lutut berwarna 
gelap sampai hitam; ukuran tubuh 
besar, kepala relatif pendek, profil 
dahi cembung, bertanduk pendek, 
punuk besar, bergelambir dan 
mempunyai lipatan-lipatan kulit 
dibawah perut dan leher (Astuti, 
1984; Hardjosubroto, 1994), 
memiliki lingkar kulit disekitar mata 
berwarna hitam dan tanduk yang 
betina lebih panjang 
(Sosroamidjojo dan Soeradji, 

1990). Berat lahir sapi PO: 18,25 - 
28.05 kg, berat sapih: 90,3 - 
154,95 kg, berat dewasa (umur 1 
tahun): 160,22 - 424,50 kg, tinggi 
badan: 124,77 - 143,1 cm, panjang 
badan: 110, 71 - 146,6 cm, lingkar 
dada: 155, 37 - 179,5 cm 
(Hardjosubroto et al., 1981a; Usri, 
1983; Baliarti, 1998; Thalib dan 
Siregar, 1999; Aryogi, 2005; Laya, 
2005; Widi et al., 2006). Sapi 
Simmental berasal dari lembah 
Simme, Switzerland, termasuk sapi 
tipe dwiguna (perah dan daging). 
Ciri khas dari bangsa sapi ini 
adalah tubuh berwarna bulu coklat 
kemerahan, pada bagian muka dan 
lutut ke bawah serta ujung ekor 
berwarna putih (Anonimus, 2002a). 
Bangsa sapi Simmental ini memiliki 
berat lahir cukup tinggi, berkisar  
39,0 – 41,4 kg dan berat sapihnya 
mencapai 247,8 – 298,2 kg 
(Cunningham dan Klei, 1995), 
pada  jantan dewasa berat 
badannya dapat mencapai 1.150 
kg dan 800 kg untuk yang betina 
(Anonimus, 2002b). 

Hasil persilangan antara sapi 
pejantan Simmental dengan sapi 
induk PO dikenal dengan sebutan 
sapi SIMPO (singkatan: SIMmental 
dan PO). Sapi SIMPO cenderung 
memiliki ciri utama yang sama 
dengan sapi Simmental, yaitu 
terdapat warna putih pada bagian 
dahinya. Bangsa sapi potong baru 
ini diharapkan lebih produktif 
sebagai penghasil daging.  
Penelitian ini bertujuan 
memberikan informasi mengenai 
pertumbuhan pedet hasil silangan 
pertama antara sapi Simmental 
dengan Peranakan Ongole pada 
kondisi pemeliharaan di tingkat 
peternak rakyat. 
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MATERI DAN METODE 
Materi dalam penelitian ini 

adalah pedet F1 SIMPO (½ PO : ½ 
Simmental) sebanyak 62 ekor (37 
ekor jantan dan 25 ekor betina) 
pada saat lahir dan 59 ekor (34 
ekor jantan dan 25 ekor betina) 
pada saat umur 60 hari. Pemilihan 
materi penelitian dilakukan secara 
acak pada sapi PO induk yang 
dikawin suntik dengan semen 
pejantan Simmental dan telah 
bunting tua. Ternak-ternak tersebut 
milik peternak rakyat di wilayah 
kabupaten Bantul, propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Alat yang 
digunakan adalah tongkat ukur, 
meteran (150 cm), timbangan 
duduk (kapasitas 120 kg) dan 
timbangan pegas (kapasitas 100 
kg).  

Pendataan dilakukan 
terhadap berat badan dan ukuran 
tubuh ( panjang badan, tinggi 
badan dan lingkar dada) pedet 
SIMPO yang baru dilahirkan dan 
pada saat umur 60 hari. Berat 
badan dan ukuran tubuh pada saat 
lahir adalah berat badan dan 
ukuran tubuh pedet yang 
ditimbang/diukur dalam kurun 
waktu 24 jam sesudah dilahirkan, 
sedangkan berat badan dan 
ukuran tubuh pedet umur 60 hari 
adalah berat badan dan ukuran 
tubuh pedet yang ditimbang/diukur 
saat pedet berumur 60 hari. 
Panjang badan diperoleh dengan 
mengukur jarak lurus antara 
tonjolan bahu (tuberosity of 
humerus) sampai tulang duduk 
atau tulang tapis (tuber ischii) pada 
sisi sama. Tinggi badan diperoleh 
dengan mengukur jarak tegak lurus 
dari tanah sampai titik tertinggi 

gumba. Lingkar dada pedet 
diperoleh dengan melingkarkan 
pita ukur pada lingkaran dada, 
tepat dibelakang siku tegak lurus 
dengan sumbu tubuh. Selain itu, 
dilakukan penghitungan 
pertambahan berat badan harian 
dan pertambahan ukuran tubuh 
harian (panjang badan, tinggi 
badan dan lingkar dada) pedet 
sejak lahir hingga umur 60 bulan.   

Data yang diperoleh 
dilakukan analisis pengaruh jenis 
kelamin dan paritas terhadap berat 
badan, ukuran tubuh pedet SIMPO 
pada saat lahir dan umur 60 hari, 
serta pertambahan berat badan 
dan ukuran tubuh harian dari pedet 
SIMPO penelitian. Penentuan 
paritas dalam penelitian ini 
didasarkan atas catatan pada kartu 
kawin suntik dan/atau informasi 
pemilik sapi yang bersangkutan. 
Analisis statistika dilakukan dengan 
bantuan program MINITAB 
Release 13.20 for Windows. Dalam 
penelitian ini diasumsikan bahwa 
faktor lingkungan dan aplikasi 
tatalaksana pemeliharaan sapi 
induk maupun pedet diantara 
peternak adalah sama. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Jenis Kelamin 
terhadap Performans Pedet 

SIMPO  

Hasil pengamatan 
pertumbuhan pedet SIMPO jantan 
dan betina yang meliputi berat 
badan dan ukuran tubuh serta 
pertambahan berat badan dan 
pertambahan ukuran tubuh harian 
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sejak lahir hingga umur 60 hari, 
disajikan pada Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Pengamatan berat badan, ukuran tubuh dan pertumbuhan pedet 
SIMPO sejak lahir hingga umur 60 hari berdasarkan jenis kelamin 

Jenis kelamin Aspek 
Pertumbuhan Jantan Betina 

P 

BL (kg) 

BB-60 (kg) 

PBBH (g/hari) 

33,92±4,85 (n=37) 

77,50±9,67 (n=34) 

720,60± 119,50 (n=34) 

31,48±3,32 (n=25) 

71,08±9,86 (n=25) 

660,00±129,20 (n=25) 

0,032 

0,015 

0,068 

PBL (cm) 

PB-60 (cm) 

PPBH (cm/hari) 

60,65±4,93 (n=37) 

84,23±4,37 (n=34) 

0,39±0,08 (n=34) 

58,52±3,76 (n=25) 

80,68±4,74 (n=25) 

0,37± 0,06 (n=25) 

0,073 

0,004 

0,300 

TBL (cm) 

TB-60 (cm) 

PTBH (cm/hari) 

72,22±3,27 (n=37) 

88,00±4,23 (n=34) 

0,26±0,06 (n=34) 

70,56±2,53 (n=25) 

84,68±3,90 (n=25) 

0,23± 0,06 (n=25) 

0,037 

0,003 

0,113 

LDL (cm) 

LD-60 (cm) 

PLDH (cm/hari) 

72,62±3,68 (n=37) 

100,38±4,95 (n=34) 

0,46±0,07 (n=34) 

71,08±3,45 (n=25) 

97,04±5,78 (n=25) 

0,43± 0,07 (n=25) 

0,103 

0,020 

0,203 

BL: Berat Lahir; BB-60: Berat Badan umur 60 hari; PBBH: Pertambahan 
Berat Badan Harian; PBL: Panjang Badan saat lahir; PB-60: Panjang Badan 
umur 60 hari; PPBH: Pertambahan Panjang Badan Harian; TBL: Tinggi 
Badan saat lahir; TB-60: Tinggi Badan umur 60 hari; PTBH: Pertambahan 
Tinggi Badan Harian; LDL: Lingkar Dada saat Lahir; LD-60: Lingkar Dada 
umur 60 hari; PLDH: Pertambahan Lingkar Dada Harian; P: Probability.  

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
faktor jenis kelamin cenderung 
memperlihatkan efek yang lebih 
besar terhadap berat badan dan 
ukuran tubuh pada umur 60 hari 
dibandingkan pada saat lahir. Pada 

umur 60 hari pedet berjenis 
kelamin jantan secara nyata 
(P<0,05) memiliki berat badan dan 
ukuran tubuh lebih tinggi 
dibandingkan pedet betina. 
Sementara pada saat lahir, 
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perbedaan nyata (P<0,05) antara 
jantan dan betina hanya terbatas 
pada berat badan dan tinggi badan 
saja, sedang panjang badan dan 
lingkar dada tidak berbeda. 
Pertambahan berat badan dan 
pertambahan ukuran tubuh pada 
kedua jenis kelamin pedet SIMPO 
tidak menunjukkan perbedaan. 
Walaupun demikian berdasarkan 
angka rata-rata terlihat bahwa 
berat badan dan ukuran tubuh 
pada saat lahir dan pada saat umur 
60 hari serta pertambahan berat 
badan dan pertambahan ukuran 
tubuh pada pedet jantan lebih 
tinggi dibandingkan pedet betina. 
Fenomena ini sesuai dengan 
pernyataan Soeparno (1992), 
Phillips (2000) dan Basuki (2002) 
bahwa jenis kelamin merupakan 
salah satu faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan sapi. 
Menurut Hammond et al. (1984), 
perbedaan pertumbuhan jantan 
dan betina dipengaruhi oleh steroid 
kelamin. Steroid kelamin, secara 
hormonal terlibat dalam 
pengaturan pertumbuhan, terutama 
bertanggung jawab atas perbedaan 
komposisi tubuh antara jantan dan 
betina (Soeparno, 1992).  

Sapi PO induk yang 
digunakan dalam penelitian ini, 
setelah melahirkan memiliki 
panjang badan dan lingkar dada 
berturut-turut sebesar 133,90±4,04 
cm dan 165,31±6,78 cm. 
Berdasarkan data panjang badan 
dan lingkar dada tersebut, 
diperoleh berat badan dugaan 
(berdasarkan metode Lambourne) 
sapi PO induk rata-rata sebesar 
338,37±32,40 kg. Dari data ini 
diperoleh gambaran bahwa pedet 
SIMPO yang dilahirkan memiliki 

berat badan sekitar 10% dari berat 
badan induknya. Hal ini merupakan 
peningkatan berat lahir yang 
signifikan bila dibandingkan 
dengan berat lahir pedet PO yang 
hanya berkisar 18,25 - 28.05 kg 
saja (Hardjosubroto et al., 1981b; 
Usri, 1983; Baliarti, 1998; Thalib 
dan Siregar, 1999; Aryogi, 2005; 
Laya, 2005; Widi et al., 2006), atau 
diperkirakan 5 sampai 8% dari 
berat badan induknya. Beberapa 
penelitian juga melaporkan bahwa 
sapi peranakan Simmental 
menunjukkan performans lebih 
baik daripada sapi peranakan 
Charolais, peranakan Limousin, 
peranakan Brahman maupun 
peranakan Ongole, dalam hal berat 
lahir (Thalib dan Siregar, 1999; 
Yusran et al., 2001), berat sapih 
(Yusran et al., 2001) maupun 
pertambahan berat badan harian 
dari umur 6 – 12 bulan (Bestari et 
al., 1999). Penelitian lain juga 
melaporkan bahwa sapi hasil 
silangan Simmental x PO memiliki 
berat lahir tertinggi dibandingkan 
jenis sapi silangan lainnya, dimana 
sapi hasil silangan Simmental x 
PO, Charolais x PO, Limousin x 
PO dan Brahman x PO berturut-
turut 31,1 kg, 27,5 kg, 25,6 kg, 25,4 
kg dan 24,5 kg (Thalib dan Siregar, 
1999), sedangkan pertambahan 
berat badan harian sapi silangan 
Simmental x PO juga menduduki 
peringkat tertinggi (643 g), bila 
dibandingkan dengan sapi silangan 
Charolais x PO (637 g) dan PO x 
PO (516 g) (Bestari et al., 1999).  

Pengaruh Paritas terhadap 
Performans Pedet SIMPO  

Pertumbuhan pedet pra-
sapih lebih banyak tergantung 
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pada kemampuan induk 
memberikan susu (Acker, 1983), 
sedangkan produksi susu induk 
sapi dipengaruhi oleh umur induk 
(Schmidt dan Vleck, 1974). Bila 
dianggap bahwa induk sapi 
pertama kali melahirkan umur 3 
tahun, maka sapi-sapi induk PO 
yang diteliti diduga memiliki kisaran 
umur antara 5 sampai 10 tahun. 
Menurut Dalton (1981), Pane 
(1989) dan USDA (1981), pedet 
yang dilahirkan oleh sapi induk 

yang berumur 5 sampai 10 tahun 
akan memiliki berat sapih relatif 
sama, sehingga berat sapih yang 
dilahirkan oleh induk yang berumur 
antara 5 sampai 10 tahun 
digunakan sebagai standar untuk 
mengkoreksi berat sapih dari 
pedet-pedet yang dilahirkan oleh 
induk-induk yang berumur diluar 
kisaran 5 sampai 10 tahun.  

 

Tabel 2.  Pengaruh paritas terhadap  aspek pertumbuhan saat lahir hingga 
umur 60 hari pada pedet SIMPO 

Paritas 

Pengamatan 
2 

(n=10) 
3 

(n=22) 
4 

(n=13) 
5 

(n=8)1 
6 

(n=3)2 
7  

(n=4) 

P 

BL 

(kg) 

31,70 

±3,47 

33,45 

±4,51 

33,38 

±3,25 

35,78 

±5,74 

29,50 

±4,04 

28,75 

±1,89 
0,046 

BB-60 

(kg) 

74,80 

±9,94 

75,24 

±11,41 

75,46 

±9,56 

78,38 

±10,04 

68,67 

±11,15 

67,50 

±3,11 
0,532 

PBBH 
(g/hari) 

718,4 

±130,4 

693,7 

±134,5 

701,4 

±133,3 

706,3 

±131,7 

633,0 

±150,0 

646,0 

±25,1 
0,891 

PBL 

(cm) 

58,60 

±3,95 

59,68 

±4,95 

60,77 

±3,72 

61,78 

±5,04 

59,50 

±5,26 

56,00 

±5,24 
0,341 

PB-60 

(cm) 

82,90 

±4,31 

82,71 

±4,67 

84,23 

±4,53 

83,62 

±4,75 

80,00 

±7,00 

77,75 

±5,44 
0,240 

PPBH 
(cm/hari) 

0,40 

±0,08 

0,38 

±0,09 

0,39 

±0,06 

0,37 

±0,06 

0,32 

±0,04 

0,36 

±0,05 
0,546 
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TBL 

(cm) 

69,20 

±1,75 

72,18 

±3,14 

72,23 

±3,56 

73,22 

±2,33 

70,25 

±2,22 

69,25 

±1,89 
0,017 

TB-60 

(cm) 

87,40 

±5,30 

86,62 

±4,50 

86,92 

±4,89 

87,25 

±2,60 

84,33 

±4,51 

83,75 

±2,75 
0,705 

PTBH 
(cm/hari) 

0,30 

±0,08 

0,24 

±0,06 

0,24 

±0,07 

0,23 

±0,04 

0,22 

±0,04 

0,24 

±0,05 
0,094 

LDL 

(cm) 

71,00 

±2,54 

72,81 

±3,64 

72,46 

±2,82 

73,67 

±4,06 

68,25 

±3,86 

68,50 

±3,87 
0,029 

LD-60 

(cm) 

98,60 

±4,50 

99,33 

±6,14 

100,15 

±5,91 

100,00 

±5,15 

98,00 

±2,00 

92,75 

±3,30 
0,294 

PLDH 
(cm/hari) 

0,46 

±0,05 

0,44 

±0,06 

0,46 

±0,10 

0,44 

±0,08 

0,47 

±0,04 

0,40 

±0,06 
0,656 

BL: Berat Lahir; BB-60: Berat Badan umur 60 hari; PBBH: Pertambahan Berat 
Badan Harian; PBL: Panjang Badan saat lahir; PB-60: Panjang Badan umur 
60 hari; PPBH: Pertambahan Panjang Badan Harian; TBL: Tinggi Badan saat 
lahir; TB-60: Tinggi Badan umur 60 hari; PTBH: Pertambahan Tinggi Badan 
Harian; LDL: Lingkar Dada saat Lahir; LD-60: Lingkar Dada umur 60 hari; 
PLDH: Pertambahan Lingkar Dada Harian; 1saat lahir, n=9; 2saat lahir, n=4; P: 
Probability. 

 

Uraian diatas memberi 
pengertian bahwa induk-induk sapi 
yang berumur 5 sampai 10 tahun 
memiliki produksi susu yang relatif 
sama, sehingga pedet-pedet yang 
dilahirkan dan dibesarkan oleh 
induk-induk tersebut akan memiliki 
pertumbuhan pra-sapih yang relatif 
sama. Hal ini terbukti pada hasil 
analisis pengaruh paritas terhadap 
aspek pertumbuhan pedet SIMPO 
penelitian (Tabel 2), dimana faktor 
paritas hanya memperlihatkan 
pengaruhnya terhadap aspek 
pertumbuhan pada saat lahir saja 

(kecuali panjang badan), dan 
pengaruh tersebut tidak terlihat lagi 
pada aspek pertumbuhan yang 
diukur setelah lahir (menyusui 
induknya). Walaupun demikian 
berdasarkan angka rata-rata 
terlihat bahwa berat badan dan 
ukuran tubuh pedet yang dilahirkan 
oleh induk yang memiliki paritas 4 
dan/atau 5 cenderung lebih tinggi 
dibandingkan pedet yang dilahirkan 
oleh induk-induk yang memiliki 
paritas diluar kisaran tersebut.    
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KESIMPULAN 
Persilangan pertama antara 

sapi pejantan Simmental (Bos 
taurus) dengan sapi induk PO (Bos 
indicus) mampu memperbaiki 
performans keturunannya 
(SIMPO). Keragaman beberapa 
performans pedet SIMPO hingga 
umur 60 hari antara lain 
disebabkan oleh perbedaan jenis 
kelamin dan paritas. Berat badan 
dan ukuran tubuh pedet SIMPO 
jantan lebih tinggi dibandingkan 
pedet SIMPO betina (P<0,05), 
kecuali lingkar dada pada saat 
lahir. Paritas induk PO 
berpengaruh terhadap berat 
badan, tinggi badan, dan lingkar 
dada pedet SIMPO saat lahir 
(P<0,05). Induk sapi PO umur 5 
tahun menghasilkan pedet SIMPO 
dengan berat badan, tinggi badan 
dan lingkar dada yang lebih tinggi 
(P<0,05) dibandingkan induk sapi 
PO umur 2, 3, 4, 6, dan 7 tahun.   
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PENGARUH PERENDAMAN NaOH DAN PEREBUSAN 
BIJI SORGHUM TERHADAP KINERJA BROILER 

 
Niken Astuti 

Prodi Peternakan, Fak. Agroindustri, Univ. Mercu Buana Yogyakarta 
 

ABSTRACT 
 

 This research was conducted to investigate the effect of NaOH soaked 
and boiled of Sorghum (Sorghum vulgare) on broiler performance include feed 
intake, average daily gain, anf feed conversion. The material used were 60 
broiler divided into 12 cages randomly of four treatments, each treatment 
consisted of three replications. The treatment were  R1 (0%), R2 (uncooked 
sorghum 12.5%), R3  (soaked sorghum NaOH 0.8 N 12.5%) and R4 (boiled 
sorghum 12.5%). One way completely randomized design was used. The 
variable were analyzed by analysis of variance and the significant result tested 
by Duncan’s New Multiple Range Test. The result showed that the boiled and 
soaked sorghum decreased feed intake, and average daily gain but feed 
conversion was increased. The lower broiler performance was showed on 
sorghum soaked NaOH 0,8 N treatment than the other treatments. It was 
concluded that sorghum can be used in ration up to 12.5%  of boiled sorghum 

 
Key words : Broiler, performance, sorghum, soaked, boiled. 
 

 
PENDAHULUAN 

 Pakan merupakan salah 
satu sarana produksi utama dalam 
pengembangan usaha peternakan 
walaupun hanya merupakan faktor 
penting kedua dalam penampilan 
produksi ternak (Soehadji, 1990). 
Pengadaan pakan atau biaya 
pakan di dalam usaha peternakan 
terutama unggas mencapai 60-
70% dari total biaya produksi 
(Rasyaf, 1985). 

Salah satu bahan pakan 
penyusun ransum unggas adalah 
jagung sebagai sumber energi 
utama dan penggunaannnya 
mencapai 40-50% dalam ransum 
(Rasyaf, 1997). Penyediaan jagung 
secara kontinyu mengalami 
kendala dan harganya relatif 
mahal, hal ini terjadi karena 

produksi jagung bersifat musiman 
disamping penggunaannya yang 
masih berkompetisi dengan 
manusia. Untuk mengatasi 
masalah tersebut perlu diusahakan 
suatu bahan pakan lain sebagai 
bahan subtitusi  jagung.  

Salah satu bahan pakan 
alternatif pengganti jagung adalah 
sorghum yang lebih dikenal 
dengan sebutan Cantel. Sorghum 
mudah didapat, relatif murah 
harganya dan memiliki kandungan 
nutrien yang hampir sama dengan 
jagung, khususnya kandungan 
energi dan proteinnya. Kandungan 
nutrien biji sorghum sebagai 
berikut protein kasar 8,8%; serat 
kasar 2,3%; energi 3288 kcal/kg; 
Ca 0,04% dan P 0,30% (Rahayu, 
1999). Meskipun kandungan 
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nutriennya relatif baik, sorghum 
memiliki kekurangan sebagai 
bahan pakan yaitu mengandung 
zat anti kualitas / anti nutrisi berupa 
tannin. Selanjutnya dinyatakan 
oleh Rahayu (1999) bahwa adanya 
tannin dapat menyebabkan 
penurunan tingkat konsumsi pakan 
dan laju pertumbuhan pada ayam 
muda karena tannin dalam saluran 
pencernaan memiliki kemampuan 
mengikat protein. 

Kandungan tannin pada biji 
sorghum dapat dikurangi dengan 
beberapa cara diantaranya dengan 
melakukan perebusan dengan air 
panas atau penambahan zat kimia 
tertentu seperti NaOH, NaHCO3 
dan KOH. Menurut Rahayu (1999) 
perendaman sorghum dalam 
NaOH dapat menurunkan 
kandungan tannin dalam sorghum 
sebanyak 78,35%. Oleh karena itu 
penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh perendaman 
biji sorghum dalam NaOH dan 
perebusan biji sorghum terhadap 
kinerja broiler yang meliputi 
konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan harian dan konversi 
pakan. 

 
MATERI DAN METODE 

 
 Penelitian dilakukan di Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Kebun 
dan Ternak Universitas Wangsa 
Manggala Yogyakarta pada bulan 
Mei sampai dengan Juli 2006.  
 Penelitian ini menggunakan 
broiler umur dua minggu sebanyak 
60 ekor. Obat-obatan yang 
digunakan adalah vaksin ND strain 
Hitcher B1 dan vaksin Gumboro. 
Kandang yang digunakan untuk 
penelitian terbuat dari bambu 

sebanyak 12 kandang dengan 
ukuran panjang, lebar dan tinggi 80 
cm x 60 cm x 40 cm, dan 
dilengkapi dengan tempat pakan 
dan minum serta lampu 
penerangan. 
 Peralatan yang digunakan 
adalah timbangan Ohaus 
berkapasitas 2610 gram, dengan 
kepekaan 0,1 gram dan alat 
berupa panci dan kompor gas. 
 Ransum yang digunakan 
dalam penelitian ini tersusun dari 
jagung, bekatul, tepung ikan, 
bungkil kedelai, tepung tulang, 
minyak kelapa dan sorghum baik 
mentah maupun yang telah direbus 
dan direndam NaOH. Penyusunan 
ransum penelitian dibedakan atas 
penggunaan sorghum yang 
diperlakukan berbeda yaitu  
mentah, direbus dan direndam 
ddalam NaOH tetapi  aras  
pemberian sorghum sama yaitu 
12,5% untuk  mensubtitusi jagung. 
 Tepung sorghum yang 
digunakan dalam penelitian berupa 
sorghum mentah,  sorghum yang 
direbus dengan air pada suhu 
100oC selama 30 menit, dan 
sorghum yang direndam dalam 
NaOH 0,8 N selama 5 jam 
kemudian masing-masing ditiriskan 
dan digiling serta diayak menjadi 
tepung.  
 Broiler dikelompokkan 
dalam empat perlakuan yang 
masing-masing terdiri atas tiga 
ulangan sehingga broiler 
terdistribusi dalam 12 kandang, 
masing-masing kandang  berisi 5 
ekor.  
 Data yang diamati meliputi 
konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan harian dan konversi 
pakan, serta mortalitas. 
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Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) pola searah 
terdiri atas empat perlakuan 
dengan tiga ulangan. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan analisis 
variansi dan apabila ada beda 
nyata dilanjutkan dengan uji 

Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) (Astuti, 1980). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konsumsi Pakan  
 
 Konsumsi pakan broiler 
rata-rata per ekor selama 
penelitian (6 minggu) untuk setiap 
perlakuan tertera pada Tabel 1.  

 
 
Tabel 1. Rata-rata konsumsi pakan setiap perlakuan (g/ekor/hari) 

Ulangan  Perlakuan 1 2 3 
Rata-rata 

 
R1 (Kontrol  0 %)                     
58,59 

58,38 58,52 58,49a 

R2 (S. mentah12,5 %)              
54,37 

54,74 54,09 54,40b 

R3 (S. Rebus12,5%)                 
54,84 

54,71 54,37        54,64b 

R4 (S.rendam12,5 %)         
53,48 

52,65 53,00  53,05b 

Keterangan : Huruf berbeda pada rata-rata menunjukkan perbedaan yang 
nyata  
                      (P<0,05). 
 

 
Hasil analisis variansi 

menunjukkan bahwa konsumsi 
pakan broiler pada berbagai 
perlakuan dengan menggunakan 
tepung sorghum dalam ransum 
berbeda nyata (P<0,05). Konsumsi 
pakan tertinggi pada perlakuan R1 
(kontrol) dan terendah pada R4 
(sorghum direndam NaOH). Hal  ini  
dikarenakan pengaruh kandungan 
tannin dalam sorghum yang 
mampu menggumpalkan protein 
sehingga kualitas sorghum 
menurun. Konsumsi pakan 
dipengaruhi beberapa faktor, 
antara lain umur, ukuran tubuh, 
palatabilitas, dan kualitas pakan 

yang diberikan. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Kamal (1986) 
bahwa konsumsi pakan 
dipengaruhi oleh palatabilitas 
pakan. 

 
Pertambahan Bobot Badan  
 
 Rata-rata pertambahan 
bobot badan ayam broiler pada 
masing-masing perlakuan secara 
bertutut-turut dai R1 sampai R4 
adalah  36,33; 33,29; 30,06 dan 
23, 86 g/ekor/hari. Data 
selengakapnya tertera pada T abel 
2. 
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Tabel 2. Rata-rata pertambahan bobot badan setiap perlakuan (g/ekor/hari)  
Ulangan Perlakuan 1 2 3 

Rata-rata 
 

R1 (Kontrol  0 %)                    
40,30 

36,79 31,89 36,33a 

R2 (S. mentah12,5 %)            
32,94 

33,89 33,05 33,29a 

R3 (S. Rebus12,5%)             
30,60 

29,64 29,95        30,06a 

R4 (S.rendam12,5 %)         
23,64 

23,71 24,24  23,86b 

Keterangan : Huruf berbeda pada rata-rata menunjukkan perbedaan yang 
nyata 
                     (P<0,05). 
 

Hasil analisis variansi 
menunjukkan bahwa penggunaan 
tepung sorghum dalam ransum 
menghasilkan pertambahan bobot 
badan harian yang berbeda  nyata 
(P<0,05). Perbedaan pertambahan 
bobot badan yang nyata 
disebabkan karena kandungan 
nutrien dalam ransum yang 
dikonsumsi mempunyai kandungan 
protein dan energi yang relatif 
sama tetapi konsumsi zat anti 
kualitas berupa tannin berbeda. 
Pertambahan bobot badan harian 
pada R2 dan R3 menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata. 
Pertambahan bobot badan pada 
R4 menunjukkan hasil yang paling 
rendah karena efek dari proses 

pengolahan yang menyebabkan 
pengaruh bau pakan berbeda yaitu 
adanya bau khas NaOH yang 
menyebabkan konsumsi pakan 
menjadi berkurang dan berakibat 
pada menurunnya pertambahan 
bobot badan harian. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Tillman (1986), 
yang menyatakan bahwa 
pertumbuhan ternak ditentukan 
oleh konsumsi pakannya. 
Konversi Pakan 
 Rerata konversi pakan 
ayam broiler pada masing-masing 
perlakuan secara bertutut-turut dai 
R1 sampai R4 adalah  1,63; 
1,63,29; 1,82 dan 2,22. Data 
selengakapnya tertera pada Tabel 
3. 

 
Tabel 3. Rerata konversi pakan broiler 

Ulangan Perlakuan 1 2 3 
Rata-rata 

 
R1 (Kontrol  0 %)                     1,45 1,59 1,84 1,63a 
R2 (S. mentah12,5 %)              1,65 1,62 1,64 1,63a 
R3 (S. Rebus12,5%)     
1,79 

1,85 1,82         1,82a 

R4 (S.rendam12,5 %)         
2,26 

2,22 2,19  2,22b 

Keterangan : Huruf berbeda pada rata-rata menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P<0,05). 
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Hasil analisis variansi 
menunjukkan bahwa penggunaan 
tepung sorghum dalam ransum 
memberikan konversi pakan yang 
berbeda  nyata (P<0,05). Rerata 
konversi pakan pada R1 samapi 
R3 tidak berbeda nyata, hal ini 
disebabkan karena konsumsi 
pakan dan pertambahan bobot 
badan yang dihasilkan dari 
pemberian sorghum 12,5% dalam 
ransum relatif berbeda. Pada 
perlakuan R4 didapatkan konversi 
pakan tertinggi, hal ini akibat dari 
pengolahan sorghum memakai 
NaOH yang memang menurunkan 
tannin tetapi bau pakan menjadi 
faktor penghambat yang lain 
sehingga konsumsi pakannya 
menjadi rendah dan pertambahan 
bobot badannya juga rendah 
sehingga konversinya tinggi. 

Kisaran konversi pakan 
penelitian berkisar antara 1,63-
2,22. Hasil tersebut lebih rendah 
dibanding rerata konversi pakan 
menurut North (1984) yang 
menyatakan konversi ayam broiler 
umur 6 minggu adalah 1,8 dan 
pada umur 8 minggu adalah 2,0. 
Lebih lanjut dinyatakan bahwa 
konversi ransuum lebih dari 2,0 
berarti dalam pemeliharaan broiler 
tersebut tidak efisien. 

 
Mortalitas 
 
 Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak terjadi 
mortalitas ayam broiler. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemberian 
tepung sorghum baik dalam 
bentyuk mentah atau yang 
diperlakukan dengan kimia 
maupun fisik yang diberikan dalam 
ransum dengan aras 12,5% tidak 

menyebabkan kematian ternak 
tetapi menurunkan konsumsi 
pakan dan pertambahan bobot 
badan serta meningkatkan nilai 
konversi pakan. Menurut Rahayu 
(1999) sorghum dapat dipakai 
dalam ransum sampai 30% tetapi 
penggunaan yang tinggi akan 
menyebabkan hambatan 
pertumbuhan dan bahkan 
meningkatnya kematian ayam 
muda. 

KESIMPULAN 
 

 Tepung sorghum mentah 
dan yang direbus  dapat digunakan 
dalam ransum broiler untuk 
mensubstitusi jagung  dengan  
aras 12,5 % tanpa mengganggu 
kinerja broiler tetapi sorghum yang 
direndam NaOH menurunkan 
kinerja broiler. 
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THE EFFECT OF LEUCAUNA LEAF MEAL ON BLOOD 
TIROXINE CONTENT AND FEMALE Coturnix-coturnix japonica 

PERFORMANCE IN GROWER PERIOD 
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ABSTRACT* 

This study was investigate to know the effect of Leucauna leaf meal on blood 
tiroxine content and Coturnix-coturnix japonica performance in grower period. 
Sixty female qualis of 21 day-old age were classified randomly into 12 cages 
arranged in 3 lined floors in one parallel side so that each of floors consists of 
4 cages, so all were 4 treatments. The four ration treatments were differed 
based on rates of 0%, 5%, 10% and 20% Leucauna leaf meal. The analyzed 
samples were blood tiroxine hormone content and Coturnix-coturnix japonica 
performance including feed consumption, body weight growth, feed 
conversion and mature sex age. The data were analized statistically by 
analysis of variance, then the ANOVA results of data were followed up by 
DMRT to understand the difference. The DMR test was not carried out to the 
data of mature sex. The blood tiroxine content in this study indicated the real 
difference. The average blood tiroxine content ranges were 5.78, 5.15, 2.30 
and 1.68 microgram/dl. The feed consumption value of body weight growth, 
feed conversion, and mature sex age in 4 ratio treatments indicated the real 
difference. The average feed consumption percentage range was 14.20 – 
19.40 gr. The body weight range was 37.00 – 93.33 g, and feed conversion 
range was 0.20 – 0.38. Each of mature sexes was between 41.33 and 48.66. 
The ration with the TDL limit on 5% showed the occurrence of the mature sex 
slowness. Accordingly it was concluded if the ration of quails had to use TDL 
then the substitution of 5% was acceptable although it was still necessary to 
study commercially furthermore the profit and detriment. 

(Key word : Coturnix-cortunix japonica, Ratio, Leucauna leaf meal, Blood) 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Puyuh mempunyai potensi 
besar seperti unggas lainnya 

karena mempunyai sifat dan 
kemampuan yang menguntungkan 
bila diternakan. Potensi puyuh 
antara lain telur dan dagingnya 
bergizi dan lezat rasanya. Dewasa 
kelamin dicapai pada umur sekitar 
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42 hari dengan produksi telur 
sebanyak 200 – 300 butir pertahun. 
Pemeliharaan puyuh cukup 
menghemat tempat serta tahan 
terhadap penyakit menular. 

Untuk memelihara puyuh 
perlu pakan yang baik disamping 
faktor bibit, pengelolaan, 
pencegahan penyakit dan kondisi 
lingkungan yang sesuai. Ransum 
harus diperhitungkan dengan 
cermat agar tidak terjadi 
pemborosan, efektif dengan 
konversi optimal, karena bila 
ditinjau dari segi ekonomis biaya 
yang diperlukan untuk penyediaan 
pakan dalam usaha peternakan 
dapat mencapai 60 – 70 persen 
dari biaya produksi (Kuspartoyo, 
1990). 

Salah satu kendala yang 
mempengaruhi perkembangan 
dalam usaha peternakan burung 
puyuh adalah masalah harga 
pakan. Untuk menanggulangi 
masalah tersebut maka perlu 
diupayakan bahan pengganti yang 
harganya relatif murah, mudah 
didapat serta tidak bersaing 
dengan kebutuhan manusia tetapi 
masih mempunyai nilai gizi yang 
tinggi untuk dijadikan sebagai 
bahan pakan ternak. 

Tanaman lamtoro mempunyai 
potensi yang sangat baik sebagai 
bahan pakan ternak, karena 
mengandung protein yang cukup 
tinggi. Selain hal tersebut, lamtoro 
juga mempunyai daya tumbuh 
yang relatif cepat dan mudah 
diperoleh. Unsur negatif pada daun 
lamtoro yang harus diperhatikan 
adalah kandungan mimosin 
sebagai toksin dengan organ target 

kelenjar thyroid, sehingga 
keberadaannya masih harus 
dibatasi (Hartadi dkk, 1986). Cara 
yang mudah untuk menghindari 
efek negatif adalah dengan 
membatasi kadar mimosin. 
Hormon yang dihasilkan kelenjar 
thyroid diperlukan untuk 
metabolisme sel, yang berarti juga 
akan mempengaruhi kinerja. 
Dengan membatasi kadar toksikan 
yang masuk, diharapkan hormon 
kelenjar thyroid masih dapat 
diproduksi sesuai dengan 
kebutuhan. Kelenjar thyroid 
menghasilkan hormon T3 
(triyodotironin) dan T4 
(tetrayodotironin). Untuk 
mengetahui lebih jauh diperlukan 
penelitian tentang pengaruh tepung 
daun lamtoro (Leucaena glauc 
BENT) pada puyuh (Coturnix-
cortunix japonica) betina periode 
grower terhadap aktivitas kelenjar 
thyroid, yang tercermin pada kadar 
hormon tiroksin darah dan juga 
kinerjanya. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di 
kandang percobaan Universitas 
Wangsa Manggala dan 
Laboratorium Fisiologi Hewan 
Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Gajah Mada mulai 
bulan Mei hingga Juni 1997. 

1.  Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi : 

 Burung puyuh. Burung puyuh 
yang digunakan adalah puyuh 
betina periode grower sebanyak 60 
ekor. Umur burung puyuh rata-rata 
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21 hari dengan berat hampir sama 
yaitu 64,00 gram/ekor. 

 Kandang. Kandang yang 
digunakan adalah kandang baterai 
yang terbuat dari reng kayu, alas 
dan dinding dari kawat kasa, serta 
terdiri dari 12 sangkar yang 
tersusun pada tiga lantai berderet 
pada satu sisi yang saling berjajar 
sehingga masing-masing lantai 
terdapat 4 sangkar. Masing-masing 
sangkar berukuran panjang 50 cm, 
lebar 40 cm dan tinggi 30 cm. 
Tempat minum terbuat dari plastik 
dengan volume 500 cc. Sedangkan 
tempat pakan terbuat dari kotak 
kayu triplex ukuran (20x10x5) cm3 

untuk penerangan ruangan 
digunakan lampu pijar 15 watt 
pada setiap sangkar. 

 Ransum. Ransum perlakuan 
disusun sendiri dan diberikan 
dalam bentuk crumbel. Ransum 
yang digunakan disusun dari : 
Jagung, bekatul, bungkil kedelai, 
tepung ikan, tepung tulang dan 
CaCO3 dan tepung daun lamtoro, 
dengan kandungan gizi seperti 
pada tabel 1. Sedangkan 
komposisi ransum untuk perlakuan 
diusahakan mengandung sejumlah 
protein dan energi yang sama 
untuk setiap perlakuan (Tabel 2). 

 

Tabel 1. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun ransum perlakuan 

Bahan Pakan 

% 

Protein 

% 

ME1) 

(Kcal/kg) 

Ca 

% 

P 

% 

Jagung2) 

Bekatul2) 

Bungkil Kedelai2) 

Tepung Ikan2) 

Tepung Tulang2) 

TDL3) 

Minyak Kelapa3) 

8,80 

12,90 

44,00 

66,90 

- 

17 

3,350 

2,100 

2,230 

2,820 

- 

900 

8,600 

0,02 

0,07 

0,29 

5,11 

29,80 

2,06 

0,28 

1,30 

0,65 

2,88 

12,50 

2,20 

 

Keterangan : 

1. ME : Energi metabolisme 

2. National Research Concill Nutrien Requitment of Poultry, 8th Ed., National 
Academi Press, Washington DC. 

3. Bo Gohl, 1975. Tropical Feed, FAO., Roma. 
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Tabel 2. Susunan dan kandungan gizi ransum perlakuan 

Bahan Pakan I 0% II 5% III 10% IV 20% 

Jagung 

Bekatul 

Tepung Tulang 

Bungkil Kedelai 

Tepung Ikan 

Minyak kelapa 

Premix  

TDL 

52 

52 

2 

18 

6 

1 

0,50 

100,50 

51,50 

16 

2 

17,50 

6 

2 

0,50 

100,50 

51,50 

10,50 

2 

17 

6 

3 

10 

100,50 

51 

0 

2 

16 

6 

5 

20 

100,50 

Komposisi : 

Protein (%) 

ME (kcal/kg) 

Ca (%) 

P (%) 

 

19,229 

2839 

0,9799 

0,9584 

 

19,191 

2831,95 

1,0901 

0,9053 

 

19,0905 

2842,05 

1,1996 

0,8370 

 

18,950 

2844,50 

1,4152 

0,7156 

 

Alat-alat Laboratorium 

Centrifuse untuk memisahkan 
serum dari darah dengan sel darah 
merahnya. Lemari es untuk 
menyimpan Kit RIA dan serum 
sebelum digunakan. Mikropipet 
untuk mengukur volume cairan. 
Alat ini dilengkapi Yellow tip untuk 
volume maksimum 100 mikroliter 
atau blue tip untuk volume 
maksimum 1 ml. Vortex Mixer yang 
digunakan untuk mencampur dan 
membuat kontak maksimum antara 
tiroksin dengan antibodinya dalam 
tabung polypropylene. Waterbath 
untuk melakukan inkubasi serum. 

Gama Counter yang merupakan 
alat pencacah sinar radioaktif yang 
dihitung tiap menit sehingga 
diperoleh angka yang dinyatakan 
sebagai Counter Perminute (CPM). 
Tempat pengujian kadar hormon 
dilakukan di Laboratorium Fisiologi 
Hewan FKH Universitas Gadjah 
Mada. Kit RIA (Radio Imuno 
Assay) Tiroksin T4 berisi :  

a. Seratus buah T4 antibody 
coated tubes, tabung ini 
berwarna hijau, yaitu 
tabung dari propylene yang 
telah dilapisi dengan 
antibodi T4. 
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b. Sebuah vial yang berwarna 
merah yang berisi 105 ml 
Buffered (T125) 
Tetraiodothyronine (T4), 
yaitu T4 deiodinasi yang 
mengandung agen 
penghalang thyroidbinding 
protein. 

c. Enam buah vial kalibrator 
T4 bertanda huruf A-F. 
Kalibrator A berisi 2 ml 
cairan yang lain berisi 1 ml, 
cairan pada kalibrator 
mengandung T4 dalam 
kadar tertentu. 

 

2. Cara Kerja  

a. Penyusunan pakan untuk 
perlakuan. Pakan yang akan 
digunakan disusun sehomogen 
mungkin (dicampur secara merata) 
sehingga seluruh pakan yang 
diberikan mendekati isoenergi dan 
isoprotein. Seluruh badan yang 
digunakan dibuat dalam bentuk 
crumble. Pembuatan crumble 
adalah sebagai berikut : pada 
campuran bahan ditambahkan air 
hingga lembab. Bahan yang telah 
lembab digiling dengan 
menggunakan gilingan daging 
hingga terbentuk pelet. Pelet 
dikeringkan dengan cara diangin-
anginkan dan diremuk sehingga 
terbentuk crumble. 

b. Pemeliharaan puyuh. Puyuh 
diaklimatisasi selama satu minggu 
mulai umur 14 sampai 21 hari. 
Pemberian pakan dan minum 
diberikan secara ad libitum, 
dengan pengontrolan tiap pagi dan 
sore. Kandang dan peralatannya 
disanitasi dengan menggunakan 
larutan biocit 5%. 

c. Pengambilan cuplikan darah. 
Darah diambil dari vena jugularis 
dengan cara menyayat kulit bagian 
sisi leher. Agar penyayatan dapat 
tepat maka dilakukan dengan 
terlebih dahulu menahan kepala 
dibagian posterior dan sedikit 
ditarik ke bawah sudut meja. 
Daerah kulit yang menutupi vena 
jugularisnya disayat kemudian 
jugularisnya dipotong. Darah yang 
keluar ditampung kedalam tabung 
sentrifugasi sebanyak 3 ml dan 
dibiarkan menggumpal. 
Sentrifugasi untuk memisahkan 
serumnya dilakukan selama 10 
menit dengan menggunakan 
kecepatan 3000 rpm. Sebelum 
dikerjakan lebih lanjut, serum 
dibekukan dalam lemari es. 

d.  Pengamatan Parameter 

Dalam penelitian ini, 
parameter yang diukur yaitu : 

a. Kadar hormon tiroksin darah 

b. Kinerja puyuh yang meliputi 
konsumsi pakan, 
pertambahan bobot badan, 
konversi pakan dan umur 
dewasa kelamin yang 
dilihat dari umur pada 
waktu produksi setiap 
sangkar sudah dicapai 50% 
yang bertelur. 

       c. Penghitungan Kadar T4 

 Dari perhitungan count 
per minute (CPM) tabung T, 
NSB dan tabung A-F yang 
sudah diketahui kadar 
hormon tiroksinnya dapat 
dibuat kurva baku pada 
kertas logit log yang 
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tersedia di dalam kit RIA. 
Kurva baku terlukis 
berdasarkan persen ikatan 
yang diplot pada sumbu 
vertikal dan kadar hormon 
tiroksin pada sumbu 
horisonta.  

1. Net Counts = Rerata 
CPM – Rerata CPM 
NSB 

 
2. % Ikatan = 

BindingNetMaximal
NetCounts

 x 100 % 
 

 
Berdasarkan titik-

titik yang telah diperoleh 
dari pengeplotan % 
CPM tabung T, NSB 
dan tabung A-F dapat 
dibuat suatu garis edar 
di sekitar titik-titik 
tersebut. Jika titik-titik 
itu dihubungkan akan 
berbentuk garis lurus 
sebagai kurva baku 
kadar hormon tiroksin .  
kadar hormon cuplikan 
darah diestimasikan dari 
kurva baku dengan 
interpolasi. 

 

d. Rancangan Percobaan dan 
Analisis Data  

Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah 
rancangan acak lengkap (RAL). 

Perlakuan terdiri dari 4 macam 
kadar TDL dalam pakan (0%, 
5%, 10% dan 20%). Setiap 
perlakuan dilakukan 3 ulangan, 
setiap ulangan dipelihara dalam 
satu sangkar. Setiap sangkar 
memuat 5 ekor puyuh. 

Data yang diperoleh adalah 
kadar hormon tiroksin, 
konsumsi pakan, pertambahan 
berat badan, konversi pakan 
dan dewasa kelamin. Data ini 
dianalisis secara statistik 
dengan analisis variansi. Hasil 
anova dari data diatas 
dilanjutkan dengan DMRT 
untuk mengetahui letak 
perbedaan antar perlakuan. 
Untuk data dewasa kelamin 
tidak dilanjutkan dengan 
DMRT, karena hanya 2 
perlakuan yang menunjukkan 
gejala dewasa kelamin 

 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Perlakuan Terhadap 
Kadar Hormon Tiroksin 

Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa kadar hormon-
hormon tiroksin dari masing-
masing replikasi diperoleh hasil 
untuk K1 sampai K4 berturut-turut 
5,78, 5,15, 2,30 dan 1,68 
mikrogram/dl (Tabel 3). 
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Tabel 3. Rata-rata kadar tiroksin darah puyuh (mikrogram/dl)  

Ulangan 
Perlakuan 

1 2 3 
Total Rata-rata* 

K1 

K2 

K3 

K4 

7,75 

4,85 

2,00 

2,40 

4,00 

5,20 

3,00 

1,65 

5,00 

5,40 

1,90 

1,00 

17,35 

15,45 

6,90 

5,05 

5,78a 

5,15a 

2,30a 

1,68a 

Keterangan : 

S =  Signifikan (P<0,05) 

K1
 =  Ransum basal (tanpa tepung daun lamtoro) 

K2 =  Ransum dengan kandungan tepung daun lamtoro 5% 

K3 =  Ransum dengan kandungan tepung daun lamtoro 10% 

K4 =  Ransum dengan kandungan tepung daung lamtoro 20% 

* = Nilai dengan superskrip dengan huruf yang berbeda menunjukkan 
perbedaan yang nyata 

 

Analisis variansi dari data 
pengaruh TDL terhadap kadar 
tiroksin darah puyuh rata-rata di 
antara empat perlakuan 
menunjukkan perbedaan yang 
nyata.   Kadar tiroksin darah puyuh 
pada ransum yang tidak 
menggunakan TDL (K1) berbeda 
nyata dengan nilai kadar tiroksin 
darah pada ransum yang 
menggunakan TDL 5% (K2). Nilai 
kadar tiroksin darah pada ransum 
yang mengandung TDL juga 
berbeda nyata (P<0,05) dengan 
nilai kadar darah yang 
mengandung TDL 10% (K3) dan 
K4, demikian juga anatara K3 dan 
K4 berbeda nyata. Bila dilihat pada 

Tabel 3 tampak bahwa semakin 
tinggi aras penggunaan TDL akan 
diikuti pula dengan menurunnya 
kadar tiroksin darah puyuh. 
Menurunnya kadar tiroksin belum 
tampak pada penggunaan TDL 
5%. Menurut Sarmanu dkk (1985) 
TDL masih mengandung mimosin, 
mimosin adalah senyawa anti tiroid 
jadi masuknya TDL ke dalam 
tubuh, akan diikuti oleh masuknya 
mimosin dalam sirkulasi darah. 
Mimosin yang dapat mencapai 
kelenjar tiroid, dapat menghambat 
sintesis hormon tiroid, salah 
satunya adalah hormon tiroksin  
(Jones,.and Jones, 1984) 
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B. Pengaruh Perlakuan Terhadap 
Kinerja 

Konsumsi Pakan. Konsumsi pakan 
diukur dengan cara menimbang 
ransum yang diberikan dan sisanya 
setiap hari dengan interval waktu 
24 jam selama masa penelitian. 
Rata-rata konsumsi pakan dari 

masing-masing ransum replikasi 
diperoleh hasil untuk : K1 18,79 
gram, K2 sebesar 18,72 gram, K3 
sebesar 19,40 gram dan K4 14,20 
gram. Konsumsi pakan dapat 
dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata Konsumsi Pakan, Pertumbuhan Berat Badan, Konversi 
Pakan, Dewasa Kelamin selama masa penelitian (gram/hari/ekor). 

Perlakua
n 

Konsumsi 
Pakan 

(gram/ekor/ha
ri) 

Pertambahan 
berat badan 

(gram/ekor/ha
ri) 

Konversi 
pakan 

(gram/ekor/ha
ri) 

Dewasa 
kelamin 

(gram/ekor/ha
ri) 

K1 

K2 

K3 

K4 

18,79a 

18,72a 

19,40a 

14,20c 

93,33a 

85,33a 

57,73b 

37,00c 

0,20a 

0,21a 

0,33b 

0,38b 

41,33b 

48,66a 

- 

- 

 

Analisis variansi keempat 
perlakuan ransum menunjukkan 
perbedaan yang nyata terhadap 
konsumsi pakan. Konsumsi pakan 
hanya berbeda pada penggunaan 
TDL 20% jadi sampai pada 
presentase TDL 10% masih belum 
mengganggu kesukaan makan 
pada puyuh grower. Hal ini 
disebabkan oleh adanya ransum 
yang masih mengandung 20% 
TDL, sehingga membatasi 
kemampuan alat pencernaan 
dalam menampung makanan dan 
sangat mengurangi palatabilitas. 

Pertambahan Berat Badan. 
Analisis variansi dari keempat 

perlakuan ransum  menunjukkan 
perbedaan yang nyata terhadap 
pertumbuhan berat badan. Nilai 
pertambahan berat badan pada 
ransum yang tidak mengandung 
tepung daun lamtoro (K1) berbeda 
nyata dengan nilai pertambahan 
berat badan pada ransum yang 
mengandung tepung daun lamtoro 
5% (K2) 10% (K3) dan 20% (K4). 
Dengan demikian terlihat bahwa 
semakin tinggi aras penggunaan 
tepung daun lamtoro akan 
menyebabkan makin rendahnya 
nilai pertambahan berat badan. 
Penurunan berat badan tersebut 
sebagai akibat semakin 
meningkatnya penggunaan tepung 
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daun lamtoro di dalam ransum, 
sehingga juga akan menurunkan 
kandungan kadar tiroksin 
darah.Turunnya kadar tiroksin 
darah juga dapat mengganggu 
metabolisme sel. Sebagaimana 
dinyatakan oleh Ruaysoongnern., 
dkk, 1985 bahwa efek yang 
merugikan dari mimosin, yaitu 
menurunkan pertumbuhan dan 
menurunkan produksi telur. Rumus 
bangun leucaenine mirip dengan 
AA-tyrosin. Tyrosin membentuk 
hormon thyroxin yang 
mempengaruhi metabolisme sel, 
mitosis sel terutama sel rambu 
Kemungkinan lain yang 
menyebabkan perbedaan 
pertambahan bobot badan adalah 
perbedaan ransum yang diberikan. 
Kandungan zat-zat keempat 
ransum perlakuan terutama kadar 
proteinnya relatif sama, tetapi 
adanya toksin nabati dari TDL dan 
banyaknya serat dalam pakan 
menyebabkan perbedaan hasil 
cernanya.   

Konversi Pakan 

 Hasil analisis terhadap konversi 
pakan menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang nyata 
diantara keempat perlakuan. 
Faktor-faktor yang menentukan 
nilai konversi pakan adalah 
konsumsi pakan dan pertambahan 
berat badan. Jika dihasilkan 
konversi pakan yang berbeda 
nyata berarti tingkat efisiensi 
ransum untuk menghasilkan bobot 
badan akan berbeda pula. Hal ini 
dimungkinkan karena konsumsi 
pakan dan pertambahan bobot 
badan yang dihasilkan puyuh 
betina dalam penelitian ini berbeda 
nyata sehingga diperoleh nilai 

konversi pakan yang berbeda 
nyata pula. Walaupun secara 
statistik nilai konversi pakan 
berbeda nyata tetapi apabila dilihat 
dari rata-ratanya konversi pakan 
untuk K1 dan K2 lebih kecil dari K3 
dan K4. Hal ini menunjukkan bahwa 
burung puyuh yang diberi ransum 
K1 dan K2 ternyata lebih efisien 
dalam menghasilkan produk bila 
dibandingkan dengan ransum yang 
lain. Hal ini sesuai pula dengan 
pendapat Kamal (1986) yang 
menyatakan bahwa semakin kecil 
angka konversi pakan 
menunjukkan semakin efisien 
artinya kenaikan bobot badan yang 
dicapai dengan jumlah ransum 
yang diberikan efisien. Kurang 
efisiennya penggunaan pakan 
pada TDL 10% dan 20%, dapat 
terjadi akibat efek TDL terhadap 
produksi tiroksin atau tidak 
tercernanya nutrisi yang 
terkandung dalam TDL. Gangguan 
pada tiroksin berakibat pada laju 
metabolisme, sedangkan tidak 
tercernanya nutrisi mengurangi 
pemasukan bahan pembangun 
tubuh. 

Dewasa Kelamin 

  Berdasarkan hasil penelitian 
pemakaian TDL dalam ransum 
menunjukkan bahwa umur dewasa 
kelamin rata-rata dicapai dalam 
41,33 hari untuk K1 dan K2 adalah 
48,66 hari. Sedangkan K3 dan K4 
tidak mencapai dewasa kelamin, 
sampai pada akhir penelitian. 
Analisis variansi, tentang pengaruh 
penggunaan TDL terhadap dewasa 
kelamin diantara 4 perlakuan 
menunjukkan perbedaan yang 
nyata, karena hanya dari kelompok 
perlakuan K1 dan K2 saja mencapai 
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dewasa kelamin sehingga hasil 
anova tersebut juga menunjukkan 
bahwa TDL 5% sudah 
berpengaruh terhadap proses 
dewasa kelamin. Dengan demikian 
terlihat bahwa semakin tinggi 
penggunaan TDL di dalam ransum 
akan diikuti pula dengan gangguan 
pencapaian dewasa kelamin. 
Perbedaan umur dewasa kelamin 
tersebut terjadi karena tingginya 
kandungan TDL di dalam ransum 
yang mengandung toksin yang 
secara tidak langsung turut 
menghambat kinerja dari burung 
puyuh. Tiroksin dalam lamtoro 
yang utama adalah mimosin, tetapi 
selain itu ada juga tanin. Mimosin 
dapat menghambat tiroksin, 
sehingga metabolisme sel 
terganggu. Tanin dapat 
menyebabkan gangguan 
pencernaan protein. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian pengaruh 
penggunaan tepung daun lamtoro 
di dalam ransum terhadap hormon 
tiroksin, konsumsi pakan, 
pertambahan berat badan, 
konversi pakan dan dewasa 
kelamin pada burung puyuh 
disimpulkan bahwa : Nilai 
konsumsi pakan pada burung 
puyuh cenderung menurun sejalan 
dengan meningkatnya penggunaan 
tepung daun lamtoro begitu pula 
dengan nilai pertambahan berat 
badan dan konversi pakan. 
Dewasa kelamin sudah terlambat 
pada penggunaan TDL di atas 5%, 
penggunaan TDL di atas 10% 
menunjukkan tanda-tanda tidak 
berkembangnya bakal telur. 

Dengan demikian untuk 
menghindari terjadinya hal-hal 
yang tidak diinginkan maka 
penambahan TDL dalam ransum 
burung puyuh harus dibatasi hanya 
sampai pada aras 5%.  
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PENGARUH PENAMBAHAN GULA DAN ASAM SITRAT TERHADAP 
AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN WAKTU REHIDRASI BUBUK INSTAN 

KUNIR PUTIH  
(Curcuma mangga Val.) HASIL DRUM DRIER  

Dwiyati Pujimulyani*, Agung Wazyka*, Sri Anggrahini** dan Umar Santoso***   
*Jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Agroindustri, Universitas Mercu Buana,  
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THE EFFECT OF ADDING SUGAR AND CITRIC ACID ON THE 
ANTIOXIDANT ACTIVITY AND REHYDRATION TIME OF WHITE SAFFRON   

(Curcuma mangga Val.) INSTANT POWDER 

Abstract 

The objective of this research was to investigate antioxidant activity and 
rehydration time of instant powder of white saffron that was dried with drum 
dryer. The white saffron rhizomes were peeled, washed, blanched in boiled in 
0.05% citric acid solution for 5 minutes, and grated. The grated  white saffron 
was added with distilled water (1:1), and filtered. The extract of white saffron 
was added with sugar and dried   into instant powder with drum dryer. The 
instant powder of white saffron was examined for antioxidant activity with 
DPPH methods.. The most favorable of white saffron instant powder was that 
processed by  extract:sugar (1:1.5) and was added 0.128% citric acid, with 
characteristics: RSA 19.49%, curcumin 8.49 ppm, and  rehydration time 59.4 
second. 

Keywords: antioxidant activity, instant powder, drum dryer, white saffron 
rhizome 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 
 

Kunir putih merupakan jenis 
tanaman rempah-rempah yang 
terdapat di daerah tropis dan dapat 
dipanen  jika tanaman tersebut 
sudah mati. Rempah-rempah 
sering digunakan untuk bumbu 
atau dikonsumsi dalam bentuk 
segar (untuk lalap) maupun dalam 

bentuk olahan seperti dibuat bubuk 
instan sebagai minuman. Kunir 
putih jenis mangga bisa diolah 
menjadi manisan kering 
(Pujimulyani dan Wazyka, 2009). 

Kunir putih diketahui 
mengandung senyawa kurkuminoid 
yang menyebabkan bahan tersebut 
mempunyai sifat antioksidan yang 
baik untuk menghambat proses 
oksidasi pada bahan pangan 
maupun proses oksidasi yang 
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terjadi dalam tubuh. Toda dkk. 
(1985) mengukur aktivitas 
antioksidan kurkumin dan dua 
analognya (p-hidroksinamoil feruloil 
metana dan P,p’-dihidroksi 
dicinamoil metana) dengan metode 
oksigen aktif menunjukkan bahwa 
gugus metoksi paling kuat aktivitas 
antioksidannya. Hal ini 
menunjukkan bahwa gugus 
metoksi dengan gugus hidroksil 
meningkatkan aktivitas 
antioksidannya. Penelitian lebih 
lanjut menunjukkan 5-metoksi 
kurkumin (diisolasi dari Curcuma 
xanthoriza) mempunyai aktivitas 
antioksidasi lebih besar daripada 
kurkumin. Hal ini menunjukkan 
bahwa gugus etoksil dan alkyl 
pada posisi 5, kurkumin 
meningkatkan aktivitas 
antioksidannya. Selain kunir putih 
mengandung kurkumin, kunir putih 
mengandung senyawa fenol  dan 
tannin terkondensasi (Pujimulyani 
dkk., 2010). Menurut Abas dkk. 
(2005), rimpang kunir putih 
mengandung kurkumanggosida, 
Labda-8 (17), 12-diena-15, 16-dial, 
kalkaratin, skopoleten dan 1,4,6-
heptatrien-3-on serta p-asam 
hidroksi-sinamat. Menurut Karioti 
dkk. (2007) pada umumnya 
diterpenoid berpotensi sebagai 
imunomodulator. Penelitian Shiyan 
(2008) menunjukkan bahwa 
ekstrak etanol kunir putih dapat 
meningkatkan antibodi. 

Proses pembuatan bubuk 
instan dari rimpang secara umum 
terdiri dari dua tahap, yaitu proses 
ekstraksi dan proses pengeringan. 
Ekstraksi merupakan salah satu 
cara pemisahan antara komponen 
yang larut dengan komponen yang 

tidak larut atau komponen yang 
kelarutannya lebih besar dengan 
komponen yang kelarutannya lebih 
kecil, menggunakan pelarut yang 
sesuai (Geankoplis, 1993). Cara 
ekstraksi kunir putih adalah 
sebagai berikut : kunir putih 
dikupas, dicuci kemudian 
diblanching dalam media asam 
sitrat 0,05% kondisi mendidih 
selama 5 menit. Kunir putih setelah 
diblanching kemudian diparut, 
selanjutnya diekstrak dengan 
perbandingan air:parutan kunir 
putih (1:1), disaring dan diperoleh 
ekstrak kunir putih. 

Pengeringan adalah 
pelepasan cairan dalam bahan 
yang dilakukan dengan 
pemindahan cairan dari permukaan 
ke dalam fase uap yang belum 
jenuh (Lachman, 1989).  Metode 
yang paling luas digunakan dalam 
proses pembuatan bubuk adalah 
alat pengering semprot. Pengering 
semprot berbeda dengan 
kebanyakan pengering-pengering 
lain, yaitu hanya dapat menangani 
bahan-bahan cair seperti larutan, 
cairan kental dan pasta tipis. 
Cairan terdispersi sebagai tetesan 
halus ke dalam suatu gerak aliran 
dari gas panas, segera menguap 
sebelum mencapai dinding ruang 
pengering. Produk mengering 
menjadi serbuk halus, yang dibawa 
oleh aliran gas dan gaya berat ke 
dalam suatu sistem pengumpul. 

Pengering semprot sangat 
berguna untuk mengubah bahan-
bahan untuk digunakan dalam 
formulasi kapsul dan tablet, karena 
proses pengeringan itu mengubah 
bentuk, ukuran dan kerapatan bulk 
produk yang telah kering. Partikel 
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yang dihasilkan berbentuk bulat 
dan biasanya mengalir lebih baik 
daripada produk yang sama tetapi 
dikeringkan dengan cara biasa, hal 
ini disebabkan karena partikel-
partikel tersebut memiliki bentuk 
dan ukuran yang lebih seragam 
dan hanya memiliki sedikit sisi-sisi 
yang tajam. Bentuk bulat 
mempunyai daerah permukaan 
paling kecil, sehingga mengurangi 
terperangkapnya udara di antara 
partikel-partikel. Penyempurnaan 
dalam aliran dan pengurangan 
udara yang terperangkap, 
membuat bahan yang dikeringkan 
dengan penyemprotan sesuai 
digunakan dalam pembuatan tablet 
atau kapsul. Biaya proses 
pengeringan semprot (spray dryer) 
cukup mahal, sehingga diperlukan 
alternatif proses pengeringan yang 
lebih murah dengan mutu produk 
yang baik adalah pengeringan 
drum (drum dryer). Pengering drum 
(drum dryer) juga sering digunakan 
untuk mengeringkan bahan yang 
berupa pasta atau cairan kental. 

Berdasarkan hal tersebut 
maka dilakukan penelitian aktivitas 
antioksidan dan waktu rehidrasi 
bubuk instan yang dikeringkan 
dengan drum dryer. 

A. Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui aktivitas antioksidan 
bubuk instan kunir putih yang 
diproses dengan pengering drum 
dryer. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengetahui waktu rehidrasi 
dan tingkat kesukaan panelis 
terhadap bubuk instan kunir putih. 

METODE PENELITIAN 

A. Bahan dan Alat 
 

Bahan utama pada penelitian 
ini adalah rimpang kunir putih 
(Curcuma mangga Val.) dengan 
ciri warna umbi kuning muda, 
aroma seperti mangga, diperoleh 
dari petani lokal daerah Sedayu, 
Bantul, Yogyakarta. Bahan kimia 
yang digunakan etanol,  DPPH dan 
BHA, kurkumin  yang dibeli dari 
sigma (Pa). 

Alat yang digunakan 
spektrofotometer (Shimadzu UV-
1601 UV-vis), drum dryer, dan 
neraca sartorius.  

 

B. Cara Penelitian 

 

Preparasi ekstrak kunir putih 

Kunir putih dipilih yang baik, 
dikupas, dicuci, diblanching dalam 
media asam sitrat 0,05%, kondisi 
mendidih selama 5 menit, diparut, 
ditambah air dengan  
perbandingan parutan kunir putih : 
akuades (1:1) selanjutnya disaring 
dengan kain saring. Ekstrak kunir 
putih ditambah gula dengan variasi 
ekstrak:gula (1:1; 1:1,5 dan 1:2). 
Selanjutnya ditambah asam sitrat 
dengan 2 variasi (0,128% dan 
0,192%) kemudian dilakukan 
pengolahan dengan proses 
pengeringan menggunakan drum 
dryer  menjadi  bubuk instan. 
Diagram alir penelitian disajikan 
pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian pengolahan kunir putih 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

 

A. Aktivitas Antioksidan 
Aktivitas antioksidan bubuk 

instan kunir putih dengan 
pengeringan menggunakan drum 
dryer  disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
rasio kunir putih:gula berpengaruh 

nyata terhadap aktivitas 
antioksidan bubuk instan kunir 
putih. Semakin banyak 
penambahan gula, aktivitas 
antioksidan bubuk kunir putih yang 
dihasilkan semakin rendah. Hal ini 
diduga disebabkan semakin 
banyak penambahan gula, kadar 
senyawa bioaktif dalam bubuk 
instan kunir putih semakin rendah. 

 

Kunir putih 

Pengupasan  

Pencucian  

Blanching asam sitrat 

0,05% mendidih 5' 

Ekstraksi  

Ekstrak 

Pengolahan 

Akuades  

Bubuk instan  
Uji aktivitas 

antioksidan 

Ekstrak:gula  

(1:1; 1:1,5 dan 1:2)  
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Tabel 1. Aktivitas antioksidan bubuk kunir putih dengan pengeringan 
menggunakan drum dryer berdasarkan metode DPPH 

Aktivitas antioksidan 

 (% Radical Scavenging Activity) 

Rasio 

Ekstrak Kunir Putih : 
Gula 

Asam Sitrat 0,128% Asam Sitrat 0,192% 

1 : 1 23,22 b 27,09 c 

1: 1,5 19,49 a 23,29 b 

1 : 2 18, 34 a 19,97 ab 

Ket: Rerata dari 2 ulangan perlakuan, 2 ulangan analisis 

        Notasi berbeda di belakang angka menunjukkan beda nyata 

Konsentrasi asam sitrat 
berpengaruh nyata terhadap 
aktivitas antioksidan bubuk instan 
kunir putih. Bubuk instan dengan 
penambahan asam sitrat 0,192% 
memiliki % Radical Scavenging 
Activity (% RSA) lebih tinggi 
dibandingkan bubuk instan dengan 
penambahan asam sitrat 0,128%. 
Hal ini disebabkan asam sitrat 
memiliki sifat sebagai pengkelat 
logam (Raharjo, 2006), sehingga 

penambahan asam sitrat dalam 
proses pengolahan bubuk instan 
dapat meningkatkan aktivitas 
antioksidannya. 

Aktivitas antioksidan bubuk 
instan kunir putih dengan 
pengeringan drum dryer 
dibandingkan dengan BHA, 
kurkumin dan kunir putih disajikan 
Gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar 2. Aktivitas antioksidan bubuk instan kunir putih dengan drum dryer 
                    berdasarkan metode DPPH dibandingkan dengan BHA, 

kurkumin,  kunir putih dan kontrol 
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Pada Gambar 2 terlihat 
bahwa kunir putih dengan 
pengeringan drum dryer memiliki 
aktivitas antioksidan tidak berbeda 
nyata dibandingkan dengan 
ekstrak kunir putih. Hal tersebut 
antioksidan dalam kunir putih 
selama proses diduga tahan panas 
atau terjadi perubahan dari kurang 
aktif menjadi lebih aktif. Hal ini 
sesuai pendapat Yue dan Xu 
(2008), bahwa terjadi perubahan 
glikosida menjadi aglikon dan gula 
selama pemanasan ekstrak 
bilberry. Hal ini juga dikemukakan 

oleh Zhang dkk (2004) dan 
Sadilova  dkk. (2006) yang 
menyatakan hidrolisis antosianin 
(glikosida) menghasilkan 
antosianidin (aglikon) dan LI dkk. 
(2009) bahwa aktivitas aglikon 
lebih tinggi dari pada glikosida. 

B. Uji Tingkat Kesukaan 
 

Nilai uji tingkat kesukaan 
terhadap bubuk instan kunir putih 
disajikan pada Tabel 2. (bubuk 
instan kunir putih) dan Tabel 3. 
(seduhan bubuk instan kunir putih). 

 

Tabel 2. Nilai uji tingkat kesukaan bubuk instan kunir putih drum dryer 

Sampel  Warna Aroma Kenampakan 

Gula 1 4,80 bc 3,90 a 4,95 c 

Gula 1,5 4,90 c 4,25 ab 4,70 bc 

As. Sitrat 
0,128% 

Gula 2 4,65 c 3,45 a 4,45 bc 

Gula 1 4,00 ab 4,25 ab 3,65 a 

Gula 1,5 4,25 abc 4,75 b 4,05 ab 

As. Sitrat 
0,192% 

Gula 2 3,70 a 4,05 ab 3,70 a 

Ket: Rerata dari 2 ulangan perlakuan, 3 ulangan analisis 

        Huruf berbeda di belakang angka menunjukkan beda nyata 
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Tabel 3. Nilai uji tingkat kesukaan seduhan bubuk instan kunir putih drum 
dryer 

Sampel  Warna Aroma Rasa Kesukaan 
Keseluruhan 

Gula 1 3,80 a 3,60 3,45 a 3,85 

Gula 1,5 4,60 b 3,90 3,85 ab 4,15 

As. Sitrat 
0,128% 

Gula 2 3,55 a 3,60 3,70 ab 3,95 

Gula 1 4,65 b 4,10 4,30 b 4,45 

Gula 1,5 4,10 ab 3,45 3,90 ab 3,80 

As. Sitrat 
0,192% 

Gula 2 4,00 ab 3,75 3,40 a 3,75 

Ket: Rerata dari 2 ulangan perlakuan, 3 ulangan analisis Huruf berbeda di 
belakang angka menunjukkan beda nyata 

Tabel 2 dan 3 menunjukkan 
bahwa bubuk instan kunir putih 
dengan perlakuan penambahan 
asam sitrat 0,128% dan 
penambahan gula 1,5 bagian 
paling disukai panelis baik ditinjau 
dari warna, aroma, rasa dan tingkat 
kesukaan keseluruhan. Hal ini 
diduga karena warna, aroma dan 

rasa lebih khas kunir mangga 
dibanding penambahan gula 2 
bagian. 

C. Waktu Rehidrasi dan 
Warna Bubuk Instan 

Waktu rehidrasi dan warna 
bubuk instan kunir putih tradisional 
disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Waktu rehidrasi dan warna bubuk instan kunir putih drum dryer 

Sampel   Waktu Rehidrasi 
(detik) 

Warna 

Gula 1 86,4 ab 0,242 bc 

Gula 1,5 59,4 a 0,197 a 

As. Sitrat 
0,128% 

Gula 2 70,2 a 0,214 ab 

Gula 1 153,6 b 0,253 c 

Gula 1,5 39 a 0,226 c 

As. Sitrat 
0,192% 

Gula 2 88,2 ab 0,202 c 
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Ket: Rerata dari 2 ulangan perlakuan, 3 ulangan analisis. Notasi berbeda di 
belakang angka menunjukkan beda nyata 

Tabel 4 menunjukkan bahwa 
waktu rehidrasi yang cepat 
diperoleh pada bubuk instan 
dengan rasio penambahan 
gula:ekstrak kunir putih (1:1,5). 
Warna yang cerah ditunjukkan 
pada bubuk instan kunir putih 
dengan rasio ekstrak:gula 1:1,5 
dan 1:2. Hal tersebut diduga 
karena semakin banyak gula yang 
ditambahkan ternyata semakin 
cerah warnanya. Hal ini karena 
penentu warna kuning yang utama 

adalah dari kunir putih sehingga 
semakin banyak gula yang 
ditambahkan maka semakin 
rendah konsentrasi kunir putih, 
sehingga mengakibatkan warna 
kuning keputihan. 

D. Kadar Kurkumin 

Kadar kurkumin bubuk instan 
kunir putih dengan pengeringan 
menggunakan drum dryer disajikan 
pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Kadar kurkumin (ppm) bubuk instan kunir putih dengan 
pengeringan menggunakan drum dryer 

 

Aktivitas antioksidan 

 (% Radical Scavenging Activity) 

Rasio 

Ekstrak Kunir Putih : 
Gula 

Asam Sitrat 0,128% Asam Sitrat 0,192% 

1 : 1 15,54 17,68 

1: 1,5 8,49 8,99 

1 : 2 5,33 7,02 

Ket: Rerata dari 2 ulangan perlakuan, 3 ulangan analisis 

        Huruf berbeda di belakang angka menunjukkan beda nyata 

Semakin banyak gula yang 
ditambahkan selama pengolahan 
bubuk instan drum dryer ternyata 
kadar kurkumin bubuk semakin 
rendah. Hal ini karena konsentrasi 
ekstrak kunir putih dalam formula 
semakin kecil. 

Semakin tinggi asam sitrat 
(0,192%) ternyata kadar kurkumin 
lebih tinggi dibanding asam sitrat 
0,128%. Hal ini karena asam sitrat 
dapat berfungsi sebagai pengkelat 
logam sehingga kerusakan 
kurkumin bisa dihambat. 

KESIMPULAN  
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Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah: 

1. Bubuk instan kunir putih 
menunjukkan aktivitas 
antioksidan RSA 18,34%-
27,09%. 

2. Bubuk Instan kunir putih yang 
disukai panelis adalah yang 
diproses dengan rasio 
ekstrak:gula (1:1,5) dan 
penambahan asam sitrat 
0,128% dengan aktivitas 
antioksidan 19,49%, kurkumin 
8,49 ppm dan waktu rehidrasi 
59,4 detik.  
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ABSTRACT 

A research on the production of pumpkin flour with blanching treatment 
and drying temperatures variation has been conducted. The main problem in 
the processing of pumpkin flour was the change of physical properties and the 
decrease of  -carotene. The objectives of this research were to evaluate the 
physical properties and  -carotene content of pumpkin flour, and to determine 
optimum condition that resulted favourable product. Pumpkin  flour was 
processed with blanching at temperature 100oC during  4 minutes and control 
(without blanching),  then dried at variation temperatures : 40, 50 and 60oC. 
The samples were analyzed its hygroscopicity, colour, bulk density,  -
carotene and moisture content. The research showed that blanching and 
drying temperature affected to the physical properties of pumpkin flour and -
carotene content. The most favourable product was that processed by 
blanching and drying at temperature 40oC and the  characteristics of this 
product were : hygroscopicity 72%, colour with L value 78.10; b+ value 
131.52, bulk density 0.71 g/ml,  -carotene 155.44 g/g db, and moisture 
content 8.22%. 

Key words : blanching, drying, -carotene, pumpkin flour. 

PENDAHULUAN 
 

Labu (Cucurbita moschata) 
merupakan salah satu sumber 
vitamin A yang potensial. vitamin A 
labu  sebesar 180,00 SI (Anonim, 
1981). Buah labu kuning 
merupakan hasil pertanian yang 
bersifat mudah rusak apabila tidak 
dilakukan proses pengawetan. 
Cara pengawetan buah labu 
kuning dengan proses penepungan 
adalah cara pengawetan yang 
mudah dan mempunyai beberapa 
keunggulan antara lain : menjaga 
ketersediaan bahan sepanjang 

tahun, mempermudah dan 
menghemat ruang pengangkutan 
dan pengangkutan serta 
mempermudah dalam pengolahan 
selanjutnya. 
 Permasalahan yang 
dihadapi dalam pembuatan tepung 
labu kuning adalah terjadinya 
perubahan sifat fisik yaitu 
terjadinya pemucatan  warna dan 
penurunan kadar β karoten. 
Tepung labu kuning yang dibuat 
dengan suhu pengeringan 60 oC  
kadar β karoten mengalami 
penurunan sebesar 75 % (Agus 
Slamet, 2001).  Perubahan 
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sifat fisik dan penurunan β karoten  
disebabkan karena kerusakan 
karoten pada bahan yang 
dikeringkan. Kerusakan tersebut 
dapat terjadi secara oksidatif dan 
non oksidatif. Proses oksidasi 
karoten dipengaruhi oleh enzim 
lipoksigenase yang menyebabkan 
pemucatan warna. Kerusakan non 
oksidatif dapat terjadi karena 
penggunaan suhu yang tinggi. 
Proses oksidatif karoten dapat 
dikurangi dengan memberikan 
perlakuan pendahuluan terhadap 
bahan yang akan dikeringkan. 
Perlakuan pendahuluan yang 
dapat dilakukan adalah proses 
blanching pada bahan. Tujuan 
proses blanching untuk 
menginaktifkan enzim yang 
menyebabkan pemucatan warna 
pada karoten yaitu zat alami yang 
menyebabkan warna kuning pada 
bahan (Winarno, 1997). 
 Untuk menghasilkan tepung 
labu kuning dengan warna kuning 
cerah dan meminimalkan 
penurunan kadar β karoten maka 
diperlukan optimasi dalam proses 
pembuatannya. Variasi perlakuan 
pendahuluan pada pembuatan 
tepung tersebut adalah perlakuan 
blanching dan tanpa blanching. 
Variasi suhu pengeringan yang 
dilakukan adalah 40, 50 dan 60 oC. 
Tujuan penelitian : untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan 
blanching  dan suhu pengeringan 
terhadap sifat fisik dan kadar β 
karoten  tepung labu kuning dan 
menentukan perlakuan 
pendahuluan dan suhu 
pengeringan yang tepat pada 
pembuatan tepung labu kuning. 
 

METODE PENELITIAN 

Bahan penelitian 
 
 Bahan yang digunakan 
adalah labu kuning (Cucurbita 
moschata) varietas Bokor, dengan 
ciri-ciri warna kulit kuning dan  
daging buah berwarna kuning, 
dengan berat rata-rata tiap buah 
adalah 5 kg. Buah labu kuning 
diperoleh dari pasar Beringharjo. 
Bahan kimia yang digunakan untuk 
analisis antara lain : etanol 95%, 
petrolium eter dan garam NaCl. 
Bahan kimia tersebut dengan 
spesifikasi pro analysis (pa), Merk. 
 
Alat penelitian 
 
 Alat-alat yang digunakan 
untuk pembuatan tepung labu 
kuning antara lain pisau, alat 
pengukus, kompor, grinder, 
pengering kabinet dan pengayak 
60 mesh. Alat-alat yang digunakan 
untuk analisis antara lain :  oven 
merk Memmert, vortex mixer, 
Spectrofotometer 20 D Milton Ray, 
Chromameter dan timbangan 
sartorius serta alat-alat gelas. 
 
Pelaksanaan penelitian  
 
 Labu kuning dikupas dan 
dipotong-potong ukuran 
ketebalannya adalah ± 0,3 cm. 
Labu yang telah dipotong-potong 
kemudian diblanching pada suhu 
100 oC selama 4 menit dan tanpa 
blanching sebagai kontrol. 
Potongan labu kuning setelah 
diblanching kemudian ditiriskan 
untuk mengurangi kadar air. 
Perlakuan selanjutnya adalah 
proses pengeringan dengan variasi 
suhu 40, 50 dan 60 oC. Proses 
pengeringan  dihentikan apabila 
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kadar air bahan telah mencapai 
8%. Labu kuning yang telah kering 
kemudian dilakukan penggilingan 
dan pengayakan dengan ukuran 
ayakan 60 mesh. Tepung labu 
kuning yang dihasilkan dianalisis : 
kadar β karoten, air dan dilakukan 
uji warna, densitas curah serta 
higroskopisitasnya. Diagram alir 
proses penelitian disajikan pada 
Gambar 1. 
 
Analisis yang dilakukan  
 
             Analisis pada bahan dasar 
meliputi  kadar air (AOAC,1970 
dalam Slamet Sudarmadji, dkk, 
1993), analisis β karoten (Winstein, 
S dan Dalal, 1972). Analisis tepung 
labu kuning yang dilakukan analisis 
kadar air (AOAC,1970 dalam 
Slamet Sudarmadji, dkk, 1993), 
analisis β karoten (Winstein,  dan 
Dalal, 1972), uji warna dengan 

menggunakan alat chromameter, 
uji densitas curah (Wang dan 
Kinsela,1987 dalam  Tranggono 
dan Umar Santoso,1993) dan uji 
higroskopisitas (Ezeiki, 1988 dalam 
Haryadi, dkk., 1989). 
 
Rancangan percobaan 
 
            Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah rancangan 
acak lengkap dengan 2 faktor yaitu 
blanching dan tanpa blanching 
serta faktor suhu pengeringan 
dengan variasi 40, 50 dan 60 oC. 
Penelitian dilakukan dengan 2 
ulangan sampel dan 3 ulangan 
analisis. Data penelitian diuji 
statistik dengan uji F pada α 5% 
apabila ada perbedaan nyata 
dilanjutkan dengan uji Duncan 
Multiple Range Test (DMRT) pada 
α 5%. 

 
 
    Labu kuning 

                                                                                                  
                                                                  Kulit 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tepung labu kuning       analisis : kadar β karoten,  air, uji warna,densitas 
curah dan higroskopisitas 

Pengupasan  

Pemotongan 
Tebal ± 0,3 cm 

 

 
Tanpa blanching 

 

 Blanching pada suhu 
100 oC , 4 menit 

 

Pengeringan pada suhu 40,50 dan 60 oC 
sampai kadar air 8% 

 

Penggilingan 
 

Pengayakan 60 mesh 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bahan dasar 
 
               Analisis bahan dasar 
pada penelitian ini meliputi analisis 
kadar air dan kadar β karoten. 
Kadar air labu kuning sebesar 
93,45% dan kadar β karoten 
sebesar 355,13 µg/g berat kering. 
Menurut Anonim, 1981 kadar air 
buah labu sebesar 91,20% dan 
kadar β karoten sebesar 364, 56 
µg/g berat kering. Perbedaan 

tersebut diduga disebabkan karena 
perbedaan umur panen dan faktor 
varietas. 
 
Tepung labu kuning 
Kadar air 
 

Kadar air suatu bahan 
pangan sangat mempengaruhi 
umur simpannya. Kadar air tepung 
labu kuning disajikan pada Tabel 1. 

 

 
Tabel 1. Kadar air tepung labu kuning (%) 

Perlakuan pendahuluan  
Suhu pengeringan 

(oC) 
Blanching Tanpa blanching 

40 
50 
60 

8,22 c 
8,14 d 
8,07 e 

              8,27 a 
 8,25 ab 
 8,23 bc 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan 
nyata pada uji DMRT α 5%. 
  

Berdasarkan uji statistik 
menunjukkan  bahwa ada interaksi 
antara perlakuan pendahuluan dan 
pengeringan berpengaruh nyata 
terhadap kadar air. Semakin tinggi 
suhu pengeringan dan dengan 
perlakuan blanching maka kadar 
air semakin rendah. Suhu 
pengeringan yang semakin tinggi 
pada perlakuan pendahuluan 
blanching berpengaruh nyata 
terhadap kada  air tepung labu 
kuning. Semakin tinggi suhu 

pengeringan kadar air tepung yang 
dihasilkan semakin rendah. Hal ini 
disebabkan karena semakin tinggi 
suhu maka laju penguapan 
semakin cepat. Perlakuan 
blanching menyebabkan kerusakan 
jaringan bahan, sehingga air lebih 
mudah untuk diuapkan. 
 

Warna 
Warna tepung labu kuning 
disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Warna tepung labu kuning (nilai L dan b+) 
Perlakuan pendahuluan  

Suhu pengeringan 
(oC) 

Blanching 
          L                  b+ 

Tanpa blanching 
         L              b+ 

40 
50 
60 

       78,10 a     131,52 
       77,48 b     130,57 
       74,94 c     126,30 

73,23 d     124, 88 
     71,42 e    120,17 
 69,56 f     119, 27 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan nyata pada 
uji DMRT α 5%. 
  
Hasil uji statistik menunjukkan 
bahwa ada interaksi antara 
perlakuan pendahuluan dan suhu 
pengeringan terhadap warna 
tepung labu kuning yang 
dihasilkan. Semakin rendah suhu 
pengeringan pada perlakuan 
pendahuluan dengan blanching 
nilai L dan b+ semakin besar yang 
berarti warna tepung semakin 
kuning cerah. 
 Perlakuan blanching dan 
tanpa blanching berpengaruh nyata 
berpengaruh nyata terhadap warna 
tepung yang dihasilkan. Pada suhu 
pengeringan yang sama 
menghasilkan nilai kecerahan dan 
nilai b+ yang diperoleh pada 
perlakuan blanching lebih besar 
dari pada perlakuan tanpa 
blanching. Hal ini disebabkan 
karena perlakuan blanching dapat 
menonaktifkan enzim yang 
menyebabkan pemucatan warna. 
Gliemmo, dkk (2009) menyatakan 
bahwa stabilitas warna pure labu 
kuning (Cucurbita moschata) 

mengalami penurunan karena 
pengaruh proses pemanasan  
 Suhu pengeringan 
berpengaruh nyata terhadap warna 
tepung labu kuning yang 
dihasilkan. Semakin rendah suhu 
pengeringan baik pada proses 
blanching maupun tanpa blanching 
maka nilai L dan b+ semakin tinggi 
yang memberikan arti  warna 
semakin kuning dan cerah. Eskin 
(1979) menyatakan bahwa suhu 
yang tinggi dapat terjadi degradasi 
termal sehingga dapat 
menyebabkan kerusakan 
karatenoid pada bahan pangan. 

 
Densitas curah 
 Densitas curah 
suatu bahan dipengaruhi 
oleh komposisi kimia, jenis 
bahan, bentuk, 
dimensi/ukuran dan 
kekasaran permukaan  
suatu bahan (Lestari, 
2000). Densitas curah 
tepung labu kuning 
disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Densitas curah tepung labu kuning (g/ml) 
Perlakuan pendahuluan  

Suhu pengeringan 
(oC) 

Blanching Tanpa blanching 

40 
 50  

60 

0,71 ab 
0,63 cd 
0,56 e 

0.73 a 
0,66 bc 
0,56 de 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan 
nyata pada uji DMRT α 5%. 

  
Perlakuan blanching dan tanpa 
blanching tidak berpengaruh 
terhadap densitas curah tepung 
labu kuning yang dihasilkan. Hal ini 
diduga karena komposisi kimia, 
berat jenis, bentuk, dimensi/ukuran 
dan kekasaran permukaan tidak 
terjadi perubahan akibat perlakuan 

blanching maupun tanpa 
blanching. Dengan demikian 
densitas curahnya tidak berbeda 
nyata. 
  
Higroskopisitas 
Higroskopisitas tepung labu kuning 
disajikan pada Tabel 4. 
 
 

Tabel 4. Higroskopisitas tepung labu kuning (%) 
Perlakuan pendahuluan  

Suhu pengeringan 
(oC) 

Blanching Tanpa blanching 

40 
50 
60 

72,0 c 
89,6 b 
93,2 a 

53,4 f 
57,7 e 
62,8 d 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan 
nyata pada uji DMRT α 5%. 

 
Hasil uji statistik menunjukkan 
bahwa ada interaksi antara 
perlakuan pendahuluan dan suhu 
pengeringan berpengaruh nyata 
terhadap higroskopisitas tepung 
labu kuning. Dengan perlakuan 
blanching dan semakin tinggi suhu 
pengeringan maka higroskopisitas 
tepung semakin besar 
 Perlakuan blanching dan 
tanpa blanching berpengaruh nyata 
terhadap higroskopisitas tepung. 
Kemampuan menyerap air pada 
tepung yang diperoleh pada 

perlakuan blanching lebih besar 
dibandingkan dengan tanpa 
blanching. Hal tersebut diduga 
disebabkan karena kadar air 
tepung labu kuning  pada 
perlakuan blanching lebih rendah, 
sehingga penyerapan airnya 
menjadi lebih besar. 

 
Kadar β karoten 
Kadar β karoten tepung 
labu kuning disajikan pada 
Tabel 5 
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Tabel 5. Kadar β karoten tepung labu kuning (µg/g bahan) 
Perlakuan pendahuluan  

Suhu pengeringan 
(oC) 

Blanching Tanpa blanching 

40 
50 
60 

155,44 a 
140,55 b 

 113,12 c 

131,65 b 
119,53 c 
86,59 d 

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan 
nyata pada uji DMRT α 5%.` 

  
Hasil uji statistik menunjukkan 
bahwa perlakuan blanching dan 
tanpa blanching berpengaruh nyata 
terhadap kadar β karoten tepung 
labu kuning. Dengan perlakuan 
blanching kadar β karoten yang 
dihasilkan lebih tinggi dibandingkan 
tanpa blanching. Hal ini 
disebabkan karena blanching 
berfungsi untuk menonaktifkan 
enzim, melunakan bahan sehingga 
proses pengeringan dapat lebih 
cepat sehingga penurunan kadar β 
karoten lebih rendah. Perlakuan 
blanching dapat mempertahankan 
karatenoid dan asam askorbat dari 
kerusakan karena oksidasi selama 
proses pengeringan (Luh dan 
Woodroof, 1975 dalam Priyanti 
2001). Perlakuan blanching dan 
suhu pengeringan 40 oC 
menghasilkan tepung labu kuning 
dengan kadar β karoten sebesar  
155,44 µg/g bahan. Agnieszka dkk 
(2009) melaporkan bahwa proses 
pengeringan labu kuning 
menyebabkan penurunan β 
karoten lebih dari 50%. 
 Berdasarkan perhitungan 
presentase penurunan kadar β 
karoten pada tepung labu kuning 
yang paling kecil yaitu 57,79% 
pada perlakuan suhu pengeringan 
40 dengan perlakuan blanching. 
Penurunan kadar β karoten yang 
paling besar adalah 77,16% pada 

perlakuan suhu pengeringan 60 
tanpa blanching. 
 
KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan : 
perlakuan blanching dan suhu 
pengeringan berpengaruh terhadap 
sifat fisik dan kadar β karoten 
tepung labu kuning yang 
dihasilkan. Perlakuan blanching 
dan suhu pengeringan 40 oC 
merupakan perlakuan terbaik, 
menghasilkan tepung labu kuning 
dengan kadar β karoten sebesar 
155,44 µg/g berat kering, kadar air 
8,22%, warna L,  78,10, b+ 131,52,  
densitas curah 0,71 g/ml, 
higroskopisitas 72% dan 
penurunan kadar β karoten 
sebesar 57,79%. 
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ABSTRACT 

 
 The Tuberose (Polianthes tuberosa L.) is a populer cut flower of 
Indonesia. It is commonly used in bouquets for presenting and in vases for 
interior decoration. Postharvest losses in cut flower of tuberose is caused by 
the short vase life’s whose four days only. For this reason, it is necessary to 
look for the  preservative solutions that enable extending vase life of tuberose. 
This study investigated the influence of mixture of sucrose, citric acid, and 
silver nitrate on the vase life compared the tap water as a control treatment. 
Pulsing of the cut  flower with 10% sucrose + 300 ppm citric acid improved 
their floret opening  until 8.08 buds (compared control treatment, 5.78 buds), 
and decrease the wilted floret till 73.08% (compared control treatment, 
84.15%). Pulsing of cut flower with  10% sucrose + 300 ppm citric acid + 50 
ppm AgNO3 grade pro anlysis (PA)  improved their floret opening  until 7.25 
buds, and decrease the wilted floret till 59.10%. Substitution of AgNO3 PA by 
AgNO3 grade techical  improved their floret opening  until 7.18 buds, and 
decrease the wilted floret till 75.83%. All of the treatmens couldn’t extend 
significantly their vase life. The silver nitrate grade technical enable substitutes 
silver nitrate grade pro analysis (PA) for preservation of tuberose. 

 

 

Key Words : sucrose, citric acid, silver nitrate PA, silver nitrate technical,   

                      Polianthes tuberos 

PENDAHULUAN 

Banyak sekali ragam jenis 
dan varitas tanaman bunga potong  
yang menjadi mata dagang pasar  
internasional.  Salah satu jenis 
tanaman hias penghasil bunga 
potong yang potensial 
dikembangkan adalah sedap 
malam.  Meskipun tanaman sedap 

malam belum berkembang seperti 
komoditas utama, namun 
kenyataan di lapangan telah 
ditanam para petani di berbagi 
daerah  sentra bunga potong 
seperti di Grabag dan  Bandungan 
Jawa Tengah, Sukabumi  Jawa 
Barat,  Brastagi  Sumatera Utara, 
dan Bangil Jawa Timur ( Rukmana, 
2002). Untuk pasar dalam negeri 
paling ramai menjelang hari-hari 
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besar, Natal, Iedul fitri, Tahun 
Baru, Imlek, Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan. Untuk kebutuhan 
harian bunga sedap malam 
terutama dominan di kota-kota 
besar seperti Jakarta, Bandung, 
Medan, Bogor, Solo, Semarang, 
Yogyakarta, Malang, Denpasar dan 
Ujung Pandang untuk hadiah dan 
dekorasi interior.  

 Untuk memberikan 
kepuasan konsumen dan 
memenuhi  permintaan pasar salah 
satu  usaha yang dapat dilakukan 
yaitu dengan meningkatkan hasil 
panen dan tetap mempertahankan 
kualitasnya. Kerugian pasca panen 
dalam banyak bunga potong 
diduga sampai 40% jika tanpa 
pengawetan bunga (Hutchinson et 
al.,2003). Masa kesegaran yang 
pendek dari bunga sedap malam 
dapat berhubungan dengan faktor-
faktor keseimbangan air yang tidak 
baik, yaitu perbedaan antara 
pemasukan air dan pelepasan air. 
Keseimbangan air yang tepat di 
dalam jaringan tanaman 
memungkinkan sel tangkai bunga 
potong tetap tegar, jadi 
memperpanjang masa segar dan 
menunda permulaan penuaan. 
Kajian empiris ssampai sekarang 
masih berlangsung untuk mencari 
bahan pengawet tepat untuk 
mengurangi kerugian pasca panen.  

 Banyak prosedur pasca 
panen untuk bunga potong yang 
menggunakan bermacam-macam 
senyawa kimia dan teknologi yang 
menghambat efek etilena, 
mengurangi respirasi dan 
memelihara hubugan air yang lebih 
baik. Kebanyakan prosedur-
prosedur ini ditujukan untuk 

mengatasi stres metabolik yang 
dihadapi oleh tangkai bunga 
potong. 

 Pemasukan dan pelepasan 
air oleh bunga potong dalam pot 
berfluktuasi secara siklik dan 
cenderung mengalami kemunduran 
( De Stiger, 1980 dalam 
Hutchinson et al.,2003). Ketika 
transpirasi melebihi pemasukan air, 
tahanan terhadap aliran air dalam 
tangkai timbul dan menimbulkan 
defisit air. Tahanan ini dapat 
dihubungkan dengan kemacetan 
mikrobial, rintangan fisiologis 
dalam pembuluh, atau emboli 
udara. Terjadinya defisit air 
disebabkan oleh pengurangan 
kapasitas memegang air jaringan 
bunga sebagai akibat perubahan 
fisiologis yang berhubungan 
dengan penuaan di tingkat sel. 
Bermacam-macam bahan kimia 
seperti sukrosa telah ditambahkan 
ke dalam pot untuk meningkatkan 
hubungan air.  

Secara umum pengawetan 
bunga potong dapat dilakukan 
dengan pemberian sumber energi, 
penghambat respirasi, dan 
germisida untuk menghambat 
pertumbuhan mikroorganisme yang 
merugikan. Sebagai sumber energi 
biasanya digunakan gula tebu yang 
harganya relatif murah.  Asam 
sitrat banyak dipakai sebagai 
komponen bahan pengawet karena 
senyawa ini berperan 
meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas penyerapan  bahan 
pengawet ke dalam  bunga potong 
(Yulianingsih dan Amiarsi, 2004) 
dengan cara menurunkan pH.  
Selain asam sitrat, untuk 
menurunkan pH dapat juga 
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digunakan asam borat, ataupun 
asam askorbat, sedangkan 
germisida yang telah terbukti bisa  
meningkatkan masa kesegaran 
bunga sedap malam adalah 
bermacam-macam senyawa 
seperti perak nitrat (Anjum M.A. et 
al., 2001), aluminium sulfat, kobalt 
sulfat, 8-hidroksiquinolin sulfat, 
sodium benzoat ataupun  
hidrokuinon. 

Pengawetan bunga sedap 
malam dapat dilakukan dengan 
cara perendaman dengan bahan 
kimia segera setelah panen ( 
pulsing), dan dapat pula 
pengawetan selama pemajangan ( 
holding).   

 Dalam kondisi suhu 
ruangan tanpa pendingin bunga 
sedap malam dapat bertahan 
kesegarannya selama 4 hari. 
Anjum et al. (2001) menemukan 
bahwa penggunaaan AgNO3 50 
ppm untuk holding bunga sedap 
malam dapat memperpanjang 
umur kesegaran bunga menjadi 8 
hari. Ion- ion logam dalam garam 
juga dapat memperpanjamg masa 
kesegaran bunga sedap malam. 
Ion logam kobalt 1,5 mM maupun 
ion aluminium 1,0 mM efektif 
memperpanjang masa kesegaran ( 
Balakrishna and Reddy, 1998). 
Pengawetan secara holding 
dengan gula 4% + asam benzoat 
100 ppm dapat mempertahankan 
kesegaran bunga sedap malam 
sampai 6 hari pada suhu 20- 30°C( 
Tisnawati, 2005).  

 Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menadapatkan  formula 
pengawet yang tepat dan murah 
secara pulsing  terhadap bunga 

sedap malam.  Formula yang 
dibuat adalah kombinasi  gula + 
asam sitrat, ditambah perak nitrat. 
Untuk menguji apakah perak nitrat 
teknis bisa menggantikan perak 
nitrat PA, maka digunakan dua 
jenis perak nitrat tersebut. Selama 
ini  jenis AgNO� yang digunakan 
untuk pengawetan bunga adalah 
AgNO� PA  yang mempunyai 
kemurnian tinggi, ini tentu saja 
harganya amat mahal. Jenis 
AgNO� teknis  dengan kemunian 
yang lebih rendah harganya jauh 
lebih ringan, sehingga 
penghematan biaya pengawetan 
bisa diharapkan bisa dicapai.   

Bahan dan Metode 

 Bahan penelitian yang 
digunakan untuk penelitian ini 
adalah Bunga potong sedap 
malam (Polianthes tuberosa L.) 
Tangkai bunga sedap  malam yang 
masih segar setelah dipanen yang 
didapat langsung dari kebun 
berumur 1 tahun milik petani di 
desa Citrosono kecamatan Grabag 
kabupaten Magelang. Larutan 
pengawet dibuat dari  bahan  gula 
tebu, asam sitrat teknis, AgNO� 
dengan kualifikasi pro analysis 
(PA) dari Merck,  AgNO� teknis, 
dan air mentah.  

Alat yang digunakan adalah 
berupa wadah ember plastik untuk 
alat perendaman, gelas ukur dan 
labu ukur 1 liter (Pyrex), timbangan 
analitik Sartorius BL 210 S),  

Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap dengan satu faktor 
yaitu komposisi bahan pengawet. 
Untuk menentukan adanya 
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perbedaan antar perlakuan 
digunakan uji F, selanjutnya beda 
nyata antar sampel ditentukan 
dengan Duncan’s Multiples Range 
Test (DMRT). Perlakuan yang 
diteliti adalah jenis pengawet yang 
digunakan dengan komposisi 
sebagai berikut : 

 P0= Pengawet Air ( control ) 
 P1= larutan  10 % gula tebu + 300 
ppm  asam sitrat 
 P2= Larutan AgNO3 PA 50 ppm 
+10 % gula tebu + 300 ppm  asam  
Sitrat   
 P3= Larutan AgNO�(teknis)  50 
ppm +10 % gula tebu + 300 ppm  
asam sitrat 
Penelitian menggunakan tangkai 
bunga sedap malam sebanyak  10 
tangkai per perlakuan. Dibuat 
ulangan sebanyak 4 kali. Jadi total 
dibutuhkan  160 tangkai. 

Penelitian ini dilakukan 
dalam 2 tahap yaitu:  1) 
perendaman tangkai bunga sedap 
malam dalam  ember dengan 
bahan pengawet sesuai perlakuan, 
2) Pengamatan jumlah bunga yang 
mekar dan layu tiap hari sampai 
hari ke 6 yaitu setelah seluruh 
bunga dinilai telah layu seluruhnya. 
Perendaman dilakukan dalam 
ember yang diisi dengan  2,5 liter 
larutan perendam untuk 10 tangkai. 
Bunga sedap malam yang baru  
saja dipanen dipilih panjang 60 cm, 
jumlah bunga mekar 2 dipotong 
dengan potongan miring  direndam 
sedalam 10 cm selama 90 menit. 
Perendaman dilakukan di kebun  
tempat panen  petani di Grabag 
Magelang Jawa Tengah. 
Selanjutnya dibawa ke lokasi 
pengamatan di Kotagede 

Yogyakarta dengan kondisi  
ruangan di bawah  penerangan 
lampu TL dan tidak berpendingin. 
Pengamatan  dilakukan terhadap: 
Jumlah kuntum bunga mekar, 
jumlah kuntum bunga yang layu, 
dan masa kesegaran bunga. 
Jumlah bunga dianggap mekar 
diamati setiap hari dengan 
menghitung jumlah bunga mekar ( 
sepal bunga telah membuka 50%. 
Jumlah bunga layu diamati setiap 
hari dengan kriteria sepal bunga 
mengkerut, warna kecoklatan, dan 
rontok. Umur kesegaran  dihitung 
berdasarkan jumlah bunga layu 
lebih dari 50%.  

 
Hasil Dan Pembahasan 

Pengamatan jumlah bunga 
mekar dan jumlah bunga layu 
dimulai  dari keesokan hari setelah  
panen dan dihitung sebagai hari ke 
2 dan seterusnya sampai hari 
ketujuh ( saat pengamatan 
dihentikan ). Untuk menjaga 
keseragaman sampel, pada awal 
penelitian jumlah kuntum bunga 
setiap tangkai yang digunakan 
untuk penelitian sebanyak 1-2 
kuntum. Pengamatan hari kedua 
sampai  ke empat masih terjadi 
pemekaran bunga  dan belum ada 
bunga yang nampak layu.  

Mulai hari kelima sudah 
banyak bunga layu, dan 
seterusnya sampai hari ketujuh 
sudah semua bunga sudah 100% 
layu. Gambar 1 menunjukkan 
persentase bunga layu mulai hari 
ke 4 sampai hari ketujuh. Dari 
gambar 1 nampak bahwa bunga 
mengalami layu pada umur 5 hari 
sampai 7 hari, persentase bunga 
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layu cenderung lebih sedikit pada 
pengawetan dengan 10% gula 
+300 ppm asam sitrat + AgNO3 PA 
dibanding dengan bahan pengawet 

lain. Ketiga formula pengawet  
dapat menurunkan bunga layu 
pada umur 5-6 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Persentase bunga sedap malam layu mulai  
                 hari keempat sampai hari ketujuh               

  
Pada pengawetan dengan 

air (P0) sampai hari ke 4 tercatat 
bunga sedap malam mekar total 
sejumlah 5,78 (Tabel 1). Jumlah ini 
adalah paling sedikit  dibandingkan 
jumlah bunga mekar yang 
diawetkan dengan formula formula 
pengawet yang lain, yaitu formula 
pengawet P1  yang mengandung 
10% gula tebu + 300 ppm  asam 
sitrat + 50 ppm AgNO� teknis P3  
yang bisa memekarkan bunga 
sampai sejumlah  7,18 ; formula 
pengawet  P2 (10 % gula tebu + 
300 ppm  asam + 50 ppm AgNO� 
PA ) bisa meningkatkan 
kemekaran bunga sampai 7,25; 
sedangkan formula pengawet P1 
(10 % gula tebu + 300 ppm  asam 

sitrat ) meningkatkan kemekaran 
bunga sedap malam sampai 
tercapai bunga mekar sebanyak 
8,08. Jadi penambahan bahan 
pengawet dapat meningkatkan 
jumlah bunga mekar. Peningkatan 
kemekaran bunga dengan 
penambahan bahan pengawet juga 
diikuti dengan penurunan 
persentase jumlah bunga layu 
pada hari ke 6, yaitu dari pulsing 
dengan air menghasilkan bunga 
layu 84,15%,  perlakuan P3 
menurunkan bunga layu menjadi 
75,83%. perlakuan P1 menjadi  
73,08%, dan perlakuan P2 menjadi 
59,10%.  

Pengawetan dengan 10% 
gula + 300 ppm asam sitrat 
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menghasilkan jumlah bunga mekar 
paling tinggi namun persentase 
bunga layunya juga tinggi, hal ini 
menyebabkan umur kesegaran 
bunga sedap malam menjadi sama 
dengan umur kesegaran bunga 
sedap malam yang tidak ditambah 

bahan pengawet (P0),  sedikit lebih 
cepat dibandingkan bunga sedap 
malam dengan penambahan  
perak nitrat ( P2 dan P3) selain 10% 
gula dan 300 ppm asam sitrat. 

 

 

Tabel 1. Jumlah Bunga Mekar ( hari ke 4) dan Persen Bunga layu hari ke 6  

 
Komposisi 
Pengawet 

Jumlah Bunga 
Mekar* 

Persen Bunga layu 
(%) 

Masa Kesegaran 
Bunga (hari) 

P0 5,78 a 84,15 a 5,25 
P1 8,08 b 73,08 b 5,25 
P2 7,25 b 59,10 b 6 
P3 7,18 b 75,83 b 5,5 

  
* Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata (p< 0,15)  

Gula tebu dalam bunga potong 
berfungsi sebagai substrat 
pernafasan dan sebagai pengatur 
osmosis yang membantu 
pemeliharaan keseimbangan air. 
Dalam penelitia ini digunakan 
konsentrasi gula 10% (tinggi). Hal 
ini biasa pada perlakuan secara 
pulsing. Sedangkan jika digunakan 
sebagai larutan pemegang ( 
holding ) selama pemajangan, 
pada konsentrasi yang rendah 2 – 
4 %  sudah dapat membantu  
membantu mengurangi celah 
stomata dalam daun bunga potong 
mawar, dan mengurangi 
kehilangan air serta meningkatkan 
tahanan air dan kapasitas 
penambahan zat terlarut (De 
Stiger, 1980 dalam Hutchinson 
M.J.,2003).  

Asam sitrat dapat 
meningkatkan aliran air dan zat 

terlarut ke bunga.  Asam sitrat juga 
bersifat antiseptik dan bersifat 
asam ( Anonimus, 2007 ) sehingga 
meningkatkan penyerapan 
komponen-komponen yang ada 
yang ada dalam larutan. Ini 
berhubungan dengan 
pengangkutan sukrosa (gula tebu) 
melalui pembuluh memang 
membutuhkan ion H+ sebagai 
kotransport ( Salisbury  and Ross, 
1995). Sedangkan AgNO3 
berfungsi sebagai germisida yang 
dapat mematikan mikroorganisme 
penyebab pembusukan (Zumdahl, 
1986 ; Anonimus, 2007).  

Perak nitrat bisa 
mengurangi kecepatan peurunan 
pemasukan air dalam Anthurium 
(Paull and Goo, 1985 dalam 
Hutchinson M.J.,2003 ).  Ion perak 
bertindak sebagai biosida sehingga 
mengeliminasi rintangan mikrobial 
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pada pembuluh xylem. Ion perak 
juga bergabung dengan sisi 
pengikatan etilen, jadi mencegah 
rintangan fisiologis tangkai potong.  

Pengawetan dengan 
penambahan perak nitrat PA 50 
ppm secara pulsing hanya sedikit 
meningkatkan bunga mekar, 
menurunkan  persentase jumlah 
bunga layu dan belum 
memperpanjang umur kesegaran 
bunga sedap malam. Kualifikasi 
perak nitrat tidak mempengaruhi 
ketiga parameter yang diukur.  

Perlakuan pulsing tangkai 
Anthurium dengan ion Ag+ 
menghambat kemacetan pembuluh 
yang terinduksi etilen ( Paull and 
Goo, 1985 Hutchinson M.J.,2003). 
Efek serupa dapat terjadi dalam 
bunga sedap malam. 
Penghambatan kemacetan 
pembuluh terinduksi etilen dapat 
diperoleh dengan  meningkatkan 
pemasukan air lebih banyak untuk 
sampai ke bunga dan kuncup, 
sehingga memacu pembesaran sel 
dan pemekaran bunga sedap 
malam.. Pemasukan air yang lebih 
banyak dapat juga membantu 
redistribusi substrat terserap 
(Hutchinson et al., 2003) sehingga 
memperkuat kapabilitas 
menyimpan bunga muda  dan 
bunga membuka lebih banyak. 

 
KESIMPULAN 

 
1. Secara umum dapat disimpulkan 
bahwa ketiga formula  pengawet 
yang yaitu  larutan  10 % gula tebu 
+ 300 ppm  asam sitrat ( P1),  
larutan AgNO3 PA 50 ppm +10 % 
gula tebu + 300 ppm  asam  Sitrat ( 
P2), dan larutan AgNO�(teknis)  50 
ppm +10 % gula tebu + 300 ppm 

asam sitrat ( P3)   dapat digunakan 
untuk pulsing bunga potong sedap 
malam dengan meningkatkan 
jumlah bunga mekar dan 
menurunkan jumlah bunga layu, 
namum belum signifikan dalam 
fungsinya memperpanjang umur 
kesegaran bunga.  
2. Secara khusus disimpulkan 
bahwa (1) formula pengawet P1, 
P2, dan P3 dapat meningkatkan 
jumlah bunga mekar berturut-turut 
menjadi 8,08 ; 7,25; dan 7,18 
kuntum bunga,  menurunkan 
persen bunga layu berturut-turut 
menjadi 73,08%; 59,10% ; dan 
75,83%,  (2) perak nitrat teknis 
dapat digunakan sebagai alternatif 
pengganti perak nitrat pro analysis 
(PA) untuk pengawetan bunga 
sedap malam. 
 

SARAN 
 

Perlu dilakukan penelitian 
pengawetan bunga sedap malam 
dengan perak nitrat PA maupun 
teknis dalam pengawetan secara 
holding. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonimus.2007.  
Menjaga Bunga Potong Agar 
Tetap Segar. Warta 
Penelitian  dan 
Pengembangan Pertanian 
Vol. 29 No 6 2007 
 

Anjum, M.A., F. Naveed, F. 
Shakeel, and S. Amin. 
2001. Effect of Some 
Chemicals on Keeping 
Quality and Vase-Life of 
Tuberose (Polianthes 



 Jurnal AgriSains 53 

tuberosa L.) Cut Flowers. 
Journal of Research 
(Science). 12 (1): 1-7 

Amiarsi, D., Yulianingsih, dan 
Sabari S. 2004. Karakterisasi 
Mutu untuk Bahan 
Penyusunan Standar Mutu 
Bunga Sedap Malam. 
Prosiding Seminar Nasional 
Florikultura Bogor, 4-5 
Agustus :432 – 437.   

Barakrishna, H.V., and T.V. Reddy, 
1998.  

Post-Harvest Physiology of 
CutTuberosa as Influenced 
by Some Metal Salts. Mysore 
Journal of Agricultural 
Sciences. 23 (3) : 344-348 
Lexington. 

Hutchinson, M.J., D.K. Chebet, and 
V.E. Emongor. 2003. 
Effect of Accel, Sucrose 
and Silver Thiosulphate 
on The Water Relation 
and Post Harvest 
Physiology of Cut 
Tuberose Flowers. 
African Crop Science 
Journal,  11 ( 4): 279-287 

Jowkar  M. M and H. Salehi. 2006. 
The Effects of Different 
Preservative Solutionson 
the Vase Life of Cut 

Tuberose (Polianthes 
tuberosa L.) cv.  
"Goldorosh   e-Mahallat". 
J. Sci. & Technol.  Agric. 
&  Natur.  Resour. Vol. 
10, No. 3(B).  

Rukmana, R. 2002. Sedap Malam. 
Kanisius. Yogyakarta. 36 hal. 

Tisnawati, 2005. Teknik 
Penggunaan Asam 
Benzoat dan Sodium 
Benzoat Untuk 
Memperpanjang Lama 
Peragaan Bunga Potong 
Sedap Malam. Buletin Teknik 
Pertanian. Vol 10 (1) : 9-11. 

Tuberose (Polianthes tuberosa L.) 
Cut Flowers. Journal of 
Research (Science). 12 
(1): 1-7 

Yulianingsih dan  D. Amiarsi. 2004. 
Pengaruh Larutan Kimia 
Untuk Mempertahankan 
Kesegaran Bunga Mawar 
Potong. Prosiding Seminar  
Nasional Florikultura Bogor, 
4-5 Agustus :380-385.  

Zumdahl, S. S. 1986.  Chemistry. 
D.C. Heath And Company. 
Lexington. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 Jurnal AgriSains 54 

UJI TOKSISITAS BEBERAPA GULMA SEBAGAI PESTISIDA NABATI  
HAMA BUBUK PADA PENYIMPANAN BENIH JAGUNG 

Dian Astriani dan Wafit Dinarto 

Program studi Agroteknologi - Fakultas Agroindustri 
Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

ABSTRACT 

The characteristic of seed corn is short longevity either stored in warehouses 
or other storages, because it is easily attacked by maize weevils. Besides 
causing of seed damages and weight losses, attack of  this pest also caused a 
decrease in quality of seed corn. This research aimed to determine the level of 
bioactivity of some kind of weeds on corn maize weevil pests in an effort to 
maintain the quality of corn seed during the storage. The research was 
arranged in completely randomized design (CRD) with 25 treatments and 4 
replications. The treatment consisted of botanical pesticides from ringworm 
cassia (Cassia alata), kogon grass (Imperata cylindrica), sensitive plant 
(Mimosa pudica), purple nutsedge (Cyperus rotundus), garden spurge 
(Euphorbia hirta), common lantana (Lantana camara), goatweed (Ageratum 
conyzoides) and Eupatorium odorata with concentration respectively 2, 4, and 
6%. The results showed that application of powder formulation botanical 
pesticides from various of weed material did not influence seed viability of corn 
after storage for 3 months with initial moisture content at 9.48% and did not 
cause differences in population density of both maize weevil Sitophilus spp. 
and Tribolium confusum. Applications of botanical pesticide made from 
material of sensitive plant-4%, garden spurge-2%, common lantana-6% and  
goatweed-2% showed zero pest population or there are no maize weevil at all, 
although not significantly different from the control or another treatments .  

Key words:  toxicity, seed corn, maize weevil, botanical pesticides 

 

PENDAHULUAN 
Penyimpanan benih 

merupakan bagian penting dari 
usaha memproduksi benih 
bermutu. Meskipun usaha produksi 
benih sejak tanam sampai 
pengelolaan pasca panen 
dilakukan dengan baik tetapi 
apabila penyimpanan benih 
dilakukan dengan tidak benar atau 
pada lingkungan yang tidak baik 
akan menurunkan mutu benih 
secara cepat. Penyimpanan benih 
atau kelompok benih (lot benih) 

diharapkan dapat 
mempertahankan kualitas benih 
dalam kurun waktu tertentu sesuai 
dengan lamanya penyimpanan. 

Di daerah tropis, benih 
jagung minimal disimpan selama 
tiga bulan hingga musim tanam 
berikutnya. Benih jagung seperti 
halnya benih-benih lain dalam 
kelompok benih ortodoks mudah 
rusak atau menurun mutunya. 
Selama penyimpanan, biji jagung 
dapat terserang oleh berbagai 
spesies serangga hama gudang 
dan tikus. Ada 13 spesies 
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serangga hama yang dapat 
beradaptasi dengan baik dalam 
penyimpanan jagung, 10 spesies di 
antaranya sebagai hama utama 
yang tergolong ke dalam ordo 
Coleoptera, sedangkan tiga 
spesies masuk ke dalam ordo 
Lepidoptera (Granados, 2000 cit. 
Tandiabang et al., 2007). Selain 
itu, sekitar 175 spesies serangga 
dan kutu (mites) merupakan hama 
minor. (Bergvinson 2002). 

Hama gudang dapat 
dikategorikan ke dalam hama 
utama (primary pest) yaitu hama 
yang mampu makan keseluruhan 
biji yang sehat dan menyebabkan 
kerusakan. Kumbang bubuk 
Sitophilus spp. masuk ke dalam 
kategori ini. Selain itu, dikenal 
hama sekunder yaitu hama yang 
menyerang dan bertahan pada biji 
yang telah rusak, misalnya 
Tribolium sp. 

Di Indonesia, kehilangan 
hasil akibat serangan hama 
gudang diperkirakan mencapai 26 
– 29% (Semple, 1985 cit. 
Surtikanti, 2004). Di Maros 
(Sulawesi Selatan), kerusakan biji 
dapat mencapai 85% dengan 
penyusutan bobot 17% pada biji 
yang disimpan selama 6 bulan 
(Tandiabang et al., 1998 cit. 
Surtikanti, 2004). Kehilangan hasil 
oleh kumbang bubuk di tempat 
penyimpanan dapat mencapai 
30%. Biji rusak mencapai 100% 
bila disimpan selama 6 bulan di 
daerah tropis Meksiko (Bergvinson 
2002). 

Kerusakan biji jagung akibat 
serangan S. zeamais dapat 
mencapai 45,91% (Surtikanti dan 
Suherman, 2003). Selain 
mengakibatkan kerusakan biji dan 

susut bobot, serangan S. zeamais 
juga menyebabkan penurunan 
mutu benih jagung sehingga daya 
berkecambah benih jagung tinggal 
43% pada penyimpanan benih 
jagung selama 3 bulan (Dinarto 
dan Astriani, 2008). 

Kerusakan dan penyusutan 
benih jagung baik susut kualitas 
maupun kuantitas akibat serangan 
S. zeamais harus diatasi. Surtikanti 
(2004) mengatakan serangan 
hama kumbang bubuk jagung 
(zeamais weevil) dapat 
dikendalikan dengan 
menggunakan hasil persilangan 
tanaman, menunda waktu panen, 
pemakaian wadah penyimpanan 
benih yang tepat, penggunaan 
varietas tahan, penggunaan musuh 
alami, dan pemakaian bahan 
nabati. 

Pemanfaatan bahan nabati 
sebagai bahan pestisida telah 
banyak mendapat perhatian untuk 
dikembangkan (Oka, 1993), sebab 
relatif mudah didapat, aman 
terhadap hewan bukan sasaran, 
mudah terurai di alam sehingga 
tidak menyebabkan pencemaran 
lingkungan, residunya relatif 
pendek, dan hama tidak 
berkembang menjadi tahan 
terhadap pestisida nabati 
(Mardiningsih dan Sondang, 1993; 
Oka, 1993). 

Beberapa jenis tumbuhan 
yang sering berstatus sebagai 
gulma ternyata berpotensi sebagai 
sumber bahan pestisida nabati. 
Tumbuhan tersebut mempunyai 
kandungan bahan aktif yang efikatif 
terhadap jasad sasaran, 
keberadaannya melimpah dan 
mudah berkembang biak pada 
kondisi lingkungan yang marginal, 
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dan pemanfaatannya sebagai 
sumber bahan pestisida tidak akan 
bertentangan dengan kepentingan 
lain. Dengan demikian 
pemanfaatan gulma ini akan 
menggeser statusnya dari 
tumbuhan pengganggu menjadi 
tumbuhan yang bermanfaat. 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui efektivitas 
beberapa jenis gulma sebagai 
pestisida nabati terhadap hama 
gudang dalam upaya 
mempertahankan mutu benih 
jagung selama dalam 
penyimpanan. 

 
MATERI DAN METODE 

 
Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Mei – November 2010. 
Tempat penelitian di Laboratorium 
Agronomi, Fakultas Agroindustri, 
Universitas Mercu Buana 
Yogyakarta dengan rata-rata suhu 
32o C dan kelembaban relatif 
sekitar 72%. 

Bahan penelitian terdiri atas 
benih jagung varietas lokal Bisma, 
gulma sebagai sumber bahan 
pestisida nabati terdiri atas daun 
ketepeng cina (Cassia alata), akar 
dan daun alang-alang (Imperata 
cylindrica), daun putri malu 
(Mimosa pudica), daun dan umbi 
teki (Cyperus rotundus), daun 
patikan kebo (Euphorbia hirta), 
daun tembelekan (Lantana 
camara), daun babadotan 
(Ageratum conyzoides) dan  daun 
Eupatorium odorata, pasir, dan 
kantung plastik untuk menyimpan 
benih. 

Alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 

thermohygrometer, blender tepung, 
ayakan, sealer, oven, bak 
pengecambah, pinset, timbangan 
digital,   sprayer, cobek,  dan 
kamera. 

Penelitian ini merupakan 
percobaan faktor tunggal yang 
disusun dalam Rancangan Acak 
Lengkap (Completely Randomized 
Design). Perlakuan yang diujikan 8 
jenis gulma sebagai bahan 
pestisida nabati dengan 
konsentrasi 2, 4, dan 6% dan satu 
perlakuan tanpa pestisida sebagai 
kontrol. Total terdapat 25 
perlakuan dengan 4 ulangan, jadi 
terdapat 25 x 4 = 100 unit 
percobaan. Banyaknya benih yang 
disimpan untuk setiap unit 
percobaan seberat 200 gram dan 
dibungkus dengan kantung plastik. 

Penelitian ini terdiri atas 2 
macam pengujian. Pertama 
merupakan uji toksisitas pestisida 
nabati terhadap hama gudang 
pada saat benih jagung dalam 
penyimpanan selama 3 bulan, dan 
kedua dilakukan uji viabilitas benih 
jagung setelah periode 
penyimpanan. 

Uji toksisitas pestisida 
nabati dilakukan dengan cara 
mencampur benih jagung 
sebanyak 200 gram dengan bubuk 
pestisida nabati sesuai jenis gulma 
dan konsentrasi bahan pestisida 
nabati. Benih yang sudah 
tercampur merata dengan pestisida 
nabati kemudian dibungkus 
dengan kantung plastik dan 
dismpan di ruang laboratorium 
selama 3 bulan. Setelah 
penyimpanan selama 3 bulan 
kantung plastik dibuka dan 
dilakukan pengamatan terhadap 
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benih meliputi  kadar air (Anonim, 
1991) dan populasi hama gudang. 

Uji viabilitas benih dilakukan 
dengan cara benih jagung setelah 
disimpan selama 3 bulan diambil 
contoh benih secara acak 
sebanyak 50 butir untuk tiap unit 
perlakuan. Selanjutnya benih 
dikecambahkan pada bak plastik 
yang berisi media pasir. Pengujian 
dilakukan selama 7 hari dan 
selama pengujian media pasir 
selalu dijaga kelembabannya. 
Variabel yang diamati untuk 
parameter viabilitas benih adalah 
daya berkecambah (AOSA, 1983) 
dan indeks vigor (Redaksi Rineka 
Cipta, 1992). 

Semua data hasil 
pengamatan dianalisis dengan 
sidik ragam taraf nyata 5%. 
Bilamana sidik ragam 
menunjukkan ada beda nyata 
dilakukan uji lanjut dengan Duncan 
Multiple Range Test (DMRT) taraf 
5%. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Benih jagung yang akan 
dipakai sebagai bahan penelitian 
adalah varietas Bisma berumur 5 
bulan sejak panen dan belum 
mendapatkan perlakuan secara 
kimawi. Sebelum benih disimpan 
terlebih dahulu dilakukan uji daya 
berkecambah dan kadar air. Hasil 
pengujian menunjukkan benih 
tersebut memiliki daya 
berkecambah 98% dan kadar air 
9,48%. 

Hasil analisis menunjukkan 
bahwa perlakuan pestisida nabati 
dari bahan berbagai jenis gulma 
memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap kadar air 

benih jagung setelah penyimpanan 
selama tiga bulan.  

 

Kadar air benih jagung 
setelah penyimpanan selama tiga 
bulan pada semua perlakuan 
termasuk kontrol (tanpa pestisida), 
mengalami peningkatan 
dibandingkan kadar air awal 
sebelum penyimpanan (Gambar 1). 
Pada kontrol kadar air meningkat 
dari 9,48% menjadi 11,109% 
setelah penyimpanan selama 3 
bulan.  

Kenaikan kadar air benih 
terjadi karena benih bersifat 
higroskopis sehingga kadar air 
benih akan senantiasa 
menyusaikan dengan kelembaban 
relatif udara di sekitarnya sampai 
dicapai titik keseimbangan. Kadar 
air benih merupakan suatu fungsi 
dari kelembaban relatif udara 
sekitarnya. Pada saat nilai kadar 
air benih lebih rendah daripada 
nilai kelembaban relatif udara 
sekitarnya, benih akan menyerap 
uap air (absorbsi) sehingga kadar 
air benih meningkat, sebaliknya 
pada saat kadar air benih lebih 
tinggi daripada kelembaban relatif 
sekitarnya maka benih akan 
melepaskan sebagian kandungan 
airnya (desorbsi).  

Menurut Saenong et al. 
(2007), kadar air benih jagung 
akan meningkat seiring dengan 
meningkatnya kelembaban relatif 
udara sekitarnya. Baco et al. 
(2000) mengatakan bahwa kadar 
air benih yang sama pada awal 
penyimpanan dapat bervariasi 
selama penyimpanan dan pada 
akhir penyimpanan, bergantung 
pada kelembaban sekitarnya dan 
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kekedapan bahan pengemas 
(wadah) yang digunakan dalam 

penyimpanan. 

 

Gambar 1.  Peningkatan kadar air benih jagung setelah penyimpanan selama 
tiga bulan pada berbagai jenis dan konsentrasi pestisida nabati 

Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa semakin 
meningkat konsentrasi pestisida 
nabati maka semakin tinggi kadar 
air benih jagung. Hal ini berarti 
semakin tinggi konsentrasi 
pestisida nabati atau semakin 
banyak bubuk pestisida nabati 
yang diberikan menyebabkan 
semakin meningkat kelembaban 
relatif udara pada kemasan benih. 
Bahkan pada beberapa jenis  
pestisida nabati dari bahan gulma 
C. alata, M. pudica, C. rotundus, L. 
camara, dan E. hirta pada 
konsentrasi 6%, peningkatan kadar 
air mencapai  di atas 12%. Suatu 
nilai kadar air benih yang tidak 
aman untuk penyimpanan benih 
jagung. 

Hasil analisis terhadap daya 
berkecambah dan indeks vigor 

benih menunjukkan perlakuan 
pestisida nabati dari bahan 
beberapa gulma tidak berpengaruh 
nyata (Tabel 1). 

Daya berkecambah benih 
jagung setelah penyimpanan 
selama tiga bulan pada semua 
perlakuan seluruhnya di atas 
90,00% dan tidak berbeda nyata 
antara benih yang dberi pestisida 
nabati maupun benih yang tidak 
diberi pestisida nabati. Artinya 
benih-benih tersebut masih 
memiliki mutu yang baik. 
 

Tabel 1. Daya berkecambah dan 
indeks vigor benih jagung setelah 
penyimpanan selama tiga bulan 
pada berbagai perlakuan jenis dan 
konsentrasi pestisida nabati 
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Perlakuan Daya berkecambah (%) Indeks vigor  
C. alata konsentrasi 2% 91.50 a 11,06 a 
C. alata konsentrasi 4% 95,00 a 11,54 a 
C. alata konsentrasi 6% 93,50 a 11,28 a 
I. cylindrica konsentrasi 2 % 92,50 a 11,38 a 
I. cylindrica konsentrasi 4 % 91,00 a 11,14 a 
I. cylindrica konsentrasi 6 % 96,50 a 11,78 a 
M. pudica konsentrasi 2% 96,00 a 11,74 a 
M. pudica konsentrasi 4% 94,50 a 11,49 a 
M. pudica konsentrasi 6% 91,50 a 11,00 a 
C. rotundus konsentrasi 2% 90,50 a 11,08 a 
C. rotundus konsentrasi 4% 91,50 a 11,10 a 
C. rotundus konsentrasi 6% 94,50 a 11,35 a 
L. camara konsentrasi 2% 91,50 a 10,78 a 
L. camara konsentrasi 4% 92,50 a 11,24 a 
L. camara konsentrasi 6% 93,00 a 11,25 a 
E. hirta konsentrasi 2% 93,50 a 11,23 a 
E. hirta konsentrasi 4% 94,00 a 11,51 a 
E. hirta konsentrasi 6% 95,00 a 11,55 a 
A. conyzoides konsentrasi 2% 90,00 a 11,03 a 
A. conyzoides konsentrasi 4% 90,50 a  11,02 a 
A. conyzoides konsentrasi 6% 95,00 a 11,72 a 
E. odorata konsentrasi 2% 90,50 a 10,94 a 
E. odorata konsentrasi 4% 90,50 a 10,90 a 
E. odorata konsentrasi 6% 94,50 a  11,51 a 
Tanpa pestisida (kontrol) 92,50 a 11,30 a 

Keterangan :  Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang 
sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji 
Duncan taraf 5% 

 
 

Saenong et al. (2007) 
melaporkan, hasil penelitian 
menunjukkan apabila penyimpanan 
benih jagung dapat dilakukan pada 
kadar air yang rendah (di bawah 
10%) maka daya berkecambahnya 
masih cukup tinggi (lebih dari 90%) 
walaupun telah disimpan selama 
satu tahun pada suhu kamar. 
Penyimpanan pada kadar air 
11,6% daya berkecambah benih 
masih tinggi, berkisar antara 90,0-
98,7%, dan penyimpanan pada 
kadar air 9,8% daya berkecambah 
benih 88,0-100%. Nampak 

perbedaan daya berkecambah 
pada masing-masing penyimpanan 
dengan kadar air yang berbeda, 
namun benih masih layak ditanam 
ditinjau dari segi daya 
berkecambah. 

Firmansyah et. al. (2007)  
juga mengatakan bahwa 
penyimpanan benih jagung dapat 
berlangsung lama tanpa 
menurunkan kualitas biji apabila 
terjadi keseimbangan kondisi 
simpan antara kelembaban udara 
relatif lingkungan dengan 
kandungan air biji pada kondisi 
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suhu tertentu. Penelitian 
menunjukkan bahwa pada suhu 
ruang simpan 28ºC, kelembaban 
udara nisbi 70%, dan kadar air 
14%, biji jagung masih mempunyai 
daya tumbuh 92% setelah 
disimpan selama enam bulan. 

Tabel 1 juga menunjukkan 
rata-rata nilai indeks vigor benih 
sebesar 11 persen dari 50 butir 
jagung yang diuji. Hal ini berarti 
rata-rata waktu yang dibutuhkan 
oleh benih untuk berkecambah 
selama 4 hari atau dengan kata 
lain bahwa benih jagung tersebut 
berkecambah rata-rata berada 
pada hari keempat. Hal ini berarti 
benih tersebut masih memiliki mutu 
yang baik ditinjau dari nilai 
vigornya atau benih tersebut masih 

mempunyai potensi berkecambah 
yang tinggi bilamana ditanam pada 
lingkungan sub optimum. AOSA 
(1983) mengatakan bahwa 
semakin pendek waktu yang 
dibutuhkan oleh benih untuk 
berkecambah maka semakin baik 
mutu benih. 

Hasil analisis dengan sidik 
ragam menunjukkan bahwa dalam 
penelitian ini pemberian pestisida 
nabati dari semua jenis gulma 
dengan formulasi bubuk pada 
penyimpanan benih jagung selama 
3 bulan tidak mempengaruhi 
perkembangan populasi Sitophilus 
spp. dan Tribolium confusum 
(Gambar 2).  

 

Gambar 2.   Kepadatan   populasi   hama  bubuk (Sitophilus  spp.  dan  T.        
confusum)   pada   benih  jagung  setelah disimpan  selama 3 
bulan 

 
Pada penelitian ini benih 

jagung disimpan selama 3 bulan, 
dan hasil pengamatan 
menunjukkan terdapat hama 

Sitophilus spp. meskipun dalam 
jumlah yang relatif sedikit. Selain 
itu butir jagung juga terserang 
hama sekunder, T. confusum, yang 
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tergolong dalam genus yang 
umumnya dikenal sebagai kutu 
(bubuk) tepung. Populasi hama 
sekunder ini juga terlihat relatif 
kecil. Hal ini diduga karena 
penanganan pengeringan selama 
pasca panen sangat intensif 
sehingga kadar air benih awal 
penyimpanan sangat rendah 
bahkan kurang dari 10%. Kadar air 
benih jagung yang cocok bagi 
bubuk Sitophilus spp. ataupun T.  
confusum adalah lebih dari 13%, 
jika kurang dari itu kondisi butir 
jagung menjadi cukup keras 
sehingga kurang cocok dengan 
kondisi inang bagi hama tersebut. 
Karenanya meskipun potensi 
serangan hama-hama tersebut ada 
namun tidak mampu berkembang 
dengan baik dalam penyimpanan 
selama 3 bulan. Hal tersebut 
terlihat dari kondisi benih jagung 
yang disimpan, dan berkorelasi 
positif dengan viabilitas benih yang 
masih sangat bagus. Beeman et al. 
(2009) mengatakan, kutu Sitophilus 
spp. ataupun T. confusum 
menyukai suhu lingkungan sekitar 
30°C dan kelembaban udara relatif 
lebih dari 70%, serta kadar air 
benih lebih dari 13% dan mereka 
tidak tumbuh dan berkembang biak 
pada suhu di bawah 18°C. 

Dalam penelitian ini, benih 
jagung yang disimpan pada awal 
penyimpanan terlihat dalam kondisi 
baik dan tidak ditemukan kutu 
Sitophilus spp. ataupun hama yang 
lain, namun setelah 3 bulan dalam 
penyimpanan ditemukan 
munculnya hama tersebut. Hal ini 
karena infestasi hama ini 
sebenarnya sudah terjadi jauh 
sebelum penyimpanan, sehingga 
sebenarnya dalam benih sudah 

terkandung telur-telur hama 
tersebut. 

Pemberian pestisida 
formulasi bubuk dari berbagai jenis 
gulma yang dilakukan dalam 
penelitian ini tidak menunjukkan 
pengaruhnya terhadap 
pertumbuhan populasi Sitophilus 
spp. ataupun  T.  confusum. 
Terlihat bahwa terdapat beberapa 
perlakuan yang menunjukkan tidak 
munculnya kedua jenis hama 
tersebut sama sekali atau populasi 
nol. Hal tersebut diduga bahwa ada 
kecenderungan perlakuan 
beberapa pestisida botani tersebut 
efektif dalam menekan 
perkembangan populasi hama. 
Selain itu, jika penyimpanan lebih 
lama lagi kemungkinan 
pertumbuhan dan perkembangan 
hama-hama tersebut akan 
meningkat dan efektivitas pestisida 
botani akan terlihat sehingga bisa 
menunjukkan beda nyata terhadap 
tingkat populasi hama. 

Perlakuan yang sama sekali 
tidak menunjukkan adanya hama 
Sitophilus spp. adalah pemberian 
bubuk pestisida botani dari gulma I.  
cylindrica-2% , M. pudica-4%, C. 
rotundus-2%, E. hirta 2%, L. 
camara-6% dan A. conyzoides-2%. 
Sedangkan perlakuan yang 
menunjukkan tidak terdapatnya 
populasi hama Sitophilus spp. 
ataupun  T.  confusum sama sekali 
adalah pemberian bubuk pestisida 
botani dari gulma M. pudica-4%, E. 
hirta-2%, L. camara-6% dan A. 
conyzoides-2%. Diduga perlakuan-
perlakuan itulah yang akan 
menunjukkan efektivitas dalam 
mengendalikan hama bubuk 
Sitophilus spp. ataupun  T.  
confusum pada benih jagung, 
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apabila waktu penyimpanan lebih 
lama lagi. 

KESIMPULAN 
1. Aplikasi pestisida nabati 

formulasi bubuk dari gulma C. 
alata, I. cylindrica, M. pudica, C. 
rotundus, E. hirta, Lantana 
camara, A. conyzoides, dan E. 
odorata pada konsentrasi 2%, 
4% dan 6% tidak menyebabkan 
perbedaan kepadatan populasi 
hama bubuk Sitophilus spp. 
atau T. confusum pada benih 
jagung setelah penyimpanan 
selama 3 bulan tidak 
mempengaruhi  

2. Aplikasi pestisida nabati dari 
bahan M. pudica-4%, E. hirta-
2%, L. camara-6% dan A. 
conyzoides-2% menunjukkan 
populasi hama nol atau tidak 
terdapat hama bubuk sama 
sekali, meskipun tidak berbeda 
nyata dengan kontrol ataupun 
perlakuan lain. 

3. Daya berkecambah benih 
jagung  setelah penyimpanan 
selama 3 bulan pada kadar air 
awal simpan 9,48% masih tinggi 
(di atas 90%), baik pada benih 
yang diberi pestisida nabati 
maupun tanpa pestisida. 
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ABSTRACT 

 
             Research to evaluate the yield and some yield components of maize 
hybrids hope Polyteknik Negeri Lampung assembly results,  has been carried 
out in the Research Field of the University of Mercu Buana Yogyakarta in June 
to Okteober 2010. Eight varieties of hope and 2 varieties of commercial 
varieties BISI NK 22 and 16 have been tested in the treatment of organic 
fertilizer, chemical (urea + SP-36 and KCL) and the combination of organic 
and chemical fertilizers. That thirtieth treatments cobinations were arranged in 
the field using randomized complete block design (RCBD) with 3 replications, 
so the whole experiment there were 90 units. The result showed that among  
the ten varieties tested, G varieties did not grow. Fertilization in combination of 
organic and chemical fertilizers affect on better  yield and yield components . 
Varieties that produce the highest dry seed and high yield components which 
are varieties of H, I, J while the varieties E, A and B produces the lowest. 
Qualitative observations which consist of the percentage of crop harvested, 
the age of physiological maturity, percent of fell, orientation sit leaf, root 
growth and percentage of downy mildew attacks there were no significant 
differences between varieties. 
 
 
Key words : fertilizer, hybrids mayze, yield, yield components  
           

PENDAHULUAN 

Jagung merupakan salah 
satu hasil pertanian yang bijinya 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pangan. Di Indonesia, jagung 
merupakan hasil palawija pertama 
yang memegang peranan penting 
dalam pola menu makanan 
masyarakat setelah beras. Jagung 
diperkirakan menyumbang 24% 
kalori dan 30% protein bagi 
masyarakat Indonesia sepanjang 

umur rata-ratanya (Munarso dkk., 
1988) . 

Di Indonesia, biji-bijian dan 
limbah atau hasil samping komoditi 
pertanian banyak digunakan 
sebagai bahan pakan bagi ternak 
non-ruminansia, yakni golongan 
berperut tunggal yang tidak mampu 
mencerna bahan berserat, seperti 
babi, ayam, dan itik. Salah satu biji-
bijian yang paling utama digunakan 
untuk pakan non-ruminansia 
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adalah jagung (Tangendjaja dan 
Gunawan, 1988).   

    Selama periode 2004-
2008 pertumbuhan produksi 
tanaman pangan secara konsisten 
mengalami peningkatan yang 
signifikan . Demikian pula produksi 
jagung meningkat 9,52% per tahun 
(dari 11,23 juta ton pipilan kering 
tahun 2004 menjadi 15,86 juta ton 

tahun 2008). Bahkan dibanding 
produksi jagung tahun 2007, 
peningkatan produksi jagung tahun 
2008 mencapai 19,34% (naik 2,57 
juta ton). Pencapaian produksi 
jagung tahun 2008 juga merupakan 
produksi tertinggi yang pernah 
dicapai selama ini, (Munif, 2009). 

 

Tabel 1. Produksi dan Produktivitas Jagung di ASEAN Tahun 2006 

No. Negara Luas panen 
( ribu ha ) 

Produksi 
(ribu metric 

ton ) 

Produktifitas  
(kg / ha) 

1 Indonesia 3,345.805  11,609.463  3,470 
2 Filipina 2,570.673 6,082.109 2,366 
3 Thailand 951.970 4,057.698 3,913 
4 Malaysia 10.000 3.9800 3 
5 Vietnam Tdk diketahui 3,819.400 3,700  

Sumber : FAOStat, 2008  dalam Munif, 2009 

Tabel 1 di atas merupakan gambaran tentang produksi dan produktivitas 
jagung di beberapa Negara ASEAN .  

 

Saat ini dapat dikatakan 
bahwa hamper semua produksi 
jagung diarahkan untuk pakan 
ternak. Namun karena beberapa 
daerah di Indonesia ini 
penduduknya masih menjadikan 
jagung sebagai pangan pokok, dan 
semakin berkembangnya 
kesadaran masyarakat akan pola 
makan sehat yaitu pemenuhan 
sumber zat gizi tidak dari satu 
sumber bahan saja karena adanya 
khasiat lain bagi kesehatan, maka 
komoditas jagung ini masih 
memerlukan pengkajian-
pengkajian lebih lanjut untuk 

diketahui potensinya, baik dari sisi 
kuantitas hasil maupun kualitas 
hasilnya ; baik hasil biji maupun 
limbah pertanian yang 
dihasilkannya.  

Melalui koordinasi dan 
kerjasama yang terarah dengan 
semua stakeholders, provinsi-
provinsi di Indonesia memiliki 
peluang untuk meningkatkan 
produksi jagung dengan tetap 
memperhatikan kualitas, (Pemda 
Sumba Timur, 2008).  
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 Politeknik Negeri Lampung 
sebagai salah satu anggota 
masyarakat di wilayah yang 
terkenal dengan keunggulan 
komoditas jagungnya, merasa 
terpanggil untuk turut berperan 
dalam pengembangan jagung 
tersebut. Mereka melalui program 
– program hibah pengabdian dan 
peneltian telah merakit suatu galur 
jagung hibrida buatan sendiri yang 
diharapkan sesuai dengan kondisi 
wilayah setempat. Ada 10 galur 
yang telah didapatkan dan telah 
melalui tahap uji multilokasi yang 
salah satunya dilakukan di 
Yogyakarta. Hasil jagung dari 
pengujian pertama diulang 
dengan perlakuan pemupukan 
menggunakan kombinasi pupuk 
kandang, pupuk NPK dan 
campuran pupuk kandang dan 
NPK terhadap 10 hibrida harapan 
tersebut. 

 Pada umumnya proses 
kegiatan pemuliaan tanaman 
diawali dengan usaha koleksi 
plasma nutfah sebagai sumber 
keragaman, dilanjutkan identifikasi 
dan karakterisasi, induksi 
keragaman, proses seleksi, 
pengujian dan evaluasi, serta 
pelepasan, distribusi, dan 
komersialisasi varietas.  

 Dalam kegiatan pengujian 
dan evaluasi , materi genetic 
(breeding material) yang diperoleh 
dalam proses seleksi  dilihat atau 
dikaji penampilan atau 
keragamannya, baik tanpa 
perlakuan khusus maupun 
dengan perlakuan tertentu. Hasil-
hasil kajian ini sangat bermanfaat 
sebagai bahan masukan untuk 
menentukan pilihan galur-galur 

mana yang benar-benar tepat 
untuk dilepas sebagai varietas 
baru.  

Berdasarkan hal-hal tersebut 
di atas penelitian yang mengkaji 
pengaruh pemupukan terhadap 
hasil dan komponen hasil 
beberapa galur hibrida harapan ( 
hasil kegiatan persilangan dan 
seleksi  oleh pemulia tanaman 
Universitas Lampung ) dalam 
kegiatan evaluasi dan pengujian di 
Yogyakarta ini telah 
dilakukan.Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendapatkan galur-
galaur harapan mana yang layak 
dipilih untuk dijadikan varietas 
unggulan baru yang lebih baik 
berdasarkan responnya pada 
perlakuan pemupukan. 

 

MATERI DAN METODE  

Bahan yang digunakan 
untuk percobaan dalam penelitian 
ini adalah hibrida – hibrida (single 
cross dan double cross) jagung 
hasil rakitan oleh tim dari Politeknik 
Negeri Lampung, serta varietas 
hibrida NK 22 dan BISI 16 sebagai 
varietas pembanding. 

Penelitian ini berupa 
percobaan yang dilaksanakan di 
Kebun Percobaan Pertanian 
Universitas Mercu Buana 
Yogyakarta. Percobaan dilakukan 
pada bulan Juni sampai Oktober 
2010. Jenis tanah pada tempat 
percobaan adalah vertisol dengan 
pH sekitar 6 – 7, dengan tekstur 
lempungan. Ketinggian tempat 
penelitian adalah 114 meter dari 
permukaan laut. 
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Rancangan perlakuan yang 
digunakan adalah faktorial 10 x 3, 
faktor pertama adalah hibrida 
jagung rakitan Politeknik Negeri 
Lampung yang terdiri atas 10 
macam hibrida (A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J). Faktor kedua adalah 
pemupukan yang terdiri dari 3 
macam jenis pupuk yaitu pupuk 
anorganik / kimia tunggal ( K ) 
terdiri atas campuran Urea, SP-36 
dan KCl; pupuk organik yaitu 
pupuk kandang ( Kd ) dan  

kombinasi pupuk anorganik dan 
organik (Kd K), sehingga terdapat 
30 kombinasi perlakuan. Dosis 
pupuk organik yang dicoba adalah 
sebesar 20 ton/ha, sedangkan 
dosis pupuk anorganik yang 
merupakan campuran pupuk 
tunggal Urea, SP-36 dan KCl 
adalah sebesar 300 kg Urea/ha, 
100 kg SP-36/ha dan 100 kg 
KCl/ha. 

Ketiga puluh kombinasi 
perlakuan tersebut di atas diatur 
tata letaknya di lapangan 
menggunakan rancangan 
lingkungan RAKL (Rancangan 
Acak Kelompok Lengkap) dengan 
3 ulangan, sehingga keseluruhan 
terdapat 90 unit percobaan. 

Percobaan dilaksanakan 
dengan tahapan meliputi : 
1.pengolahan tanah, lahan diolah 
menggunakan cangkul dan dibagi 
menjadi 3 blok sebagai ulangan. 
Tiap blok dibagi menjadi 30 petak 
percobaan masing – masing 
berukuran 3m x 2m. Jarak antar 
petak 50 cm dan jarak antar blok 
75 cm. Petak – petak yang 
nantinya akan dipupuk dengan 
pupuk organik dalam pengolahan 

tanahnya sudah sekaligus 
dicampur rata dengan pupuk 
organik sesuai dengan dosis yang 
telah ditentukan. 2. Penanaman, 
biji jagung ditanam dengan 
sebelumnya tanah ditugal 
menggunakan tugal kayu sedalam 
5 cm. Tiap lubang ditanami 2 biji 
jagung, apabila kedua-duanya 
tumbuh baik maka dicabut salah 
satu dan disisakan satu tanaman 
untuk dipelihara dan diamati lebih 
lanjut. Jarak tanam yang 
digunakan adalah 25 cm x 75 
cm.Bersamaan dengan waktu 
tanam, di sekitar biji ditaburi 
Furadan 3G untuk mencegah 
serangga dalam tanah yang dapat 
mengganggu perkecambahan biji. 
3.Pemupukan, dilakukan secara 
bertahap sebagai berikut : 

a. Pada saat pengolahan tanah, 
pupuk organik yang berupa pupuk 
kandang sapi dicampur merata 
pada tiap petak sesuai 
dosis/takaran yaitu 20 ton/ha atau 
sekitar 12 kg per petak 

b. Pemupukan dengan pupuk 
anorganik, dilakukan 3 tahap. 
Tahap I pada saat tanaman 
berumur 1 minggu setelah tanam 
dengan dosis 1/3 urea dan seluruh 
dosis SP-36 dan KCl. Tahap II saat 
tanaman berumur 1 bulan dengan 
1/3 dosis Urea dan tahap III saat 
tanaman berumur 45 hari dengan 
1/3 dosis Urea. 

Pemupukan dilakukan dengan cara 
dibuat alur kecil sepanjang barisan 
tanaman dan berjarak sekitar 10 
cm dari tanaman, kemudian pupuk 
ditaburkan merata dalam alur 
tersebut dan segera ditutup tipis 
tanah . 4. Pengairan, dengan cara 
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mengalirkan air ke dalam parit – 
parit antar petak dan blok (secara 
leb). 5. Pengendalian organisme 
pengganggu , yaitu gulma dengan 
cara dicabut secara manual dan 6. 
Pemanenan, jagung dipanen pada 
saat telah masak fisiologis. 
Sebagai tanda masak fisiologis 
adalah bila biji pada tongkol 
ditekan dengan kuku jari sudah 
tidak membekas. Di samping itu 
daun kelobot pembungkus tongkol 
sedah berubah warna menjadi 
kekuningan. 

Variabel kuantitatif yang 
diamati dalam penelitian ini  
adalah, diameter tongkol, bobot 
100 butir biji,  produksi biji pipilan 

kering per hektar (ton) pada kadar 
air 13%. Variabel yang diamati 
secara kualitatif untuk setiap lokasi 
pengujian adalah umur masak 
fisiologis , persentase kerebahan 
batang untuk setiap galur, tipe 
pertumbuhan akar dan tipe 
pertumbuhan daun untuk setiap 
galur dan persentase serangan 
penyakit terutama bulai untuk 
setiap galur yang ditanam 

Data hasil pengamatan 
variabel – variabel ditabulasi dan 
dianalisis varians dengan tingkat 
kepercayaan 95%. Untuk menguji 
perbedaan antar perlakuan 
dilakukan uji lanjut dengan DMRT 
taraf 5%. 

 

 

Tabel 2. Hibrida – hibrida jagung bahan percobaan beserta persilangan 
asalnya 

Kode 
hibrida 

Persilangan tetua penyusunnya Keterangan 

A PL 405 >< PL 201 Single cross 
B PL 403 >< PL 302 Single cross 
C PL 302 >< PL 403 Single cross 
D PL 302 >< PL 401 Single cross 
E PL 304 >< PL 401 Single cross 
F PL 201 >< PL 302 Single cross 
G (PL 203><PL 302) >< (PL 401>< PL 

403) 
Double cross 

H (PL 403>< PL 302) >< (PL 105>< PL 
201) 

Double cross 

I NK 22(varietas hibrida komersial) Varietas 
pembanding 

J BISI 16 (varietas hibrida kmersial) Varietas 
pembanding 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sepuluh galur jagung 
hibrida rakitan Politeknik Negeri 
Lampung yang ditanam pada 
penelitian ini merupakan keturunan 
dari galur yang sama yang ditanam 
sebelumnya dalam uji multilokasi 
tanpa perlakuan kecuali 
pemupukan standar yang diberikan 
sama untuk semua galur yang 
dicoba. Sepuluh galur yang diteliti 
adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I , J; 
dan dari kesepuluh galur tersebut 
galur G tidak tumbuh sama sekali 

dalam percobaan pemupukan ini. 
Biji jagung galur G sudah rusak 
dalam penyimpanan setelah panen 
sementara galur – galur lain masih 
bertahan dan tumbuh normal. 

 
Hasil analisis hasil dan 

komoponen hasil sembilan 
galur/varietas jagung hibrida 
disajikan pada tabel berturut –turut 
berikut ini : 
 
1. Diameter tongkol 

 
Tabel 3.: Purata diameter tongkol hibrida harapan jagung pada percobaan  
              pemupukan organik dan anorganik (mm) 

 Hibrida Kd K Kd K Purata  
A 24.97778 45.25556 46.98889 39.07407 a 
B 40.42222 29.28889 47.57778 39.0963 a 
C 41.7 43.73333 46.06667 43.83333 a 
D 44.95556 45.97778 43.28889 44.74074 a 
E 27.77778 39.03333 45.92222 37.57778 a 
F 37.71111 42.1 44.93333 41.58148 a 
H 39.16667 43.12222 46.14444 42.81111 a 
I 42.47778 47.11111 46.04444 45.21111 a 
J 41.62222 45.82222 45.07778 44.17407 a 
 34.08111 38.14444 41.20444   
 p pq q   

Keterangan: angka purata yang diikuti huruf sama pada kolom atau baris yang 
sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antar perlakuan pada uji 
DMRT taraf 5%(Kd=pupuk kandang; K=Kimia; KdK=kombinasi pupuk 
kandang dan kimia) 

 
Diameter tongkol 

kesembilan hibrida harapan jagung 
tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan berdasarkan uji DMRT 
pada taraf 5%. Sedangkan 
perbedaan jenis pupuk ternyata 
mempengaruhi perbedaan 
diameter tongkol. Tanaman yang 

hanya dipupuk dengan pupuk 
kandang memiliki diameter tongkol 
paling kecil. Kedua macam 
perlakuan yaitu macam hibrida dan 
jenis pupuk tidak terdapat interaksi 
yang nyata. 

Diameter tongkol 
menentukan jumlah barisan biji 
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jagung pada tongkol, makin besar 
diameter maka makin besar 
kemungkinan jumlah barisan biji 
pada tongkol. Namun dapat terjadi 
diameter yang besar tiak 
seluruhnya ditempati oleh barisan 
biji yang penuh / padat. Hal ini 
sangat dipengaruhi perlakuan pada 
saat budidaya di lahan. 

Barisan biji pada tongkol bisa 
terjadi jumlahnya sedikit karena 
bijinya besar – besar, dan 
sebaliknya barisan biji bisa banyak, 
penuh dan rapat namun bijinya 
kecil- kecil, dan hal ini semua 
mempengaruhi berat 100 biji, suatu 
parameter yang menggambarkan 
besar kecilnya biji. 

 
Dalam penelitian ini, 

kesembilan galur / varietas 
ternyata tidak berbeda secara 
nyata dalam hal komponen 
hasilnya. Namun pada perlakuan 
pupuk nampak ada perbedaan 
dimana nilainya rata – rata lebih 
tinggi pada tanaman yang 
mendapatkan pemupukan 
kombinasi pupuk organik ( pupuk 
kandang ) dengan pupuk anorganik 
(pupuk campuran Urea, SP-36 dan 
KCl). Menurut Gunawan, (2007), 
hibrid – hibrid jagung hasil rakitan 
Polinela sangat responsif terhadap 
pemupukan urea dengan takaran  
optimum 70,28 kg/ha. 
 
2. Berat 100 biji pipilan kering 
(kadar air biji 13%) 

 
Besarnya biji pipilan kering 

pada kadar air 13% dari 
kesembilan hibrida yang diteliti ini 
tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan. Terlihat rata – rata berat 
biji sejumlah 100 butir berkisar 

antara 22 – 31 gram. Perbedaan 
hanya terdapat pada pengaruh 
pemupukan, dimana jagung yang 
dipupuk kombinasi antara pupuk 
organik (pupuk kandang) dengan 
pupuk kimia (campuran Urea, SP-
36 dan KCl) memperlihatkan lebih 
berat pada berat 100 bijinya. 
Purata berat 100 biji pipilan kering 
diajikan dalam tabel 4. 
 
 Pada parameter berat 100 
biji inipun tidak ada interaksi antara 
macam hibrida dengan macam 
pupuk yang digunakan. 

Berat 100 biji pipilan kering 
menandakan besar kecilnya 
ukuran tiap -  tiap biji. Dalam 
penelitian ini tidak terdapat 
perbedaan yang siginfikan diantara 
kesembilan galur yang diuji. 
Meskipun demikian, bila dilihat 
secara visual nampak bahwa 
varietas I dan J lebih besar – besar 
ukuran bijinya.  

 
 Rata – rata berat 100 biji 

kering pipilan pada kadar air 13% 
dalam penelitian lebih kecil bila 
dibandingkan dengan parameter 
yang sama pada varietas yang 
sama namun pada percobaan 
terdahulu tanpa perlakuan. Di atas 
telah dijelaskan bahwa hal tersebut 
kemungkinan disebabkan oleh 
kondisi lahan dan iklim pada saat 
penelitian yang berbeda. Pada 
penelitian sebelumnya dapat 
dicapai berat 100 biji tertinggi 
hingga 40,68 gram dan terendah 
36,8 gram, (Mildaryani, 2009). 

 
     Pengisisan biji sangat 

dipengaruhi oleh kondisi air pada 
saat itu. Bila pada saat pengisisan 
biji ketersediaan air dalam tanah 
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kurang maka akan terjadi banyak 
bakal biji yang gagal terisi,(Muhajir 

1988; Mangoendidjojo, 2003).
  

Tabel 4. : Purata berat 100 biji pipilan kering hibrida harapan jagung pada 
percobaan pemupukan organik dan anorganik (g) 

 

Keterangan: angka purata yang diikuti huruf sama pada kolom atau baris yang 
sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT taraf 5%(Kd=pupuk kandang; K=Kimia; 
KdK=kombinasi pupuk  kandang dan kimia)  

 
3.  Berat biji pipilan kering per plot 
Tabel 5.: Purata berat biji pipilan kering hibrida harapan jagung per plot 
ukuran 2m x 3m pada  percobaan pemupukan organik dan anorganik (g) 
 

 

Keterangan: angka purata yang diikuti huruf sama pada kolom atau baris yang 
sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antar 

Hibrida Kd K Kd K Purata  
A 13.69667 28.02333 25.22 22.31333 a 
B 23.90667 33 27.93 28.27889 a 
C 17.92333 31.17 26.67333 25.25556 a 
D 23.67 19.47333 27.10333 23.41556 a 
E 17.66667 18.16 30.3 22.04222 a 
F 25.98333 30.11667 28.40333 28.16778 a 
H 20.48 26.74667 29.02667 25.41778 a 
I 29.96333 31.41 33.34333 31.57222 a 
J 27.82 32.41 31.46 30.56333 a 
Purata 20.111 25.051 25.946   

 p pq q   
      

 Kd K Kd K Purata  
A 272.333333 1308.666667 1501.666667 1027.555556 a 
B 1209 1551.666667 2495 1751.888889 bc 
C 908 1252.666667 1203.333333 1121.333333 a 
D 811.666667 1601.666667 1980.666667 1464.666667 b 
E 145.333333 482 1353.333333 660.2222222 a 
F 740.666667 983.6666667 1679.333333 1134.555556 a 
H 467 1865.333333 812.3333333 1048.222222 a 
I 689 2692.666667 1551 1644.222222 b 
J 1345.66667 2355 2532 2077.555556 c 
Purata 732.074074 1565.925926 1678.740741   

 p q q   



 Jurnal AgriSains 73 

perlakuan pada uji DMRT taraf 5%(Kd=pupuk kandang; K=Kimia; 
KdK=kombinasi pupuk  kandang dan kimia) 

 
Pada tabel 5 terlihat 

diantara 9 hibrida yang diuji, 
hibrida E relatif paling rendah 
hasilnya per plot, meskipun secara 
uji statistik tidak berbeda dan sama 
rendahnya dengan hasil hibrida F, 
H, C dan A. Hibrida yang hasilnya 
per plot paling tinggi yaitu sekitar 
2,077 kg adalah J. 
 
 Perbedaan pemupukan 
mempengaruhi perbedaan hasil biji 
jagung per plot. Diantara tiga 
macam pupuk yang digunakan, 
ternyata pupuk campuran antara 
pupuk kandang dengan pupuk 
Urea, SP-36 dan KCl memberikan 
hasil biji yang lebih tinggi per plot 
nya. 
 

Berat biji pipilan kering per 
plot terlihat berbeda – beda antar 
varietas yang dicoba maupun antar 
perlakuan pemupukan, namun 
keduanya tidak terjadi interaksi 
yang nyata. Meskipun berat 100 biji 
tidak ada perbedaan, namun berat 
per plot terjadi perbedaan. 
Kenyataan ini diduga disebabkan 
perbedaan tongkol yang diukur. 
Bila pada pengukuran berat 100 biji 
yang digunakan tanaman sampel, 
maka pada berat per plot diukur 
semua tanaman dalam plot 
sehingga terjadi variasi ynag tinggi 
pada hasil. Plot yang menghasilkan 
biji kering dengan berat tertinggi 
adalah yang ditanamai varietas J 
diikuti dengan B dan I namun 
terpautnya cukup jauh. Varietas J 
menghasilkan 2077,56 gram atau  

 
 

2,776 kg sedangkan  B dan 
I berturut – turut 1,752 kg dan 
1,644 kg. Pengaruh pemupukan 
pada hasil biji kering pipilan per 
plot menunjukkan pola yang sama 
seperti pengaruhnya pada 
parameter sebelumnya.  
 
4. Berat biji pipilan kering per 
hektar 
 

Pada tabel 6 terlihat 
diantara 9 hibrida yang diuji, 
hibrida E relatif paling rendah 
hasilnya per hektar, meskipun 
secara uji statistik tidak berbeda 
dan sama rendahnya dengan hasil 
hibrida F, H, C dan A. Hibrida yang 
hasilnya per hektar paling tinggi 
yaitu sekitar 3,46 ton adalah J. 

 
 Diantara tiga macam pupuk 
yang digunakan, ternyata pupuk 
campuran antara pupuk kandang 
dengan pupuk Urea, SP-36 dan 
KCl memberikan hasil biji yang 
lebih tinggi per hektarnya .     
           

Hasil biji pipilan kering per 
hektar yang merupakan konversi 
hasil dari berat biji per plot 
tentunya mengikuti pola berat biji 
per plot. Hasil tertinggi terdapat 
pada varietas J diikuti B dan I. 
Dalam hal hasil per hektar ternyata 
varietas hibrida komersial tetap 
menduduki peringkat tinggi. Dari 
keseluruhan hasil ini, rata – rata 
berat biji yang bisa dicapai oleh 
kesembilan varietas adalah 
berkisar antara 1.5 ton sampai 4.5 
ton. 
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Tabel 6 : Purata hasil biji pipilan kering per hektar hibrida harapan jagung 

pada percobaan pemupukan organik dan anorganik, (ton) 

  

 
Keterangan: angka purata yang diikuti huruf sama pada kolom atau baris yang 

sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT taraf 5%(Kd=pupuk kandang; K=Kimia; 
KdK=kombinasi pupuk kandang dan kimia)  

 

 
Gambar1 : Hasil biji jagung hibrida harapan pipilan kering per hektar (ton) 

pada  pemupukan dengan pupuk organik, kimia dan kombinasi organik 
dan  kimia 
 

Hibrida Kd K K Kd Purata  
A 0.4539 2.1811 2.5028 1.7126 a 
B 2.015 2.5861 4.1583 2.9198 bc 
C 1.5133 2.0878 2.0056 1.8689 a 
D 1.3528 2.6694 3.3011 2.4411 b 
E 0.2422 0.8033 2.2556 1.100367 a 
F 1.2344 1.6394 2.7989 1.8909 a 
H 0.7783 3.1089 1.3539 1.747033 a 
I 1.1483 4.4878 2.585 2.740367 b 
J 2.2428 3.925 4.22 3.4626 c 

Purata 1.2201 2.6099 2.7979   
              P                                   q                q   
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Penggunaan pupuk organik 
telah diteliti oleh Nursyamsi, dkk ., 
(1997), dengan 
memperbandingkan pengaruh 
kotoran sapi, jerami dan daun 
Flemingia terhadap kesuburan 
tanah dan serapan hara pada 
tanaman jagung. Ketiga sumber 
bahan organik tersebut ternyata 
dapat meningkatkan C-organik, 
KTK dan NO3 tanah, di samping itu 
bahan organik nayata 
meningkatkan serapan hara P dan 
Mg tanaman jagung 
(Hardjowigeno, 2003).  

   
 Hasil pengamatan kualitatif 

 
 Pengamatan kualitatif 
pertumbuhan perakaran, orientasi 
pertumbuhan daun jagung, persen 
kerebahan dan persentase 
serangan penyakit bulai dan umur 
masak fisiologis. 

Dalam hal kerebahan 
tanaman, hampir keseluruhan 
tanaman tidak mengalami 
kerebahan, artinya kesembilan 
galur yang diuji ini cukup kuat 
batangnya. 
  Penyakit bulai juga 
menyerang beberapa individu 
tanaman terutama pada varietas E, 
A dan B, namun tidak sampai 
menyerang 100% populasi 
tanaman. Penyemprotan dengan 
fungisida dapat menekan 
penularan lebih lanjut pada plot – 
plot yang lain. 
 Tipe arah pertumbuhan 
daun jagung sembilan varietas 
yang diuji secara umum dapat 
dikatagorikan tegak, kurang lebih 
30 - 45 derajad terhadap tegaknya 
batang. Hampir tidak ada daun 
yang terkulai.  

Masak fisiologis tanaman 
dari sembilan varietas yang diuji 
secara visual tidak menampakkan 
perbedaan yang nyata. Jagung 
terlihat berubah warna kelobotnya 
dari hijau menjadi kuning 
kecoklatan setelah berumur antara 
105 hari sampai 120 hari. Setelah 
itu tanaman dipanen dan dijemur 
dalam kondisi tongkol masih 
tertutup kelobot / kulit. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil 
pengamatan dan analisis data 
yang diperoleh dalam penelitian ini 
maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pemupukan kombinasi antara 
pupuk organik (pupuk kandang) 
dengan anorganik (campuran 
Urea, SP-36 dan KCl) memberikan 
hasil dan komponen hasil yang 
lebih baik 
2. Varietas yang menghasilkan biji 
kering tertinggi serta komponen 
hasil yang tinggi adalah varietas H, 
I, J, sedangkan varietas E, A dan B 
menghasilkan terendah 
3. Pengamatan kualitatif yang 
terdiri atas persentase tanaman 
dipanen, umur masak fisiologis, 
persen kerebahan, orientasi daun, 
pertumbuhan akar dan persentse 
serangan bule, tidak terdapat 
perbedaan yang mencolok diantara 
varietas 
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