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PENGANTAR EDITOR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Karunia dan RahmatNya 
sehingga prosiding ini dapat diterbitkan. Prosiding ini merupakan kumpulan dari 
sebagian besar artikel ilmiah yang disajikan pada Seminar Nasional Penguatan 
Pembangunan Nasional Berbasis Riset Multidisiplin Perguruan Tinggi yang 
diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Universitas Darussalam Ambon pada tanggal 8 
November 2014.

Makalah yang disajikan dalam Prosiding ini meliputi 1 makalah Keynote Speech, 2
makalah utama dan 48 makalah pendamping. Makalah Pendamping terdiri dari 5
makalah bidang Ekonomi, Manajemen & Akuntansi, 16 makalah bidang Teknik, 
Kesehatan & Pendidikan, 17 makalah bidang Pertanian, Kehutanan & Perikanan, serta 
10 makalah bidang Agama, Hukum & Sosial. 

Pada kesempatan ini panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu dan mendukung penyelenggaraan seminar ini, terutama Bank Rakyat 
Indonesia, Bank Indonesia, PT. PLN Persero, Garuda Indonesia dan The Natsepa 
Hotel. Kepada seluruh peserta seminar diucapkan terimakasih atas partisipasi 
aktifnya. Semoga artikel ilmiah yang terdapat di dalam Prosiding ini bermanfaat bagi 
para pembaca. Terima kasih.

Ambon, November 2014 

Editor
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LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA
SEMINAR NASIONAL PENGUATAN PEMBANGUNAN 

BERBASIS RISET MULTIDISIPLIN PERGURUAN TINGGI TAHUN 2014
Ambon, 8 November 2014

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

 Yang kami hormati, Bapak yang Mewakili Direktur Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (DP2M) Ditjen Dikti Kementerian Ristek dan Pendidikan 
Tinggi RI, yang dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Prof. Dr. Ir. Abu Bakar Tawali, 
Selamat Datang di kota Ambon manise, terutama ke Bumi damai Darussalam.

 Yang kami hormati, Bapak Prof. Dr. Ir. Herry Sonjaya, DEA. DES, Pakar Riset  
Universitas Hasanuddin Makassar, Selamat Datang di kota Ambon, dan Bumi 
Darussalam.

 Yang kami hormati, Bapak Koordinator KOPERTIS Wilayah XII Maluku dan 
Maluku Utara.

 Bapak-Bapak para Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dekan, para pejabat struktural  dalam 
lingkungan Univ. Darussalam Ambon yang kami hormati.

 Pimpinan BRI Cabang Ambon, Bank Indonesia  Kantor Perwakilan Maluku, PT. 
(Persero) PLN Wil. IX Maluku dan Maluku Utara, The Natsepa Hotel, Garuda 
Indonesia Cabang Ambon, LPP TVRI dan LPP RRI Ambon, yang kami hormati.

 Para pemakalah, peserta seminar, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama perkenankan kami mengajak kita semua, seraya memanjatkan 
puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Esa atas segala karunia, nikmat, 
dan rahmat-NYA kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat 
berkumpul di gedung ini dalam suasana  sehat wal’afiat untuk menghadiri acara 
Seminar Nasional dengan tema Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Multidisplin 
Perguruan Tinggi Tahun 2014, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa 
senantiasa tetap menyertai kita dalam segala aktifitas hidup dan kehidupan kita 
semua, di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Insya Allah, Amin ya rabbal 
alamin.

Bapak  Koordinator dan Hadirin sekalian yang kami hormati,
Seminar Nasional ini kami gagas antara lain karena 3 alasan, yaitu : 1). Seminar 

nasional hasil-hasil penelitian di Maluku relatif jarang, padahal event seperti ini 
penting dan diperlukan, dan 2). Adanya tuntutan kebutuhan, bahwa semua skim 
hasil-hasil penelitian yang dibiayai DP2M Ditjen Dikti Kementerian Ristek dan 
Pendidikan Tinggi, wajib untuk diseminarkan dalam suatu seminar Nasional. 
Tuntutan kebutuhan ini tidak hanya bagi kalangan civitas akademika Universitas 
Darussalam Ambon, tetapi bagi semua institusi Perguruan Tinggi di Indonesai, baik 
swasta maupun Negeri, dan 3). Adanya tanggung jawab moral anak negeri untuk 
menampung berbagai hasil penelitian yang ada di kalangan perguruan tinggi maupun 
lembaga riset untuk dirampungkan dalam suatu prosiding, tentu  melalui tahapan 
seminar seperti ini, untuk selanjutnya diteruskan kepada para pihak pengguna 
apakah itu pemerintah daerah, dunia usaha atau stakeholders yang lain.   Dalam 
kaitan itu, maka pimpinan  Universitas Darussalam Ambon mengambil kebijakan  
dengan membentuk suatu Kepanitian berdasarkan Surat Keputusan Rektor Univ. 
Darussalam Ambon Nomor 45/SK/UD/2014, Tanggal 1 September 2014, tentang 
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pembentukan Panitia Pelaksana seminar Nasional di Univ. Darussalam Ambon tahun 
2014. 

Bapak  Koordinator dan Hadirin sekalian yang kami hormati,
Kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Prof. 

Dr. Ir. Abu Bakar Tawali, selaku keynote speech yang mewakili DP2M Ditjen Dikti 
Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi RI, dan pembicara utama, masing-masing : 
Prof. Dr. Ir. Herry Sonjaya, DEA. DES, Pembicara dari Bank Indonesia, Bank Rakyat 
Indonesia, dan PT (Persero) PLN Wil. Maluku dan Maluku Utara. Terima kasih juga 
kami haturkan kepada Bapak Koordinator Kopertis Wil. XII Maluku dan Maluku 
Utara, atas kesediaan Bapak dalam memenuhi undangan kami. Ucapan yang sama 
juga kepada para pihak yang ikut berpertisipasi dalam mensukseskan kegiatan ini, 
yakni pihak BRI sebagai sponsor utama, dan sponsor pendukung, masing-masing : 
Bank Indonesia Perwakilan Maluku, PT. (Persero) PLN Wilayah IX Maluku dan 
Maluku Utara, The Natsepa Hotel, PT. Garuda Indonesia, LPP TVRI dan LPP RRI 
Ambon, dan semua pihak yang ikut mendukung kegiatan ini, yang tak dapat kami 
kemukakan satu persatu.

Sebagai Panitia Pelaksana, andaikata dalam pelaksannaan acara ini terdapat 
kekurangan maupun kehilafan yang disengaja atau tak disengaja, langsung atau tidak 
langsung, disadari atau tidak disadari, baik berupa tutur kata atau pelayanan kami 
yang kurang berkenan.  Atas segalanya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. 

Billahi taufik walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ambon, 8 November 2014
Ketua Pelaksana

Dr. Ir. Samin Botanri, MP.
NIP. 196209071990101001
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SAMBUTAN WAKIL REKTOR  I  
UNIVERSITAS DARUSSALAM AMBON

PADA SEMINAR NASIONAL PENGUATAN PEMBANGUNAN 
BERBASIS RISET MULTIDISIPLIN PERGURUAN TINGGI TAHUN 2014

Ambon, 8 November 2014

 Yang Terhormat Bapak yang Mewakili Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (DP2M) Ditjen Dikti Kementerian Ristek dan Pendidikan 
Tinggi RI, yang dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Prof. Dr. Ir. Abu Bakar Tawali, 
Selamat Datang di Ambon, khususnya di Bumi Darussalam.

 Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Ir. Herry Sonjaya, DEA. DES, Pakar Riset dari 
Universitas Hasanuddin Makassar, Selamat Datang di Ambon, khususnya di Bumi 
Darussalam.

 Yang Terhormat Bapak Koordinator KOPERTIS Wilayah XII Maluku dan Maluku 
Utara.

 Para Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dekan, pejabat struktural  dalam lingkup Univ. 
Darussalam Ambon yang kami hormati.

 Pimpinan BRI Cabang Ambon sebagai sponsor utama, yang kami hormati.
 Peserta seminar dan hadirin sekalian yang kami hargai dan banggakan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa atas 
nikmat dan karunia-NYA kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di 
tempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat untuk mengikuti Seminar Nasional 
Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Multidisiplin Perguruan Tinggi Tahun 2014.

Hadirin yang saya hormati,
Pengelolaan pembangunan nasional dan daerah  yang dimulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada semua jenjang, baik pada 
tahapan jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek senantiasa membutuhkan 
inovasi, gagasan, ide dan atau pemikiran yang cerdas, berbobot, tepat, dan efisien. 
Muara dari semua upaya dalam pengelolaan pembangunan adalah untuk 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Harapan besar ini menjadi 
sangat penting dan bermakna bagi semua komponen masyarakat dan pemerintah. Hal 
ini menjadi penting dan sarat makna terutama bagi kita di Maluku, dikarenakan 
daerah kita Provinsi Maluku sampai dengan masa sekarang ini masih berada pada 
urutan ketiga termiskin dari 34 Provinsi di Indonesia. 

Hadirin yang saya hormati,
Dunia Perguruan Tinggi sebagai tink tank ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni, telah banyak melakukan penelitian, hasil-hasilnya tidak akan banyak 
memberikan manfaat kepada masyarakat apabila tidak ditindaklanjuti dengan upaya 
lanjutannya, antara lain melalui desiminasi dalam suatu kegiatan seminar. Rumusan 
hasil seminar sebagai suatu hasil  telaah bersama, selanjutnya dapat disumbangkan 
bagi kepentingan daerah, masyarakat, dan bangsa untuk tujuan penguatan 
pembangunan. Sejumlah  pemikiran para ahli nasional dan dari berbagai daerah dapat 
dirangkum sebagai bahan masukan yang kritis, sarat makna, dan bebas kepentingan 
politik praktis. Keseluruhannya dapat dijadikan bahan masukan sebagai tanggung 
jawab moral dalam upaya ikut serta berpartisipasi memecahkan problema 
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pembangunan yang dihadapi atau yang akan dihadapi oleh masyarakat dan 
pemerintah kita dimasa kini dan yang akan datang.   
  
Hadirin yang saya hormati,

Dengan terselenggaranya acara Seminar Nasional ini, saya ingin 
menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Abu Bakar Tawali dan Bapak 
Prof. Dr. Ir. Herry Sonjaya, DEA. DES, atas kesediaannya datang ke Universitas 
Darussalam Ambon memenuhi undangan kami menjadi pembicara kunci (keynote 
speech) dalam acara ini.  Ucapan yang sama kami haturkan pula kepada semua pihak 
yang turut membantu mensukseskan Seminar Nasional ini, semoga upaya yang kita 
lakukan dan kerjakan ini memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat, 
terutama bagi pengembangan Universitas Darussalam Ambon dimasa yang akan 
datang.  Terima kasih juga disampaikan kepada pihak Panitia yang telah 
mempersiapkan Seminar Nasional ini dengan sebaik-baiknya.
Sekian dan terima kasih. 

Billahi taufik walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ambon, 8 November 2014
Wakil Rektor I Bidang Akademik

Ir. Hi. Kamaruddin, MP.
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ABSTRAK

Pembangunana Kawasan kepulauan
Maluku merupakan bagian dari
Pembangunaan Kemaritiman yang 
dicanangkan oleh pemerintahan baru
Republik Indonesia akan berhadapan 
dengan masalah-masalah yang kompleks
yang berkaitan dengan kemaritiman. Oleh
karena itu, untuk memperkuat proses 
pembangunana yang akan direncanakan

perlu diperkuat oleh riset dan kajian
Perguruan Tinggi agar mencapai sasaran
yang tepat untuk kesejateraan masyarakat.
Tulisan ini akan membahas tantangan
pembangunana kedepan baik yang berasal 
dari luar negeri maupun dalam negeri serta
bagaimana peran riset multidisplin dalam 
memperkuat proses pembangunan
Kawasan Kepulauan Maluku.

PENDAHULUAN
Misi Pembangunan Nasional yang berkaitan langsung dengan pembangunan 

kepulauan dan pesisir pantai adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara
kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi ini 
bertujuan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar 
pembangunan Indonesia berorientasi kelautan ; meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu 
dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Misi yang kedua adalah mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; dalam arti
mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 
meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian; pengembangan,
dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang
maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat
perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah kompetitif dengan 
membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk
pelayanan jasa dalam negeri.

Penjabaran dari kedua misi pembangunanan kepulauan, di kepulauan Maluku
dan sekitarnya diarahkan untuk: (1) mengembangkan kota-kota pesisir sebagai
pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis
dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya tansportasi,
energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan 
pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh 
prasarana dan sarana yang memadai; (3) mempertahankan kawasan konservasi untuk 
menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; (4)
memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan
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sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan
keterkaitan antarpusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (5)
memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari
pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar- besarnya berdasarkan prinsip-
prinsip kelestarian; serta (6) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas 
jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang
didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan
mengikutsertakan dunia usaha. Keenam tujuan pembangunan ini memerlukan kajian
dan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan. 
Peran Perguruan Tinggi sangat diperlukan untuk mempercepat tercapainya target 

pembangunanan atau memperkuat proses pelaksanaannya dengan
melaksanakan berbagai riset dan kajian secara holistik dan integrasi . Oleh karena,
dalam pencapaian tujuan pembangunana akan menghadapi masalah-masalah yang
kompleks, maka kontribusi riset perguruan tinggi yang diperlukan adalah riset
multidisiplin dari berbagai disiplin ilmu.

Permasalahan dalam melaksanakan riset multi disiplin adalah bagaimana
bentuk dan manajemen riset yang akan dilaksanakan, masalah pembangunan apa 
yang memerlukan riset multidisiplin . Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan
dibahas peran riset multidisiplin dalam memperkuat pembangunan Wilayah
Kepulauan Maluku.

Tantangan - Peluang Global dan Nasional Yang Berkaitan Dengan Pembangunan
Salah satu tantangan ekonomi dalam waktu yang dekat adalah kesiapan

Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015, khususnya
masalah kondisi daya saing, tantangan dan kinerja perdagangan dan bagaimana
menyusun strategi menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas ( Free Trade
Agreement). Cetak biru Masyarakat ekonomi Asia Tenggara meliputi :
 Pasar Tunggal dan Basis Produksi: arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja 

terampil dan aliran modal yang lebih bebas, Sektor Integrasi Prioritas (PIS), dan 
pangan, pertanian dan kehutanan;

 Daerah Ekonomi Kompetitif : kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI), pembangunan infrastruktur, energi, perpajakan, e-
commerce

 Pembangunana Ekonomi Keadilan : pengembangan UKM, inisiatif untuk Integrasi
 Asean Integral Ekonomi Global Lengkap : pendekatan yang koheren menuju 

hubungan ekonomi eksternal, meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan 
global

Keempat pilar ekonomi Masyarakat ASEAN ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
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Penerapan MEA yang akan dimulai pada awal tahun 2015, akan berpengaruh
langsung terhadap perekonomian nasional maupun regional, baik langsung
maupun tidak langsung. Aspek positifnya dari penerapan MEA adalah kesempatan
bagi masyrakat ( Pengusaha /UKM ) untuk mengekspor komoditi-komoditi unggulan
ke pasar bebas MEA dan merupakan lapangan kerja bagi tenaga-tenaga Indonesia
yang terlatih untuk mencari pekerjaan di Negara ASEAN. Internasionalisasi dan
globalisasi ini akan merubah lingkungan kerja; dibutuhkan ketrampilan baru , multi
bahasa, kemampuan berkomunikasi ,negoisasi dan pemahaman budaya dan aturan 
antar Negara. Kualitas tenaga kerja akan ditentukan oleh pendidikan dan pelatihan
yang akan menentukan daya saing Negara. Kebutuhan akan kualifikasi yang semakin
tinggi untuk memasuki lapangan kerja modern yang menyebabkan meningkatnya
kebutuhan akan pergurun tinggi. Perubahan lapangan kerja yang sangat dinamis
baik didalam negeri maupun lintas Negara akan meningkat kebutuhan skills baru,
teknologi baru dan lingkungan bisnis baru. Jadi tantangan ini membutuhkan ekonomi
dan masyarakat berbasis pengetahuan dan IPTEKS.

Indonesia masih merupakan Negara yang sedang membangun dan masih
mempunyai beberapa kelemahan seperti yang digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1 : Parameter-parameter yang menggambarkan kondisi Negara Indonesia saat ini

Data yang berkaitan dengan tantangan global yang berkaitan dengan
pembangunan ekonomi adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (Human
Development Index) Indonesia yang hanya menempati urutan-124 dari 187 negara
yang disurvei (UNDP, 2011). Sekedar perbandingan, negara-negara tetangga
Singapura bertengger pada urutan-26, Malaysia-61, Thailand-103, dan Philipina-112.
Data untuk indeks daya saing bangsa Indonesia Tahun 2014 menduduki ranking
37, daiatas Filipina rangking 43 dan dibawah Singapura, Malayasia dan Thailand
masing-masing ranking 3, 12, dan 29 (IMD World Competitiveness Yearbook.2014).

Tantangan dalam negeri yang berpengaruh terhadapa pembangunan adalah
transformasi demokrasi dan reformasi di segala bidang, persatuan dan kesatuan 
bangsa, pengikisan karakter, jati diri, budaya bangsa akibat pengaruh global dan bias
informasi/ Harapan public terhadap Perguruan tinggi sebagai kekuatan social, kunci
kemajuan dan mobilitas sosia;. Tingkat sarjana pengangguran tinggi, Peran PT dalam 
pembangunan daerah, pembangunan nasional dan pembangunana ekonomi dan
social. Perguiruan tinggi sebagai ujung tombak daya saing bangsa. Tantangan 
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pembangunan manusia dan pencapaain Milenium Development Goals, pemanfatan 
sumberdaya alam berwawasan lingkungan.

Fakta bahwa Indonesia sampai sekarang masih sebagai negara berkembang 
dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta daya saing ekonomi
yang rendah merupakan sebuah ironi yang memilukan. Betapa tidak, Indonesia
dikaruniai Tuhan modal dasar (potensi) yang lengkap untuk menjadi bangsa besar
yang maju dan sejahtera. Modal dasar itu, pertama adalah berupa 240 juta jiwa 
penduduk (terbesar keempat di dunia) dengan kualitas dasar yang sebenarnya bagus,
berarti merupakan human capital dan potensi pasar domestik yang sangat besar.
Kedua adalah kekayaan alam yang cukup besar dan beraneka ragam, baik yang 
terdapat di darat maupun di laut. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan
geothermal terbesar di dunia, Batu bara, Timah , Nikel masing – masing no 2, 2 dan 4
di dunia. Kelapa sawit, coklat merupakan no 1, 2, 2 di dunia. dan Ketiga adalah
posisi geoekonomi yang sangat strategis, dimana 45% dari total barang dan
komoditas yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1.500 triliun dolar AS setiap
tahunnya dikapalkan melalui wilayah laut Indonesia (UNCTAD, 2010). Selain akses
kepada pasar global yang mudah dan terbuka lebar bagi segenap produk dan jasa 
(goods and services) nasional kita, Indonesia juga semestinya menjadi penentu dan
penerima manfaat terbesar dari sektor transportasi laut. Celakanya, sejak 1987 sampai
sekarang, Indonesia terus menghamburkan devisa rata-rata 18 miliar dolar AS per
tahun untuk membayar jasa armada kapal niaga (pengangkut) asing (INSA, 2011).

Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal, mulai dari kelembagaan
politik (political institution) yang menyuburkan budaya instan, premanisme, politik
uang (money politics), dan korupsi, rendahnya etos kerja bangsa yang unggul, sampai
lemahnya penguasaan dan penerapan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
dalam berbagai bidang kehidupan bangsa ini. Salah satu yang terpenting adalah
karena kita belum punya visi pembangunan yang tepat dan benar serta dilaksanakan
secara sistematis dan berkesinambungan. Visi pembangunan Indonesia sejak zaman
penjajahan hingga sekarang sangat dominan berorientasi darat. Padahal, Indonesia
merupakan negara maritim dengan luas wilayah yang 75% territorial laut dan 
kepulauan terbesar di dunia. Akibatnya, ekonomi Indonesia menjadi kurang efisien
dan rendah daya saing nya.

Tantangan lokal yang ada dalam kawasan kepulauan Maluku dan perlu
diantisipasi oleh Pemerintah Daerah adalah keterbatasan sumberdaya manuisa yang
terlatih, rendahnya indeks pembangunana, sarana dan prasarana transportasi antar 
pulau dan kepulauan dan rendahnya daya saing komoditas unggulan kepulauan 
Maluku.

Berdasarkan tantangan tersebut, seyogyanya, pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah sudah harus mengantisipasi tantangan eksternal maupun internal
dengan cara meningkatkan kapasitas kerja dari institusi pemerinthana dan
peningkatan sumberdaya manusia, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-
pelatihan vocasional.

Pembangunanan Kawasan Kepulauan Maluku
Pengembangan wilayah Kepulauan Maluku, sebagai salah satu wilayah

kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara
tetangga, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat
sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. 
Pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan
nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan
keterkaitan wilayah-wilayah pulau.kepulauan
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Pulau-pulau dan kepulauan yang terdapat di Provinsi Maluku dan Maluku
Utara cukup banyak terdiri atas pulau besar dan kecil, seperti Halmahera, Seram,
Maluku, Buru, Morotai, kepulauan Aru, Sula, Obi dll. Bentang alam pulau-pulau besar
didominasi oleh pegunungan dan perbukitan. Pegunungan dan perbukitan
membentang di bagian tengah-tengah pulau dan beberapa puncak gunung menghiasi
pemandangan alam wilayah kepulauan Maluku. Dengan geografis yang berupa
kepulauan, masalah transportasi merupakan masalah utama untuk mobilisasi
penduduk antar pulau dan kepulauan dalam melakukan aktivitasnya, baik untuk 
kegiatan pemerintahan, kegiatan pendidikan dan kegiatan bisnis yang menunjang
perekonomian kepulauan.

Komoditas unggulan utama yang mendukung perekonomian wilayah
kepualaun maluku adalah hasil rempah-rempah dari perkebunan seperti pala, kopi,
lada dan kakao. Komoditas lain yang penting yang banyak dihasilkan pesisir pantai
Kepulauan Maluku adalah hasil tangkapan perairan laut, seperti ikan tuna, cakalang,
epiting dan udang. Pada beberapa pesisir pantai , beberapa nelayan sudah tidak lagi
mengantungkan diri kepada penangkapan di perarian laut, tetapi sudah 
membudidayakan hasil peraran lautnya secara budidaya keramba, seperti abalon, dan
beberapa komoditi ikan untuk tujuan perdaganagn antar pulau.

Dalam program pemerintah yang lama “ Master Plan Percepatan Pembangunan
Ekonomi Indonesia” ( MP3EI ) , Sulawesi - Maluku Utara termasuk Koridor Ekonomi
Pengembangan Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian , Perkebunan dan 
Perikanan Nasional, sedangkan Maluku – Papua Penolahan Sumber Daya Alam yang
Melimpah dan SDM yang sejahtera.

Sesuai dengan kondisi geografisnya, arah kebijakan pembangunan dan
pengembangan wilayah Kepulauan Maluku sebaiknya difokuskan kepada perintisan
pengembangan industri berbasis sumber daya kelautan dan wisata bahari. Sejalan
dengan arah ini, strategi yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sumber daya
manusia berketrampilan tinggi di bidang kelautan (pendidikan dan pelatihan); (2).
pengembangan komoditas unggulan bernilai tinggi berbasis kelautan seperti kerang
mutiara dan ikan hias; (3) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); (4).
pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk
memperkuat modal sosial; (5) peningkatan akses permodalan bagi nelayan; (6). 
pengembangan wisata bahari. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) 2015-2019 bahwa tahap pada periode ini adalah memanatapkan
pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan
kompetitif perekonomian berbasis Sumberdaya Alam (SDA) yang tersedia,
Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan IPTEKS. Pada era 
pemerintah baru peri0de 2015 – 2019, pemerintah pusat lebih memfokuskan kepada
Pembangunan kemaritiman di Indonesia. Pembangunan kemaritiman diarahkan 
untuk membangun industri maritime, yang meliputi industri pelayaran dan , industri 
perikanan dan industry pariwisata bahari. (Putera 2010).

Aspek pembangunan industriy maritim, selain memerlukan peran dari
Pemerintah ( Pusat dan Daerah) , juga peran Sumberdaya Manusia dari Perguruan
Tinggi sangat diperlukan . Oleh karena itu, perguruan tinggi (PTN dan PTS) yang
ada di Kepulauan Maluku harus mempersipkan sumber daya manusia yang andal
dan berkualitas. Kebutuhana SDM untuk pembangunana industri maritim perlu 
dikaji secara mendalam untuk pemutakhiran kurikulum perguruan tinggi. Perguruan
tinggi perlu dilibatkan dalam pembangunan industri maritim supaya memberikan
kontribusi akan keberadaan Negara maritim yang modern dengan mengikuti
perkembangan ilmu pengetauan dan teknologi .



xxxi

Peran riset multidisiplin PT dalam memperkuat pembangunnan kawasan
Kepulauan Maluku

Seperti yang disebutkan diatas, peran perguruan tinggi sangat penting dalam
pembangnanan industri maritim dengan cara terlibat dalam proses perencanaan,
kajian dan penelitian pembangunan industri maritim. Perkembangan ipteks
teraplikasikan melalui riset , pengembangan dan penerapan ipteks dalam bidang 
industri maritim. Kepentingan riset dan pengembangan ipteks dibidang ini dapat
diselaraskan dengan UU no 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ipteks dan juga UU perikanan. Karena kepulauan 
Maluku terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil serta beberapa kepulauan, maka 
penelitian dari perguruan tinggi diharapakan dapat memecahkan masalah-masalah
pembangunan kepulauan dan pesisir pantai, khususnya pembangunan industri
kemaritiman.

Dalam konteks pembangunan daerah, beberapa hal harus bisa diperankan oleh 
perguruan tinggi, antara lain sebagai berikut: Pertama, membangun sumber daya
manusia daerah yang berkualitas dengan meningkatkan dan memperkuat basis
pendidikan masyarakat. Membangun sumber daya manusia. berkualitas ini
mempunyai makna sangat strategis bagi pembangunan jangka panjang. Pandangan
pembangunan dewasa ini menunjukkan sumber daya manusia sebagai variabel
utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Kedua, mengadakan studi-
studi kebijakan untuk disumbangkan kepada pemerintah daerah sehingga
memudahkan dalam menentukan prioritas program pembangunan berdasarkan 
kebutuhan daerah. Juga membuat studi-studi evaluatif dalam upaya perbaikan
program pembangunan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas program. Ketiga,
mengembangkan model-model pembangunan daerah dengan mempertimbangkan
sektor-sektor unggulan, yang dapat diangkat dan dimanfaatkan oleh pemerintah
daerah dan masyarakat. Model-model pembangunan tersebut diperlukan terutama 
untuk merumuskan program yang relevan dengan kondisi lokal dan masyarakat 
setempat. Keempat, membangun kerjasama antara univer sitas, pemerintah daerah,
dan masyarakat antara lain untuk (i) menyusun kebijakan dan program dalam agenda
RPJM-RPJP daerah, (ii). melaksanakan studi-studi spesifik sehubungan dengan usaha
mengembangkan ekonomi masyarakat daerah, (iii) melakukan kajian-kajian terhadap
program nasional yang akan diterapkan di daerah, sehingga dapat memberikan
sumbangan bagi pembangunan nasional di samping pembangunan daerah sendiri. ( 
Ginajar 1997)

Riset multidisiplin merupakan riset yang kompleks dan memerlukan berbagai 
disiplin ilmu dan tim ahli yang berkompeten dalam bidangnya untuk memecahkan
suatu masalah pembangunan secara bersama-sama atau mencapai tujuan bersama
Riset Multidisiplin memanfaakan keahlian berbagai disiplin ilmu untuk meneliti
masalah tertentu , sedangkan riset monodisiplin adalah riset yang dikerjakan oleh
sekelompok orang dengan disiplin ilmu yang sama untuk meneliti masalah tertentu.

Mengapa riset multidisiplin dari perguruan tinggi diperlukan dalam 
pembangunan kawasan Kepulauan Maluku ?. Terdapat beberapa alasan riset
multidisplin diperlukan , antara lain :
 Dinamika masyarakat terus berkembang yang ditandai dari perubahan dari

berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam hal berkonsumsi, komunikasi, 
perubahan cara pandang, perubahan sikap/perilaku terhadap fenomena yang ada
di masyarakat.

 Perkembangan metodologi penelitian dan berkembangnya teknologi 
memungkinkan dilakukan riset interdisiplin atau lintas disiplin ilmu
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 Keinginan peneliti atau pembuat kebijakan untuk memperoleh gambaran yang
komplit dari suatu persoalan penelitian

 Perkembangan pengetahuan manusia telah mengakibatkan fragmentasinya
sendiri menjadi disiplin-disiplin yang sangat terspesialisasi;

 Para (super) spesialis yang merasa mempunyai kepentingan sendiri dengan
“curiga” melindungi dunia mereka dari campur tangan orang lain.
Mengakibatkan isolasi disiplin tertentu yg tidak dapat memecahkan masalah yg
berkembang cepat dengan hanya satu disiplin ilmu.

 Perkembangan keahlian “mengkomunikasikan gagasan dan hasil riset mono-
disiplin” menuntut kognisi dan artikulasi tingkat lintas-pengetahuan pribadi;
Pada gilirannya dirasakan perlunya keterlibatan penuh melakukan riset secara
inter / lintas disiplin

Pelaksanaan riset multidisiplin perguruan tinggi dalam memperkuat pembangunan
kawasan Kepulauan Maluku memerlukan berbagai tahapan, yaitu :
 Masalah Pembangunan harus diidentifikasi dan dirumuskan oleh Badan

Peencanaan Daerah (BAPEDA), yang merupakan hasil kajian dan hasil
Musrebang yang dilakukan pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, 
Kabupaten dan Provinsi.

 Ketua Tim Riset sebaiknya periset dari perguruan tinggi yang mempuntai
track record yang baik dan ketua harus mampu mengkaji dan memahami
masalah-masalah pembangunaan kawasan kepulauan Maluku.

 Lakukan “brain storming” dengan berbagai disiplin ilmu membahas,
mengidentifikasi dan merumuskan masalah pembangunan yang akan diteliti

 Masalah masalah pembangunan yang akan diteliti melalui riset multidisiplin
perlu memperhatikan RPJM 2015-2019 Pusat dan Daerah , Kebijakan Pemerintah
Baru dalam bidang kemaritiman, komoditi unggulan kabupaten Lingkup wilayah
Kepulaua Maluku dan MPEI yang disusun oleh Pemerintah lama.

 Buatlah rancangan proposal besar ( Grand Design) secara terintegrasi dan holistik,
serta kordinasikan untuk masing-masing tim keahlian disiplin ilmu. Perjelas
tujuan dari proyek riset multidisiplin.

 Dalam manajemen riset, ketua tim harus menentukan tugas dan kewajiban dari
masing- masing kelompok disiplin ilmu.

 Ketua Tim juga bertindak sebagai koordinator dan bertugas melakukan pertemua-
pertemuan, mengkombinasikan ide-ide dari anggota,

 menulis proposal yang komprehensip dan bertanggung jawab melaksanakan 
program .

Beberapa tema riset multidisiplin dalam pembangunan kepulauan Maluku dapat
mengacu kepada tema-tema yang sedang menjadi issue mutakhir seperti Indonesia
sebagai Poros Maritim Dunia dalam Wilayah Kepulauan Maluku: Tema riset 
multidisilin dapat berupa :
 Penyelamatan: feeder di negeri sendiri & desain penguasaan angkutan 

internasional
 Mapping existing capacity & potensi pengembangan
 Kapasitas pengembangan pelabuhan
 Penentuan volume & jenis kapal
 Penentuan jalur utama & feeder
 Pengelolaan Fungsional Teluk Ambon Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan

Keamanan Transportasi



xxxiii

Tema-tema lain untuk mendukung industri perikanan dan wisata bahari
disesuaikan dengan kondisi alam wilayah kepulauan Maluku dan sekitarnya, tema
riset multidisiplin dapat berupa :
1. Kajian Dampak Pencemaran terhadap biota dan ekosistem pesisir dan laut serta

metode pengendaliannya:
 Pemeliharaan biota laut seperti larva kima, abalon lola dan kuda laut dengan 

sistem resirkulasi
 Pengembangan metode pemeliharaan boita laut langka secara terintergrasi 

dengan komoditi lain yang sesuai
 Penangkaran biota laut langka dengan berbagai metode berdasarkan karakter 

lingkungan.
2. Pemetaan potensi sumberdaya laut dan pesisir dengan teknologi penginderaan 

jauh
 Analisis reflaktansi spektrak untuk ekosistem pesisir dengan menggunakan 

sensor secara insitu
 Analisis reflaktansi spektrak untuk ekosistem pesisir dengan menggunakan 

sensor multispektral
 Pengembangan algoritma untuk menentukan kondisi ekosistem (lamun dan 

terumbu karang)
 Verifikasi keakuratan diskriminasi berbagai kondisi lamun, mangrove dan 

terumbu karang
3. Kajian Oseanografi untuk mendukung konservasi, ekowisata, budidaya laut dan 

perikanan tangkap
 Analisis kesesuaian lahan berdasarkan parameter oseanografi untuk 

penanaman mangrove
 Pemetaan habitat pantai (seagrass dan coral reef) dengan menggunakan Side 

Scan Sonar dan Citra ALOS AVNIR-2
 Analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan budidaya laut dan wisata 

bahari
 Pemanfaatan data satelit untuk studi dinamika pantai (perubahan garis pantai) 

daerah yang rawan erosi dan sedimentasi
 Studi dinamika dan karakteristik massa air Kepulauan Maluku atau teluk 

Ambon untuk penentuan fishing ground (lokasi penagkapan ikan)
 Identifikaasi daerah rawan bencana pesisir dan upaya penaggulanggannya

Tema – tema riset multidisiplin diatas merupakan contoh yang mungkin 
merupakan bagian dari permasalahan pembangunan kepulauan kecil dan pesisir 
pantai atau permasalahan dari industri maritim yang sedang dicanangkan oleh 
pemerintah baru. Para periset / peneliti seyogyanya lebih aktif untuk mengidentifikasi
masalah-masalah pembangunan yang ada di kawasan kepulauan Maluku dan
memerlukan pemecahan masalah melalui riset multidisplin. Peran riset multidisiplin 
tanpa partisipasi aktif dari para periset dan staff instansi terkait Pemerintah Daerah 
tidak akan ada gunanya dalam mempercepat pembangunan kawasan Kepulauan 
Maluku .

KESIMPULAN 
1) Pembangunan Kawasan Kepulauan Maluku merupakan bagian dari Pembangunan 

Nasional yang mempunyai karakteristik masalah kemaritiman
2) Riset Multidisiplin Perguruan Tinggi sangat diperlukan dalam Mempercepat 

Tercapainya Target Pembangunan dan Mengatasi Masalah-masalah Pembangunan 
Kawasan Kepulauan Maluku
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3) Tema Riset Multidisiplin Perguruan Tinggi untuk kawasan Kepulauan Maluku 
harus merupakan hasil kerjasama kajian identifikasi masalah pembangunan dari 
Tim Periset dan Tim Pemerintah Daerah.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: menguji dan 
menganalisis pengaruh1) CEO ability dengan 
indikator masa jabatan dan tingkat pendidikan; 
2) CEO ownership dengan indikator jumlah 
saham yang dimiliki CEO terhadap struktur 
modal dengan indikator long term debt to equity 
(LTDE), long term debt to total assets (LTDA) 
dan total debt to total assets (TDTA), kemudian 
pengaruh variable-variabel tersebut terhadap 
nilai perusahaan dengan indikator market book 
value (MBV) dan Tobin’s Q. Kajian penelitian 
dikembangan dengan mengintegrasikan aspek 
diluar basis data akuntansi yaitu CEO ability
untuk mengetahui peran masa jabatan CEO dan 
tingkat pendidikan CEO dalam mempengaruhi 
pengambilan keputusan struktur modal untuk 
meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftra di Bursa Efek 
Indonesia dengan periode pengamatan tahun 
2008-2012 dan selama periode penelitian 
memiliki kepemilikan saham CEO. Perusahaan 
yang dianalisis berjumlah 18 perusahaan yang 
ditetapkan berdasarkan kriteria populasi. 

Metode analisis yang digunakan adalah Partial  
Least Square (PLS) dengan bantuan 
Software SmartPLS.

Hasil penelitian menemukan bahwa CEOA
berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
struktur modal, CEOO berpengaruh signifikan 
negatifterhadap struktur modal. CEOA
berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 
perusahaan, CEOO berpengaruh signifikan 
negatif terhadap nilai perusahaan, struktur 
modal berpengaruh signifikan positif terhadap 
nilai perusahaan. CEOA tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan melalui 
struktur modal, CEOO berpengaruh signifikan 
negatif terhadap nilai perusahaan melalui 
struktur modal.Struktur modal berpengaruh 
signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 
Nilai perusahaan sangat dominan ditentukan 
oleh perusahaan yang lebih banyak mengunakan 
hutang pada keseluruhan aktivanya
dibandingkan dengan perusahaan yang hanya 
mengandalkan modal sendiri.

Kata Kunci: CEO Ability, CEO
Ownership,Struktur Modal, Nilai Perusahaan

PENDAHULUAN
Keputusan struktur modal memiliki peran strategis bagi kesejahteraan pemilik dan 

kelangsungan hidup perusahaan. Sejumlah teori telah muncul untuk menjelaskan perbedaan 
keputusan modal bagi setiap perusahaan. Teori struktur modal pendekatan (Modigliani dan 
Miller, 1958) dengan asumsi tidak ada pajak mengungkapkan bahwa keputusan struktur modal 
tidak mempengaruhi nilai perusahaan, nilai aset perusahaan ditentukan oleh operating cash flow 
bukan oleh struktur modal. Selanjutnya (Modigliani dan Miller, 1963) mengkaji konsep tersebut 
dengan mempertimbangkan adanya pajak yang menyatakan nilai perusahaan dipengaruhi oleh 
struktur modal. Jika perusahaan menggunakan hutang, maka nilai perusahaan akan meningkat. 
Nilai perusahaan yang menggunakan hutang sama dengan nilai perusahaan yang tidak 
menggunakan hutang ditambah dengan perlindungan pajak. Implikasinya adalah semakin 
banyak menggunakan hutang, semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Ini disebabkan karena 
return pemegang saham dibayarkan dari pendapatan setelah pajak, sementara return pemilik 
hutang dibayarkan dari pendapatan sebelum pajak. Dengan demikian, penggunaan hutang 
mengakibatkan pendapatan setelah pajak yang tersedia bagi pemegang saham mejadi lebih besar 
daripada jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Namun,  penggunaan hutang yang 
semakin tinggi dapat menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan.

Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan para pemilik. 
Nilai perusahaan selain diukur dengan harga saham juga dapat diukur dengan menggunakan 
dividend yield (Hamington dan Wilson, 1989). Perkembangan harga saham perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan  adanya peningkatan 
dari tahun 2005-2009. Rata-rata harga saham pada tahun 2005 sebesar Rp. 4.997,- meningkat 
menjadi Rp. 7.077,- di tahun 2007, turun menjadi Rp. 6.667,- di tahun 2008 dan meningkan 
menjadi Rp. 14.279,- pada tahun 2009 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 
32,05%. (data diolah dari Indonesian Capital Market Directory 2010). 

Fenomena meningkatnya nilai perusahaan terjadi pada kondisi struktur modal perusahaan 
yang secara umum lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan hutang 
terutama yang terjadi pada tahun 2009 yaitu total hutang sebesar Rp. 2.111.080 juta sedangkan 
modal sendiri sebesar Rp.2.420.036 juta (data diolah dari Indonesian Capital Market Directory
2010). Kondisi ini bertentangan dengan teori (Modigliani dan Miller, 1963) yang menyatakan 
bahwa tambahan penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena adanya 
penghematan pajak dari beban bunga hutang perusahaan. Penggunaan hutang yang tinggi dapat
memberikan signal positif terhadap kinerja perusahaan. Investor dapat membedakan kinerja 
perusahaan dengan melihat struktur modal dan investor akan memberikan nilai yang tinggi pada 
perusahaan dengan porsi hutang yang besar(Ross, 1977).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 1) CEO ability dengan 
indikator masa jabatan dan tingkat pendidikan;2) CEO ownership dengan indikator jumlah 
saham yang dimuliki CEO terhadap struktur modal dengan indikator long term debt to equity 
(LTDE),long term debt to total assets (LTDA) dan total debt to total assets(TDTA), kemudian 
pengaruh variable-variabel tersebut terhadap nilai perusahaan dengan indikator market book 
value (MBV) dan Tobin’s Q. Kajian penelitian dikembangan dengan mengintegrasikan aspek 
diluar basis data akuntansi yaitu CEO ability untuk mengetahui peran masa jabatan dan tingkat 
pendidikan CEO dalam mempengaruhi pengambilan keputusan struktur modal untuk 
meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian (Bhagat et al., 2010) menganalisis pengaruh CEO 
ability dan CEO ownership terhadap struktur modal tetapi belum menghubungkan dengan nilai 
perusahaan. Dalam penelitian ini CEO ability dan CEO ownership dihubungkan dengan nilai 
perusahaan baik secara langsung mapun melalui struktur modal untuk menganalisis dan 
menjelaskan kontribusi CEO ability dan CEO ownership dalam mempengaruhi pengambilan 
keputusan struktur modal dan nilai perusahaan. Perusahaan dengan CEO yang mememiliki 
kemampuan mengelola perusahaan dan menyertakan modalnya dalam bentuk kepemilikan 
saham, akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan laba sebagai wujud 
peningkatan kesejahteraan pemilik karena CEO turut serta memiliki saham perusahaan.

TEORI DAN HIPOTESIS
CEO Ability(CEOA)

Bhagat et al. (2010) menemukan bahwa kemampuanCEOAberpengaruh signifikan 
negatif terhadap struktur modal. Bhagat et al. menunjukkan  adanya penurunan hutang jangka 
panjang sebagai akibat dari peningkatan kemampuanCEO. Selanjutnya terkait manager 
characteristics and incremental debt financing Bhagat et al. (2010), menemukan bahwa 
kemampuanCEOberpengaruh negatif terhadap proporsi tambahan hutang jangka panjang. Selain 
itu ditemukan bahwa kemampuan CEO berpengaruh negatif terhadapproporsi pembiayaan
dengan tambahan hutang jangka pendek.

Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki oleh CEO, semakin tinggi kemampuannya 
untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh akan semakin besar tersedianya 
dana internal melalui laba di tahan. Cukup tersedianya dana internal akan mengurangi 
penggunaan hutang. Dengan demikian, kemampuan CEO berpengaruh negatif terhadap struktur 
modal. Artinya, perusahaan dengan kemampuan CEO yang tinggi akan menganut teori pecking 
order, karena lebih mengutamakan pendanaan dari dana internal berupa laba, kalau tidak 
mencukupi baru menggunakan  hutang dan equity .

Dalam hubungan antara kemampuan CEO dan nilai perusahaan, McEvoy dan Cascio 
(1989) mengemukakan bahwa tinjauan ekstensif masa jabatan mengenai hubungan antara 
senioritas dan produktivitas dengan mendefinisikan senioritas sebagai waktu pada suatu 
pekerjaan menunjukkan adanya hubungan positif antara senioritas dan produktivitas.Teori 
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biographical characteristics menyatakan bahwamasa jabatan bila dinyatakan sebagai 
pengalaman kerja menjadi dasar pikir yang baik atas produktivitas (Robbins dan Judge (2008). 

Robbins dan Judge (2008) mengemukakan bahwa individu cerdas memiliki pendidikan 
lebih tinggi dan memungkinkan menjadi pemimimpin dalam suatu kelompok. Hasil penelitian  
Baghat at al. (2010) menunjukkan  bahwa kemampuan CEO menyebabkan terjadinya 
penurunan hutang jangka panjang atau dengan kata lain, kemampuan CEO berpengaruh negatif 
terhadap struktur modal. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki oleh CEO, semakin tinggi 
kemampuan CEO mengelola perusahaan sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Huang, 
Sheng (2010) menemukan bahwa CEO yang lebih berpengalam akan menghasilkan laba yang 
lebih tinggi. Laba yang tinggi, beridikasi semakin baik kinerja perusahaan yang pada akhirnya 
akan meningkatkan nilai perusahaan. Artinya, kemampuan CEO berpengaruh  meningkatkan 
nilai perusahaan atau berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis 
yang diajukan adalah:
Hipotesis 1: Semakin tinggi CEOA, akan semakin rendah penggunaan hutang dalam 

struktur modal (H1).
Hipotesis 2: Semakin tinggi CEOA, akan semakin meningkatkan nilai perusahaan baik 

secara langsung maupun melalui struktur modal (H2).

CEO Ownership (CEOO)
Bhagat et al. (2010) menemukan bahwa kepemilikan CEOO berhubungan signifikan 

negatif terhadap struktur modal. Selanjutnya Bhagat et al. menemukan bahwa perusahaan secara 
efektif membeli kembali efek beredar (hutang dan ekuitas)yang diterbitkan pada tahun fiskal 
tertentu.Perusahaan yang membeli kembali efek yang beredar akan menambah kepemilikan
CEO terhadap perusahaan. Bertambahnya kepemilikan CEO dapat menurunkan proporsi 
tambahanhutang jangka panjang yang artinya berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 
Temuan ini sesuai hasil penelitian Huang dan Song (2006), Moh’d et al. (1998) dan Bathala et 
al. (1994) menemukan kepemilikan manajer berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur 
modal. Dalam penelitian ini diprediksi kepemilikan saham oleh CEO berpengaruh negatif 
terhadap struktur modal. Semakin tinggi kepemilikan CEO akan meningkatkan equity 
perusahaan dan akan mengurangi pembiayaan dari hutang.

Cole dan Mehran (1998) mengemukakan bahwa Chief Executive Officer (CEO) 
ownership berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Itturiaga dan Santz 
(2001) menunjukkan  bahwa kepemilikan manajer berpengaruh positif terhadapa nilai 
perusahaan. Hal ini berarti bahwa keikutsertaan para CEO dalam kepemilikan saham 
perusahaan dapat direspon pasar modal sebagai signal bahwa para CEO menggantungkan nasib 
mereka pada proyek-proyek investasi perusahaan. Kepemilikan CEO menjadi signal terhadap 
prospek baik dari perusahaan, karena seseorang CEO hanya akan mau menginvestasikan 
sejumlah besar kekayaannya kedalam perusahaan jika ia yakin bahwa perusahaan tersebut 
mempunyai prospek yang baik dan berhasil. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:
Hipotesis 3: Semakin tinggi CEOO, akan semakin rendah penggunaan hutang dalam 

struktur modal (H3).
Hipotesis 4: Semakin tinggi CEOO, akan semakin meningkatkan nilai perusahaan baik 

secara langsung maupun melalui struktur modal (H4).

Struktur Modal (SM)
Penggunaan hutang akan menyebabkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan pajak 

semakin besar, sepanjang keseimbangan antara biaya hutang dan manfaat pajak dapat 
dioptimalkan. Hal ini, berarti leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, karena 
semakin besar manfaat penggunaan hutang semakin besar laba yang pada akhirnya semakin 
tinggi harga saham. Hal ini didukung oleh hasil temuan penelitian Choi (2003),  D’Mello dan 
Farhat (2004), Sudarma (2004) dan Titman dan Tsyplakov (2005). 

Teori struktur modal trade-offmenjelaskan bahwa peningkatan jumlah hutang perusahaan 
disamping memberikan manfaat berupa penghematan pajak, juga menyebabkan adanya 
financial distress. Dalam teori ini dijelaskan bahwa tingkat hutang yang melewati titik optimal 
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akan menimbulkan present value financial distress dan agency cost lebih besar dari pada 
present value penghematan pajak dari penggunaan hutang sehingga penambahan hutang justru 
menurunkan nilai peruahaan. Hal ini didukung oleh temuan Fattouh et al. (2005), Cleary (1999). 
Harris dan Raviv (1991) dan Mukerjee dan Mbodja (1997) bahwa struktur modal berpengaruh 
signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, penerbitan hutang akan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, karena adanya penghematan pajak penghasilan 
yang lebih besar dari financialdistress dan agency cost. Penggunaan hutang pada batas tertentu 
justru menurunkan nilai perusahaan, karena keuntungan penghematan pajak penghasilan tidak 
sebanding dengan besarnya biaya financial distress dan agency cost. 

Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang 
adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Namun disisi lain, penggunaan  hutang akan 
menimbulkan biaya kesulitan keuangan (financial distress). Hal ini dapat terjadi ketika manfaat 
pengurangan pajak masih lebih tinggi dari perkiraan agency cost sehingga perusahaan masih 
bisa meningkatkan hutangnya. Peningkatan hutang harus dihentikan ketika pengurangan pajak 
atas tambahan hutang tersebut sudah lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan agency 
cost.Menurut teori trade-off, akan terjadi struktur modal yang optimal pada saat terjadi 
keseimbangan antara biaya pajak dengan biaya keagenan dan financial distress. Struktur modal 
optimal adalah tingkat bauran hutang dan ekuitas yang dapat memaksimumkan nilai 
perusahaan. Hipotesis yang diajukan adalah:
Hipotesis 5: Semakin tinggi struktur modal, akan semakin meningkatkan nilai 

perusahaan (H7).

Gambar 1. Kerangka Konsep

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (positivis). Dilihat dari tujuan 

penelitian, yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruhCEO abilitydan CEO ownership
terhadap struktur modal dan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadapnilai perusahaan, 
sehingga penelitian ini tergolong penelitian eksplanatori. Penelitian dilakukan pada perusahaan 
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan populasi 146 perusahaan 
berdasarkan Indonesia Capital Market Directorytahun 2012.

Penelitian dilakukan dengan pertimbangan jumlah populasi diketahui, sehingga kriteria 
yang digunakan untuk memilih perusahaan ditetapkan sebagai berikut: (1) perusahaan harus 
telah terdaftar di BEI sejak tahun 2007, karena dalam penelitian ini periode yang diambil adalah 
tahun 2008 sampai dengan 2012. (2) perusahaan yang diteliti tidak memiliki laba yang negatif 
atau rugi dan saldo equitas yang negatif. (3) perusahaan yang diteliti dapat diketahui masa 
jabatan sebagai CEO dan mempunyai kepemilikan saham CEO yang tampak pada annual 
report. Sesuai dengan kriteria yang digunakan, maka jumlah yang memenuhi sebanyak 18 
perusahaan, sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 90 observasi (5 tahun x 18 
perusahaan).Jenis  data yang digunakan adalah data senkunder dengan teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik dokumentasi dan tipe pooled data. Metode analisis data 
adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan Software SmartPLS.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil 
Outer Model

Outer model bertujuan untuk menguji hubungan masing-masing indikator terhadap 
konstruk laten yang ada dalam inner model. Hubungan indikator dengan konstruk laten yang 
bersifat formatif adalah CEOO sedangkan CEOO, struktur modal dan nilai perusahaan bersifat 
refleksif.

Variabel CEOA (Tabel 1) mempunyai outer weights  0,685 hingga 1,068.  Hasil ini 
menerangkan bahwa  korelasi diantara semua indikator variabel CEOA adalah positif dalam 
memprediksi variabel CEOA. Ke dua indikator MJC dan TPC adalah signifikan sebagai 
prediktor CEOA, dibuktikan dengan nilai estimasi outer weights  untuk  MJC yang bernilai 
1,068 dan nilai t hitung = 3,394 lebih besar dari nilai t table = 1,96.  Demikian juga TPC dengan 
indikator yang bernilai 0,685 adalah signifikan dalam memprediksi CEOA karena mempunyai 
nilai t hitung =2,087lebih besar dari nilai t table =1,96.  Hasil uji untuk kedua indikator ini 
menjelaskan bahwa CEOA yang tinggi dapat diprediksi dari tingginya tingkat pendidikan dan 
lamanya masa jabatan sebagai CEO. MJC memiliki outer weights tertinggi, maka secara 
substantif semakin tinggi CEOA, karena  CEO telah menduduki jabatan tersebut dalam waktu 
yang lama. 

Outer model untuk variabel CEOO mempunyai loading faktor sebesar 1 (Tabel 2). 
Variabel ini hanya dijelaskan oleh satu indikator tunggal, sehingga nilai variabel  CEOO adalah 
sama dengan nilai indikator, sehingga nilai loading faktor adalah 1.

Hasil outer model variabel struktur modal mempunyai outer loading-0,139 hingga 0,560
(Tabel 3). Hal ini menerangkan bahwa  korelasi diantara indikator variabel struktur modal ada 
yang negatif dan positif. Struktur modal yang kuat akan membentuk nilai LDTA, TDTA dan 
TETA menjadi semakin besar. Terdapat dua indikator yang signifikan sebagai penjelas struktur 
modal yaitu LDTA dan TDTA.  Indikator LDTA memiliki nilai outer loading  sebesar 0,560
dan nilai t hitung= 5,117 lebih besar dari t tabel=1,96.  Indikator TDTA bernilai 0,464dan
signifikan dalam menjelaskan struktur modal karena mempunyai nilai t hitung= 13,505 lebih 
besar dari t tabel=1,96. Hasil uji dari ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa struktur 
modal  yang tinggi, akan dijelaskan oleh tingginya nilai LDTA dan TDTA.  

Hasil outer model variabel nilai perusahaan mempunyai outer loading  0,403 hingga 
0,854 (Tabel 4). Hasil ini menerangkan bahwa  korelasi diantara semua indikator variabel nilai 
perusahaan adalah positif. Nilai perusahaan yang kuat akan membentuk nilai MBV dan Tobin’s 
Q menjadi semakin besar. Indikator MBV adalah signifikan karena memiliki nilai outer loading  
sebesar 0,854 dan nilai t hitung =2,995 lebih besar dari t tabel =1,96, demikian juga dengan 
indikator Tobin’s Q bernilai 0,403 adalah tidak signifikan dalam menjelaskan nilai perusahaan 
karena mempunyai nilai t hitung= 1,345 lebih besar dari t tabel =1,96. Hasil uji dari kedua 
indikator ini menjelsakan bahwa nilai perusahaan  yang tinggi, secara substansial dijelaskan 
oleh tingginya nilai MBV.

Inner Model
Inner model pada penelitian ini, terdiridari dua persamaan dengan satu variabel mediasi 

yaitu struktur modal. Persamaan pertama: pengaruh CEOA dan CEOO terhadap struktur 
modal,menunjukkan kontribusi kedua variabel dalam menerangkan struktur modal.Persamaan 
kedua:pengaruh CEOA, CEOO dan struktur modal terhadap nilai perusahaan,menunjukkan 
kontribusi ketiga variabel dalam menerangkan nilai perusahaan.

Pengaruh CEOA dan CEOO terhadap Struktur Modal
Koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh langsung dari variabel CEOA dan CEOO 

terhadap struktur modal dilakukan dengan teknik bootstrapping.  
Struktur Modal =  0.191CEOA - 0,257 CEOO  
Koefisien determinasi sebesar 5,92% menjelaskan bahwa kontribusi dari kedua variabel 

tersebut dalam menjelaskan variasi struktur modal adalah 5,92%, sedangkan 94,08% dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. 
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Pengaruh secara parsial dari variabel CEOA terhadap struktur modal diperoleh koefisien 
jalur  0,191 dan nilai t hitung2,873 (Tabel 5). Hasil uji pada koefisien ini adalah signifikan (t
hitung> 1,96) yang menjelaskan bahwa struktur modal dapat dijelaskan oleh CEOA.Hal ini, 
menunjukkan bahwa CEOA yang semakin meningkatdapat meningkatkan struktur modal 
perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis1 (H1)yang menyatakan semakin tinggi 
CEOA, akan semakin rendah penggunaan hutang dalam struktur modal adalahditerima.

Pengaruh secara parsial variabel CEOO terhadap struktur modal memiliki koefisien jalur  
sebesar -0,257 dan t hitung 5,630 (Tabel 5). Hasil uji pada koefisien ini adalah signifikan (t 
hitung > 1,96) yang menjelaskan bahwa struktur modal dapat dijelaskan oleh CEOO. Hal ini 
menerangkan bahwa hipotesis 3 (H3) yang menyatakan, semakin tinggi CEOO, akan semakin 
rendah penggunaan hutang dalam struktur modal adalah diterima.

Pada kedua jalur CEOA dan CEOO terhadap struktur modal, koefisien jalur paling tinggi
ada pada CEOO. Untuk itu, hasil analisis ini menerangkan bahwa peningkatan struktur modal 
perusahaan sangat ditentukanoleh tingkat CEOO yang dimiliki perusahaan. 

Pengaruh CEOA, CEOO dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan
Koefisien jalur yang menunjukkan pengaruh langsung dari variabel CEOA, CEOO dan 

struktur modal terhadap nilai perusahaan dilakukan dengan teknik bootstrapping.  
Nilai Perusahaan =  0,125 CEOA - 0,030 CEOO + 0,427SM

Koefisien determinasi sebesar 20,86% menjelaskan bahwa kontribusi dari ketiga variabel 
tersebut dalam menjelaskan variasi nilai perusahaan adalah 20,86%, sedangkan 79,14% 
dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam penelitian. 

Pengaruh secara parsial dari variabel CEOA terhadap nilai perusahaan diperoleh 
koefisien jalur  0,125 dan t hitung 2,362 (Tabel 6). Hasil uji pada koefisien ini adalah signifikan 
(t hitung > 1,96) yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh CEOA.  
CEOA yang semakin tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini, menegaskan hipotesis 
2(H2)bahwasemakin tinggi CEOA, akan semakin meningkatkan nilai perusahaan, adalah
diterima.Demikian juga, pada pengaruh tidak langsung CEOA terhadap nilai perusahaanmelalui 
struktur modal, hipotesisadalahditerima karena hasil uji pengaruh langsung CEOA terhadap 
struktur modal signifikan dan positif (Tabel 5).

Pengaruh secara parsial dari variabel CEOO terhadap nilai perusahaan diperoleh
koefisien jalur  -0,030 dan t hitung 2,055 (Tabel 6). Hasil uji pada koefisien ini adalah 
signifikan (t hitung > 1,96) yang menjelaskan bahwa nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh 
CEOO.  CEOO yang semakin meningkat akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini 
menegaskan hipotesis4(H4)bahwasemakin tinggi CEOO, akan semakin meningkatkan nilai 
perusahaan, adalah ditolak.Demikian juga, padapengaruh tidak langsung CEOO terhadap nilai 
perusahaan melalui struktur modal, hipotesis ditolak, karena hasil uji pengaruh langsung CEOO 
terhadapstruktur modal signifikan dengan arah yang negatif (Tabel 5).

Pengaruh secara parsial dari variabel struktur modal terhadap nilai perusahaan diperoleh 
koefisien jalur  0,427 dan t  hitung 2,836 (Tabel 6). Hasil uji pada koefisien ini adalah signifikan 
(t hitung > 1,96) yang menjelaskan bahwa nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh struktur 
modal.Dengan demikian, hipotesis 5 (H5) yang menyatakan semakin tinggi struktur modal, 
akan semakin meningkatkan nilai perusahaan, adalah diterima.

Pada ketiga jalur yang menghubungkan CEOA, CEOO dan struktur modal  terhadap nilai 
perusahaan, koefisien jalur yang paling tinggi terdapat pada struktur modal. Dengan demikian, 
hasil analisis ini menerangkan bahwa peningkatan nilai perusahaan sangat ditentukan oleh 
struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. 

PEMBAHASAN
Pengaruh Langsung
Pengaruh CEOAbility (CEOA) Terhadap Struktur Modal

Hasil analisis pengaruh CEOA terhadap struktur modal menunjukkan pengaruh positif 
dan signifikan (Tabel 5). Artinya, CEOA berpengaruh meningkatkanstruktur modal perusahaan. 
Temuan ini menunjukkan  bahwa CEOA yang dicerminkan oleh lamanya masa jabatan sebagai 
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CEO dapat menjelaskan variasi perubahan struktur modal yang direfleksikan oleh LDTA dan TDTA. 
Peningkatan kemampuan CEO yang dicerminkan oleh masa jabatan tidak mampu mendorong 
perusahaan untuk meningkatkan modal sendiri yang dihasilkan melalui aktivitas operasional 
perusahaan. Hal ini, menunjukkan bahwa seorang yang memiliki masa jabatan yang lama sebagai 
CEO, dan selama menjabat tidak memiliki kontribusi yang berarti terhadap peningkatan laba 
perusahaan, sehinggatidak dapat meningkatkan sumber dana internal yang dibentuk dari laba ditahan 
sebagai upaya meningkatkan modal sendiri pada struktur modal perusahaan. Temuan penelitian ini 
mendukung teori asymmetric information (Donalson,1960) bahwa apabila tidak cukup tersedia 
sumber dana internal, maka perusahaan akan meningkatkan borrowing capacity untuk 
menambah porsi hutang dalam struktur modal perusahaan.

Fakta empiris menujukkan bahwa selama tahun 2008-2012 rata-rata lamanya CEO menjabat 
adalah selama 17,51 tahun (17 tahun 6 bulan), dan rata-rata LDTA adalah 12,83%. Hal ini,
menyiratkan bahwa peningkatan kemampuan CEO tidak dapat mendorong perusahaan untuk 
meningkatkan modal sendiri dalam membiayai operasional perusahaanatau perubahan struktur modal 
tidak ditentukan oleh kemampuan CEO.Penelitian ini tidak menemukan cukup bukti bahwa semakin 
tinggi kemampuan yang dimiliki oleh seorang CEO akan semakin tinggi kemampuannya untuk 
menghasilkan laba sehingga memperbesar sumber dana internal perusahaan yang bermakna 
meningkatkan modal sendiri dan memperkecil penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan. 
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Bhagat et al. (2010) yang menemukan bahwa 
kemampuan CEO berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. Lamanya masa jabatan 
CEO tidak menjamin tingginya kemampuan CEO dalam mengelola perusahaan. Hal ini sama dengan 
yang dikemukakan oleh Suwarto (2010) bahwa hubungan antara masa kerja dengan produktivitas 
seseorang yang mempunyai masa kerja lebih lama tidak selamanya lebih produktif dibandingkan 
dengan seorang pekerja baru. 

Temuan penelitian ini, menunjukan pengaruh positif kemampuan CEO terhadap struktur 
modal. Artinya, semakin tinggi kemampuan CEO semakin tinggi penggunaan hutang dalam struktur 
modal. Tingginya hutang yang dimiliki perusahaan kurang ditentukan oleh kemampuan CEO dalam 
mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, tetapi lebih ditentukan olehbusiness 
record (Sutrisno, 2005) dan adanya hubungan baik dengan pihak yang mempunyai hubungan 
pribadiKemampuan CEO yang diproksi oleh masa jabatan dan tingkat pendidikan tidak mampu 
memperbesar sumber dana internal melalui laba ditahan. Akibatnya, struktur modal lebih banyak 
didanai melalui sumber dana yang diperoleh karena perusahaan sudah terpercaya dan memiliki 
reputasi yang baik, ditunjang oleh adanya net working  CEO dengan pihak ketiga atau pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa, sehingga mendapatkan dana yang lebih  murah. 

Pengaruh CEOA terhadap Nilai Perusahaan
Pengaruh CEOO terhadap nilai perusahaan adalah positif dan signifikan sebagaimana 

ditunjukan pada Tabel 6. Hal ini berarti, semakin tinggi kemampuan CEO, akan semakin 
meningkatkan nilai perusahaan terdapat cukup bukti untuk diterima. Kemampuan seorang CEO 
dibentuk oleh lamanya seorang CEO menjabat, semakin lama menjabat semakin banyak 
pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh selama masa jabatannya. Selama menjabat, CEO 
harus memiliki kontribusi positif dalam mengembangkan perusahaan. Untuk itu, setiap CEO 
dituntut memiliki gagasan-gagasan kreatif dan inovatif untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
Temuan ini mengembangkan teori biographical characteristics yang menyatakan bahwa masa 
jabatan bila dinyatakan sebagai pengalaman kerja, tampak menjadi perkiraan yang baik atas 
produktivitas karyawan (Robbins dan Judge (2008).

Masa jabatan akan membangun keahlianterhadap bidang pekerjaan tertentu termasuk 
membangun kemampuan dari seorang CEO. Apabila keahlian seorang CEO meningkat, maka 
kinerjanya akan meningkat. Orang lain akan mengakui keahalian itu apabila keahlian yang 
dimiliki digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dalam mengembangkan perusahaan. Kalau 
hal itu terus dilakukan, maka semakin lama seorang CEO menjabat sebagai CEO, akan semakin 
bertambah keahlian yang dimiliki. Dengan meningkatnya keahlian, akan meningkat pula 
kemampuannya untuk mengelola perusahaan dan berdampak positif tehadap peningkatan nilai 
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perusahaan. Hal ini konsisten dengan Demerjian (2006) yang menemukan bahwa laba 
meningkat disebabkan oleh peningkatan kemampuan manajerial.

Masa jabatan sebagai indikator yang paling dominan membentuk kemampuan CEO 
bervariasi antara 14,90 tahun di tahun 2008 meningkat hingga 19,25 tahun pada tahun 2012. 
Sementara itu MBV sebagai indikator yang paling dominan merefleksikan nilai perusahaan 
bervariasi antara 159,11% pada tahun 2008 hingga 1.416,08 padatahun 2012. Temuan ini 
menunjukkan  bahwa kemampuan CEO yang dominan ditentukan oleh masa jabatan ternyata 
mampu menjelaskan variasi perubahan nilai perusahaan yang direfleksikan oleh MBV pada 
perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI. 

Temuan penelitian mendukung hasil penelitian Huang dan Sheng (2010) yang 
menemukan bahwa CEO yang lebih berpengalaman dapat menghasilkan laba yang lebih besar 
dan meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya kemampuan CEO, akan semakin 
meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan laba perusahaan. Tingginya laba yang 
diperoleh menjadi signal terhadap kinerja baik perusahaan dan berimplikasi meningkatkan nilai 
perusahaan. 

Pengaruh CEO Ownership (CEOO) terhadap Struktur Modal 
Hasil analisis pengaruh CEOO terhadap struktur modal menunjukkan pengaruh negatif 

dan signifikan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi 
kepemilikan CEO, akan semakin rendah penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan 
cukup bukti untuk diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan CEO yang 
diukur dengan proporsi kepemilikan  saham oleh CEO mampu menjelaskan variasi perubahan 
struktur modal perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

CEO adalah pihak yang dianggap memiliki informasi yang lebih banyak tentang 
perusahaan dibandingkan pihak lain. Artinya, ada asimetri informasi antara CEO dan investor di 
pasar modal. Jika manajemen perusahaan ingin memaksimumkan nilai untuk pemegang saham 
saat ini (current stockholder), maka ada kecenderungan bahwa jika perusahaan memiliki 
prospek yang baik, manajemen tidak akan menerbitkan saham baru tetapi menggunakan laba 
ditahan supaya prospek baik tersebut dinikmati current stockholder. Tetapi jika prospek 
perusahaan kurang baik, manajemen menerbitkan saham baru untuk memperoleh dana. Hal ini 
akan menguntungkan current stockholder karena tanggungjawab mereka berkurang. 
Masalahnya adalah para investor tahu kecenderungan ini sehingga mereka melihat penawaran 
saham baru sebagai signal berita buruk dan nilai perusahaan cenderung turun jika saham baru 
diterbitkan. Hal ini mendororng perusahaan untuk menerbitkan obligasi atau berhutang daripada 
menerbitkan saham baru.

Kepemilikan saham CEO rata-rata mencapai 1,91% dari total saham beredar yang 
dimiliki perusahaan. Sementara itu indikator struktur modal yang paling dominan dalam 
membentuk struktur modal adalah long debt to total assets(LDTA) dengan rata-rata selama lima 
tahun mencapai 12,83%. Dengan demikian, perubahan struktur modal ditentukan oleh 
kepemilikan saham CEO sebesar 1,91%.Artinya, peningkatan kepemilikan saham CEO akan 
menurunkan jumlah hutang perusahaan. Ketika struktur kepemilikan saham CEO naik, maka 
akan  memberikan tambahan kontrol CEO terhadap manajemen perusahaan. Hal ini berarti 
penggunaan hutang sebagai kontrol terhadap perusahaan akan dikurangi, karena dengan 
bertambahnya kepemilikan CEO akan mendorong pengawasan lebih efektif CEO terhadap 
manajemen perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung agency problem theory dari Jensen dan Meckling (1976) 
bahwa pemisahan kepemilikan dari pengelola akan terjadi konflik kepentingan antara pemilik 
dan para manajer sebagai mekanisme perimbangan kekuasaan. Claessens et al. (2000) 
menemukan bahwa belum terdapat pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan kontrol pada 
perusahaan yang terdaftar di BEJ. Kebanyakan perusahaan masih dimiliki oleh keluarga dan 
jabatan manajer dipegang oleh keluarga sebagai pengendali. Kalaupun tidak, manajer masih 
dikendalikan keluarga atau manajer merupakan perpanjangan tangan saham mayoritas yang 
dikendalikan oleh  keluarga melalui entitas badan hukum perseroan atau holding company.
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Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhagat et al.
(2010) yang menemukan bahwa kepemilikan CEO berpengaruh signifikan negatif terhadap 
struktur modal. Tambahan kepemilikan saham CEO berpengaruh menurunkan proporsi 
tambahan hutang perusahaan yang artinya berpengaruh negatif terhadap struktur modal (Huang 
dan Song , 2006; Moh’d et al., 1998; dan Bathala et al., 1994). Hasil penelitian di Indonesia 
menemukan bahwa kepemilikan menajerial berpengaruh negatif terhadap struktur modal 
(Sujoko, 2007). Hal ini konsisten dengan theory of the firm dari Jensen dan Meckling (1976) 
yang menjelaskan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi struktur modal perusahaan. 

Pengaruh CEO Ownership (CEOO) terhadap Nilai Perusahaan
Hasil analisis pengaruh kepemilikan CEO terhadap nilai perusahaan menunjukkan 

pengaruh negatif dan signifikan (Tabel 6). Dengan demikian, tidak terdapat cukup bukti untuk 
menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan CEO, akan semakin meningkatkan nilai 
perusahaan. Hasil pengujian dengan arah yang negatif menunjukkan  bahwa peningkatan 
kepemilikan CEO yang dilihat dari porporsi kepemilikan saham CEO akan menurunkan nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini mengandung makna 
bahwa pasar modal di Indonesia tidak menginginkan CEO memiliki saham dalam jumlah 
banyak karena akan menyebabkan terjadi asimetri informasiantara CEO dan para pemilik saham 
lainnya yang akan berakibat dapat menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 
mendukung temuan penelitian oleh Cole dan Mehran (1998) bahwa kepemilikan CEO 
berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

Pertentangan hasil penelitian disebabkan karena kecilnya keikut sertaan CEO dalam 
memiliki saham perusahaan sehingga tidak direspon pasar modal sebagai signal terhadap 
prospek baik dari perusahaan, karena CEO tidak menggantungkan nasibnya pada proyek-proyek 
investasi perusahan. Hal ini didukung fakta empiris yang menunjukkan bahwa kepemilikan 
saham CEO bervariasi dari yang terendah 1,58% di tahun 2008 hingga 2,00% di tahun 2012
dengan rata-rata 1,91%. Kepemilikan saham oleh CEO tidak diharapkan oleh para investor dari 
luar, karena dengan adanya kepemilikan CEO, ada kekuawatiran CEO untuk bertindak nakal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun CEO memiliki saham perusahaan, 
tingkat kepemilikannya masih berada dibawah kendali saham mayoritas sehingga tidak dapat 
mempengaruhi kinerja perusahaan. Kepemilikan CEO tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk 
mendukung berjalannya corporate governance yang diprediksi dapat meningkatkan nilai 
perusahaan. Hal ini yang terjadi pada perusahaan publik di Indonesia, sehingga para investor 
publik tidak merespon positif kepemilikan saham oleh CEO

Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan
Hasil analisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan menunjukkan  pengaruh 

posisif dan signifikan sebagaimana ditunjukan pada Tabel 6. Dengan demikian, semakin tinggi 
struktur modal, akan semakin meningkatkan nilai perusahaan cukup bukti untuk diterima. Hal 
ini menunjukkan  bahwa struktur modal mampu menjelaskan variasi perubahan nilai perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Artinya, semakin meningkat penggunaan 
hutang dalam struktur modal akan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan trade-off theory menurut pendekatan Modigliani dan Miller (1963), yang menyatakan 
bahwa penggunaan tingkat hutang tertentu akan meningkatkan nilai perusahaan karena adanya 
penghematan pajak.

Penggunaan hutang yang melebihi batas optimum akan menurunkan nilai perusahaan 
karena adanya financial distressdan agency cost yang lebih besar dari pengematan pajak. Hal 
menunjukkan bahwa apabila perusahaan membutuhkan tambahan dana, maka harus 
didahulukan pendanaan dengan hutang, akan tetapi harus mempertimbangkan ancaman 
terjadinya kebangrutan. Kalau penggunaan hutang masih aman, maka lakukanlah pendanaan 
dengan hutang karena memiliki cost of debt yang lebih murah jika dibandingkan dengan modal 
sendiri sepanjang manfaat penggunaan hutang lebih tinggi dibandingkan dengan apabila 
perusahaan menggunakan modal sendiri. Penggunaan hutang harus dihentikan manakala 
tambahan manfaat penggunaan hutang lebih kecil dari biaya kebangrutan (financial distress).
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Fakta empiris selama periode 2008-2012 rata-rata struktur modal yang direfleksikan oleh 
LDTA sebesar 12,83%,  sementara nilai perusahaan yang direfleksikan oleh MBV selama untuk 
periode yang sama rata-rata mencapai 912,21%.%. Hal ini, menunjukkan bahwa struktur modal 
belum optimal sehingga peningkatan hutang masih dapat meningkatkan nilai perusahaan.Hasil 
temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa struktur modal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Masulis, 1983; Harris dan Raviv, 
1991; Fama dan French, 1977; Mukherjee, 1997; Cleary, 1999; Fattout et al. 2005; Sharma, 
2006). Artinya, semakin tinggi rasio hutang, akan meningkatkan nilai perusahaan karena adanya 
manfaat penghematan pajak penghasilan dari beban bunga hutang perusahaan yang lebih besar 
dibandingkan dengan biaya kebangrutan (bankcrupcy cost). Penelitian ini konsisten dengan 
Clarke (1991) yang menemukan bahwa penerbitan hutang berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan sedangkan penerbitan saham berpengaruh negatif. Pengaruh positif struktur modal 
terhadap nilai perusahaan menunjukkan  bahwa perusahaan manufaktur di pasar modal 
Indonesia dalam melakukan pembiayaan dengan hutang belum mencapai titik optimal, sehingga 
peningkatan pembiayaan dengan hutang masih dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pengaruh Tidak Langsung
Pengaruh CEOA terhadap Nilai Perusahaan melalui Struktur Modal

Hasil analsis jalur untuk mengukur pengaruh tidak langsung CEOA terhadap nilai 
perusahaan melalui struktur modal diperoleh nilai dengan koefisien positif dan signifikan 
(Tabel 5 dan Tabel 6). Hal ini berarti, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa semakin 
tinggi kemampuan CEO, akan semakin meningkatkan nilai perusahaan secara tidak langsung 
melalui struktur modal. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Huang dan Sheng 
(2010) yang menyatakan bahwa keahlian CEO dan CEO yang lebih berpengalaman akan 
meningkatkan nilai perusahaan.

Temuan ini didukung fakta empiris bahwa masa jabatan yang dominan membentuk 
CEOA meningat dari 14,90 tahun  di tahun 2008 menjadi 19,25 tahun pada tahun 2012 danMBV
yang paling dominan merefleksikan nilai perusahaan meningkat dari 159,11% pada tahun 2008 
menjadi 1.416,08 pada tahun 2012. Atinya, kemampuan CEO yang dominan ditentukan oleh 
masa jabatan ternyata mampu menjelaskan variasi perubahan nilai perusahaan yang 
direfleksikan oleh MBV pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI. 

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengaruh kemampuan CEO terhadap nilai 
perusahaan melaui struktur modal kurang ditentukan oleh sumber dana yang bersumber dari
kemampuan CEO untuk meningkatkan sumber dana internal, tetapi lebih ditentukan oleh 
kemampuan CEO untuk memperoleh sumber dana yang berasal dari adanya net working CEO 
dengan pihak lain atau pihak ketiga yang tertanam dalam struktur modal, karena tambahan 
penggunaan hutang masih dapat mennngkatkan nilai perusahaan. Artinya, apabila kebutuhan dana 
perusahaan tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana internal, maka alternatif pendanaan dapat 
dilakukan melalui hubungan baik CEO dengan para pemilik dana. Dengan demikian, pendanaan 
perusahaan tidak saja bersumber dari laba yang dihasilkan, sehingga meningkatkan modal sendiri dan 
juga tidak berasal dari kemampuan dan reputasi CEO dalam mengelola perusahaan sehingga mudah 
memperoleh pinjaman. Akan tetapi lebih ditentukan melalui net working baik CEO dengan pemilik 
dana.Hal ini sejalan dengan hasil uji yang menunjukkan  adanya pengaruh positif antara struktur 
modal terhadap nilai perusahaan. Sebagaimana dijelaskan dalam trade off theory(Modigliani 
dan Miller (1963), bahwaketika hutang perusahaan meningkat, maka akan meningkatkan nilai 
perusahaan, pada posisi tersebut manfaat hutang lebih besar dari biaya kebangrutan.

Pengaruh CEOO terhadap Nilai Perusahaan melalui Struktur Modal
Hasil analsis jalur untuk mengukur pengaruh tidak langsung CEOO terhadap nilai 

perusahaan melalui struktur modal diperoleh nilai dengan koefisien negatif dan signifikan 
(Tabel 5 dan Tabel 6). Hal ini berarti kepemilikan saham oleh CEO berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan secara tidak langsung melalui struktur modal. Dengan demikian struktur modal 
merupakan variabel intervening dari kepemilikan CEO terhadap nilai perusahaan. Arah negatif 
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pengaruh tidak langsung mengindikasikan bahwa penggunaan dana yang bersumber dari 
kepemilikan CEO pada struktur modal justru menurunkan nilai perusahaan.Temuan penelitian 
ini mengembangkan Asymmetric informationtheory (Myers dan Majluf, 1977) bahwa ada 
asimetri informasi antara manajer dan pihak luar dan harga saham cenderung mengalami 
penurunan pada saat pengumuman penerbitan saham.

Temuan ini didukung fakta empiris bahwa selama tahun 2008-2012 kepemilikan CEO 
rata-rata sebesar 1,91% dari jumlah total saham beredar yang dimiliki perusahaan. Rendahnya 
kepemilikan CEO kurang mendapat respon positif dari pasar modal sebagai signal bahwa CEO 
mengantungkan nasib mereka pada proyek-proyek investasi perusahaan, akibatnya tidak 
berpengaruh meningkatkan nilai perusahaan. 

KESIMPULAN 
CEO Ability berpengaruh meningkatkan struktur modal. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan yang dimiliki CEO tidak dapat meningkatkan sumber dana internal perusahaan
melalui saldo laba. Sumber dana bisa diperoleh karena perusahaan sudah terpercaya dan 
memiliki reputasi yang baik dan adanya net working CEO dengan pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa dan hubungan keluargan, sehingga mendapatkan dana yang lebih 
murah.CEO Abilitytercermin dari berapa lama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut. 
CEO yang berpengalaman, keahliannya (expertise) akan meningkat sehingga meningkatkan 
kualitas pengelolaan perusahaan. Perusahaan dengan CEO yang memiliki pengalaman dan 
keahlian akan mampu meningkatkan laba dan nilai perusahaan.

CEOOwnership menurunkan struktur modal perusahaan. Temuan ini mengindikasikan 
bahwa CEO yang menyertakan modalnya pada perusahaan dapat memperbesar modal sendiri 
dan menggurangi penggunaan hutang. Artinya, penggunaan hutang sebagai control menjadi 
berkurang karena dengan meningkatnya kepemilikan CEO dapat mendorong tambahan kontrol 
lebih efektif CEO terhadap manajemen dan pengelolaan perusahaan. CEOOwnership
berpengaruh menurunkan nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya 
kepemilikan CEO tidak mendorong peningkatan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
rendahnya kepemilikan CEO pada perusahaan, sehingga tidak direspon pasar modal sebagai 
prospek baik, karena CEO kurang menaruh harapannya pada proyek-proyek investasi 
perusahaan. Kepemilikan CEO tidak diharapkan oleh pasar modal, karena ada kekuawatiran 
CEO dapat bentindak opportunis.

Penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Artinya, penggunaan hutang 
menjadi signal bagi investor terhadap prospek baik perusahaan, karena penggunaan hutang 
memberikan manfaat penghematan pajak. Tambahan penggunaan hutang dapat meningkatkan 
nilai perusahaan dan pada range tersebut manfaat penggunaan hutang lebih besar dari 
bankcrupcy cost.

REFERENSI

Bathala, T. C. Moon P. Kenneth, and Rames P Roa, 1994. Managerial Ownership, Debt Polyci, 
and the Impact of Institutional Holdings : An Agency theory perspective. Financial 
Management. 23 (3):p.38-50

Bhagat Sanjai and Bolton Brian, 2010. Manager Characteristics and Capital Structure : Theory 
and Evidence, Journal of Financial dan Quantitative Analysis.

Choi, Young Rok. 2003. Texas and Corporate Capital Structure. p.1-41
Cleary, Sean, 1999. The Relationship Between Firm Investment and Financial Status, The 

Journal Of Finance.54 (2): p.673-692
Claessens, S., Djonkov, S., Lang, Larry H.P. 2000. The Separation of Ownership and Control in 

East Asian Corporations. Journal Of Financial Economics. 58:p.81-112
Clarke R.G. Wilson B.D. Nadould S.D., 1991. Strategic Financial Managemen, Illinois, Richard 

D. Irwin, Inc.



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 J.L. Masidonda; J.Sahupala; hal 1-14

12 Paper-EMA001-Dampak Ceo Ability …

Cole, Roben A. and Hamid Mehran, 1998. The Eefek of Changes in Ownership Structure on 
Performance: Evidence From Thrift Industry, Journal Of Financial Economic, 50: p.291-
317

D’Mello,R and J. Farhat, 2004. A. Comparative Analysis Of Proxies For Target Capital 
Structure.

Demerjian, Peter, Barucha Lev and Sarah Mc. Vay, 2006. Managerial Ability and Earnings 
Quality. SSRN : http://ssrn.com.

Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., 1997. Taxes, Financing Decisions, and Firm 
Value,Center for Research in Security Prices (CRSP) Working Paper No. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract

Fattouh Bassam, Pasquale Scaramozzino, Laurence Harris, 2005. Capital Structure in South 
Korea: A Quantile Regression Approach. Journal of Development Economics, 76: p.231-
250

Hamington, Diana R. and Brent D. Wilson, 1989. Corporate Financial Analysis, Third Edition, 
Homewood, Ilionis,Dow Jones-Irwin.

Harris, Milton and Artur Raviv, 1991. The Theory Of Capital Structure, The Journal Of 
Finance. 46: 297-355

Huang Guihai, Frank M. Song, 2006. The Determinants of Capital Structure: Evidence 
from China. China Economics Review. 17:14-36

Huang, Sheng, 2010. CEO Characteristic, Corporate Decisions and Firm Value Evidence from 
corporate refocusing. SSRN : http://ssrn.com.

Itturiaga, F.J.L, and Sanz J.A.R, 2001. Ownership Structure, Corporate Value and Firm 
Investment: A Simultaneous Equition Analysis of Spanish Games. Journal of 
Management & Governance.5:179-204

Jensen, Michael C., and William H. Meckling, 1976. Theori of The Firm: Managerial Behavior, 
Agency Cost and Ownership Structure, Journal of Financial Economic.3:305-360

Masulis R. W. 1988. The Impact of Capital Structure Change on Firn Value: Some Estimates, 
Jurnal of Finance 48 (1):107-126

McEvoy, G.M.and Cascio, W.F. 1989. Cumulative Evidence of The Relationship between 
Employee Age and Job Performance. Journal Of Applied Physicology.

Modigliani, Franco and Merton H. Miller, 1958. The Cost Of Capital, Corporation Finance and
The Theory Of Investment, American Economic Review. 48: 261-275

Modigliani, Franco and Merton H. Miller, 1963. Corporate Income Taxes and The Cost Of 
Capital : A Correction, American Economic Review . June.

Moh’d M.A, Perry L.G, and Rimbey James .N., 1998. The Impact of Ownership Struecture 
and Corporate Debt Policy : Time-Series Cross-Sectional Analysis, The Financial Review. 
33:p.35-98

Mukherjee T.K. and Mbodja M., 1997. An Investment Into The Causality Among Firms 
Dividend, Investment and Financial Decision. The Journal of Financial Research.

Myers, Stewart C. and Majluf, N.S. 1977. Determinan of Corporate Borrowing, Journal of 
Financial Economics, 5,147-177

Robbins Stephen P. dan Mary Coulter, 2009. Manajemen, Edisi ke delapan, Jilid 1, PT. Indeks, 
Jakarta.

Robbins Stephen P. dan Timothy A. Judge, 2008. Perilaku Organisasi, Ediai 12, Buku 1, 
Salembah Empat, Jakarta.

Ross Stephen A. 1977. The Determinan Financial Structure. The Incentive Signaling Approach. 
The Bell Journal of Ecconomic. 8 (1):23-40

Sharma, A.K. 2006. Financial Leverage and Firms Value A Study of Capital Structure of 
Selected Manufacturing Sectors Firms in India, The Business Review 6 (2): p.737-783

Sudarma, Made, 2004. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saharn, Faktor Intern dan Faktor 
Ekstern Terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan (Studi pada Industri yang 
Go-Public di Bursa Efek Jakarta),Disertasi,Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 
Malang.



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 J.L. Masidonda; J.Sahupala; hal 1-14

Paper-EMA001-Dampak Ceo Ability … 13

Sujoko, 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Strategi Diversifikasi, Leverage, Faktor 
Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Nilai Perusahaan (studi Empirik pada Perusahaan 
Manufaktur dan Non Manufaktur di Bursa Efek Indonesia), Disertasi, Program 
Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.

Sutrisno, 2005. Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi, Cetakan Keempat, Penerbit 
EKONISIA, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Suwarto, F.X. 2010. Perilaku Keorganisasian, Edisi Revisi, Cetakan ke lima, Penerbit 
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Titmen, Sheridan and Sergey Tsyplakov.2005. A Dynamic Model Of Optimal Capital Structure. 
The Journal Of Finance.

Lampiran
Tabel 1. Hasil Uji Outer model CEO Abilty (CEOA)

Arah Jalur Koefisien
Standard 

Error
T Statistics
t tabel =1,96) Keterangan

MJC   CEOA 1.068 0.315 3.394 * Signifikan
TPC   CEOA 0.685 0.431 2.087 * Signifikan

Sumber : Data sekunder (diolah)
Keterangan : ns = not significant atau t < 1,96 ; * = significant atau t > 1,96

Tabel 2.  Hasil Uji Outer model CEO Ownership (CEOO)

Arah Jalur Koefisien
Standard 

Error
T Statistics
t tabel =1,96) Keterangan

KC  CEOO 1.000 - - -
Sumber : Data sekunder (diolah)
Keterangan : ns = not significant atau t < 1,96 ; * = significant atau t > 1,96

Tabel 3. Hasil Uji Outer model Struktur Modal

Arah Jalur Koefisien
Standard 

Error
T Statistics
t tabel =1,96) Keterangan

LDTA SM 0.560 0.109 5.117* Signifikan
TDTA SM 0.464 0.034 13.505* Signifikan
TETA SM -0.139 0.164 0.843ns Tidak Signifikan

Sumber : Data sekunder (diolah)
Keterangan : ns = not significant atau t < 1,96 ; * = significant atau t > 1,96

Tabel 4. Hasil Uji Outer model Nilai Perusahaan

Arah Jalur Koefisien
Standard 

Error
T Statistics
t tabel =1,96) Keterangan

MBV NP 0.854 0.285 2.995* Signifikan
Tobin’s QNP 0.403 0.142 1,435ns Tidak Signifikan

Sumber : Data sekunder (diolah) 
Keterangan : ns = not significant atau t < 1,96 ; * = significant atau t > 1,96

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Jalur CEOA dan CEOO Terhadap Struktur Modal

Arah Jalur Koefisien
Standard 

Error
T Statistics
t tabel =1,96) Keterangan

CEOA  SM 0.191 0.067 2.873* Signifikan
CEOO SM -0.257 0.046 5,630* Signifikan

R2 = 5,92%
Sumber : Data sekunder (diolah) 
Keterangan : ns = not significant atau t < 1,96; * = significant atau t > 1,96

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Jalur CEOA, CEOO dan Struktut Modal terhadap Nilai perusahaan

Arah Jalur Koefisien
Standard 

Error
T Statistics
t tabel =1,96) Keterangan

CEOA  NP 0.125 0.092 2.362* Signifikan
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CEOO  NP -0.030 0.084 2.055* Signifikan
SM NP 0.427 0.151 2.836* Signifikan

R2 = 20,86%
Sumber : Data sekunder (diolah) 
Keterangan : ns = not significant atau t < 1,96; * = significant atau t > 1,96
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DESENTRALISASI FISKAL,  PERTUMBUHAN EKONOMI 
DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Syawal Zakaria1), Ohorella Hasna2)

1),2) Fakultas Ekonomi Universitas Darussalam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah desentralisasi fiskal mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan apakah desentralisasi 
fiskal bisa mengurangi ketimpangan regional di 
Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini juga 
berupaya menditeksi variabel lain (pertumbuhan 
penduduk, angka partisipasi sekolah, tingkat 
pengangguran terbuka, dan tingkat investasi) 
yang dijadikan sebagai variabel kontrol yang 
bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 
ketimpangan regional.
Hasil estimasi dengan menggunakan data panel 
pada 16 provinsi selama tahun 2001-2010 di 
Kawasan Timur Indonesia, mengkonfirmasikan 
bahwa (1) desentralisasi fiskal mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) 

desentralisasi fiskal tidak mampu mengurangi 
ketimpangan regional.
Disamping itu, penelitian ini juga menemukan 
pertumbuhan penduduk, angka partisipasi 
sekolah, tingkat investasi memiliki efek yang 
bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
mengurangi ketimpangan regional. Selain itu,
dalam jangka panjang kinerja perekonomian 
cenderung lebih baik di Kawasan Timur 
Indonesia akibat dari adanya perubahan struktur 
perekonomian dari pola perekonomian 
tradisional ke pola perekonomian modern. 
Keadaan ini tercermin dari pembuktian 
hipotesis U-terbalik Kuznets. 

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, 
Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan 
Regional dan Hipotesis U-terbalik Kuznet .

PENDAHULUAN
Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah  untuk menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan 
terutama menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban pengeluaran atau belanja 
daerah (Ananda, 2010). 

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, minimal memiliki tiga tujuan utama 
yaitu mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, menyediakan layanan publik yang lebih 
efisien, dan lebih mendekatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dicerminkan 
oleh adanya alokasi dana desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, 
sehingga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan 
regional. Namun demikian, secara empirik, studi yang dilakukan  pada beberapa negara tentang 
hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional 
berbeda-beda. Akai, Sakata (2002), Stansel (2005), Zhang dan Zou (2001) serta TieBen (2003) 
menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek positif yang bisa mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Davoodi, dan Zou (1998), Woller dan Phillips (1998), Jin 
dan Zou (2005) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek negatif yang bisa 
menurunkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Rodroguez-Pose dan Ezcurra (2010) menemukan 
bahwa desentralisasi fiskal bisa berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, efek desentralisasi fiskal juga berhubungan dengan ketimpangan regional. 
Akai, Sakata (2005) dan Widyanto (2008), menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki
efek yang bisa mengurangi ketimpangan regional. Sedangkan Rodriguez-Pose dan Ezcurra 
(2009), menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan regional di 
negara maju, tetapi di negara-negara berkembang justru semakin meningkatkan ketimpangan 
regional. Zou (2009) juga menemukan bahwa desentralisasi fiskal mengalami kegagalan dalam 
menciptakan pemerataan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan otonomisasi dan desentralisasi fiskal di Kawasan Timur Indonesia sudah 
dimulai tahun 2001.merupakan suatu proses tranformasi menuju terbentuknya keseimbangan, 
yakni antara dampak positif dan negatif yang muncul sebagai akibat dari proses tersebut. 
Implikasi positif adalah semakin meningkatnya tingkat kemandirian dan kemampuan daerah 
dalam mengelola pembangunan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari perkembangan PDRB, 
pertumbuhan ekonomi dan masyarak lebih sejahtera. Meskipun secara makro kebijakan 
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desentralisasi fiskal menunjukkan dampak positif, tetapi secara regional ada sebagian provinsi 
justru memperoleh dampak negatif dari kebijakan tersebut (Rahmawati, 2008:39), yang ditandai 
dengan kinerja perekonomian relatif rendah dan masih tingginya kesenjangan antar regional 
yakni antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangatlah relevan jika penelitian tentang 
dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional di 
Kawasan Timur Indonesia menjadi isu utama studi ini. Tujuannya untuk mengetahui apakah
desentralisasi fiskal bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan 
regional di Kawasan Timur Indonesia

TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal sering didefinisikan sebagai pendelegasian otoritas fiskal dari pihak
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal bisa memberikan efisiensi 
ekonomi yang besar dalam alokasi sumber daya di sektor publik. Dengan kewenangan 
pemerintah daerah tersebut akan menimbulkan kompetisi antara pemerintah daerah dalam 
penyediaan layanan publik dan mengejar pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prud’home (1995) bahwa preferensi individu dan mobilitas individu berbeda 
antara daerah, maka sistem desentralisasi bisa menjadi lebih efisien. Sebaliknya, jika preferensi 
individu sama, maka keseragaman penyediaan layanan publik lebih efisien. Prud’home (1995) 
juga berpendapat bahwa mekipun masyarakat yang tinggal pada wilayah memiliki kemiripan 
preferensi atau jika kurangnya mobilitas daerah, pemerintah daerah bisa lebih efisien dalam 
penyediaan layanan barang publik daripada pemerintah pusat.

Oates (993) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal bisa meningkatkan efisiensi ekonomi 
karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat lokal, sehingga lebih responsif 
terhadap kebutuhan dan preferensi lokal. Pemerintah daerah juga memiliki pemahaman yang 
lebih baik tentang preferensi dan pembiayaan daerah. Efisiensi ekonomi ini menginduksi 
penduduk untuk bergerak dan hidup di wilayah dan komunitas yang memuaskan preferensi 
mereka. Desentralisasi meningkatkan kesejahteraan bersama melebihi yang dihasilkan seperti 
penyediaan layan publik daripada dibawah sistem pemerintahan yang sentralistik. Tingkat 
efisiensi yang dihasilkan cukup bervariasi antar daerah akibat dari perbedaan preferensi dan 
pembiayaan. 

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Banyak penelitian tentang desentralisasi fiskal yang telah dilakukan pada berbagai negara 

termasuk di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut mengkaji hubungan desentralisasi fiskal 
dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Tarigan (2003), melakukan penelitian di 34 negara 
selama tahun 1979-1999 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek negatif 
terhadap pertumbuhan GDP riil per kapita, dengan suatu kesimpulan desentralisasi fiskal 
menciptakan ketidakefisienan pelayanan publik. Baskaran dan Feld (2009), berpendapat bahwa 
desentralisasi fiskal tidak memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Bahkan beberapa bukti bahwa 
pengawasan sub-federal atas pajak bersama memicu pertumbuhan ekonomi lebih ekonomis.

Sementara itu, Wibowo (2008), menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan 
pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Dengan menggunakan estimasi panel fixed effect, 
hasil temuannya bahwa desentralisasi secara umum memberikan pengaruh positif terhadap 
pembangunan daerah selama periode 1999 – 2004. Hasil ini sekaligus memperkuat teori bahwa 
desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi 
pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993). 

Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional
Bonet (2006), meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan 

pendapatan daerah di Kolombia. Dengan menggunakan panel data set antar-departemen, 
ditemukan bukti kuat bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan 
daerah. Perilaku ini disebabkan oleh satu set faktor yakni pengeluaran saat ini yang sebagian 
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besar dialokasikan untuk sumber daya daerah baru (misalnya, upah dan gaji), bukan investasi 
modal atau infrastruktur, kurangnya komponent redistribusi transfer nasional, tidak adanya 
insentif yang memadai mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah untuk mempromosikan 
manfaat efisien dari mereka, dan kurangnya kapasitas kelembagaan di pemerintah daerah.

Hasil analisis empirik juga membuktikan bahwa unsur-unsur penting dari kebijakan 
desentralisasi fiskal yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah yaitu; sistem 
transfer yang adil, kemampuan menyeleksi sektor, dimana sumber daya dialokasikan, dan 
penerapan insentif secara benar. Unsur-unsur tersebut, memainkan peran penting dalam 
mensukseskan desentralisasi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan daerah.  Menurut 
Bonet (2006), ada dua variabel yang perlu dikontrol; tingkat keterbukaan ekonomi dan 
kecenderungan aglomerasi ekonomi, memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan regional.

Rodriguez-Pose dan Ezcurra (2010), penelitian ini menganalisis hubungan antara 
desentralisasi dan ketimpangan regional di negara-negara di negara maju dan berkembang. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa di negara maju desentralisasi politik tidak mempengaruhi 
evolusi ketimpangan antar daerah, sedangkan desentralisasi fiskal memberikan kontribusi
mengurangi kesenjangan daerah. Sebaliknya, di negara-negara sedang berkembang 
desentralisasi fiskal memicu kenaikan ketimpangan daerah.

Akai dan Sakata (2005), meneliti tentang desentralisasi fiskal, komitment dan 
ketimpangan regional. Dengan menggunakan data cross-sectional Amerika Serikat, termasuk 
konvergensi pendapatan daerah menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara desentralisasi 
fiskal dengan ketimpangan regional. Arah hubungan tersebut, tergantung pada bagaimana 
desentralisasi fiskal dipromosikan.

Kerangka Konsep Penelitian 
Ada dua isu yang saling terkait dengan desentralisasi fiskal. Pertama, berhubungan 

dengan pembagian tanggungjawab dan sumber pendapatan antar tingkatan (nasional, regional, 
atau daerah). Kedua, jumlah kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk 
menentukan biaya dan pendapatan (Davey, 2003).

Karena itu kombinasi dari kedua dimensi tersebut, sangat menentukan keberhasilan 
pelaksanaan desentralisasi baik secara politik, administrasi maupun ekonomi. Ini berarti 
kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah secara substansi tergantung pada; (1) jenis 
pembiayaan publik; (2) pertanggungjawaban penerimaan; (3) pemilihan alokasi anggaran 
pelayanan individu; dan (4) penentuan tingkat beban pajak. Jika konsep tersebut dilaksanakan 
secara baik dan tepat, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional 
bisa dikurangi. 

Disamping faktor penentu tersebut, faktor lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat ketimpangan regional adalah faktor pertumbuhan penduduk, angka 
partisipasi sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat investasi. Faktor-faktor ini, yang 
dalam penelitian ini disebutkan sebagai variabel kontrol.   

Berdasarkan kerangka konsep penelitian di atas, maka dapatlah dibangun kerangka fikir 
penelitian terkait dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
ketimpangan regional.

METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivist. Menurut 
Neuman (2006: 82-83), pendekatan positivist adalah suatu metode yang diorganisasikan untuk 
mengkombinasikan logika deduksi dengan pengamatan empiris yang tepat dari perilaku 
individu atau kelompok untuk menemukan dan mengkonfirmasi seperangkat hukum sebab 
akibat yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum dari dari aktifitas manusia.  
Pendekatan positivist tersebut, selain menganalisis hubungan yang bersifat korelasi 
intendependensi, koeksistensi dan sebab-akibat (causality), tetapi juga mampu menjelaskan 
kondisi yang terjadi dalam masyarakat (explanatory capability) dan melakukan prediksi tentang 
hal-hal yang dapat terjadi (predictive capability) tentang keterkaitan desentralisasi fiskal, 
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pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional. 

Definisi dan Pengukuran Variabel
Definisi dan pengukuran variabel dimaksudkan untuk menjelaskan variabel yang sedang 

diteliti. Dengan kata lain definisi variabel merupakan petunjuk  pelaksanaan cara mengukur 
suatu variabel.

Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis sebagai jawaban atas 

permasalahan penelitian. Oleh karena sumber data yang dikumpulkan memiliki sifat data time 
series dan cross-section, metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis 
data panel. Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan cross-
section. Dengan mengakomodasi variabel-varibel cross-section maupun time series, panel data 
mampu menurunkan omitted-variables karena model ini mengabaikan variabel yang relevan 
Selain itu, dapat mengatasi interkorelasi di antara variabel-variabel bebas yang dapat 
mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi (Nachrowi dan Usman, 2006). 

Dalam estimasi model ekonometrika terdapat tiga teknik. Pertama, Pool Least Square
(PLS), yakni suatu teknik estimasi dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). 
Teknik ini menggabungkan (pool) seluruh data time series dan cross-section. Kedua, Fixed 
Effect Model (FEM). Pendekatan model ini merupakan suatu teknik yang memperhitungkan 
model dummy variable karena ada kemungkinan terdapat masalah omitted variables sehingga 
berakibat pada perubahan intercept time series dan cross-section. Ketiga, Random Effect Model
(REM). Teknik ini lebih menitikberatkan pada perbaikan efisiensi proses least square dengan 
memperhitungkan error dari cross-section dan time series. Random Effect Model adalah variasi 
dari estimasi generalized least square (GLS). = + +∝ +∝ +∝ +∝ +∝ += + + + ( ) + + + ++
HASIL PENELITIAN
Estimasi Hasil Penelitian
Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Tabel 1 memperlihatkan hasil estimasi model pertumbuhan ekonomi regional dengan 
menggunakan random effect model (REM) yang dilakukan secara panel atas 160 pengamatan  di 
Kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan Tabel 1, dapatlah diperoleh beberapa poin penting untuk menjelaskan 
dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pertama,  dengan 
menggunakan teknik REM terhadap 160 observasi diperoleh nilai koefisien determinasi 
(adjusted, R2) sebesar 0,7839. Ini artinya variabel desentralisasi fiskal (DF), pertumbuhan 
penduduk (PDDK),  angka partisipasi sekolah (APS), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan 
tingkat investasi (TI) dapat menjelaskan koefisien pertumbuhan ekonomi regional (PER) 
sebesar 78,39 persen, sedangkan sisanya  sebesar 21,61 persen dijelaskan oleh variabel lain di 
luar model persamaan dalam penelitian ini. Kemampuan variabel penjelas tersebut, juga 
dikonfirmasikan oleh F-statistic sebesar 116,33 dengan probablitas F-statistic pada derajat 
kepercayaan 99 persen atau α, 1 persen. Kedua, berdasarkan hasil uji t-Statistic untuk 
mendeteksi hubungan antar variabel baik desentralisasi fiskal (DF) sebagai variabel penjelas 
utama maupun variabel kontrol yang terdiri dari variabel pertumbuhan penduduk (PDDK), 
angka partisipasi sekolah  (APS), serta tingkat investasi (TI) termasuk variabel konstanta 
(intersep) adalah positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 1 dan dan 5 persen. Sedangkan 
variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif tetapi tidak signikan. Ketiga, 
khusus untuk random effect cross-section, yang menggambarkan ciri atau karakteristik masing-
masing daerah/provinsi, juga menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi aktual 
provinsi di Kawasan Timur Indonesia relatif baik dan bernilai positif.
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Berdasarkan hasil estimasi tersebut, maka secara statistik hipotesis penelitian pertama 
(H1) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal bisa mendorong pertumbuhan ekonomi
regional di Kawasan Timur Indonesia dapat dibuktikan kebenarannya.

Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional
Tabel 2 memperlihatkan hasil estimasi dengan menggunakan fixed effect model (FEM) 

yang dilakukan secara panel atas 160 pengamatan di Kawasan Timur Indonesia.
Secara umum berdasarkan informasi pada tabel 2, dapat dikonfirmasi beberapa poin 

terkait dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan regional di Kawasan Timur 
Indonesia. Pertama, dengan menggunakan teknik FEM terhadap 160 observasi diiperoleh 
koefisien determinasi (adjusted R2), sebesar 0,9379. Ini artinya variabel desentralisasi fiskal 
(DF), pertumbuhan ekonomi (PER), pertumbuhan penduduk (PDDK), angka partisipasi sekolah 
(APS), tingkat pengangguran terbuka (TPT, dan tingkat investasi (TI) dapat menjelaskan 
koefisien ketimpangan regional (KR) sebesar 93,79 persen, sedangkan sisanya 6,21 persen 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model persamaan dalam penelitian ini. Kemampuan variabel 
penjelas tersebut, juga dikonfirmasikan oleh F-statistic sebesar 110,20 dengan probabilitas F-
statistic pada derajat kepercayaan 99 persen atau α, 1 persen. Kedua, berdasarkan uji t-Statistic 
untuk mendeteksi hubungan antar variabel bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PER), dan 
tingkat investasi (TI) memiliki pengaruh secara signifikan yang bisa mengurangi ketimpangan 
regional. Kemudian variabel angka partisipasi sekolah (APS) adalah positif signifikan 
meningkatkan ketimpangan regional. Sedangkan variabel desentralisasi fiskal (DF), 
pertumbuhan penduduk (PDDK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak cukup kuat 
untuk mengurangi ketimpangan regional.  Ketiga, dilihat dari fixed effect cross-section yang 
menggambarkan kondisi ketimpangan masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia 
adalah bernilai negatif, kecuali provinsi Nusa Tenggra Barat dan Kalimantan Timur yang 
memiiki angka positif.

Berdasarkan informasi dan hasil estimasi di atas, maka secara statistik hipotesis penelitian 
kedua (H2) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan 
regional di Kawasan Timur Indonesia belum bisa dibuktikan kebenarannya, karena tidak 
mampu mengurangi ketimpangan regional.

PEMBAHASAN
Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional

Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah 
telah menjadi perhatian tersendiri oleh berbagai para ahli. Dasar pandangannya bahwa 
desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk mengelolah sumber daya keuangan daerah karena diharapkan 
bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi daerah sesuai preferensi dan 
kebutuhan masyarakat lokal. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat lokal dengan sendirinya akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat [(Oates 1993, 2007; Bird, 2000; Khusaini, 2006; Bahl, 2008; Yustika, 
2008; dan Ananda, 2010)].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien beta pada variabel desentralisasi fiskal 
adalah sebesar 3,68. Hasil ini mengkonfirmasikan bahwa ketika alokasi dana transfer yang 
dialokasikan melalui dana perimbangan (DP) ditambahkan, maka secara positif dan signifikan 
bisa memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 persen. Hal ini 
dikonfirmasi oleh aliran dana desentralisasi bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir 
yakni 2001-2010, terus menunjukkan peningkatan, rata-rata per tahun 20,86 persen atau sebesar 
9,84 triliun. 

Peningkatan jumlah dana desentralisasi tersebut, semestinya juga dibarengi dengan 
peningkatan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun kenyataannya masih jauh dari 
harapan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kontribusi alokasi dana transfer dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi hanya sebesar nilai koefisien desentralisasi fiskal sebesar
3,68 persen atau setara dengan 0,36 persen (362,1 miliyar per tahun) dari rata-rata dana 
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perimbangan (DP) yang dilalokasikan dalam APBD. Dengan jumlah dana desentralisasi 
tersebut, maka setiap daerah atau provinsi di Kawasan Timur Indonesia hanya memperoleh 0,06 
persen atau 22,6 milyar rupiah per tahun untuk membiayai kegiatan pembangunan ekonomi 
daerah. Ini artinya, hanya sebagian kecil alokasi dana APBD terserap untuk membiayai kegiatan 
pembangunan sektor riil, sedangkan sisanya sebesar 96,32 persen untuk belanja non sektor rill.

Seiring dengan kenaikan dana desentralisasi, telah memberikan efek pada peningkatan 
PDBR per kapita daerah rata-rata per tahun sebesar 21,40 persen selama kurun waktu sepuluh 
tahun. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan PDRB per kapita 
sebagai indikator kinerja perekonomian tersebut, lebih diakibatkan oleh belanja daerah tidak 
langsung (BTL) atau belanja daerah langsung (BL)? Gambar berikut menjelaskan hubungan 
antara BTL, BL dan PDRB per kapita.

Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan PDRB Per Kapita
Di Kawasan Timur Indonesia, 2001-2010 (Milliar Rupiah)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa selama tahun 2001-2010 belanja daerah terus 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik untuk jenis belanja tidak langsung (BTL) 
maupun belanja langsung (BL) dengan kenaikan rata-rata per tahun masing-masing sebesar 
22,44 persen dan 28,21 persen. Kenaikan BTL dan BL tersebut secara langsung mempengaruhi 
pergerakan PDRB per kapita. Sejauhmana kedua jenis belanja daerah tersebut, mempengaruhi 
pergerakan PDRB per kapita. Gambar di atas, juga mengkonfirmasi bahwa belanja tidak 
langsung (BTL) lebih elastis jika dibandingkan dengan belanja langsung (BL). Artinya bahwa 
perubahan atau peningkatan PDRB per kapita lebih banyak dipengaruhi oleh belanja tidak 
langsung (BTL) terutama pada belanja pegawai. Sementara belanja langsung (BL) yang 
diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi layanan publik relatif 
kurang memberikan pengaruh yang signifikan atau lebih bersifat inelastis. 

Koefisien Variabel Kontrol dan Pertumbuhan Ekonomi Regional
Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diawasi bisa menimbulkan masalah dalam 
pembangunan. Namun, pada daerah/wilayah di Kawasan Timur Indonesia bukan menjadi 
masalah yang serius. Hasil penelitian membuktikan  bahwa pertumbuhan penduduk memiliki 
dampak positif dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Kawasan Timur Indonesia merupakan suatu wilayah di Indonesia memiliki potensi 
sumber daya ekonomi cukup besar yang belum dieksplorasi secara optimal. Hal ini tercermin 
dari luas wilayah sebesar ±1.400.000 km2 dari 2.000.000 km2 luas wilayah daratan Indonesia. 
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Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk masih sangat kurang, dimana hinga tahun 2010 
jumlah penduduk di Kawasan Timur Indonesia sebesar 36.550.800 jiwa penduduk dengan 
tingkat kepadatan penduduk 26,12 per Km2. 

Ini artinya dengan jumlah penduduk yang diikuti peningkatan kualitas penduduk, bisa 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jones (1995) dalam suatu studi tentang pengujian time 
series pada model pertumbuhan endogen berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan penduduk 
merupakan faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang sama juga dikemukakan 
oleh  Rajagukguk (2010) bahwa pandangan yang mengemuka selama ini adalah pertumbuhan 
penduduk berbanding negatif dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal itu salah. Karena  masih 
ada indikasi yang lain, yaitu berhubungan dengan anak usia sekolah yang selanjutnya bekerja.

Angka Partisipasi Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien angka partisipasi 

sekolah adalah positif sebesar 0,0443 dan signifikan pada derajat kepercayaan 99 persen (α, 
1%). Hasil temuan ini membuktikan bahwa angka partisipasi sekolah menjadi salah satu faktor 
penentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Sebagai salah satu tolok ukur pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, adalah angka 
partisipasi sekalah terus menunjukkan peningkatan di Kawasan Timur Indonesia dari 35,94 
persen pada tahun 2001 menjadi 55,28 persen pada tahun 2010 atau rata-rata kenaikan per tahun 
sebesar 0,05 persen. Akibat kenaikan angka partisipasi sekolah (APS) tersebut, sehingga 
memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini ditunjukkan oleh adanya 
kecenderungan kenaikan pertumbuhan ekonomi regional rata-rata per tahun sebesar 0,16 persen. 

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikonfirmasikan bahwa variabel tingkat penganguran 

terbuka berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kawasan Timur 
Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien dari variabel tingkat pengangguran terbuka
sebesar negatif 0,000349.

Jika dilihat dari nilai koefisien tersebut masih dikategorikan cukup rendah. Namun hasil 
ini belum cukup siginifikan untuk membuktikan bahwa dengan menurunnya tingkat 
pengangguran terbuka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional karena nilai 
probabalitasnya tidak signifikan pada α, 1% dan 5%. Artinya tingkat pengangguran terbuka 
belum menjadi masalah pembangunan ekonomi daerah secara serius di Kawasan Timur 
Indonesia. Namun demikian, permerintah daerah perlu mewaspadai dan mengambil langkah 
kebijakan yang bisa meredam meningkatnya angka pengangguran terbuka melalui penyediaan 
lapangan pekerjaan karena ada kecenderungan terjadi peningkatan yang bisa mempengaruhi 
pergerakan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini juga dikonfirmasikan dan 
didibuktikan oleh adanya kecenderungan terjadinya peningkatan angka pengangguran terbuka 
rata-rata per tahun sebesar 0,04 persen selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. 

Tingkat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional
Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat ivestasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini dibuktikan oleh nilai koefisien tingkat 
investasi adalah sebesar 1,184056. 

Hubungan positif tersebut, juga dikonfirmasi oleh adanya pergerakan positif dari tingkat 
investasi riil dalam sepuluh tahun terakhir yakni dari 0,18 persen pada tahun 2001 menjadi 0, 21 
persen pada tahun 2010 atau rata-rata kenaikan per tahun sebesar 0,18 persen. Nilai yang 
diperoleh tersebut, jika dilihat relatif rendah, bahkan pada daerah atau provinsi tertentu 
(misalnya provinsi Maluku Utara dan Gorontalo) tingkat investasi riilnya minus.  Ini artinya 
bahwa investasi yang diharapkan bisa dijadikan indikator utama penciptaan pertumbuhan 
ekonomi belum bisa berbuat lebih banyak. Salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan 
rendah tingkat investasi di Kawasan Timur Indonesia baik dari pihak pemerintah daerah sendiri, 
maupun dari pihak swasta.
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Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Regional
Hasil penelitian mengkonfirmasikan bahwa hubungan antara desentralisasi fiscal 

dengan ketimpangan regional memiliki hubungan negatif yakni sebesar minus 0,024790. 
Meskipun desentralisasi fiskal bisa mengurangi ketimpangan regional, namun hubungan kedua 
variabel tersebut tidak signifikan.

Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional
Di Kawasan Timur Indonesia, 2001-2010

Sumber: Diolah dari BPS, 2001-2010

Gambar di atas memperlihatkan hubungan kedua variabel tidak konsisten. Tahun 2001-
2003 ketika dana desentralisasi fiskal cenderung turun mengakibatkan ketimpangan cenderung 
meningkat. Kemudian tahun 2004-2005 dana desentralisasi fiskal meningkat lagi, tetapi
ketimpangan cenderung meningkat. Selanjutnya antara 2006-2010, dana desentralisasi fiskal 
terus menunjukkan penurunan. Sedangkan tingkat ketimpangan relatif lebih stabil dengan 
kecenderungan meningkat. Karena itu pemerintah daerah perlu hati-hati dan dibutuhan 
perhatian khusus terhadap gejala tersebut. 

Penyebab lemahnya hubungan desentarisasi fiskal dengan ketimpangan regional, 
diindikasikan karena beberapa faktor.  Pertama, alokasi dana desentralisasi belum mampu 
memenuhi kebutuhan dasar fiskal daerah karena relatif rendah. Kedua, alokasi pengeluaran 
pemerintah yang tidak tepat sasaran atau ineffisiency dalam pengelolaan anggaran belanja 
daerah. Misalnya belanja modal yang diharapkan bisa membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi 
produktif, tetapi lebih banyak dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang kurang 
produktif atau bersifat konsumtif. Ketiga, sistem administrasi dan kelembagaan ekonomi yang 
kurang mendukung dan tertata secara baik, sehingga menyulitkan masyarakat dalam melakukan 
aktivitas kegiatan ekonomi. 

Pengaruh Variabel Kontrol Ketimpangan Regional
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional

Dengan bertitik tolak dari pandangan Kuznets bahwa pada tahap awal pembangunan 
(pembangunan jangka pendek) akan menimbulkan ketimpangan, namun setelah melalui proses 
pembangunan dalam jangka panjang (sampai titik tertentu) akan terjadi penurunan ketimpangan. 
Ini artinya dalam model hipotesis U-terbalik yang dikembangkan Kuznets terdapat dua tahapan 
proses pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran bangsa.
1) Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Per Kapita Meningkat

Pada tahapan ini, kegiatan perekonomian daerah terus menunjukkan perubahan dan atau 
peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi daerah 
tersebut, juga diikuti dengan peningkatan ketimpangan dalam distribusi pendapatan per kapita. 
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Mekanisme yang terjadi pada phenomena Kuznets pertama ini bermula dari transfer yang 
berasal sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah. Setiap daerah atau provinsi berusaha 
memperbaiki produktivitas tenaga kerja yang rendah dengan cara mendayagunakan sumber 
daya yang dimiliki untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dari waktu ke waktu. 

Hasil penelitian dengan menggunakan model pertama dapat dikonfirmasi bahwa nilai 
koefisien pertumbuhan ekonomi regional (PER) adalah positif sebesar 0,105400 dan signifikan 
pada tingkat kepercayaan 99% (α, 1%). Nilai koefisien ini mengandung makna bahwa ketika 
pertumbuhan ekonomi regional mengalami peningkatan, maka akan diikuti dengan peningkatan 
ketimpangan regional sebesar 0,105400 atau sebesar 0,11 persen.

2) Pertumbuhan Ekonomi meningkat dan Ketimpangan Pendapatan Per Kapita 
Menurun

Tahapan ke dua ini, proses pembangunan ekonomi telah mengalami pergeseran dari 
struktur perekonomian tradisional ke perekonomian modern yang ditandai dengan perubahan 
dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berakibat menurunnya tingkat ketimpangan 
distribusi pendapatan. 

Berdasarkan kedua model ketimpangan regional tersebut, jika dilakukan penggabungan 
kedua model berdasarkan tabel hasil model ketimpangan regional dengan asumsi untuk = =  =  = = 0, maka diperoleh model persamaan; = 0,3058 + 0,1054 − 0,0139 . Selanjutnya, jika digambar akan tampak pada gambar 
berikut.

Kurva Hubungan Indeks Williamson dengan Pertumbuhan PDRB Per Kapita
Di Kawasan Timur Indonesia

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian

Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Regional
Jumlan penduduk di Kawasan Timur Indnesia sampai dengan tahun 2010 berjumlah 

36.550.800 juta, jika dibandingkan dengan luas wilayah daratan 14.000 km2, maka Kawasan 
Timur Indonesia dikategorikan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif rendah 
atau sedikit sehingga sangat mempengaruhi kemajuan dan atau pembangunan ekonomi daerah 
yang akhirnya bisa menimbulkan ketimpangan antar daerah. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk berhubungan negatif 
dengan ketimpangan regional. Namun demikian hubungan tersebut belum bisa dijadikan dasar 
pertimbangan karena dalam pengujian signifikansi menunjukkan hasil yang tidak signifikan 
pada α, 5%. Penduduk selain terkait dengan kuantitas, namun yang lebih penting adalah 
berhubungan dengan kualitas penduduk yakni tingkat pendidikan atau keterampilan. Hal ini 
yang menyebabkan hubungannya tidak signifikan.
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Angka Partisipasi Sekolah dan Ketimpangan Regional
Munculnya ketimpangan dalam pembangunan, salah faktornya adalah rendahnya 

investasi dibidang sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia ini bisa terlihat dari 
angka partisipasi sekolah.  Hasil penelitian ini mengkonfirmasikan bahwa angka partisipasi 
sekolah memiliki pengaruh positif yang bisa meningkatkan ketimpangan regional. 

Kebutuhan dan tuntutan akan pentingnya pendidikan di era globalisasi dan transformasi 
teknologi yang semakin maju dan berkembang seperti sekarang ini adalah mutlat yang harus
dipenuhi oleh setiap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar terjadinya 
ketimpangan karena semakin besar unit cost yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan tingkat 
pendidikan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Artinya masyarakat yang memiliki 
kemampuan sumber daya ekonomi (pendapatan), barSSu bisa mengakses pendidikan yang lebih 
tinggi. Sementara masyarakat lain yang tidak memiliki kemampuan sumber daya ekonomi 
(pendapatan) akan semakin terpinggirkan.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Regional
Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, 

juga mengurangi tingkat kemiskinan, distribusi pendaptan dan tingkat pengangguran serta 
kesempatan kerja. Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat, diharapkan 
pendapatan masyarakat akan meningkat yang akhirnya mengurangi ketimpangan dalam 
pembangunan.

Hasil penelitian mengkonfirmasikan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan 
negatif  dengan keberlanjutan pembangunan karena bisa menimbulkan ketimpangan regional. 

Nilai koefisien tingkat pengangguran terbuka sebesar -0,005 persen tersebut relatif cukup 
rendah. Hal ini mengidikasikan bahwa masalah pengangguran bukan merupakan faktor utama 
yang bisa memperburuk perekonomian di Kawasan Timur Indonesia karena masih dalam 
ambang yang bisa ditolelir oleh pemerintah daerah. Meskipun begitu, pemerintah harus tetap 
mengawasi dan memantau pergerakan tingkat pengangguran terbuka karena memiliki peluang 
munculnya sumber penyakit akut pembangunan setiap saat yang bisa  memperburuk 
perekonomian daerah di Kawasan Timur Indonesia.

Tingkat Investasi dan Ketimpangan Regional.
Meskipun hubungan kedua variabel tersebut, memiliki hubungan negatif dan signifikan, 

namun peranannya pada pengurangan ketimpangan regional di Kawasan Timur Indonesia relatif 
rendah seperti yang ditunjukkan oleh nilai koefisien tingkat investasi sebesar 0,1394

Rendahnya tingkat investasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, 
suku bunga. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena 
sebagain besar investasi dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman tinggi maka 
akan mengurangi investor untuk meminjam modal tersebut. Kedua, rendahnya pendapatan per 
kapita masyarakat sebagai cerminan daya beli masyarakat. Ketiga, Kondisi sarana dan prasarana 
yang kurang mendukung untuk melakukan kegiatan investasi. Keempat, sistem birokrasi 
perijinan yang menyulitkan para investor karena terlalu panjang berbelit-belit. Kelima, 
Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengakses perkembangan teknologi terkait 
kepentingan investasi. Keenam, ketidakstabilan politik dan keamanan sangat mempengaruhi 
para investor untuk melakukan investasi.

IMPLIKASI PENELITIAN
Implikasi Teoritis
1) Desentralisasi fiskal merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kinerja sektor 

publik yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan dalam 
penelitian ini sejalan dengan teori federalisme fiskal akan lebih efisien dan meningkatkan 
akuntabilitas. Hal ini karena (1) pemerintah daerah akan merancang sesuai kebutuhannya; 
(2) rancangan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lokal; (3) tekanan persaingan 
interjuridictional memotivasi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan akuntabel.
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2) Desentralisasi fiskal tidak mampu mengurangi ketimpangan regional. Ketidakmampuan 
tersebut, diakibatkan oleh keterbatasan dana desentralisasi dan sistem pengelolaan 
anggaran yang tidak tepat sasaran 

Implikasi Empirik
1) Dana perimbangan sebagai salah satu indikator desentralisasi fiskal memiliki kemampuan 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tidak memiliki kemampuan untuk 
mengurangi ketimpangan regional. Hal ini memberikan implikasi bahwa kebijakan 
desentralisasi fiskal bisa menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak  mengurangi ketimpangan regional.

2) Ketimpangan antara daerah bisa dikurangi melalui pengelolaan anggaran belanja dan 
pendapatan daerah secara efisien dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Good 
Governance.

3) Tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat investasi memiliki efek 
yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional di 
Kawasan Timur Indonesia.
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Lampiran 
Tabel 1. Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob
C 1.113530 0.246913 4.509813 0.0000
DF 3.678830 0.226966 16.20871 0.0000
PDDK 1.868922 0.663922 2.814972 0.0055
APS 0.043783 0.003047 14.36749 0.0000
TPT -0.000349 0.012967 -0.026949 0.9785
TI 1.184058 0.515427 2.297237 0.0230
Weighted Statistic
Adjusted R-squared 0,866348
F-statistic 50,07884
Prob(F-statistic) 0,000000
DW 1,5618339

Tabel 2. Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob
C 0.305752 0.046991 6.506668 0.0000
DF -0.024790 0.024040 -1.031194 0.3043
PER
(PER)2

0.105400
-0.013859

0.031962
0.004482

3.297621
-3.091973

0.0012
0.0024

PDDK -0.086870 0.076048 -1.142304 0.2553
APS 0.001903 0.000324 5.882753 0.0000
TPT -0.000471 0.000418 -1.127092 0.2617
TI -0.139412 0.023607 -5.905636 0.0000
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Weighted Statistic
Adjusted R-squared 0,937922
F-statistic 110,1950
Prob(F-statistic) 0,000000
DW 1,207855

Gambar 1. Kerangka Pikir

Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel
No Variabel Pengukuran variabel

1.
Pertumbuhan Ekonomi 
Regional  (PER)

Persentase pertumbuhan PDRB 
harga konstan dari waktu ke waktu

2. Ketimpangan Regional (KR)

Ketimpangan PDRB harga konstan 
antar kabupaten/kota dalam 
provinsi dengan metode Indeks 
Williamson

4. Penduduk (PDDK) Pertumbuhan penduduk provinsi 
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(%) per tahun

5. Tingkat Pendidikan (PDN)
Angka Partisipasi Sekolah (%) per 
tahun

6. Pengangguran 
Tingkat pengangguran terbuka (%) 
per tahun

7. Tingkat Investasi (TI)
Rasio investasi terhadap PDRB 
provinsi per tahun

8. Desentralisasi Fiskal (FD)
Rasio Dana Perimbangan (DAU, 
DBH dan DAK) terhadap total 
Belanja Daerah per tahun
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KOMUNIKASI AUDITOR DALAM PROSES 
AUDIT INTERNAL 

Dwi Hariyanti
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon 

dwihariyanti_pdia@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap 
bentuk komunikasi yang terjadi antara auditor 
dengan auditee dalam proses audit internal pada 
perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan paradigma kritis dengan 
pendekatan studi kasus. Data dianalisa dengan 
menggunakan teori tindakan komunikasi 
Habermas. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa hubungan auditor dengan auditee
membentuk hubungan yang bersifat monologis.
Bentuk hubungan ini terjadi karena munculnya 
steering media yang berupa money dan power.
Hal ini dapat mendorong munculnya patologi
para aktor yang terlibat dalam praktek audit 
internal.

Kata Kunci: Audit internal, komunikasi,
patologi.

PENDAHULUAN
Latar Belakang 

Audit internal merupakan suatu kegiatan assurance dan konsultasi (consulting) yang 
independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu 
organisasi (Arens, Elder dan Beasley, 2005).  

Bentuk kegiatan audit internal di atas banyak mendapat perhatian dari para peneliti.  
Ibrahim et al. (2002); Casterella et al. (2010); Gold dan Pott (2012) serta Handan et al. (2006) 
dalam risetnya ditemukan bahwa ada kecenderungan auditor internal dalam menjalankan 
perannya lebih menitikberatkan pada salah satu peran, yaitu peran assurance dan lebih khusus 
lagi pada aspek financial.  Temuan ini senada dengan temuan dariRochman (2005) pada salah 
satu Bank “X” di mana salah satu informannya menjelaskan bahwa :

“…Selama ini peran audit internal masih kurang dirasakan untuk masalah di luar bidang 
keuangan, semestinya auditor dapat memperluas keahliannya bukan hanya masalah keuangan 
tetapi juga opersional lainnya”.   

Hery (2009) juga menemukan hal yang sama namun dalam bahasa yang berbeda. 
Menurutnya bahwa peran konsultan dengan istilah dengan “trouble shooting” sering mendapat 
kritik dari pihak auditee. Hal ini terjadi akibat dari auditor internal dalam menjalankan 
perannyatidak optimal sehingga belum mampu dirasakan langsung oleh auditee. 

Auditor internal dalam menjalankan peran konsultatif yang belum optimal disinyalir sama 
seperti temuan De Angelo (1981) dan Dies dan Groux (1992), auditor seharusnya tidak hanya 
menjalankan peran mencocokkan sesuai dengan standar demi kepentingan pemberi tugas, 
namun semestinya lebih dari pekerjaan tersebut, yaitu menjalankan peran konsultatif bisa 
dirasakan oleh auditee secara langsung.Dengan demikian, auditor internal yang seharusnya 
hadir ditengah organisasi setidaknya dapat mewakili kepentingan auditeekhususnya mampu 
memberikan solusi atas kendala yang dihadapi.Namun dalam realitasnya, sebagian auditor 
internal semata-matahanya sebuah instrument dalam organisasi untuk melegalkan kepentingan 
penguasa dan dirinya demi melegitimasi pekerjaannya (Hery, 2009).

Peran auditor yang tidak optimal menuai reaksi negative dari pihak auditee.Nasrullah 
(2009), Agoes (2012), Christopher, Sarens dan Leung (2009) dijelaskan bahwa praktek audit 
internal banyak disoroti secara negatif oleh auditee. Bahkan, Christopher, Sarens dan Leung 
(2009)menemukan bahwa hubungan antara auditor internal dan manajer operasional atau 
auditee merupakan ancaman bagi auditee, jika auditor internal tidak menjaga independensi 
dalam menjalankan perannya apalagi telah ditumpangi kepentingan pribadi. Bagi auditor bisa 
jadi profesi audit internal tidak lebih sebagai profesi batu loncatan ke posisi yang lebih tinggi 
atas kinerja yang diperoleh. 

Fenomena tersebut di atas dapat mempengaruhi perilaku auditee dan auditor, sehingga 
auditee dan auditor berperilaku sesuai dengan rasionalisasi atau persepsi masing-masing bahkan 
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bersifat kontroversif.Kekontroversian persepsi inilah yang diistilahkan dengan sebutan 
dikotomi atau cara pandang yang berbeda berdasarkan rasio masing-masing aktor. Hal ini 
mendorong penyumbatan dalam berkomunikasi antar aktor. Habermas dalam suatu konsepnya 
yang ditulis oleh Sri Sumartini (2010: 326) yang menjelaskan bahwa masyarakat yang penuh 
dengan ketimpangan atau ketidak seimbangan maka komunikasi dalam masyarakat sering 
besifat distorsif dan semu. Dengan demikian, aktor tidak saling terbuka dalam memberikan 
informasi, sehingga mendorong munculnya informasi yang tersembunyi. Situasi seperti di 
atas,Habermas (1984) menyebutnya dengan istilah distorsi komunikasi. 

Peran audit internalyang tidak optimal akibat dari mediasi dari money dan power dapat
mempengaruhi perilaku seseorang dalam memandang suatu realitas. Realitas tidak menjadi 
utuhdan membentuk seperti lempengan-lempengan yang tidak berbentuk suatu wujud benda 
yang utuh. Habermas (1971)  menjelaskan bahwa realitas dapat dipandang secara utuh jika 
bahasa mampu sebagai media steering sehingga tidak terjadi distorsi komunikasi.Namun 
sebaliknya, realitas yang utuh akan terancam manakala bahasa sebagai media steering
digantikan dengan uang dan kekuasaan.

Hasil-hasil riset di atas menjelaskan bahwa praktek audit internal disinyalir  terdapat  
perilaku yang berbeda antar aktor akibat dari rasionalisasi yang dibangun. Hal ini perlu ada 
upaya dialog atau diskusi untuk membentuk rasionalitas yang bersifat intersubjektif sehingga 
mencapai pemahaman yang harmonis dengan menghadirkan kaidah-kaidah praktis yaitu 
kebenaran tuturan, kejujuran pembicaraan, ketepatan dan kepantasannya (Habermas, 1971).  
Pendapat ini sejalan dengan Abidin (2006) yang mengemukakan bahwa peristiwa dan 
pengalaman manusia yang bersifat individu dan subjektif memerlukan pendekatan yang khas, 
spesifik dan bersifat human yaitu dialog antar manusia. 

Dengan demikian,praktek audit internal berdasarkan fenomena di atas perlu digali tentang 
bentuk interaksi atau hubungan yang terjadi antara auditor dan auditee. Bentuk interaksi sangat 
dipengaruhi lancar tidaknya komunikasi antar actor.Putusnya dialog atau komunikasi antar 
akuntan termasuk di dalamnya auditor dapat memberi pengaruh kurang baik terhadap kinerja 
akuntan, selain itu dapat juga menimbulkan konsekuensi yang membahayakan perusahaan serta 
menghambat kemampuan akuntan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik (Rachma, 2000). 

Motivasi Penelitian 
Motivasi peneliti memilih topik ini karena beberapa alasan, yaitu pertama, fenomena 

proses pelaksanaan audit internal berdasarkan hasil peneliti sebelumnya yaitu Funnell dan wade 
(2012), dan peneliti pendahulunya Morin (2001); Skaerbaek (2009); Justesen dan Skaerbaek 
(2010); Radcliffe (1998) dan Gendron et al. (2007) bahwa masih terdapat dikotomi persepsi 
antara auditee dan auditor, yang salah satu penyebabnya disinyalir karena adanya tersumbatnya 
komunikasi antar aktor.  Atas dasar inilah peneliti termotivasi untuk mengungkap proses 
terjadinya tersumbatnya jalur komunikasi.

Keduapenulis mampu mengambarkan proses komunikasi yang terjadi antar kedua aktor 
yaitu auditor dan auditee dengan cara mneggunakan pendekatan paradigma kualitatif. 

Fokus Penelitian 
Penelitian ini lebih memfokuskan pada komunikasi dalam proses audit mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit internal yang disinyalir terdapat distorsi 
komunikasi. Peneliti memilih fokus ini karena mengacu pendapat dari Rachma (2000) yang 
menjelaskan bahwa putusnya dialog atau komunikasi antar aktor dapat mempengaruhi kinerja 
akuntan, selain itu dapat juga menimbulkan konsekuensi yang membahayakan perusahaan serta 
menghambat kemampuan akuntan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, 
penelitian ini dapat merumuskan masalah penelitian: “Bagaimana proses komunikasi antar 
auditor dan auditee dalam proses audit internal?”.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan, maka dapat ditemukan tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengungkap proses komunikasi yang terjadi dalam praktek audit 
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internal dan memberikan rekomendasi sebagai gagasan untuk mengatasi dampak komunikasi 
yang terjadi dalam praktek audit internal. 

Kontribusi Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara praktis teoritis dan kebijakan. 

Pada area praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi atas praktek audit 
internal yang lebih baik dengan membangun komunikasi yang baik. Selain itu, hasil penelitian 
ini diharapkan mampu memberikan penyadaran atau pencerahan, terutama kepada pihak-pihak 
yang terlibat dalam proses audit internal, mengenai bentuk komunikasi actor yang terlibat dalam 
audit internal dalam suatu organisasi. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan 
memberikan pengayaan pada kajian kritis dengan menggabungkan teori komuniksi dengan teori 
audit khususnya audit internal pada suatu perusahaan. Dari sisi kontribusi kebijakan, penelitian 
ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait seperti 
manajemen, auditor dan departemen audit dalam membentuk pola komuniksi yang lebih baik
cara komunikasi yang harmonis.

METODOPENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan paradigma 

kritis. Alasan peneliti adalah tidak hanya melihat realitas kontekstual misalnya prosedur atau 
metode audit internal dan lain-lain, namun peneliti lebih memfokuskan pada alasan atau 
rasionalsiasi kenapa dominiasi peran audit internal dapat terjadi serta adanya steering media
selain bahasa yang digunakan dalam proses audit internal. 

Penelitian ini juga menekankan atas pembebasan dan penyadaran serta perubahan atas 
praktek pelaksanaan audit internal yang selama ini tidak independen karena mungkin adanya 
dominasi kepentingan aktor dalam suatu organisasi.  Tujuan akhirnya untuk memperoleh suatu 
ilmu pengetahuan dalam membangun praktek audit internal yang baik dengan tingkat kesadaran 
yang ditujukan kepada aktor dalam suatu organisasi perusahaan. Atas dasar itulah peneliti 
menggunakan paradigma kritis.     

Dalam rangka mengkritisi fenomena audit internal maka dipilih PT Ojo Dumeh yang 
memiliki berbagai anak cabang seperti di Malang, Sukabumi dan Madiun sebagai situs 
penelitian dengan setting penelitian studi kasus.  Seorang peneliti studi kasus biasanya mencari 
sesuatu yang bersifat umum dan khusus dari sebuah kasus, namun hasil akhirnya sering kali 
memberikan sesuatu yang unik dan menarik (Stake, 2009:302).  Oleh karena itu, penelitian ini 
memilih PT. Ojo Dumeh dengan alasan bahwa pada perusahaan tersebut terdapat dominasi 
peran audit internal yang lebih memperjuangkan kepentingan pihak tertentu dalam proses audit 
pada perusahaan, karena proses audit internal hanya dilakukan pada departemen breading 
(produksi) yang dipimpin bukan termasuk anggota keluarga. Sedangkan departemen yang 
lainnya terdapat pembatasan untuk masuk wilayahnya. Ini bisa jadi karena direktur dari 
depatemen yang bersangkutan dipegang oleh anggota keluarganya misalnya anaknya.  Inilah 
disinyalir mendorong munculnya dominasi peran audit internal yang dapat menyebabkan 
konflik antara pelaku dalam suatu organisasi.  

Hal ini bisa terjadi pada perusahaan lain, meskipun masing-masing organisasi mempunyai 
keunikan tersendiri jika dilihat dari historisnya (Stake 2009).  Berdasarkan historisnya, PT Ojo 
Dumeh didirikan tahun 1983 di Desa W, Pasuruhan Jawa Timur sebagai perusahaan pembibitan 
anak ayam (Breeding Farm) dan merupakan perusahaan keluarga, dengan modal dari dalam 
negeri dan memiliki departemen audit internal yang memadai, namun pelaksanaan audit internal 
pada perusahaan tersebut terdapat dikotomi persepsi antara auditor dan auditee. PT Ojo Dumeh 
sampai sekarang ini masih tetap menjadi perusahaan keluarga dan telah memiliki anak cabang 
perusahaan di berbagai lokasi seperti Sukabumi Jawa Barat dan lain sebagainya.  

  Keunikan-keunikan lainnya perkembangan bisnis PT Ojo Dumeh, waktu yang relatif 
singkat perusahaan berhasil memposisikan diri sebagai pelaku bisnis perunggasan papan atas 
yang sangat diperhitungkan dan disegani di Indonesia. Walaupun kalau dilihat secara partial 
kinerja manajemen masih sangat jarang mencapai standar produksi yang dikenal dengan standar 
“dewa” (standar sulit di capai).   Perkembangan perusahaan tidak hanya pada pembukaan anak 
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cabang, tetapi  jenis produk perusahaan juga mengalami perkembangan. Produk yang dihasilkan 
semula hanya pembibitan anak ayam (Breeding Farm), namun dikembangkan menjadi berbagai 
macam produk seperti ayam perdaging, ayam petelur, pakan, daging ayam karkas dan daging 
olahan seperti nugget dan sosis.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sistem proses auditor internal. Proses audit 
internal, yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan. Jadi unit analisisnya adalah “aktivitas” auditor dan auditee yang terkait dengan 
proses audit.     

Alasan mengkaji dalam bentuk aktivitas sistem karena output dari proses audit adalah 
bentuk atau gejala yang tampak.  Sedangkan isi di balik gejala yang tersembunyi lebih dapat 
diungkap dengan menganalisis “proses”.  Kalimat sederhananya bahwa output dari proses audit 
tentunya merupakan hasil interaksi antara auditee dan auditor, namun apa dan bagaimana 
interaksi antara auditee dan auditor dalam proses audit merupakan hal penting untuk diteliti.  
Sesuai dengan konsep proses audit yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan, maka dalam penelitian ini yang akan menjadi “aktivitas” sebagai unit analisis mulai 
dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.  Kegiatan tersebut  
dipertimbangkan sebagai aktivitas auditor dan auditee dalam unit analisis, karena dalam 
kegiatan tersebut dimungkinkan terjadinya dominasi-dominasi kepentingan.  Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan audit internal lebih cenderung menitik 
beratkan pada salah satu peran yaitu assurance dan lebih khusus lagi pada aspek financial
(Casterella et al. 2010; Gold dan Pott, 2012 serta Vicdan,2005).  Berdasarkan hasil observasi 
awal yang dilakukan oleh peneliti pada objek penelitian, ternyata di salah satu anak cabang dari 
PT Ojo Dumeh telah ada dominasi pelaksanaan peran audit internal dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan. Pada proses perencaan, auditor lebih bersifat dominan 
memperjuangkan kepentingan dirinya dalam memenuhi standar penguasa. Proses pelaksanaan 
audit internal, auditor lebih bersifat lebih dominan dalam menjalankan assurance yaitu mencari 
pembuktian di bandingkan peran konsultatif yang sangat dibutuhkan oleh auditee.  Sedangkan 
proses pelaporan, dominasi kepentingan terjadi pada saat auditor membuat rekomendasi atas 
temuan sebagai steering media.  Auditor lebih mempertimbangkan kepentingan pribadinya 
dibanding kepentingan auditee. Bahkan, auditee menyampaikan bahwa auditor lebih bersifat 
mencari kesalahan orang demi eksistensi dirinya.

Sesuai dengan tujuan paradigma kritis yaitu untuk melakukan kritik terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan atas pemikiran dan pandangan sebelumnya, maka teori ini 
tidak hanya sekedar melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan, melainkan 
juga mengubah sistem dan struktur menjadi lebih adil dan emansipatori.  Kritik dan mengubah 
sistem serta struktur menjadi lebih adil dan emansipatori dalam suatu organisasi maka 
membutuhkan data.  Oleh karena itu secara metodologi, peneliti dalam pengumpulan data  dapat 
dilakukan sebagai berikut : 
a. Observasi (pengamatan) dengan wawancara. Dalam pengumpulan data ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan yaitu tempat, aktivitas dan pelaku.  Namun, fokus dalam 
penelitiannya ini adalah aktivitas dari auditor dan auditee.  Observasi dalam penelitian ini 
secara umumakan dilakukan dengan tujuan untuk memotret semua aktivitas auditor dan 
auditee mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, di bagian mana saja aktivitas 
tersebut terjadi dan siapa saja pelaku aktivitas serta kapan aktivitas itu terjadi.  Teknik yang 
di gunakan dalam observasi dilakukan dengan wawancara dan disesuaikan situasi dan 
kondisi dilapangan. Peneliti pada tahapan ini tidak hanya menggali informasi dari informan 
dengan satu arah, namun lebih dari itu yaitu melakukan dialog dengan informan dengan 
semangat emansipatori dengan cara mengkonfirmasi kepada informan.

b. Dokumentasi, peneliti berupaya mendapatkan data dokumentasi perusahaan yang berupa 
hasil rekomendasi atas temuan dari proses audit internal sebagai salah satu bentuk 
komunikasi yang dibangun oleh auditor terhadap auditee, struktur organisasi perusahaan dan 
standar operasional perusahaan serta dokumentasi lain yang mendukung penelitian. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Moleong (2004) yang menjelaskan bahwa data yang diperlukan 
dalam penelitian berupa data sekunder dan primer. 
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Data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang terlibat langsung dalam proses 
audit internal pada objek penelitian, yaitu auditor dan auditee.  Auditor yang akan menjadi 
informan adalah auditor yang telah lama terlibat langsung dalam proses audit mulai dari proses 
perancanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta auditor yang sudah pernah melakukan audit pada 
unit objek yang diteliti.  Sedangkan, auditee yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 
para manajer perusahaan, kepala bagian logistik dan kepala seksi keuangan yang telah lama 
terlibat dalam proses audit internal. 

Data yang diperoleh dari informan dan berdasarkan metode di atas, perlu diuji 
keabsahannya, yaitu dalam bentuk triangulasi.  Triangulasi dalam penelitian ini dapat dilakukan 
berdasarkan metode, ataupun peralatan yang lainnya secara proporsional sesuai dengan 
kebutuhan. Tujuan dilakukan triangulasi data dalam penelitian ini adalah menghindarkan 
terjadinya kesalahan dalam menginterpretasi dengan cara memanfaatkan persepsi yang 
beragam, mengidentifikasi cara pandang yang berbeda-beda (Miles dan Huberman, 1992).     

Peneiliti setelah mendapatkan data dapat dilakukan analisis data. Tahapan ini dapat 
dilakukan pada saat proses pengambilan pengumpulan data maupun setelah data secara 
keseluruhan telah terkumpul. Teknik analisis data biasanya dapat dilakukan berbagai tahapan. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu dari pendapat Cresswell (2007: 148). 
Menurutnya terdapat beberapa tahapan dalam menganalisa data, yaitu 1) Pengodean data dan 
reduksi data. 2) Tematisasi yaitu pencarian tema yang relevan dengan tujuan penelitian. 3) 
Penyajian data dalam bentuk naratif singkat. 4) Penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapan 
tersebut dianalisis dengan menggunakan kerangka teori kritis Habermas yaitu tindakan 
komunikatif. Teori tindakan komunikasi Habermas lebih menekankan pada tindakan 
komunikasi yang tidak menyimpang dan tanpa paksaan.  Berdasarkan teori tersebut Habermas 
mampu menganalisis struktur sosial yang mengalami distorsi komunikasi (Ritzer dan Goodman, 
2008:188).  Teori Habermas mempunyai tujuan untuk mencapai masyarakat komunikasi yang 
tidak terganggu.

Pengodean data dan reduksi data dilakukan setelah proses pengumpulan data atau dapat 
dilakukan pada saat proses pengumpulan data.  Tahapan ini bertujuan untuk merangkum dalam 
berbagai tema yang muncul, memilih dan memfokuskan hal-hal penting yang ditemui di 
lapangan. Pada tahapan ini akan melakukan pengkodean data tentang berbagai bentuk dan isi 
dari aktivitas proses audit internal yang di dalamnya tersirat konsep teori tindakan komunikasi. 
Sedangkan reduksi data merupakan proses bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 
memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat 
digambarkan dan diverivikasi (Emzir, 2011:130). Tujuan reduksi data dalam penelitian ini 
sebenarnya adalah untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah dianalisis, sehingga data 
akan lebih teratur.

Tematisasi data merupakan analisis lanjutan dari pengkodean. Analisis ini akan 
membentuk pola-pola tertentu pada proses audit internal, seperti dalam penelitian ini pola-pola 
dominasi peran audit internal dalam proses audit. Pada tahapan ini data dianalisis berdasarkan 
tema-tema atau konsep pemikiran habermas yaitu human actor, rasionalisasi aktor, lifeword dan
system, money dan power seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penyajian data merupakan kegiatan analisis setelah kegiatan tematisasi yang membentuk 
pola-pola dominasi peran audit internal. Pola-pola tersebut akan dianalisis berdasarkan teori 
tindakan komunikasi.  Pada tahapan analisis ini teori tindakan komunikasi Habermas diperlukan 
dalam rangka mengupas terjadinya proses dominasi peran audit internal yang akan 
menyebabkan terjadinya distorsi komunikasi. Dominasi peran merupakan bentuk 
ketidaksetaraan dalam definisi dan situasi oleh para aktor audit internal yang terlibat dalam 
komunikasi, sehingga perlu suatu dialog yang bebas tanpa suatu tekanan untuk mencapai 
pemahaman bersama (Abidin, 2006).  Ini sesuai dengan konsep teori komunikasi emansipatori 
Habermas yang intinya adalah tindakan komunikasi yang bebas untuk mencapai pemahaman 
bersama dalam situasi dan definisi yang sama (Habermas, 1992: 134). Oleh karena itu, teori 
tindakan komunikasi ini digunakan dalam penelitian ini.   
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Konsep fundamental teori tindakan komunikasi Habermas yang dapat diterapkan dalam 
analisis data penelitian ini adalah pertama, peran dari aktor manusia (human actor) dalam 
kerangka hubungan antar subjek. Tahapan ini lebih memberikan penekanan pada bentuk 
komunikasi yang terjadi antar aktor.   

Konsep kedua adalah rasionalisasi. Konsep ini digunakan untuk mengetahuai dasar 
rasionalisasi apa yang digunakan dalam berinteraksi antar actor melalui tindakan sosial. 
Tindakan sosial dianggap rasional jika bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan mendatang 
dan pencapaian pemahaman bersama (mutual understanding).  Pada tahapan ini peneliti melihat 
dan mencermati hasil wawancara tentang proses audit internal mulai dari pendahuluan, proses 
pelaksanaan dan pelaporan atas dasar apa rasionalisiasi dibangun sehingga mencapai 
pemahaman yang sama, atau justru sebaliknya. 

Konsep ketiga adalah cara memandang terhadap proses sosial.  Proses sosial menurut 
Habermas dapat dilihat dengan dua analisis konseptual yaitu “lifeworld” dan “system 
mechanism”. Konsep lifeworld merupakan konsep yang memandang tindakan sosial 
dikoordinasikan atau dikomunikasi antar aktor melalui orientasi tindakan yang harmonis artinya 
bahwa proses komunikasi seharusnya bebas dan terbuka serta tidak ada tekanan. Konsep system 
mechanism dimana tindakan dikoordinasikan melalui interkoneksi fungsi dalam suatu sistem 
yang telah ada dalam suatu organisasi. Oleh karena itu masyarakat dalam suatu organisasi akan 
bertindak dan berperilaku untuk menyesuaikan dengan sistem sosial yang sudah ada. Pada 
tahapan ini peneliti menganalisa data  tentang komunikasi antara aktor yaitu auditee dan auditor, 
dalam proses audit yang di lakukan dalam dunia kehidupan organisasi. Berdasarkan temuan 
survey lapangan bahwa komunikasi antara aktor melalui steering media, sepertinya ada suatu 
tekanan tertentu dari internal maupun ekternal (organisasi), sehingga mengakibatkan adanya 
distorsi komunikasi yang membentuk pola-pola tertentu yaitu dikotomi persepsi.    

Konsep keempat dari teori komunikasi emansipatori adalah steering media, secara 
khusus “money” dan “power”.  Hal ini dilakukan dengan melihat peran “money” dan “power” 
pada praktek audit internal. Melalui analisis ini diketahui bagaimana peran steering media
(money dan power) terhadap praktek audit internal. Steering media yang dimaksud di sini bukan 
dalam bentuk penggunakan bahasa namun bentuk kerja dan kuasa. Proses audit internal akan 
menjadi ancaman manakala konsep steering media dalam bentuk bahasa digantikan oleh power
atau kekuasaan. Seperti, dalam penelitian ini proses audit tidak akan independen dalam 
menjalankan perannya, jika media steering yang berupa rekomendasi temuan dalam bentuk 
penggunaan bahasa digantikan dengan uang dan kekuasaan.  Rekomendasi temuan tersebut akan 
menjadi lain maknanya  ketika ada campur tangan uang dan kekuasaan yang terinternalisasi 
dalam merasionalisasi pembuatan keputusan. Berikut konsep Habermas untuk mengupas 
dominasi peran audit internal dalam bentuk tabel :

Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.  Kesimpulan pada tahapan ini juga 
diverifikasi kebenarannya dengan didukung oleh bukti yang valid. Verifikasi tidak hanya 
didukung oleh bukti, namun juga argumentasi yang cukup dari berbagai tinjauan dalam rangka 
mengembangkan “intersubjektif (kesepakatan antar subjek)” yang diakhiri dengan 
menumbuhkan kesadaran emansipasi terhadap bentuk-bentuk dominasi peran audit internal 
yang tidak memihak pada auditee. Dalam bahasa lain, Willis et al. (2007:83) menjelaskan 
bahwa teori kritis digunakan untuk melakukan interpretasi data melalui tinjauan rasionalitas, 
untuk melakukan pencerahan dan pembebasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan ini dimulai dari mana praktek audit internal dilaksanakan dan bagaimana 

interaksi yang terjadi antar aktor dalam praktek audit internal. Praktek audit internal mulai 
beraktivitas berawal dari surat tugas dari presiden direktur. Auditor dalam menjalankan tugas 
tidak lebih sebagai perpanjangan tangan dari presiden direktur. Auditor seharusnya mampu 
memainkan peran sebagai assurance dan konsultatif atas kegiatan para manajer.Untuk 
menjelaskan asal mula audit internal menjalankan perannya dengan berbagai interaksi yang ada  
akan lebih gamblang jika dilihat pada struktur organisasi perusahaan Ojo Dumeh sebagai 
berikut :
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Struktur organisasi memiliki garis koordinasi antar bagian.Garis koordinasi dipakai 
sebagai petunjuk untuk melaksanakan tanggung jawab yang diemban oleh para aktor.Selain itu, 
garis koordinasi juga dapat menunjukkan hubungan profesi antar aktor.

Hubungan profesi auditor internal berdasarkan struktur organisasi di atas memiliki 
hubungan langsung dengan presiden direktur.Selain hubungan langsung, ternyata auditor juga 
memiliki hubungan special yaitu, hubungan keluarga khususnya antara bapak dan anak, 
sehingga hubungan yang terbentuk adalah bersifatdua arah.Habermas (1974) menjelaskan 
bahwa bentuk hubunganseperti di atas biasa disebut dengan hubungan dialogis.Hubungan 
bentuk ini menurut Habermas didasari oleh oleh beberapa klaim yaitu, klaim kebenaran, 
ketepatan dan kejujuran.

Bentuk hubungan dialogis seperti di atas tidak akanmenjadi suatu masalah, jika 
hubungan atau interaksi ini dilakukan secara professional artinya tidak memasukkan nilai-nilai 
subjektifitas. Namun, interaksi ini akan menjadi lain jika nilai-nilai subjektifitas yang lebih 
dominan. Sehingga, bentuk hubungan ini seperti terjebak dalam suatu hubungan dalam birokrasi 
keluarga.Dengan demikian, hubungan profesi seperti di atas ada kecenderungan dikendalikan 
oleh birokrasi keluarga yang mengandung aspek paradoksal.Weber (1974) menjelaskan bahwa 
aspek paradoksaldapat berupa memonopoli informasi, kejahatan birokrasi dan tendensinya. 
Auditor internal yang hubungannya diwakili oleh anggota keluarga akan menghasilkan 
hubungan yang dialogis dengan top manajemen.Namun, hubungan dialogis yang terbentuk pada 
PT Ojo Dumeh kurang memperhatikan asal mula munculnya informasi yang diperoleh.Artinya, 
pimpinan auditor yang merupakan anggota keluarga tidak menyadari bahwa informasi yang 
diperoleh berasal dari anggota auditor yang bukan anggota keluarga, tentunya syarat dengan 
kepentingan. Berikut bukti hasil wawancara yang menunjukkan bahwa anggota auditor syarat 
dengan kepentingan :
“…ya saya menjalankan audit berdasarkan perintah pimpinan, dan yang terpenting 
bagi saya mampu memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan, sehingga posisi 
saya aman”.

Hasil wawancara di atas  diperkuat oleh pendapat “A” sebagai auditor senior sebagai 
berikut: 
“ ya…saya (Auditor internal) menjalankan tugas berdasarkan perintah penguasa (presiden 
direktur) sebab kita (auditor internal) tugasnya membantu manajemen dalam menyakinkan 
aspek yang diperiksa sesuai dengan standar atau prosedur apa belum, walaupun kita (auditor 
internal) sendiri telah mengajukan program kerja menurut versi kita selama satu periode 
produksi, namun semua tergantung manajemen. Lha wong manajemen yang punya perusahaan 
bu…mereka butuh apa ya …kita yang melayani, lagian kita ini ada karena mereka 
(manajemen) (A, auditor).  

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa profesi auditor internal tampak sangat 
tergantung dengan top manajemen (syarat dengan kepentingan).Akibatnya auditor internal 
seperti aktor dalam organisasi yang tidak berdaya, sehingga auditor internal seakan-akan selalu 
“sendiko dawuh” (menjalankan perintah) untuk kepentingan dirinya. Berikut hasil wawancara 
yang menunjukkan ketidak bedayaan auditor internal :
“..semua tergantung manajemen..” (A,auditor senior)

Hasil wawancara di atas sependapat dengan seorang sosiolog Weber (1993) yang 
melakukan kritik hubungan evaluator dengan top manajemen. Menurutnya hubungan antara 
evaluator (auditor internal) dan top manajemen bukan seperti hubungan antara atasan dan 
bawahan yang mendukung sistem organisasi formal bekerja, namun hubungan antara evaluator 
dan penguasa atau sosiologi profesionalisme merupakan hubungan yang telah bergeser menjadi 
hubungan pelayan dengan penguasa secara pribadi (Carr dan Wilson, 1933).  
Power yang disalahgunakan menyebabkan profesi evaluator (auditor internal) seperti profesi 
yang terjebak pada mesin birokrasi individu penguasa bukan pada organisasi (Johnson, 1972).
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Hubungan auditor tidak hanya terjadi dengan top manajemen, namun juga terjadi pada 
para manajer yang merupakan auditee.Hubungan yang dibangun oleh auditor internal dengan 
para manajer ada kecenderungan bersifat monologis atau searah.Hal ini terjadi karena auditor 
internal bertindak seperti aktoryang menakutkan dan hanya mencari kesalahan-kesalahanauditee
demi kepentingan pribadinya (memenuhi standar kinerja). Hasil wawancara berikut ini 
menunjukkan kepentingan pribadi auditor: 
“…yang terpenting bagi saya (auditor) yang penting adalah menjalankan tugas dan ada yang 
dilaporkan atas tugas yang diberikan. Maksudnya bapak? Ya begini bu, saya wajib menjalan 
tugas, dan saya akan berusaha untuk mendapatkan suatu temuan sebagai laporan. Bagaimana 
kalau bapak tidak mendapatkan suatu temua? Ya pasti dapat bu….dengan berbagai cara pasti 
dapat temuan. 

Hubungan antara auditor dan auditee seperti dijelaskan di atas seakan-akan lebih 
ditumpangi oleh kepentingan auditor pribadi.Auditor internal belum menyadari bahwa antara 
auditor dan auditee seharusnya merupakan mitra kerja yang ada diperusahaan yang bersama-
sama dalam rangka mencapai tujuan perusahan.

Bentuk komunikasi yang dibangun berdasarkan rasionalisasi pada money dan power 
mendorong munculnya patologi para actor dalam perusahaan. Habermas (1974) menjelaskan 
bahwa rasionalisasi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan patologi. Patologi 
di dalam perusahaan akan membahayakan dunia kehidupan atau lifeword.

Tindakan komunikasi yang berdasarkan lifeword akan mengalami krisis atau gangguan 
jika dunia kehidupan dirasionalisasi secara terus menerus dalam hal ini materialitas. Dunia 
kehidupan yang terdiri dari unsur kebudayaan, masyarakat dan pribadi.

Kebudayaan akan terganggu ketika reproduksi kebudayaan dirasionalisasi secara terus 
menerus dengan materilaitas. Dalam kontek penelitian ini audit internal akan mulai luntur 
maknanya ketika dibangun berdasarkan rasionalisasi materi secara terus menerus.  
Pergeseranpijakanrasionalitassecara jangka panjang akan menghancurkan keberadaan audit 
internal.  Pergeseran inilah akan menimbulkan krisis legitimasi keberadaan audit internal. Krisis 
legitimasi terjadi ketika masyarakat pada perusahaan “Ojo Dumeh” semakin kurang percaya 
terhadap peran yang dijalankan oleh para auditor yang seharusnya mampu mengakumudir 
kepentingan auditee dan pemilik. 

Makna dan legitimasi audit internal yang semakin luntur menyebabkan pribadi seseorang 
mengalami krisis dalam berorentasi. Pada awalnya, pribadi seseorang memiliki orentasi untuk 
mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan bersama berdasarkan kebebasan individu, namun 
telah digiring atau terjadi krisis orentasi, yaitu semata-mata untuk mencapai produksi yang 
sebanyak-banyaknya. Bentuk ketimpangan ini akan melahirkan pribadi yang tidak utuh. Untuk 
membentuk pribadi yang utuh perlu manyandingkan antara rasionalitas bertujuan dan 
rasionalitas etika, moral dan spritual Triyuwono (2010).     

Integritas sosial mulai terganggu ketika kebudayaan mulai tergoyahnya indetitas secara 
kolektif, struktur masyarakat berupa anomi dan kepribadian mulai terasingkan . Dan sosialisasi 
seharusnya berlangsung secara intersubjektif untuk mencapai kesepakatan atau konsensus sesuai 
dengan norma atau tradisi. 

KESIMPULAN 
Komunikasiproses audit internal pada perusahan yang diteliti terjadi antara auditor dan 

top manajemen serta dengan auditee.  Komunikasi auditor internal yang diwakili oleh anak dari 
top manajemen dengan top manajemen ada kencenderungan bersifat dialogis. Bentuk 
komunikasi yang bersifat dialogis tidak menjamin informasi yang dibawa menunjukkan relaitas 
yang ada.Hal ini disebabkan sebelum pimpinan auditor internal berkomunikasi dengan top 
manajemen, auditor internal berkomunikasi dengan anggota auditor (bukan anggota 
keluarga).Bentuk komunikasi yang terjadi adalah monologis, akibatnya informasi yang 
diberikan adalah informasi yang syarat kepentingan.

Auditor internal selain komunikasi dengan top manajemen, juga melakukan komunikasi 
dengan auditee (para manajer).Bentuk komunikasi yang terjadi bersifat monologis, artinya 
auditor internal cenderung berkomunikasi searah dengan auditee. Auditor belum menyadari 
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bahwa dirinya dan auditee merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki peran yang sama 
dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Akibat dari bentuk komunikasi yang terbentuk akan mendorong munculnya patologi dari 
dalam diri actor sehingga akan mempengaruhi masyarakat dalam perusahaan.  
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Lampiran 
Tabel.1. Krisis Dalam Dunia Kehidupan Pada Perusahaan “Ojo Dumeh” yang Dirasionalisasi Terus 
Menerus 

Komponen

Struktur 
Kebudayaan Masyarakat Pribadi
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Gannguan 
Pada wilayan

Reproduksi cultural Lunturnya makna 
audit internal 

Berkurangya 
kepercayaan  

Orentasi pada 
materialitas semata

Integrasi social Pudarnya hubungan 
antar bagian  

Individual (tanpa 
solidaritas)

Teraleniasi

Sosialisasi Runtuhnya tradisi Motivasi 
materialitas

Tertekan, tidak ada 
kebebasan

Sumber : data diolah

Tabel 2.Penyebabnya terjadinya Krisis Dunia Kehidupan 
Komponen

Struktur 

Gannguan 
Pada wilayan

Kebudayaan Masyarakat Pribadi

Reproduksi cultural Lunturnya makna 
audit internal
(bergeser fungsi 
yang seharusnya 
tidak hanya 
melakukan kontrol 
terkait dengan 
materialitas, 
namun juga 
konsultatif) 

Berkurangya 
kepercayaan
(  fungsi audit 
kurang dipercaya)

Orentasi pada 
materialitas semata
(materialitas )

Integrasi social Pudarnya 
hubungan antar 
bagian 
( sibuk mencapai 
target masing-
masing, konsensus 
dalam mencapai 
tujuan bersama 
antar bagian tidak 
ada)

unitilatarism Teraleniasi
(pribadi lebih 
indviudlaitistik)

Sosialisasi Runtuhnya tradisi
(solidaritas antar 
aktor mulai luntur) 

Motivasi 
(materialitas, 
mencapai standar 
produksi 
“dewa/malaikat)

Spikopatologi 
(Tertekan, tidak ada 
kebebasan)

Sumber: data diolah 

Tabel .3. Konsep Habermas untuk Mengupas Dominasi Peran Audit Internal
Tahapan Konsep 

Habermas
Aktivitas Tujuannya

1 Human actor Menemukan dan Menganalisis 
pernyataan-pertanyaan aktor dalam 
audit internal tentang interaksi yang 
terjadi dalam proses audit internal 
menurut prespektif auditee dan 
auditor. 

Menemukan bentuk 
interaksi yang terjadi 
sesama aktor. 

2 Tindakan 
Rasionalisasi

Menggambarkan dan mengalisis 
pentingnya tindakan sosial yang 
dilakukan oleh auditor dan auditee 
serta alasan melakukan tindakan 

Menemukan dasar 
rasionalsiasi yang 
digunakan dalam 
membangun 
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tersebut.. komunikasi anatar 
actor. 

3 lifeworld dan 
system 
mechanism

Menemukan dan memahami 
tindakan rasionalisasi yang bersifat 
harmonis dan terintegrasi antar 
fungsi menurut prespektif auditor 
dan auditee.

Menemukan tindakan 
rasionalisasi dari 
auditor dan auditee 
yang harmonis dan  
mampu 
mengintegrasikan antar
fungsi dalam suatu 
perusahaan.

4 Konsep steering
media 

Menemukan  praktek audit internal 
yang lebih didominasi atas money 
dan kekuasaan sehingga akan 
membentuk suatu pola tertentu 
menurut prespektif auditor dan 
auditee .   

Menemukan steering 
media yang digunakan 
dalam membangun 
komunikasi antar actor. 
. 

5 Kritik Melakukan kritik terhadap 
pelaksanaan  audit internal yang 
mungkin didominasi oleh 
kekuasaan dan money dan lain-lain 
sehingga tidak mampu 
menyelaraskan kepentingan semua 
aktor dalam audit internal. Kritik ini 
berdasarkan persepsi auditor dan 
auditee.  Kemudian di lanjutkan 
membangun konsep komunikasi 
emasipatori untuk menyelaraskan 
kepentingan kedua aktor tersebut.

Membangun bentuk 
komunikasi yang baik 
dalam audit internal. 
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Gambar 1. Struktur organisasi

Keterangan : *) = unit yang diteliti
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ABSTRACT

Fiscal decentralization has been a popular topic for 
discussion in regards with development policy. 
Literature studies show that there are links between 
fiscal decentralization and poverty reduction. 
However, the links occurs in different ways among 
countries and local governments. Indonesia is a 
developing country that started its fiscal 
decentralization officially in January 2001.This study 
aims at observing the potential link patterns of fiscal 
decentralization to poverty reduction in Indonesian 
provinces before and in the period of fiscal 
decentralization implementation. 
This study applies a descriptive analysis as a method 
to identify the link pattern of fiscal decentralization to 
poverty reduction in Indonesian context. The link of 

fiscal decentralization to poverty reduction in 
Indonesia is elaborated using the share of 
government budget expenditure on relevant sector to 
total expenditure and the percentage rate of poverty. 
This study shows that there is no clear link pattern of 
fiscal decentralization to poverty reduction in 
Indonesian context. Three links patterns, namely 
positive link, negative link, and no link appear 
differently among provinces. Elaboration at the level 
of each province using various variables is needed in 
order to see the clearer link of fiscal decentralization 
to poverty reduction in Indonesian context.

Keywords: Fiscal Decentralization, Poverty 
Reduction, Indonesia

INTRODUCTION
Since 1980, the needs to shift fiscal responsibility from the national towards sub-

national government have increased in various parts of the world. Many developed countries 
as well as developing countries have embarked upon fiscal decentralization. Different 
countries have different goal in implementing the fiscal decentralization policy. Boex, et.al. 
(2006:v) have identified that in general there are three goals for many fiscal decentralization 
implementation, i.e. 1) to empower local citizens through their local governments; 2) to 
provide more equitable allocation of resources; and 3) to assure the improvement in the 
delivery of key services, such as education and health care. Tanzi (2002) stated that such 
countries like Canada, China, Colombia, Indonesia, Italy, and Spain have pursued the fiscal 
decentralization to increase the role and independence of its sub-national governments. 
Through fiscal decentralization policy, the sub-national governments become more important 
players in the development process. 

In the implementation, fiscal decentralization appears to have influenced several aspects 
of governance in each country. Decentralization in general as well as fiscal decentralization in 
particular has been a popular topic of discussion with regards to development policy. It is 
considered to result in positive and negative impacts on development. Recently, 
decentralization is still an interesting topic of discussion because of its perceived relationship 
to poverty reduction.

Some international studies conducted in selected developing countries establish that the 
relationship between fiscal decentralization and poverty reduction resulted in a relatively 
ambiguous link. Jütting, et.al. (2004:7) discovered that the impact of decentralization on 
poverty is not straightforward. It is generally considered that the usefulness of decentralization 
as a tool for poverty reduction varies distinctly between poor countries on the one side and 
emerging economies on the other side. Other studies have also highlighted that the essence of 
decentralization occurs in particular contexts instead of generally. It means “it may take many 
different forms in different countries at different times” (Bird & Rodriguez, 1999:299).
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Indonesia is a developing country that started its fiscal decentralization program in 
1999. Two main reasons why Indonesia embarked on fiscal decentralization were the 
economic crisis of 1997 and the separatism threats arising from some regions of the country. 
Concerning the first reason, the economic crisis had increased poverty in Indonesia. Fiscal 
decentralization was meant to give local governments wider discretions in allocating their 
budgets for the poverty reduction strategy. Concerning the second reason, Indonesia also 
experienced separatism threats from its regions. Some regions, especially resource-rich 
regions, felt unsatisfied with the central government’s economic policy. Therefore, fiscal 
decentralization in Indonesia that gives local government greater autonomy to manage their 
resources was expected to reduce separatism.

Since 1 January 2001, Indonesia has officially implemented fiscal decentralization. 
Serious challenge still remains for development policy in Indonesia, especially regarding the 
achievement of Millennium Development goal in 2015. It is also a challenge whether fiscal 
decentralization has successfully contributed to the poverty reduction or not. This study 
focuses on finding the potential link pattern of fiscal decentralization to poverty reduction in 
Indonesian context. It takes Indonesia as a case study since it has been the most decentralized 
nation after being under centralized regime for almost 30 years. This study is also focused on 
fiscal decentralization because it is assumed that through fiscal decentralization, the local 
governments can have more opportunity to use their financial resources for more pro poor 
programs.  

THEORETICAL FRAMEWORK AND METHODOLOGY
Fiscal Decentralization

The debate on the impact of fiscal decentralization on the welfare and economic 
development has been continuing. However, decentralization purely for reducing poverty is 
still very rare (UN ECOSOC, 2005: summary page; Steiner, 2005:6; Kaiser, 2006:315). Kaiser 
argued that in implementing decentralization, countries often based on several political factors 
such as democratization, state legitimacy, and center versus sub-national power relation. It 
was also argued by Boex, et.al. (2006:1) that “poverty reduction and economic development in 
developing countries and transition countries have traditionally been approached exclusively 
as a central government challenge.”

In regard with fiscal decentralization, comprehensive analysis on its impact to poverty 
reduction is still very limited (Boex, et.al., 2006:6; Spulveda & Martinez-Vasquez, 2011). 
Theoretical literatures on public finance do not give clear fundamental rationales on the 
linkage. However, it is widely accepted that fiscal decentralization can bring benefits to 
poverty reduction. Literatures that explore the linkage mainly consist of individual journals, 
international organization reports, and empirical studies in particular context. The results show 
positive and negative correlation (Jütting, et.al., 2004:14).

Rondinelli (1980:137) has defined decentralization as a transfer of legal and political 
authority in managing public resources from a central government to its sub-national 
governments. Further, he classified decentralization into three dimensions, namely 
administrative decentralization, political decentralization, and fiscal decentralization. In 
particular, fiscal decentralization can simply be defined as “how and in what way expenditures 
and revenues are organized between and across different levels of government in the national 
polity” UNDP (2005:2). Under fiscal decentralization, local governments have higher 
authority to manage their revenue and spend the money for current and investment 
expenditures (Von Braun & Grote, 2000:3).

The rationale of decentralization can be seen from practical points of view as well as 
from theoretical point of view. From the practical understanding, governments decided to 
decentralize in various ways. The decision can be a top down decision (such as in Russia, 
Spain, Estonia), a bottom up decision (such as in Tanzania, Thailand, Bulgaria), or both 
directions decision (such as in Mexico, India, Indonesia) (Bahl & Martinez-Vasquez, 2006:6).

From the theoretical point of view, several scholars such as Musgrave and Oates have 
argued about the theoretical rationale for decentralization using the theory of fiscal federalism. 
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Fiscal federalism theory highlights that what should remain as central government’s functions 
are stabilization and distribution functions, while allocation function is given to local 
government (Bird, 1999:151). The rationale for assigning the responsibility for local goods 
supply to the local level was given by Wallace Oates (1972) in his Decentralization Theorem. 
According to him, decentralization is better to be implemented when citizen preferences are 
heterogeneous and interjurisdictional spillovers do not exist. When such conditions are not 
met, central government will be better to provide public good and services so that the benefits 
of public service provision will not only reached by certain district or region but also the other 
districts and regions within a country (Wallace Oates, 1972 in Bardhan, 2002:190). 

In his later essay, Oates added that problems of imperfect information and limited 
central governments’ capacity can be considered for implementing decentralization. Local 
governments, which are closer to the citizen of their respective jurisdiction, have better 
knowledge on the local preferences and cost of local public service provision. In addition, 
central governments have limited capacity to provide certain citizen’s preferences in certain 
jurisdictions (Oates, 1999:1123). 

Concerning revenue assigning, most local governments’ revenues come from local taxes 
and user charges. Nevertheless, local governments likely end up with greater expenditure 
responsibilities than their revenue capabilities. Therefore, fiscal federalism theory also 
recognized the importance of intergovernmental grants, which are needed to close the revenue 
gap across different governments’ levels (Bird, 1999:151).

Poverty
With regard to poverty reduction, based on previous practical and theoretical points of 

view, it can be concluded that poverty reduction has not been the main aim for fiscal 
decentralization. However, fiscal decentralization is assumed to have link and channels for 
poverty reduction. 

Figure 1. Potential Links of Fiscal Decentralization to Poverty Reduction: Conceptual Framework 1; 
Source: Spulveda & Martinez-Vazquez, 2011:323

Boex, et.al. (2006:3) pointed out that the definition of poverty has evolved. In the very 
basic sense, poverty has been defined as the lack of condition to fulfill people’s basic needs. 
This definition has evolved covering a wider humanity concept such as capabilities, dignity, 
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autonomy, vulnerability, voice, empowerment, and participation. In “Voices of the Poor”, 
Narayan, et.al. (2000:31) gave an explanation about six areas covering poverty, namely: 
material well-being, psychological aspect, basic infrastructure, illness, schooling, and assets.

Accordingly, the measurement of poverty has been broaden, not only based on income 
but also non-income indicators. Regarding the income indicator, specific definition and 
measurement of poverty has been developed for comparing poverty in the world to achieve the 
millennium development goals. The World Bank uses “US $1 a day” as an international 
common standard to define what poverty means in the World’s poorest countries. Poverty in a 
country then is estimated by converting the US $1 a day poverty line to local currency using 
the latest Purchasing Power Parity (PPP) exchange reductions for consumption taken from 
World Bank estimates. On the other hand, the non-income indicators are such as primary 
education, basic health, and access to social services. The Human Development Index (HDI) is 
usually used as an non-income indicator for measuring the achievement of human 
development that based on life expectancy, educational attainment, and GDP per  capita.

Link of Fiscal Decentralization to Poverty Reduction
The elaboration on the link between fiscal decentralization and poverty reduction is 

based on the framework of thinking that have been discussed by many scholars. The simple 
version of framework, which is described in Figure 1, has been developed in Spulveda & 
Martinez-Vazquez (2011:323). This first framework has been applied for empirical analysis 
using panel data analysis for large sample countries (56 countries) at different stages of 
development over three decades (1971-2000). The study resulted that fiscal decentralization 
brought significant effect to on poverty. In this case, the fiscal decentralization on one side 
appears to increase the used poverty indicators. However, on the other side, fiscal 
decentralization appears to reduce income inequality.

Figure 2 Potential Links of Fiscal Decentralization to Poverty Reduction: Conceptual Framework 2; Source: 
Ahmed, 2013:37

Recent study from Ahmed (2013) discussed multiple and more complex channels of 
poverty reduction through fiscal decentralization as can be seen in Figure 2. Ahmed explained 
that fiscal decentralization system basically runs under the combination of four elements, i.e. 
expenditure decentralization, revenue decentralization, intergovernmental fiscal transfers and 
borrowing authority. Each of them brings its own impact on poverty directly and indirectly 
through other factors. Through the channels, fiscal decentralization is expected to have 
positive impact on poverty reduction, improved efficiency, and better public services for the 
poor such as health, education, water and sanitation, local infrastructure, agriculture, irrigation 
and rural development. In addition, poverty is indirectly influenced by other socioeconomic 
factors including macroeconomic stability, social, political system of the country, market 
arrangement, institutional setting, democratization and demographic configuration. Within the 
political economy framework, fiscal decentralization is expected can increase the participation 
of the poor, promotes the culture of accountability and governance, and enhances the chance 
of the selection of pro-poor investments.
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Put simply, fiscal decentralization can be channeled to poverty reduction through the 
assigning of expenditure responsibility and revenue raising power to local governments. As 
also summarized in the finding of Bird, et.al. (1995): “Spending and revenue decisions need to 
be more decentralized to ensure that the poverty alleviation policies adopted reflect the 
preferences, needs, and fiscal abilities of different regions of the country. The nature of that 
decentralization depends on the country.” 

The patterns on the links between fiscal decentralization and poverty reduction were 
found in the literature study Jütting, et.al. (2004:14). Firstly, positive link (fiscal 
decentralization contributes to poverty reduction). Somewhat positive link was also found in 
the case of Ghana (Von Braun & Grote, 2000). Secondly, negative link (fiscal decentralization 
does not contribute to poverty reduction). It was found in the case of China when the 
correlation between fiscal decentralization and provincial growth was evaluated in 1995s 
(Zhang & Zou, 1996). Nevertheless, it is assumed that there is also no link between fiscal 
decentralization and poverty reduction. Poverty can reduce without any influence from fiscal 
decentralization.

This study follows the framework of thinking from Eckardt (2008). He measured the 
impact of decentralization reforms on local governments’ performance and public service 
delivery in Indonesia. Referring to that study, the hypothesis that spending levels and structure 
of expenditures have impacts on the performance of local governments is connected to the 
performance of local government in conducting poverty reduction strategies.

This study applies a descriptive analysis as a method of analysis. Due to data limitation, 
the analysis in this study is applied to 26 provinces in Indonesia. Further, the average ratio of 
government budget expenditure on relevant sector to total expenditure before fiscal 
decentralization (1996-2000) and in the period of fiscal decentralization (2001-2009) is analyzed 
in line with the average percentage rate of poverty. As widely known, the fiscal decentralization 
in Indonesia was designed to strengthen the local government expenditure capacity. Therefore, 
the variable of fiscal decentralization in this study is represented by local government 
expenditure capacity, specifically local government expenditure on education and on health. On 
the other side, poverty reduction is measured by the rate of poverty. This analysis uses 
secondary data from Indonesian Statistics Bureau (Badan Pusat Statistik-BPS), Ministry of 
Finance Republic of Indonesia (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-DJPK), The 
National Team for The Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) and other relevant sources.

In the data analysis, firstly, the trend of national poverty in Indonesia is analyzed using 
several indicators of poverty, namely 1) the percentage rate of poverty; 2) poverty gap index 
(P1) and poverty severity index (P2); and 3) Human Development Index. Secondly, the proxy of 
fiscal decentralization is determined. Fiscal decentralization is represented by budget allocation 
on the sectors which are suggested can influence the poverty reduction. In many literatures, two 
sectors which considered particularly relevant to poverty reduction are education and health 
sectors (Von Braun & Grote, 2000:19; Dethier, 2004:9). 

Table 1 Operational Definition of Link Pattern of Fiscal Decentralization to Poverty Rate

Source: Operational definitions are developed from various sources

In order to see the contribution of fiscal decentralization to poverty reduction in 
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Indonesia, this study analyzes the trend of provincial government expenditure on the education 
and health sectors. Following the study of Eckardt (2008:10), the higher level of expenditure in 
health and in education sectors is expected to increase performance in reducing the rate of 
poverty in Indonesia. Thirdly, the trend of provincial poverty rate in Indonesia is explored. 
Fourthly, the average percentage of poverty number is compared to the average ratio of 
expenditure on education sector and on health sector to total local governments’ expenditure. It 
is expected that the relationships between the provincial government expenditure on both sectors 
and the movement of rate of poverty will result in positive link that is the increasing of 
provincial government expenditure on both sectors is accompanied by the reducing number in 
rate of poverty. In detail, the operational definition of link pattern of fiscal decentralization to 
poverty rate in this study is presented in Table 1.

RESULT AND ANALYSIS
The Trend of Poverty in Indonesia

Poverty has been one of serious problems in Indonesia. Nevertheless, the government has 
made positive progress in dealing with it. The poverty trend in Indonesia, as depicted in Figure 
3, experienced rapid declining trend since 1976 until prior to the economic crisis of 1996. It had 
declined from 40.1 percent to 11.34 percent. Unfortunately, the economic crisis in 1997 made 
the percentage of poverty in Indonesia to rise and reach its peak level of 23.4 percent in 1999. 
Two years later, Indonesia has formally embarked in the fiscal decentralization. In this process, 
Miranti, et.al. (2013) mentioned the period of 2001-2005 as early stage and since 2005 as full 
implementation of fiscal decentralization. Since 2003, the poverty levels were back to the level 
before the crisis that was 17.4 percent. This number kept decreasing until 2005 and tended to 
increase again in 2006 because of the increase in rice prices (World Bank, 2006:v). In the last 
years, the poverty level kept decreasing gradually. 

Based on Figure 3, during the period of 1999 to 2013, there is a significant decrease in the 
percentage of poverty rate in Indonesia. It is decreasing from 23.4 percent to 11,47 in 2013. The 
following analysis will try to elaborate whether that condition appears as an effect of fiscal 
decentralization policy or not.

Figure 3 Poverty Trend in Indonesia, 1976-2013, Source: The World Bank, 2006:iv; BPS, various years 
(processed); TNP2K

The Link of Fiscal Decentralization to Poverty Reduction in Indonesia
The analysis on the difference between average ratio of education expenditure to total 

governments’ expenditure and average ratio of health expenditure to total governments’ 
expenditure as a proxy of fiscal decentralization and the condition of average rate of poverty will 
be discussed in this part. The analysis is carried out by comparing the condition before and in 
the period of fiscal decentralization era using a statistical test (Paired Sample Test) as presented 
in Table 2. 
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Table 2 Result of Paired Samples Test

Source: Data processing, 2014

It is interesting to discover that in general, the local governments of Indonesia 
experienced a decrease in their ratio of the education expenditure to total expenditure before and 
in the period of fiscal decentralization. However, at the same time, they experienced an increase 
in their ratio of health expenditure to total expenditure. 

Simple analysis on average ratio of education expenditure to total expenditure of 
Indonesian provinces shows that there is a slightly decreasing number of it before fiscal 
decentralization (1996-2000) and in the period of fiscal decentralization (2000-2009). The 
number is decreasing from 8.7 percent to 6.5 percent. The result of Paired Sample Test also 
shows that the difference of its average ratio is statistically significant. The significance level is 
0.000. The decreasing number of average ratio of education expenditure to total expenditure 
before and in the period of decentralization era is thought to occur because in the local 
government expenditure for education sector, the proportion of expenditure for personnel is 
bigger than the proportion of expenditure for education service.  

On the other side, there is an increasing number of average ratio of health expenditure to 
total governments’ expenditure between the two periods, that is increasing from 4.3 percent to 
9.1 percent. The result of Paired Sample Test shows that the difference of its average ratio is 
statistically significant. The significance level is 0.000. As understood, since the implementation 
of fiscal decentralization, there were few provinces that increase their health expenditure to 
support the program of health insurance in their area.

Simple analysis on average percentage of poverty rate of Indonesian provinces shows that 
there is a slightly decreasing number of it before fiscal decentralization (1996-2000) and in the 
period of fiscal decentralization (2000-2009), that is decreasing from 18.9 percent to 17.35 
percent. However, the result of Paired Samples Test shows that the difference of average 
poverty rate between the two periods is not statistically significant. The significance level is 
0,156. This condition is thought to occur due to the portion of expenditure on personnel and 
routine expenditure of local government that are still high. The analysis of Ministry of Finance 
(DJPK, 2010 & 2013) for the Local Governments’ Budget (APBD) 2007-2013 mentioned that 
the portion of expenditure on personnel to APBD is still approximately 45 - 60 percent. This 
condition might bring implication for the minimum allocation of direct expenditure for poverty 
reduction. 

In order to simply understand the potential pattern link of fiscal decentralization to 
poverty reduction, the condition of average ratio of education expenditure to total expenditure, 
average ratio of health expenditure to total expenditure, and average poverty rate are depicted in 
Table 3. 

It can be observed that in general, there is no clear pattern link of fiscal decentralization to 
poverty rate in Indonesian provinces. This condition is in line with previous research that was 
conducted by Jütting, et.al. (2004:7). As mentioned before, he found that the impact of 
decentralization on poverty is not straightforward. 

In detail, as found by Bird & Rodriguez (1999:299), the link of fiscal decentralization to 
poverty reduction may occur in particular contexts instead of generally. This also occurs in the 
case of Indonesia (Table 4). The link pattern of fiscal decentralization and poverty reduction in 
one province appears differently to the others. The link pattern of fiscal decentralization and 
poverty reduction in each province in Indonesia consist of 3 link pattern, namely positive link, 
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negative link, as well as no link. 
In this context, a province is said to have a positive link when the increase in average ratio 

of education expenditure to total expenditure and the average ratio of health expenditure to total 
expenditure is accompanied by the increase in the average rate of poverty. There are only three 
provinces in Indonesia which have such link, i.e. Jawa Timur, Kalimantan Barat, and Sulawesi 
Utara. The others have somewhat positive link (Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, 
Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, and Papua).

In this context, a province is said to have a positive link when the increase in average ratio 
of education expenditure to total expenditure and the average ratio of health expenditure to total 
expenditure is accompanied by the increase in the average rate of poverty. There are only three 
provinces in Indonesia which have such link, i.e. Jawa Timur, Kalimantan Barat, and Sulawesi 
Utara. The others have somewhat positive link (Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, 
Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, and Papua). 

On the other side, a province is said to have negative link when the increase in average 
ratio of education expenditure to total expenditure and the average ratio of health expenditure to 
total expenditure is accompanied by the decrease in the rate of poverty. Somewhat negative link 
tends to occur in Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, 
Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. 

In the case of no link pattern, there is also one province in Indonesia which experienced it. 
Jawa Barat seems have no link since the decrease in average number of poverty rate occurs at 
the same time with the decrease in average ratio of education expenditure to total expenditure 
and the average ratio of health expenditure to total expenditure.

Table 3 Link Pattern of Fiscal Decentralization and Poverty Rate in Indonesian Context

Sources: BPS, various years; DJPK, various years
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*Pairs of cell with number in red colour show one of three conditions: an increasing average education 
expenditure/total expenditure or an increasing average health expenditure/total expenditure or a decreasing 
average poverty rate.   

It is interesting to investigate why such situation tends to occur in Indonesia. There are 
several factors which can influence. It can be investigated from the system level, the 
organizational level, and individual level. Firstly, the “by default” system of fiscal 
decentralization in Indonesia has influenced the performance of government in conducting its 
basic responsibilities in the early years of decentralization implementation. The fulfillment of 
local governments’ responsibilities based on fiscal federalism theory has not yet met due to 
institutional preparation. The poverty reduction was not the main aim of fiscal decentralization 
in Indonesia. The formulation of poverty reduction strategy has not yet related to pro-poor 
budgeting. 

Table 4 Results of Link Pattern of Fiscal Decentralization and Poverty Rate in Indonesia Provinces
Source: Result of analysis, 2014

Secondly, in the organization level, the implementation of fiscal decentralization has not 
yet well-managed. It is assumed that the proportion of budget still tends to be allocated on 
organizational necessities such as personnel expenses, maintenance expenses, etc. This will 
influence the budget allocation for pro-poor programs. Moreover, the decision making process 
in the sub-national government in Indonesia still not based on appropriate monitoring and 
evaluation system in planning and budgeting. 

Thirdly, in the individual level, many personnel in sub-national governments in Indonesia 
are still lacking capacity in the financial management and budget allocation. The parliament’s 
members who approve the budget also still lacking capacity in the budget allocation and put 
poverty reduction effort as a budget priority. This will influence the implementation of poverty 
reduction strategy. Therefore, although in theory, through fiscal decentralization, the 
governments become closer to the citizen to fulfill citizens’ need. Nevertheless, the citizen still 
could not reach the potential benefit of basic needs, including some poverty alleviation 
programs.

CONCLUSION
In this study, the potential link between fiscal decentralization and poverty reduction is 

applied to the case of provincial governments in Indonesia. Based on the framework of thinking 
that the expenditure levels and structure of expenditure as part of fiscal decentralization has 
impacts on the government’s performance, this study applies the expenditure on public health 
sector and on education sector as the potential link between fiscal decentralization and poverty 
reduction in the case of Indonesia. 
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This study shows that there is a slightly decreasing number of average percentage of 
poverty rate of Indonesian provinces before fiscal decentralization and in the period of fiscal 
decentralization. However, based on the Paired Sample Test, the difference of average 
percentage of poverty rate of Indonesian provinces in those periods is not statistically 
significant. This condition is thought to occur because the allocation of direct expenditure for 
poverty reduction is still minimal. 

Simple data analysis is also conducted to see the relationship between fiscal 
decentralization and poverty reduction. The average ratio of expenditure on public health sector 
and expenditure on education sector before fiscal decentralization and in the period of fiscal 
decentralization are compared to the average percentage of poverty number in those two periods 
as well. It is found that in general there is still no clear pattern on the links between fiscal 
decentralization and poverty reduction in Indonesia.

Among all provinces in Indonesia that includes in this study, the reducing in the average 
rate of poverty which is accompanied by the increasing in the average percentage of expenditure 
on public health sector or on education sector tends to occur only in the case of Jawa Timur, 
Kalimantan Barat, and Sulawesi Utara. The link in one province and in one sector is occurred 
with different way in other provinces and in other sectors. In other words, it is occurred only in 
case by case. 

In general, this is a preliminary study based on literatures review and simple data analysis. 
More comprehensive analysis using several variables and field survey would enrich the finding 
and the elaboration on such case. It is considered that there are still limitations and weaknesses 
in this study. Firstly, this study is conducted only based on simple data analysis. More statistical 
analysis is needed. Secondly, due to data accessibility, the data analysis only covers a few years. 
Sufficient time series data and recent data on development expenditures which are broke down 
until the level of public health sector and education sector is not yet obtained. 

In the future, this study needs further elaboration since the increase of spending on 
expenditure and health are not enough to reduce poverty. In addition, the effectiveness of the 
spending also depends on the target. For example, in the education sector, the allocation of 
spending on the primary education is assumed to have different impact on poverty reduction 
than the allocation of spending on the higher education. Therefore, the role of expenditure on 
education and health to reduce poverty should be carefully assessed in order to see its impact on 
different levels.
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ABSTRAK

Peneliti termotivasi untuk menganalisis 
karakteristik tujuan anggaran, perilaku, sikap, 
dan pengaruhnya terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, 
dengan alasan bahwa penelitian yang berkaitan 
dengan analisis karakteristik tujuan anggaran, 
perilaku, sikap, dan pengaruhnya terhadap 
kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten 
Maluku Tengah sepengetahuan peneliti belum 
pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini 
diharapkan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh karakteristik tujuan anggaran  
terhadap kinerja  aparat pemerintah daerah 
Kabupaten Maluku Tengah dan untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh perilaku 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 
Kabupaten Maluku Tengah, serta mengetahui 
apakah ada pengaruh sikap terhadap kinerja 

aparat pemerintah daerah Kabupaten Maluku 
Tengah. Hasil analisis uji statistik secara parsial 
terhadap variabel karakteristik tujuan anggaran 
berpengaruh negative dan signifikan, artinya 
jika variabel ini tidak diperhatikan maka, akan 
menurunkan kinerja aparat pemerintah 
kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya variabel 
perilaku berpengaruh positif dan signifikan, 
terhapa kinerja aparat pemerintah kabupaten 
Maluku Tengah. Sedangkan  variabel sikap 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
aparat pemerintah kabupaten Maluku Tengah. 
Hasil analisis uji statistik secara simultan ketiga 
variabel bebas tersebut tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah 
kabupaten Maluku Tengah.

Kata kunci : karakteristik tujuan anggaaran, 
perilaku, sikap, kinerja

PENDAHULUAN
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan untuk penganggaran 
adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). 
Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan 
mengandung nuansa politik yang tinggi. Anggaran sektor publik merupakan instrumen 
akuntabilitas atas pengelolaan dan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai 
dengan uang publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan 
pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil 
kerja atau ouput dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP RI Nomor 58 
Tahun 2005). Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu 
yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan 
Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD 
yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam 
penyusunan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan upaya 
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala 
daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Tingkat pencapaian 
atau kinerja pelayanan yang direncanakan tahun anggaran pada dasar merupakan tahapan dan 
perkembangan pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka 
panjang.

Peneliti termotivasi untuk menganalisis karakteristik tujuan anggaran, perilaku, sikap, dan 
pengaruhnya terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan 
alasan bahwa penelitian yang berkaitan dengan analisis karakteristik tujuan anggaran, perilaku, 
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sikap, dan pengaruhnya terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah 
sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Penelitian ini diusahakan untuk menganalisis 
apakah karakteristik tujuan anggaran, perilaku, sikap, dan pengaruhnya terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam menyusun rencana anggaran, 
melaksanakan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.

Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Apakah ada pengaruh karakteristik tujuan anggaran  terhadap kinerja  aparat pemerintah 
daerah Kabupaten Maluku Tengah.

2. Apakah ada pengaruh perilaku terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten 
Maluku Tengah.

3. Apakah ada pengaruh sikap terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Maluku 
Tengah.

Untuk mendapatkan pengayaan pemahaman yang lebih mendalam dibalik pengaruh 
karakteristik tujuan anggaran, perilaku, dan sikap terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 
Kabupaten Maluku Tengah, maka penelitian ini akan dilengkapi dengan telaah kualitatif. 

Manfaat Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
a. Dapat memberikan tambahan informasi dan menimbulkan inisiatif untuk penelitian-

penelitian di bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik pada masa yang akan datang
b. Dapat menjadi salah satu sumber dalam pengembangan Bidang Akuntansi Sektor 

Publik Khususnya pada anggaran 
2. Manfaat Praktis

a. Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam menilai sikap, 
perilaku, dan kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah dalam 
penyusunan rencana anggaran yang nantinya akan ditetapkan menjadi APBD 
Kabupaten Maluku Tengah.

b. Sebagai salah satu informasi bagi aparat pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah 
dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah agar memahami 
tujuan dari anggaran tersebut

c. Sebagai salah satu masukan bagi kepala Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor dalam 
menggunakan fungsi penyusunan anggaran agar dapat memperhatikan tujuan dari 
Rencana Anggaran Satuan Kerja yang berpedoman pada kebijakan umum dan plafon 
sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari bulan Maret sampai dengan 
bulan Agustus 2014. Aparat pemerintah daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah 
aparat pemerintah daerah yang ada di bawah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu 
Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian pada kantor Sekretaris Daerah. Batasan pemilihan 
obyek penelitian ini disebabkan oleh beberapa alasan : (1) Aparat pemerintah daerah yang ada 
di Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian adalah yang membuat Rencana Anggaran Satuan 
Kerja (2) Aparat tersebut yang menyusun anggaran, melaksanakan anggaran dan 
mempertanggungjawabkan anggaran.

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah yang ada di bawah 

Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian 
pada kantor Sekretaris Daerah. Batasan pemilihan obyek penelitian ini disebabkan oleh 
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beberapa alasan : Pertama, Aparat pemerintah daerah yang ada di Dinas, Badan, Kantor dan 
Kepala Bagian adalah yang membuat Rencana Anggaran Satuan Kerja. Kedua, Aparat tersebut 
yang menyusun anggaran, melaksanakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran.
Jumlah populasi sebanyak 32 yaitu Dinas 14 responden, Badan 6 responden, kantor 4
responden, dan kepala bagian sebanyak 8 responden. Mengingat jumlah responden yang diteliti 
dapat terjangkau, maka responden tersebut dapat digunakan semuanya dalam penelitian ini. 

Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik angket/kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden. Untuk mendapatkan data dibuatkan kuesioner dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan secara berstruktur  yang mana responden dibatasi dalam memberikan 
jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja. Penyebaran kuesioner terhadap responden 
dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Sekretaris Daerah setempat.

2. Dokumentasi yaitu pengembilan data dan informasi tentang aparat pemerintah daerah 
Kabupaten Maluku Tengah. 

3. Wawancara. Di samping itu, untuk memperoleh jawaban yang konkret sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa 
informan terkait dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Hasil wawancara ini 
diharapkan dapat menunjang hasil penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil mendekati 
keadaan yang sebenarnya. 

Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk menemukan apakah ada pengaruh dari 

karakteristik tujuan anggaran, perilaku, dan sikap terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 
Kabupaten Maluku Tengah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 
regresi berganda yaitu suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel 
independen, hubungan antara kedua variabel. Adapun bentuk matematis analisis regresi 
berganda sebagai berikut:
Υ = a + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + e
Di mana :
Y   =  Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
X1 =  Karakteristik Tujuan Anggaran
X2 =  Perilaku
X3=  Sikap
a =  Konstanta
b 1 - b3 = Koefesien regresi Variabel bebas.
e  = error/faktor pengganggu
Pengolahan data menggunakan  bantuan software SPSS windows versi 20.

HASIL PENELITIAN
Sebagaimana yang telah ditampilkan pada bagian depan bab pendahuluan bahwa tujuan 

penelitian  ini adalah untuk  mengetahui  apakah ada pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, 
Perilaku, dan Sikap terhadap  Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Kota 
Masohi. Analisis kuantitatif yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan adalah 
model analisis regresi linear berganda dan selanjutnya akan dijelaskan secara diskriptif analisis 
pembuktian pengaruh dan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.  
Pembuktian ini dimaksudkan untuk menguji variasi dari model regresi yang digunakan dalam 
menerangkan pengaruh variabel karakteristik tujuan anggaran, perilaku, dan sikap (variabel 
bebas X1,X2, dan X3) terhadap variabel kinerja aparat (variabel terikat,Y) dengan cara menguji 
kemaknaan dari koefisien regresinya. Hasil perhitungan dengan menggunakan model regresi 
berganda diperoleh dengan nilai koefisien regresi ketiga variabel yang mempengaruhi kinerja 
aparat. Pengolahan data penelitian menggunakan program SPSS versi  20 for windows untuk 
mengetahui besaran nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
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terikat (uji t) maupuan secara simultan (uji F) pada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan 
yakni alpha 5%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rekap hasil uji regresi  variabel Karakteristik Tujuan Anggaran, Perilaku dan Sikap terhadap 
Kinerja Aparat.

Variabel Bebas Koefisien 
regresi

Sig. Ket.

Karakstik Tujuan 
Anggaran (X1)

-0,306 0,025 Signifikan

Perilaku (X2) 0,329 0,042 Signifikan
Sikap (X3) 0,077 0,624 Tidak signifikan 
Konstanta =   4,427     F =   2,413, sig. 0,091     R=0,481  R2 =0,232

Sumber :  Tabel Model Summary, ANOVA, Coefficients

Dari   Tabel di atas menunjukkan bahwa  nilai  koefisien regresi variabel bebas  atau nilai 
b dari masing-masing  variabel bebas  yang mempengaruhi kinerja aparat adalah  masing-
masing  untuk  Karakteristik Tujuan Anggaranj(X1)   sebesar -0,306,  Perilaku(X2) sebesar 
0,329, dan  untuk Sikap(X3)  sebesar 0,077. Sedangkan nilai     konstanta sebesar  4,427. Nilai 
sig simultan sebesar 0,091, nilai korelasi sebesar 0,481,dan nilai koefisien determinasinya 
sebesar 0,232.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas,   maka   estimasi  model  regresi dapat  
diformulasikan dalam persamaan regresi berganda seperti  berikut:
Y  =  4,427 + (-0,306)X1  + 0,329X2 + 0,077X3+ e   

Selanjutnya dilakukan uji statistik untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 
bermakna dari variabel bebas karakteristik tujuan anggaran (X1), perilaku (X2), dan sikap (X3) 
terhadap variabel terikat yakni kinerja aparat pemerintah kabupaten Maluku Tengah (Y) yang 
ada di bawah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Dinas, Badan, Kantor dan 
Kepala Bagian pada kantor Sekretaris Daerah sebanyak 28 SKPD.  

Dari hasil analisis kuantitatif yang telah tersaji pada Tabel 5.6. menunjukkan bahwa 
model regresi yang ada invalid digunakan dalam analisis struktural. Indikatornya adalah nilai 
signifikansi F- hitung sebesar 0,091 lebih besar dari pada taraf signifikansi yang digunakan 
yakni 0,05. Berarti secara simultan ketiga variabel bebas tersebut tidak berpengaruh signifikan 
terhadap  variabel kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan nilai 
koefisien determinasi hanya sebesar 0,232 atau 23,2%. Ini menunjukkan bahwa kinerja aparat 
pemda kabupaten Maluku Tengah sebesar 23,2% ditentukan atau dijelaskan oleh karakteristik 
tujuan anggaran, perilaku, dan sikap. Sisanya sebesar 72,8% ditentukan atau dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Variabel Karakteristik Tujuan Anggaran

Dari acuan teoritis, Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan  
pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam 
satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang disetujui oleh Legislatif Daerah. 

Berdasarkan pengujian indikator dan instrument dengan menggunakan uji validitas dan 
uji reliabilitas terhadap jawaban responden atas delapan instrumen variabel karakteristik tujuan 
anggaran yang digunakan dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh indikator
dan instrumennya dinyatakan valid dan reliabel. Artinya pengambilan data primer melalui 
pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada aparat pemda kabupaten Maluku Tengah pada 
setda Maluku Tengah dapat direspon dengan baik dan benar sesuai dengan persepsi mereka 
masing-masing. Atas dasar nilai kesahian dan keandalan yang diperoleh setiap instrumen dari 
indikator karakteristik tujuan anggaran tesebut, maka penelitian ini dapat dilanjutkan.
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Kemudian dari hasil analisis diskriptif tanggapan responden terhadap instrument-
instrumen karakteristik tujuan anggaran, ternyata ada beberapa instrumen yang menurut mereka 
tidak setuju seperti pada instrument keempat yaitu rencana anggaran tidak akan ditetapkan 
sampai aparat merasa puas, pada instrument ketujuh beberapa responden menyatakan tidak 
setuju jika pendapat aparat tidak dipertimbangkan dalam proses penyusunan anggaran, artinya 
dengan kata lain bahwa pendapat mereka selalu dipertimbangkan dalam proses penyusunan 
anggaran. Selanjutnya sebagian aparat sangat tidak setuju atas instrument kedelapan yaitu, 
karena kendala waktu, aparat sering menetapkan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana 
anggaran satuan kerja. Ini artinya faktor waktu tidak merupakan kendala bagi aparat untuk 
menetapkan anggaran yang sesuai dengan rencana anggaran satuan kerjanya. Pada sisi yang lain 
anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja diharapkan akan mempengaruhi 
perilaku dari aparatur daerah dalam partisipasi penyusunan anggaran, pelaksanaan 
anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. 

Tanggapan positip dari sebagian aparat pemda Kabupaten Maluku Tengah menyatakan 
setuju atas instrument pertama yaitu saya memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses 
penyusunan rencana anggaran dan mereka sangat setuju atas beberapa intrumen yang diajukan, 
seperti saya secara aktif terlibat dalam proses perencanaan bottom up, sehingga memotivasi saya 
bekerja sesuai dengan tujuan Pemda Kabupaten Maluku Tengah. Pada istrumen selanjutnya 
mereka setuju bila melibatkan staf yang memberikan kontribusi positif pada saat penyusunan 
rencana anggaran, dan mereka setuju pendapat mereka diterima ketika menetapkan rencana 
anggaran satuan unit kerja.

Implikasi hasil kajian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan terhadap peningkatan 
kinerja bagi aparat pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah meskipun hasil temuan 
analisis statistik membuktikan bahwa faktor karakeristik tujuan anggaran berpengaruh negative 
tetapi sangat signifikan terhadap kinerja aparat pemda kabupaten Maluku Tengah. Dengan 
demikian apabila faktor karakteristik tujuan anggaran dengan segala instrumennya tidak 
diperhatikan oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah melalui Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, maka kemungkinan besar dapat menurunkan kinerja dari seluruh pegawai yang ada 
pada setda kabupaten Maluku Tengah. Di samping itu masih banyak indikator lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini terkait dengan faktor karakteristik tujuan anggaran. 

Variabel Perilaku
Sesungguhnya perilaku terjadi karena suatu determinan tertentu. Determinan ini bisa 

dari lingkungan, dari dalam diri individu dan dari tujuan/nilai suatu obyek. Jika dikaitkan 
dengan anggaran, maka perilaku itu muncul disebabkan tujuan atau nilai suatu obyek 
anggaran tersebut. Perilaku ini dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda yaitu sisi fungsional 
atau positif dan sisi disfungsional atau negatif. Irvine (1978) yang dikutip oleh Indriani (1993) 
mengemukakan aspek perilaku fungsional yang diakibatkan oleh sistem anggaran yang dilihat 
dari unsur perencanaan dan pengendalian atau sebaliknya.

Namun pada penelitian ini variabel perilaku yang diteliti hanya bertalian dengan perilaku 
aparat dan pengusulan rencana anggaran dengan menggunakan beberapa indikator melalui 
instrumennya. Hasil pengujian instrument dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas 
terhadap jawaban responden atas tiga belas instrumen variabel perilaku yang digunakan dalam 
penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh instrument dinyatakan valid dan reliabel. 
Artinya pengambilan data primer melalui pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada aparat 
pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah setda kabupaten Maluku Tengah dapat 
direspon dengan baik dan benar sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Atas dasar nilai 
validitas dan reliabilitas yang diperoleh setiap instrumen dari indikator variabel perilaku tesebut, 
maka penelitian ini dapat dilanjutkan.

Berikutnya dari hasil analisis diskriptif tanggapan responden terhadap instrument-
instrumen variabel perilaku, ternyata ada beberapa instrumen yang menurut mereka tidak setuju 
atas instrument pernyataan pertama yaitu saya mulai menyiapkan usulan anggaran pada unit 
kerja saya sebelum saya bertanya dan tidak setuju atas instrument pernyataan ketujuh  yaitu saya 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 A.L. Tuasamu; A.R. Latuconsina; hal 53-60

58 Paper-EMA005- Analisis Karakteristik Tujuan …

sulit membuat usulan anggaran untuk unit kerja saya. Sedangkan sebagian besar responden 
menyatakan sangat setuju dan setuju atas sebelas instrument lainnya, seperti antara lain ; saya 
bekerja dengan bawahan saya dalam menyiapkan usulan anggaran pada unit kerja saya, saya 
bekerja dengan staf keuangan dalam menyiapkan usulan anggaran unit kerja saya, saya 
mengkonsultasikan faktor khusus yang akan dimasukkan dalam proses usulan anggaran, dan 
rencana anggaran memungkinkan saya untuk lebih fleksibel, inovatif, lebih baik, dan lebih 
sukses sebagai seorang pemimpin. Ini dapat dimaknai bahwa sebagian besar aparat pemerintah 
daerah kabupaten Maluku Tengah menyetujui semua instrument variabel perilaku yang diajukan 
dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja mereka. 

Dengan demikian apabila faktor perilaku dengan segala instrumennya dapat diperhatikan 
oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
maka kemungkinan besar dapat meningkatkan kinerja dari seluruh pegawai yang ada pada setda 
kabupaten Maluku Tengah. Ini dapat dibuktikan denga hasil uji statistik bahwa faktor perilaku 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat. Di samping itu masih banyak 
indikator lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini terkait dengan faktor perilaku aparat.

Variabel  Sikap
Pada penelitian ini variabel sikap yang diteliti hanya bertalian dengan kesempatan, 

tanggapan, keadilan, hubungan kerja, dan penghargaan dengan menggunakan dua belas 
instrumennya. Hasil pengujian instrument dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas
terhadap jawaban responden atas dua belas instrumen variabel sikap yang digunakan dalam 
penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh instrument dinyatakan valid dan reliabel. 
Artinya pengambilan data primer melalui pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada aparat 
pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah setda kabupaten Maluku Tengah dapat 
direspon dengan baik dan benar sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Atas dasar nilai 
validitas dan reliabilitas yang diperoleh setiap instrumen dari indikator variabel perilaku tesebut, 
maka penelitian ini dapat dilanjutkan.

Berikutnya dari hasil analisis diskriptif tanggapan responden terhadap instrument-
instrumen variabel sikap, ternyata ada beberapa instrumen yang menurut mereka tidak setuju 
atas instrument pernyataan pertama samapi ketiga dan ketujuh, sedangkan beberapa responden 
menyatakan sangat tidak setuju atas pernyataan instrument kesebelas yaitu saya memperoleh 
penghargaan karena mengerjakan pekerjaan dengan baik. Ini bermakna sebagian aparat yang 
bekerja dengan baik tetapi mereka tidak pernah memperoleh penghargaan dari atasan 
langsungnya. Sedangkan dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa faktor sikap tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemda kabupaten Maluku Tengah.

Implikasi hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa apabila faktor sikap dari aparat 
dengan segala instrumennya dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah kabupaten Maluku 
Tengah melalui berbagai peraturan kepegawaian dan kedinasan pada masing-masing Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, maka sikap mereka dapat meningkatkan kinerja pada setda kabupaten 
Maluku Tengah. Di samping itu masih banyak indikator lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini terkait dengan faktor sikap aparat.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan diskripsi hasil penelitian yang direkap dari jawaban responden pada masing-

masing variabel penelitian dan hasil analisis statistiknya dapat disimpulkan bahwa : 
1. Persepsi responden terhadap Karakteristik Tujuan Anggaran melalui delapan instrument 

pernyataan yang diajukan yaitu mereka setuju adanya pengaruh karakteristik tujuan anggaran 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah.

2. Persepsi responden terhadap Perilaku melalui tiga belas instrument pernyataan yang diajukan 
yaitu mereka sangat setuju adanya pengaruh yang kuat dari perilaku terhadap kinerja aparat 
pemerintah kabupaten Maluku Tengah.
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3. Persepsi responden terhadap Sikap melalui dua belas instrument pernyataan yang diajukan 
yaitu mereka setuju adanya pengaruh Sikap terhadap kinerja aparat pemerintah kabupaten 
Maluku Tengah.

4. Hasil analisis uji statistik secara parsial terhadap variabel karakteristik tujuan anggaran 
berpengaruh negative dan signifikan, artinya jika variabel ini tidak diperhatikan maka, akan 
menurunkan kinerja aparat pemerintah kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya variabel 
perilaku berpengaruh positif dan signifikan, terhapa kinerja aparat pemerintah kabupaten 
Maluku Tengah. Sedangkan  variabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
aparat pemerintah kabupaten Maluku Tengah. 

5. Hasil analisis uji statistik secara simultan ketiga variabel bebas tersebut tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah kabupaten Maluku Tengah.

6. Diharapkan kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah dapat ditingkatkan 
bukan saja dari aspek karakterisik tujuan anggaran,   perilaku, dan sikap saja, tetapi 
diupayakan dapat melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, loyal dan bertanggung jawab 
atas perannya sebagai abdi Negara yang dapat memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat. 

7. Diharapkan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dapat 
menambah variabel bebas lain yang mampu menentukan kinerja aparat pemerintah daerah 
kabupaten Maluku Tengah ke depan. 
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ABSTRAK 

Ovari merupakan organ reproduksi 
primerpenghasil oosit dan hormon dimana 
perkembangan oosit terjadi didalam folikel
ovari.EGF berperan dalammeningkatkan 
proliferasi dan diferensiasi sel granulosa 
menjadiselkumulus.Peningkatan EGF secara in-
vitro menunjukkan peningkatan tingkat maturasi 
oosit yang mencapai M-II.Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh EGF 
terhadap profil protein ovarium pada mencit 
(Mus musculus). Pemberian EGF dilakukan 

secara peritoneal setelah mencit mengalami tiga 
kali siklus estrus dengan konsentrasi 0 ng/ml, 50 
ng/ml, 100 ng/ml, dan 200 ng/ml. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemberian EGF 
memunculkan pita protein baru dengan berat 
molekul 36,41 kDa. Didugamunculnya pita 
protein baru meregulasi maturasi oosit melalui 
perkembangan folikel mencapai GVBD dan 
ekspansi sel kumulus.

Kata kunci :Epidermal Growth Factor,
ovarium, profil protein

PENDAHULUAN
Sebagai organ reproduksi primer, ovarium merupakan penghasil sel telur (oosit) dan 

hormon.Oosit pada ovarium berkembang bersamaan dengan perkembangan folikel. Saat lahir 
pada korteks ovarium mamalia terdapat banyak kumpulan folikel primordial sebagai sumber 
oosit yang akan berkembang dan dapat mencapai tahap ovulasi saat pubertas (Fortune,.dalam
Suprihatin, 2008). 

perbaikan proses reproduksi dapat dilakukan melalui rekayasa reproduksi (Hellena, 2013) 
melalui maturasi oosit pada ovarium secara in vitromaupun in vivo (Hermadi, 2003).

Faktor reproduksi selain dipengaruhi oleh faktor hormonal juga diketahui adanya peran 
growth factor yang berperan dalam peningkatan proliferasi dan differensiasi sel granulosa, 
sehingga menyebabkan terjadinya ekspansi kumulus.Growth factor mempunyai pengaruh 
penting dalam meningkatkan sekresi protein pada cairan folikel, hal ini disebabkan karena 
growth factor berperan dalam meningkatkan transportasi asam amino melintasi membran sel 
serta meningkatkan pengikatan asam-asam amino sehingga membentuk protein (Widjiati dkk.,
2012).

Maturasi oosit secara in vitro dilakukan untuk memaksimalkan produksi oosit dan 
meningkatkan daya hidup oosit.Perlakuan Epidermal Growth Factor (EGF) pada kultur sel 
kumulus menunjukkan pengaruh terhadap ekspansi sel kumulus yang signifikan dengan 
bertambahnya konsentrasi dan waktu kultur (Baszary, 2012b) dan berdasarkan persentase 
tingkat maturasi oosit mencapai M-II terbaik dengan perlakuan EGF 200 ng/ml (Baszary, 
2012a).

Selama fase pertumbuhan sel granulosa, EGF berperan dalam proliferasi sel dan ketika 
berada di fase antrum folikel dapat meregulasi diferensiasi sel granulosa dan maturasi oosit 
(Goued and Wodruff dalam Widjiati dkk., 2012). Pertumbuhan dan proliferasi sel dapat 
ditunjukkan dengan ekspresi protein. Ekspresi EGF pada ovarium diketahui berat molekul 46 
kDa (Widjiati dkk,. 2012).

Meningkatnya  maturasi oosit secara in-vitro dengan EGF mengindikasikan adanya peran 
protein dalam proses tersebut, sehingga penelitianini bertujuan untuk mengetahui pengaruh EGF 
terhadap profil protein ovarum pada mencit (Mus musculus).

METODOLOGI
Persiapan

Dipelihara  mencit mulai dari 0 sampai  ± 28 hari, sampai berat mencapai ±20 gram
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Perlakuan
EGF diberikan secara peritoneal setiap lima hari sekali (tiga kali siklus estrus) dengan 

konsentrasi 0 ng/ml, 50 ng/ml, 100 ng/ml, dan 200 ng/ml dengan dosis0,1 ml. Lima hari setelah 
penyuntikan terakhirmencit dibedah dan dianalisa profil proteinovariumdengan metode SDS-
PAGE.

Analisa data.
Profil protein dianalisa  secara deskriptif dengan melihat jumlah dan berat molekul pita 

protein yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberian Epidermal Growth Factor (EGF) terhadap profil protein pada mencit 

ditunjukkan dengan adanya pita (bend) protein seperti pada Gambar 1.

Gambar 1.Profil protein ovarium yang muncul dengan perlakuan EGF. (1 : control; 2 : EGF 50 ng/ml; 3 : 
EGF 100 ng/ml; 4 : EGF 200 ng/ml)

Pada Gambar 1. terlihat perlakuan EGF dengan konssentrasi 50 ng/ml, 100 ng/ml, dan 
200 ng/ml memunculkan pitaprotein baru dengan berat molekul 36,41 kDa. Hal ini 
menunjukkan bahwa EGF dapat memicu suatu regulasi protein yang memungkinkan suatu 
proses fisiologi tertentu. Hasil penelitian Baszary (2012a) menyatakan bahwa secara in-vitro
EGF dapat meningkatkan persentase maturasi oosit yang mencapai M-II.Sehingga di duga pita 
protein yang baru dengan perlakuan EGF secra in-vivo ini merupakan protein yang dapat 
meningkatkan maturasi oosit.

Gambar 2. Mekanisme pemgaruh EGF terhadap maturasi oosit melalui ekspansi sel kumulus (Diaz et al.,
2006)
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Peningkatan maturasi oosit secara tidak langsung juga terjadi karena adanya peran sel 
kumulus melalui ekspansi sel kumulus (Gambar 2) sebagai sel somatik yang berkomunikasi 
dengan oosit melalui pertukaran materi yang dibutuhkan selama pertumbuhan folikel ovarium 
(Baszary, 2012b),

EGF merupakan faktor pertumbuhan yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan 
pematangan folikel di dalam ovarium, sehingga dapat meningkatkan steroidogenesis pada 
ovarium (Gambar 3) yang sebagian besar adalah estrogen, androgen dan progesterone.Hormon 
– hormon tersebut mempunyai peran penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan saluran 
reproduksi betina.

Gambar 3. Mekanisme pemgaruh EGF terhadap steroidogenesis dalam maturasi oosit (Liang et al., 2007)

Regulasi steroidogenesis oleh EGF melalui induksi gonadotropin akan mengaktivasi p38 
MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) dan cAMP (Cyclic Adenosin Monophosphate) 
menyebabkan ekspresi pre-EGF. Dengan MMP (Metalloproteinase) terbentuk EGF mature dan 
menginduksi EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) pada sel granulosa/kumulus melalui 
pathway MAPK.AktivasiMAPK memulai ekspresi MAS (Meiosis Activating Sterol) dari sel 
kumulus ke oosit melalui gap-junction dan menginduksi aktivasi MPF(Maturation Promoting 
Factor) (Liang et al., 2007).

Gambar 4. Mekanisme pemgaruh EGF terhadap maturasi oosit (Baszary, 2010)

Pengaruh EGF terhadap maturasi oosit dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak 
langsung melalui ekspansi sel cumulus. Hal ini dimungkinkan karena adanya komunikasi antar 
sel yang di dukung oleh peran dari mikrotubul (Gambar 4) dan protein penyusun gap-junction  
(Baszary, 2012b).
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KESIMPULAN
Perlakuan EGF berpengaruh terhadap profil protein ovarium mencit yang ditunjukkan 

munculnya pita protein baru dengan berat molekul 36,41 kDa.
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ABSTRAK

Maluku memiliki potensi perikanan tangkap 
yang sangat besar, namun baru sekitar 33% 
yang dimanfaatkan menjadi produk setengah 
jadi, sementara tingkat konsumsi ikan 
Masyarakat Maluku tergolong tinggi, yaitu 
50,2 kg/kapita.  Hal ini menyimpan potensi 
industri pengolahan ikan yang masih terbuka 
lebar,  khususnya skala IKM.  Salah satu IKM 
pengolah ikan di Maluku adalah IKM Abon 
Ikan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi kondisi sistem nyata produksi 
abon ikan dan kemudian memformulasikan 
strategi korporasi yang sesuai.  Penelitian ini 
mengidentifikasi sistem produksi 
menggunakan Identifikasi Three Level 
Characteristics, dengan beberapa tahap yaitu 
tahap formulasi menggunakan matrik evaluasi 
faktor internal (EFE), matrik profil kompetitif 
(CPM) dan matrik evaluasi faktor internal 
(IFE), tahap formulasi menggunakan Matrik 
SWOT, Matrik SPACE,  Matrik BCG dan 
Matrik IE, serta tahap formulasi dengan matrik 
QSPM.  Hasil yang diperoleh adalah faktor 
kunci peluang dan ancaman, faktor kunci 
kekuatan dan kelemahan, alternatif strategi, 
dan hasil Matriks QSPM yaitu strategi Market 
Penetration and Development.

Kata kunci : Identifikasi 3 Level, Abon ikan, 
IKM, formulasi strategi, QSPM

ABSTRACT

Maluku has a huge potential of fisheries, but 
only about 33% which has utilized as semi-
finished product, while fish consumption level of 
Maluku Society has been categorized as the 
highest, which is 50,2 kg/capita.  This is 
potential for fish processing industries,  
especially at the scale of SME.  One of fish 
processing SME’s in Maluku is IKM Abon Ikan.  
The aims of the research are to identify the real 
system of shredded fish production and to 
formulate appropriate strategies.  This research 
identified the production system using Three 
Level Characteristics Identification with some 
phases, are: formulation phase using External 
Factor Evaluation Matrix (EFE), Competitive 
Profile Matrix (CPM), and Internal Factor 
Evaluation Matrix (IFE), formulation phase 
using SWOT Matrix and SPACE Matrix, BCG 
Matrix and IE Matrix, and formulation phase 
using QSPM Matrix.  The results are key factors 
of Opportunity and Threat, key factors of 
Strength and Weakness, strategy alternatives, 
and result of QSPM, ,that is strategy of Market 
Penetration and Development.

Key words: 3 level identification, shredded fish, 
SME, strategy formulation, QSPM

PENDAHULUAN
Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi perikanan 

tangkap yang sangat besar.Dari keseluruhan potensi sumber daya perikanan tangkap, baru 
sekitar 33% yang dimanfaatkan menjadi produk setengah jadi yang kemudian diespor ke pasar 
luar negeri.Sebagian lagi langsung dijual ke pasar-pasar tradisional dan sebagian lagi disimpan 
di cold storage.  Menurut Herawati (2002), sebagian besar kegiatan pengolahan ikan di 
Indonesia masih tergolong pengolahan ikan tradisional dan dilakukan pada skala industri 
rumah tangga. 

Ikan menjadi bahan konsumsi primadona di Maluku.Menurut data Dinas Kelautan dan 
Perikanan (2011).  Provinsi Maluku tercatat sebagai daerah tertinggi yang mengkonsumsi 
ikan, yaitu 50,2 kg/kapita.  Sebagian besar ikan dikonsumsi masyarakat dari ikan segar 
(produk primer). Dengan potensi perikanan yang besar dan tingkat konsumsi ikan oleh 
Masyarakat Maluku yang juga sangat tinggi, sesungguhnya menyimpan potensi industri 
pengolahan ikan yang masih sangat terbuka lebar.  Berdasarkan Data Potensi Industri Kecil 
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dan Menengah tahun 2011, dari 541 IKM yang ada di Provinsi Maluku, hanya 4% atau hanya 
20 unit usaha yang dikategorikan sebagai IKM Pengolahan Ikan, baik Ikan Asap, Abon Ikan, 
dan Bakso Ikan.  Ini menunjukkan potensi perikanan yang besar belum ditunjang dengan 
adanya pengolahan yang cukup besar.

Dari sekian jenis produk olahan ikan, yang banyak diminati adalah abon ikan, meski 
jumlah IKM yang memproduksi abon ikan kurang dari 15%.Dalam perkembangannya, banyak 
usaha kecil yang tadinya bergerak di bidang usaha abon ikan kemudian tidak lagi berproduksi.  
Beberapa kendala adalah: permintaan yang statis dengan tingkat permintaan fluktuatif, 
banyaknya orang atau kelompok yang memproduksi secara musiman atau jika ada pesanan 
sehingga perkembangannya cenderung stagnan, dan pasokan ikan yang fluktuatif karena 
sangat tergantung pada musim.  Perusahaan-perusahaan yang menggunakan ikan sebagai 
bahan baku utama, termasuk IKM abon ikan, harus mengeluarkan biaya ekstra untuk 
pengadaan bahan baku produksi. Dibutuhkan suatu identifikasi dan formulasi strategi bagi 
IKM Abon Ikan agar dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan produktifitasnya. 
Proses identifikasi dan formulasi strategi korporasi ini memiliki karakteristik sistem yaitu: (1) 
khusus memproduksi abon ikan sebagai komoditi utama dengan keterbatasan periode 
ketersediaan bahan baku ikan, (2) sistem manufaktur pada level IKM/home industry yang 
berada pada lokasi yang berbeda (tidak pada satu klaster), (3) persediaan yang banyak saat 
kondisi tertentu, (4) pola permintaan statis dan tingkat permintaan fluktuatif.  Identifikasi 
sistem produksi dan formulasi strategi korporasi ini sangat diperlukan untuk mengetahui posisi 
perusahaan/IKM, sehingga perusahaan/IKM dapat melakukan berbagai upaya untuk 
meningkatkan resistensi perusahaan terhadap berbagai dinamika lingkungan usaha, menjaga 
konsistensi produksi, serta optimalisasi keuntungan perusahaan.

METODOLOGI
Penelitian ini berlokasi pada dua IKM yang bergerak dalam produksi Abon Ikan di Batu 

Merah, Ambon.  Penelitan ini adalah penelitian kualitatif yang menganalisis data-data 
karakteristik IKM Abon Ikan, dengan obyek karakteristik IKM Abon Ikan Aster sebagai 
perusahaan yang akan diformulasikan strategi korporasinya, dan IKM Abon Ikan Naca sebagai 
pembanding dan pesaing dalam mengevaluasi strateginya.  Penelitian ini merupakan penelitian 
yang menggunakan metode deskriptif, yaitu:
1) Metode Studi Kasus; dengan meneliti secara rinci mengenai kondisi internal dan eksternal 

perusahaan, karakteristik sistem produksi (input-proses-output), serta aspek-aspek 
lingkungan yang berpengaruh dan mendukung proses produksi perusahaan.

2) Metode Survei; untuk mengukur gejala-gejala yang ada yang mempengaruhi sistem tanpa 
menyelidiki penyebab terjadinya gejala-gejala tersebut.  Survei ini bermanfaat untuk 
membantu membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan 
sebelumnya dan untuk pelaksanaan evaluasi.  (Husein Umar, 2000, hal. 24).

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut.
1) Obervasi dan wawancara; dengan melakukan survei lapangan untuk melihat secara 

langsung kondisi IKM Abon Ikan, sekaligus mewawancarai pemilik serta para pekerja yang 
terlibat dalam proses produksi IKM tersebut.

2) Identifikasi IKM; Setelah melakukan observasi langsung, maka berdasarkan teori-teori 
yang telah diperoleh, penulis mengidentifikasi IKM tersebut untuk menentukan 
karakteristik dari IKM yang bersangkutan.

3) Identifikasi Masalah Internal dan Eksternal; Dari hasil identifikasi ternyata dapat ditelusuri 
adanya berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal perusahaan.  Proses 
identifikasi masalah internal dan eksternal perusahaan ini nantinya akan dijadikan sebagai 
landasan untuk membantu memformulasikan srategi korporasi yang seperti bagaimana 
yang sebaiknya diterapkan oleh IKM Abon Ikan. 

4) Perumusan Strategi; dimulai dengan perumusan/formulasi berbagai strategi korporasi yang 
dapat diterapkan oleh perusahaan yang diharapkan nantinya dapat membantu IKM Abon 
Ikan dalam memperbaiki kinerja perusahaannya.

5) Proses perencanaan strategis melalui tiga tahapan yaitu tahap input (Input Stage), tahap 
pencocokan (Matching Stage) dan tahap keputusan (Decision Stage):

6) Tahap 1: menggunakan matrik evaluasi faktor internal (EFE), matrik profil kompetitif 
(CPM) dan matrik evaluasi faktor internal (IFE). Dari ketiga matrik tersebut akan 
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memberikan informasi dasar untuk tahap berikutnya (Tahap 2).
7) Tahap 2: menggunakan Matrik SWOT, Matrik SPACE,  Matrik BCG dan Matrik IE. 

Matrik ini bersandar pada informasi yang diturunkan dari tahap input untuk memcocokkan 
peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Mencocokkan 
faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal  yang merupakan kunci untuk 
menghasilkan alternatif strategi yang layak.

8) Tahap 3: menggunakan matrik QSPM

HASIL
Three Level Characteristics Of Manufacture

Identifikasi dengan Three Level Characteristics of Manufature merupakan suatu metode 
untuk mengidentifikasi permasalahan pada sebuah sistem manufaktur pada level proses, level 
operasi, dan level strategis.  Hasil dari proses identifikasi ini adalah seperti terlihat pada Tabel 
1.

Tabel 1. Identifikasi Three Level Characteristics of Manufacturing

No Atribut Ada
Tidak 

ada
Keterangan

Level Proses
1 Material √ Bahan baku ikan cakalang pilihan
2 Tenaga kerja √ 3 orang
3 Teknologi √ Manual
4 Financial √ Modal mandiri biaya 400.000 -500.000/hari
5 Produk √ Abon ikan cakalang
6 Revenue √ Penjualan 25.000 – 300.000
7 Profit √ Rp 16.000.000/bulan
8 Polusi √ Asap, air sisa pembersihan ikan, ampas kelapa
9 Proses √ Pembakaran /pemasakan abon,dan 

pengepakan
Level Operasi
1 Material flow √ Pesan saat akan berproduksi
2 Scheduling of job √
3 Machining maintenance √
4 Pricing √
5 Promotion √ Iklan media cetak
6 Post-sales √
7 Environmental √ Asap, air sisa pembersihan ikan
8 Accounting √
9 Organizational Structure √ Perbedaan pemilik dan karyawan
10 Work force √ 3 orang
11 Training √ Bakat dan keahlian sendiri
12 Produk liability √
13 Occup & health safety act √
Level Strategi
1 New technologis √ Manual
2 Research & development √ Jika ada permintaan
3 New market √
4 Partnership √
5 Finance √
6 Socio/political √

Tahap Input
Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

Hasil yang diperoleh dari analisis EFE adalah seperti terlihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

Pada Tabel 2 nilai yang dihasilkan oleh Matriks EFE untuk IKM Abon Ikan Aster yaitu 
1,87.  Karena nilai tertimbangnya adalah di bawah 2,5 (di bawah rata-rata), maka hal ini 
mengindikasikan bahwa IKM Abon Ikan Aster belum menjalankan strategi yang memanfaatkan 
peluang eksternal atau tidak menghindari ancaman eksternal.

Matriks Profil Kompetitif (CPM)
Hasil yang diperoleh dari analisis CPM terhadap IKM Abon Ikan Aster adalah seperti 

terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3.  Matriks Profil Kompetitif (CPM)

Dari Matriks CPM terlihat bahwa IKM Abon Ikan Aster mempunyai keunggulan bersaing 
yang lebih rendah dari pesaing.

Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE)
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Hasil yang diperoleh dari analisis IFE terhadap IKM Abon Ikan Aster adalah seperti 
terlihat pada  Tabel 4.

Tabel 4.Matriks Evaluasi Faktor Internal  (IFE)
Faktor Internal Utama Bobot Peringkat Rata-Rata 

Tertimban
g

1 2 3 4

Kekuatan Internal
1.   Perusahaan memiliki pengalaman yang cukup lama 

dalam pembuatan abon ikan 
0.20 4 0.80

2.   Menggunakan modal sendiri 0.02 3 0.06
3.   Harga produk dapat dijangkau oleh semua 

kalangan,  mulai dari yang termurah sampai 
termahal

0.10 3 0.30

4.   Memiliki pelanggan dan supplier tetap 0.08 3 0.24
0.40

1 2 3 4
Kelemahan Internal
1.   Sistem manajemen produksi belum tertata dengan 

baik
0.20 1 0.20

2.   Jumlah dan ukuran pemesanan yang tidak 
direncanakan sehingga sulit untuk mengontrol 
persediaan bahan baku dan biaya bahan baku

0.09 2 0.18

3.   Belum adanya pengontrolan kinerja pekerja secara 
sistematis

0.01 2 0.02

4.   Masih menggunakan sistem manual 0.01 2 0.02
5.   Belum adanya pembakuan proses dan bahan yang 

diolah
0.01 2 0.02

6.   Masih terbatasnya modal yang dimiliki untuk 
mengembangkan usaha

0.01 1 0.01

1 2 3 4

7.   Kurangnya inovasi dalam desain produk 0.02 1 0.02

8.   Masih terbatasnya SDM yang terlatih dan terdidik 0.15 1 0.15

9.   Terbatasnya kemampuan melakukan promosi, 
pemasaran, dan pelayanan purna jual

0.10 1 0.10

0.60
TOTAL 1.00 2.12

Pada tabel tersebut, Nilai Rata-Rata Tertimbang sebesar 2.12.Nilai ini mengindikasikan 
bahwa IKM Abon Ikan Aster termasuk ke dalam organisasi yang lemah secara internal.
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Tahap Pencocokan
Matriks SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan dengan 
mengkombinasikan antara Kekuatan dan Peluang (S-O), Kelemahan dan Peluang (W-O, 
Kekuatan dan Ancaman (S-T), Kelemahan dan Ancaman (W-T).Dengan matriks ini dapat 
dirumuskan beberapa alternatif yang dapat diterapkan oleh IKM Abon Ikan Aster.

Tabel 5.Matriks SWOT

Matriks Evalusi Tindakan dan Posisi Strategi (SPACE)
Kerangka kerja empat kuadrat kuadran mengindikasikan apakah strategi yang agresif, 

konservatif, defensive atau kompetitif yang paling cocok dengan organisasi tertentu.
Dari hasil analisis dengan matriks SPACE, terlihat bahwa posisi perusahaan IKM Abon 

Ikan Aster berada pada Kuadran Agresif, yang mengindikasikan bahwa organisasi berada pada 
posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya guna:
1) Memanfaatkan peluang eksternal
2) Mengatasi kelemahan internal
3) Menghindari ancaman eksternal

Dengan demikian strategi yang sesuai untuk diterapkan oleh perusahaan IKM ini adalah 
sebagai berikut:
1) Market penetration and development
2) Product development
3) Forward integration

Tabel 6. Ringkasan Perhitungan Matriks SPACE

Dimensi FS IS ES CA

Nilai Rata-rata 4,0000 5,1429 -2,8333 -1,7500
Koordinat Matriks x(IS + CA) 3,3929

y (FS + ES) 1,1667
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Gambar 1.  Diagram Matriks SPACE

Matriks Internal-Eksternal (IE)
Hasil nilai total tertimbang yang dihasilkan masing-masing matriks EFE dan IFE secara 

berturut-turut adalah 2.62 dan 2.12. Kedua nilai ini menempatkan IKM Abon Ikan Aster pada 
posisi di Kuadran V dari Matriks sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2.Pemetaan Nilai pada Matriks IE

Strategi yang cocok adalah:
1) Jaga dan Pertahankan
2) Penetrasi Pasar dan Pengembangan Produk

Analisis matriks GS

Gambar 3.Hasil pemetaan IKM Abon Ikan Aster pada Matriks GS.

Jika dilihat dari hasil analisis Matriks IFE dan EFE, nilai IFE yaitu 2,12 menunjukkan 
bahwa secara internal, perusahaan IKM Abon Ikan Aster lemah, sedangkan dengan nilai EFE 
2,62 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada di atas rata-rata dalam upaya menjalankan 
strategi yang memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman.  Rendahnya IFE 
secara tidak langsung mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki posisi kompetisi 
yang lemah dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang 
usaha yang sama.  Sementara nilai EFE yang di atas rata-rata menunjukkan bahwa perusahaan 
ini berada pada pertumbuhan pasar yang tinggi.  Dengan kondisi seperti itu, maka IKM Abon 
Ikan Aster berada pada posisi Kuadran II dengan strategi yang sebagiknya diterapkan oleh 
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perusahaan adalah Market Development and Penetration dan Product Development.

Tahap Perumusan Strategi
Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM)

Tahap berikutnya setelah tahap input dan tahap pencocokan adalah tahap keputusan.  
Pada tahap pencocokan telah dihasilkan beberapa alternatif strategi yang sebaiknya 
dilaksanakan oleh perusahaan IKM IKM Abon Ikan Aster.  Dari alternatif –alternatif tersebut 
kemudian dianalisis secara lebih lanjut dengan menggunakan Matriks QSPM (Quantitative 
Strategic Planning Matrix) untuk memperoleh strategi yang diusulkan sebagai formulasi strategi 
korporasi perusahaan IKM Abon Ikan Aster.

Tabel 7.  Perhitungan Alternatif Strategi Berdasarkan Matriks QSPM

Berdasarkan matriks QSPM pada Tabel 7, maka dapat diketahui bahwa nilai tertinggi 
adalah pada Market Penetration and Development dengan total nilai daya tarik (TAS) sebesar 
4,37, diikuti oleh Product Development dengan total nilai daya tarik (TAS) sebesar 4,05

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dari Tahap Input diperoleh bahwa IKM sasaran belum memanfaatkan peluang/tidak 
menghindari ancaman, memiliki keunggulan bersaing lebih rendah, dan lemah secara 
internal
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2. Dari Tahap Pencocokan diperoleh dua strategi yaitu Market Development and Penetration
dan Product Development

3. Dari Tahap Perumusan diformulasikan bahwa strategi terbaik yang dapat dilakukan 
perusahaan untuk berkembang adalah Market Development and Penetration
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS 
LINGKUNGAN PESISIR MELALUI PENDEKATAN ICT 

UNTUK SISWA SD DANSMP DI KECAMATAN BANDA NEIRA
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ABSTRAK

Pengembangan perangkat pembelajaran 
berbasis lingkungan pesisir melalui pendekatan 
ICT secara umum bertujuan, untuk
mempersiapkan peserta didik agar memiliki 
pengetahuan dan keterampilan hidup (life skill)
serta terbentuknya sikap dan perilaku yang 
ramah lingkungan.Secara khusus bertujuan 
untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan 
perangkat pembelajaran berbasis lingkungan 
pesisir melalui pendekatan ICT, untuk 
digunakan dalam pembelajaran muatan lokal 
SMP di kecamatan Banda Neira dengan produk 
pengembangan meliputi Silabus, RPP, buku 
pesisir terpadu dan LKS dengan mengunakan 
metode pengembangan Research and 
Development (R&D) mengacu pada model yang 
dikembangkan oleh Borg & Gall. Penelitian ini 
menghasilkan perangkat pembelajaran yang 
berorientasi pada peningkatan pengetahuan, 
ketrampilan life skill dan sikap kepedulian 
terhadap lingkungan yang valid, praktis dan 
efektif dalam penerapanya. Hasil uji  kevalidan 
perangkat dilakukan oleh dua orang pakar  
dengan nilai rata-rata validasi (4,42) dengan 
demikian secara keseluruhan  perangkat yang 
dikembangkan memenuhi syarat kelayakan dan 
siap untuk di uji cobakan secara terbatas di 
lapangan.  
Untuk memperoleh data keterlaksanaan dan 
efektifitas pembelajaran dilakukan uji coba 
secara terbatas di SMP PGRI Banda dengan dua 
orang observer, diperoleh hasil  analisis 
reliabilitas pengamatan keterlaksanaan 
perangkat pembelajaran di sekolah SMP di 
peroleh R=93% atau 0,93 dengan nilai rata-rata  
hasil pengamatan yaitu 1,79 yang berarti bahwa 
keterlaksanaan perangkat pembelajaran 
terlaksana secara keseluruhan. Keefektifan 
perangkat pembelajaran dalam penelitian ini 
dikatakan efektif, dimana terjadi peningkatan 
hasil belajar sebesar 29,63%.dengan nilai 
ketuntasan sebesar 100%. Disamping itu hasil 
analisis uji t  menunjukan bahwa nilai 
propabilitas yang hasil lebih kecil dari 

propabilitas yang digunakan dalam penelitian 
(0,000<0,05) dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran 
berbasis lingkungan pesisir yang valid dan 
praktis dapat digunakan serta mampu 
meningkatkan hasil  belajar peserta didik.

Kata Kunci : Pengembangan perangkat, 
lingkungan pesisir, ITC

ABSTRACT

Coastal area as one of Indonesian people mean 
of support can be developed to be a resource of 
learning by ICT approach. This ICT approach 
is purposed to prepar the students so that they 
have knowledge and life skill. Furthermore, they 
have behavior and attitude to save the nature 
from any pollution. This research is aimed to 
investigate the feasibility of learning instrument 
based coastal area for Junior High School in 
Banda Neira. Those learning instrument are 
Silaby, Learning Process Planning, student 
books, teacher books, integrated coastal book 
and student worksheet developed by using the 
research and development method which refers 
to the Borg and Gall model.
The research gives that the validity of learning 

instrument is 4.42. This means that the 
instrument can be definitely experimented to the 
student. The reliability analysis during the 
implementation of this learning gives R= 93 % 
or 0.93 which means this learning instrument is 
reliable. From the observation gives result M = 
1.79, which means that the implementation 
using this learning instrument is implemented 
comprehensively. The learning instrument was 
effectively implemented. There are 29.63% 
increments of student learning result in PGRI 
banda Neira Junior High School. T-test gives 
that those learning instrument can be 
practically used to increase the student 
attainment in exam.

Keyword; developed to be a resource of 
learning by ICT approach. Coastal area, ITC

PENDAHULUAN
Maluku sebagai propinsi kepulauan dengan kawasan pesisir yang banyak menyimpan 

berbagai potensi sumber daya alam, merupakan modal dalam menumbuhkembangkan sikap, 
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keterampilan hidup (life skill), kreaktivitas dan kesadaran lingkungan di kalangan peserta 
didik.tingginya partisipasi murni (APM) tahun 2012,kecamatan Banda  Neira memperlihatkan 
adanya peningkatan yang signifikan. Dimana terdapat 9.559 anak usia 7-12 tahun yang 
bersekolah di SD dan SMP; atau 86,62% dan ini merupakan potensi karena pada usia tersebut 
motivasi dan keingintahuan terhadap sesuatu sangat tinggi.

Kecamatan Banda Neira sebagai kecamatan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan 
menyimpan potensi pesisir dan alam bawah laut yang  menarik, dan dengan keasliannya dapat 
dijadikan sebagai bahan kajian muatan lokal untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan 
ketrampilan hidup (life skill) bagi peserta didik dan masyarakat.  Sebagaimana dijelaskan 
Kapludin, (2012) bahwa 74% masyarakat pesisir kecamatan Banda Neira memilikipengetahuan 
lingkunganyang rendah, dan menyebabkan partisipasi, masyarakat dalam pengelolaan kawasan 
pesisir menjadi rendah,oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan 
pemahaman serta keterampilan life skill masyarakat yang dimulai dari pendidikan dasar. 

Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis lingkungan pesisir melalui pendekatan 
ICT secara umum bertujuan, untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pengetahuan 
dan keterampilan hidup (life skill) serta terbentuknya sikap dan perilaku yang ramah 
lingkungan.Secara khusus bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kemampuanPerangkat 
pembelajaran berbasis lingkungan pesisir melalui pendekatan ICT, untuk digunakan dalam 
pembelajaran muatan lokal di SMP yaitu (1) Menghasilkan produk perangkat pembelajaran
meliputi: pengembangan Silabus, RPP, Buku lingkungan pesisir terpadu dan LKS. (2) 
Menghasilkan data kelayakan dan efektivitas belajar peserta didik melalui uji coba terbatas di 
SMP PGRI Banda.

Muatan Lokal Sebagai Dasar Pembentukan Life Skill
Muatan lokal di SD dan SMP senantiasa ditingkatkan sesuai kebutuhan, namun demikian 

materi muatan lokal masih belum memadai dan belum relevan dengan kebutuhan tenaga kerja di 
dunia industri.(Sudianto, 2006) disamping itu di pertegas oleh Musanna (2009) bahwa muatan 
lokal diprioritaskan untuk menjembatani kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan tujuan 
pendidikan,  disamping itu pelajaran muatan lokal harus memuat karakteristik dan potensi 
daerah untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam 
kehidupan(life skill).

Implementasi life skills dalam pembelajaran di sekolah kini menjadi dimensi penting 
dalam proses pendidikan di Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia untuk 
menopang pembangunan yang bermutu guna menjawab tantangan globalisasi yang 
keberadaannya tidak mungkin terhindarkan (Handayani, 2009).lingkungan sebagai sumber 
belajar dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar peserta didik di sekolah. Sehingga peserta 
didik tidak hanya membayangkan satu obyek di pelajarinya, namun mengetahui wujud asli dari 
obyek yang dipelajari sehingga dapat lebih mengetahui dan memahami obyek tersebut.Konteks 
ini di pertegas oleh Toharudin (2005) bahwa memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh
pengalaman belajar yakni dengan cara memberikan penugasan peserta didik untuk belajar di 
luar kelas. 

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah research and development sebagaimana dikemukakan Borg 
dan Gall (1989:784- 785) dengan 10 langkah penelitian yang dimodifikasi dalam tiga tahapan 
proses penelitian dan pengembangan, yakni (1) studi pendahuluan yang meliputi studi pustaka, 
survei lapangan dan analisis potensi sumberdaya alam pesisir; (2) pengembangan model yang 
meliputi kegiatan penyusunan draf awal model, uji coba terbatas dan uji coba lebih luas; dan (3) 
validasi model. 

Produk yang diuji coba 
Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan. Produk hasil pengembangan yang telah selesai dibuat berupa perangkat 
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pembelajaran kemudian dilakukan Uji terbatas, revisi, model final, kemudian desiminasi. dan 
revisi untuk memperoleh model teruji serta data sebagai informasi dalam penyusunan kurikulum 
muatan lokal di daerah

Subjek uji coba 
Subjek uji coba produk ini melalui dua langkah yaitu (1) uji terbatas yag melibatkan dua 

sekolah yaitu SMP PGRI Banda. (2) uji luas melibatkan 5 guru sekolah menengah pertama 
(SMP) yang  berada  di kecamatan Banda yang akan dilaksanakan pada tahun II , dengan 
validator untuk validasi materi dipilih dua orang ahli yang meliputi ahli materi muatan, 
perangkat dan media pembelajaran yang dipilih dari Dosen FKIPUniversitas Pattimura.

Uji coba Perangkat
Sebelum ujicoba dilakukan tes awal (pre-tes) dan setelah melakukan ujicoba dilakukan 

tes akhir  (post-tes) kemudian membandingkan kedua hasil tes untuk mengetahui adanya 
peningkatan pengetahuan lingkungan pesisir peserta didik. 

Instrumen Penelitian
Instrument penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam ujicoba sebagai 

berikut: a) Lembar validasi perangkat pembelajaran.b) Lembar observasi pengelolaan 
pembelajaran sebagai instrumen untuk mengamati keterlaksanaan pembelajaran. c) Soal tes 
hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan  hasil belajar peserta 
didik
. 
Teknik Analisis Data 
1) Analisis Kelayakan Perangkat

Untuk memperoleh data kelayakan perangkat pembelajaranmuatan localberbasis 
lingkungan pesisir melalui pendekatan ICT dianalisis secara diskriptif yang disajikan melalui 1)
Tabulasi semua data yang diperoleh dari para validator untuk setiap komponen, sub komponen 
dari butir penilaian yang tersedia dalam istrumen penilaian. 2) Menghitung skor total rata-rata 
dari setiap item. Kemudian di konversikan ke kriteria interprestasi menurut Arikunto, (2010) 
sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Indikator penilaian
Nilai 
Huruf

Interval kelas kategori

A
B
C
D
E

> 420
3.41 – 420
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
< 1.80

Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

Sumber :Arikunto S. 2010

2) Analisis Keterlaksanaan Pembelajaran dan Penilaian.
Analisis keterlaksanaan pengajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaranmuatan 

lokal dilakukan oleh dua pengamat yang berasal dari Dosen FKIP Unidar Ambon dengan  
Kriteriaketerlaksanaan meliputi; nilai reliabelitas instrument dan nilai rerata yang dianalisis 
untuk menentukan hasil penilaian. Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung rata-rata skor 
yang diberikan oleh observer dengan kriteria interpretasi sebagai berikut:

Tabel. 3.2. Indikator Penilaian
Interval kelas Kategori
1,5< ≤2,00
0,5 < < 1,.5
M< 0,5

Terlaksana seluruhnya
Terlaksana sebagaian
Tidak terlaksana

Sumber :(Nurdin, 2007)
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3) Analisis Efektivitas pembelajaran digunakan analisis inferensial dengan mengunakan uji t 
dua sampel berpasangan

Deskripsi Tahap Pendefinisian (Define)
Studi pendahuluan

Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis lingkungan pesisir didesain mengacu 
pada potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi berbagai potensi baik biotik maupun abiotik yang ditemukan di lingkungan 
pesisir maupun sosial budaya masyarakat  serta masalah-masalah lingkungan esensial yang 
dijadikan sumber dalam menyiapkan perangkat pembelajaran berbasis lingkungan pesisir.

Analisis peserta didik
Analisis peserta didik dilakukan melalui survey dan wawancara bersama guru yang 

membelajarkan mata pelajaran muatan lokal,  meliputi; kemampuan, dan pengalaman peserta 
didik baik secara individu ataupun kelompok maupun  latar sosial ekonomi peserta didik, yang 
dilakukan di SMP PGRI Banda.

Analisis materi
Analisis materi dilakukan dengan mengidentifikasi potensi sumber daya alam Sumber 

hasil penelitian 2014 yang ada di lingkungan pesisir yang disusun secara sistematik, sederhana 
dan terpadu mengacu pada kurikulum 2013  yang akan dibelajarkan di SMP.Hasil analisis 
materi di atas menjadi sumber dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis 
lingkungan pesisir  karena karakteristik materi tersebut sangat memungkinkan untuk 
dikembangkan menjadi materi muatan lokal berbasis lingkungan pesisir tempat di mana mereka 
tinggal dan beraktivitas sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Tahap Perancangan (Design)

Tahap ini berisi kegiatan perancangan perangkat pembelajaran berbasis lingkungan 
pesisir meliputi Silabus, RPP, buku  siswa, dan LKS yang didesaindan di validasi  untuk 
mendapatkan  perangkat pembelajaran berbasis lingkungan pesisir (prototype I) 

Perancangan Awal
Perangkat pembelajaran yang disusun meliputi; Silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), buku pesisir terpadu dan lembar kegiatan peserta didik (LKS).Rencana 
pelaksanaan pembelajaran dirancang berdasarkan silabus yang didesain mengacu pada 
kurikulum 2013 yang meliputi.Kompetensi inti; kompetensi dasar, indikator, tujuan 
pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber 
belajar, dan instrumen penilaian.Adapun materi pembelajaran untuk peserta didik SMP di 
desain dalam bentuk tema, yang terdiri dari dua tema yaitu dinamika pesisir dan mengenal 
macam-macam bencana di pesisir dengan masing-masing empat sub tema.

Rancangan awal perangkat pembelajaran yang dikembangkan pada tahap pertama disebut 
prototipe I kemudian divalidasi oleh ahli untuk mengetahui kelayakan perangkat yang dilakukan 
satu kali revisi kecil dan layak untuk di uji coba secara terbatas di SMP PGRI Banda untuk 
mendapatkan prototype II.

Tabel. 4.14 Hasil rekapitulasi validasi perangkat pembelajaran untuk peserta didik kelas VIII SMP PGRI 
Banda

No Perangkat yang di 
validasi

Rata-
rata

Kategori Keterangan

1 Silabus & RPP 4,27 Sangat valid Dapat digunakan
2 Buku pesisir terpadu 4,59 Sangat valid Dapat digunakan
3 LKS 4,40 Sangat valid Dapat digunakan

Total 4,42 Sangat valid Dapat digunakan
Sumber; hasil penelitian 2014
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Dari hasil rekapitulasi validasi perangkat pembelajaran berbasis lingkungan pesisir 
melalui pendekatan ICT, diperoleh hasil nilai rata-rata 4,42 dengan demikian secara keseluruhan 
dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran muatan lokal berbasis lingkungan pesisir 
melalui pendekatan ICT memenuhi syarat kelayakan untuk di uji cobakan secara terbatas di 
lapangan. 

Pada buku lingkungan pesisir terpadu untuk SMP setelah di validasi adanya beberapa 
saran revisi kecil yaitu; (1) setiap sub bagian dalam buku ajar perlu dimasukan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai, (2) materi Fisika dan kimia lebih di fokuskan pada fisika dan 
kimia pesisir yang sering di temukan di lingkungan pesisir, (3). Materi di kembangkan lebih 
aplikatif melalui pengalaman.

Hasil validasi perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, LKS, buku lingkungan pesisir 
terpadu, yang di validasi oleh dua orang pakar di  kategori sangat valid dan layak di ujicobakan 
secara terbatas karena sesuai dengan pedoman penyusunan perangkat pembelajaran  muatan 
lokal berbasis lingkungan pesisir yang didesain berdasarkan hasil analisis potensi pesisir yang 
dimiliki oleh daerahnya yang dibelajarkan dengan pendekatan saintifiks. Temuan hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya  oleh Kumala (2013) bahwa 
perangkat yang dikembangkan dengan setting inkuiri terbimbing untuk meningkatkan 
pemahaman konsep dan kinerja ilmiah peserta didik sangat valid.  Perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan memenuhi kategori sangat valid disebabkan oleh beberapa faktor: (1) komponen-
komponen perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan indikator/diskriptor yang 
ditetapkan pada instrumen validitas, (2)  perangkat yang dikembangkan sesuai dengan aspek 
validitas isi yaitu berdasarkan isi materi dan teori-teori yang dipakai acuan dalam perumusan, 
dan validitas konstruk disesuaikan keterkaitan antara komponen-komponen silabus, RPP, LKS, 
bahan ajar. Dipertegas oleh Trianto (2010) bahwa buku peserta didik  berisikan  garis   besar 
bab,  kata-kata  sains   yang dapat dibaca  pada uraian  materi  pelajaran,   tujuan  yang   memuat   
tujuan yang hendak  dicapai setelah  mempelajari materi ajar, materi pelajaran  berisi uraian 
materi  yang  harus dipelajari, bagan atau  gambar  yang   mendukung   ilustrasi  pada   uraian  
materi, kegiatan  percobaan  menggunakan   alat  dan bahan   sederhana  dengan  teknologi  
sederhana  yang  dapat  dikerjakan oleh  peserta didik,  uji   diri setiap  submateri  pokok, dan   
masalah-masalah   dalam   kehidupan  sehari-hari   yang  perlu  didiskusikan. pembelajaran 
dengan melibatkan masyarakat manjadi model pembelajaran yang terbuka dan akrab dengan 
lingkungan masyarakat,   melalui pengembangan kognitif menuju pada pemahaman yang 
integral dan holistik. 

Analisis Kepraktisan perangkat pembelajaran
Data kepraktisan perangkat diperoleh dari analisis data keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran dimana hasil pengamatan oleh dua orang pengamat menunjukan bahwa 
nilai reliabilitas instrument 93,30 dapat dikatakan bahwa intrumen tersebut reliabel. 
Hasil pengamatan menunjukan bahwa rata-rata hasil pengamatan yaitu; 1,79> 1,5  
(1,5< ≤2,00) masuk kategori perangkat pembelajaran yang diujicobakan terlaksana 
secara keseluruhan. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16 Hasil Analisis Keterlaksanaan Perangkat Pembelajaran  di sekolah SMP PGRI Banda
No Aspek yang di amati Procentage Of 

Agreement
Reliabilitas Rat

a-
rata

Keterangan

1 Fase/Tahap 
Pembelajaran

100 Reliabel 1,75
Terlaksana 
Keseluruhan

2 Sistem sosial
87,5 Reliabel 1,62

Terlaksana 
Keseluruhan

3 Prinsip Reaksi
85,7 Reliabel 1,89

Terlaksana 
Keseluruhan

4 Sistem pendukung 100 Reliabel 1.92 Terlaksana 
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Keseluruhan
Rata-rata

93,30 Reliabel 1,79
Terlaksana 
Keseluruhan

Sumber; hasil penelitian 2014

Hasil analisis keterlaksanaan pembelajaran yang di ujicobakan di SMP PGRI Banda 
dengan dua kali tatap muka di peroleh hasil secara keseluruhan adalah R= 93,3 % atau 0,93 
yang berarti reliabel (dapat dipercaya). Rata-rata hasil pengamatan oleh 2 orang pengamat M = 
1,79 yang berarti bahwa keterlaksanaan perangkat pembelajaran berada pada kategori terlaksana 
seluruhnya. 

Hasil analisis  kepraktisan perangkat pembelajaran berbasis lingkungan pesisir melalui 
pendekatan ICT diperoleh hasil keterlaksanaan perangkat pembelajaran pada uji coba oleh dua 
orang pengamat menunjukan bahwa perangkat pembelajaran yang di belajarkan secara 
keseluruhan  dengan nilai rata-rata sangat tinggi hal ini disebabkan karena setiap akhir 
pelaksanaan pembelajaran di lakukan evaluasi dan refleksi terhadap kelemahan dan kendala 
yang dihadapi pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga adanya perbaikan 
pembelajaran selanjutnya. Selain itu adanya respon positif yang diberikan oleh peserta didik 
terhadap pembelajaran, karena materi yang di belajarkan lebih banyak berasal dari lingkungan 
di sekitar mereka sehingga para peserta didik telah memiliki pengalaman seperti mengenal 
jenis-tumbuhan dan hewan yang hidup di lingkungan pesisir, maupun dinamika pesisir berupa 
pergerakan arus, gelombang maupun pasang surut. Selain itu, pembelajaran dengan pendekatan 
saintifik melalui pengamatan, bertanya, bernalar, ekserimen dan konfirmasi yang dilakukan oleh 
peserta didik melalui diskusi kelompok belajar peserta didik  sehingga secara psikologi para 
perserta didik di tantang dan termotivasi untuk belajar.

Analisis Efektivitas pembelajaran lingkungan Pesisir
Hasil uji coba terbatas  di SMP PGRI diperoleh ketuntasan 100 %. Dengan konstribusi 

peningkatan hasil belajar sebesar 29, 69%. Dimana perangkatyang telah memenuhi kriteria 
kevalidan, masih terdapat saran ahli yaitu, RPP disarankan beberapa hal meliputi;  (1) 
perubahan pendekatan dari konsep ke pendekatan saintifik (2) Aktivitas pembelajaran  yang 
dilakukan di kembangkan dari metode ceramah dan diskusi biasa menjadi  terbimbing dan 
model contekstual teaching learning. Sebagaimana di jelaskan oleh Segala (2005) bahwa 
pembelajaran kontekstual di kembangkan dalam pembelajaran untuk membantu peserta didik 
menghubungkan pengetahuan yang akan di pelajari dengan kehidupannya nyata sebagai anggota 
keluargga maupun masyarakat. Hal yang sama di jelaskan Musanna (2009) bahwa muatan lokal 
diprioritaskan untuk menjembatani kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan tujuan 
pendidikan,  disamping itu pelajaran muatan lokal harus memuat karakteristik dan potensi 
daerah untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam 
kehidupan(life skill).

perangkat pembelajaran dalam penelitian dikatakan efektif jika dalam penerapan dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik, sikap maupun ketrampilan namun pada kesempatan 
ini peneliti hanya melihat keefektifan dengan mengunakan instrument tes dengan 
membandingkan hasil pre test dan post test peserta didik. Hasil analisis menunjukan bahwa 
pelaksanaan pembelajaran di SMP PGRI proses berjalan secara baik dan dapat meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan peserta didik dimana hasil analisis uji t menunjukan bahwa nilai 
propabilitas yang di peroleh dalam penelitian yaitu 0,000<0,05 propabilitas yang di gunakan 
dalam penelitian. Hal ini disebabkan karena pembelajaran muatan local berbasis lingkungan 
pesisir memberikan ruang yang besar untuk belajar berdasarkan pengalaman yang di miliki 
peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses pembelajaran berlangsung penuh 
dengan interaksi yang baik antar peserta didik maupun peserta didik dengan guru. Sebagaimana 
di pertegas oleh Sanjaya (2010) bahwa suatu proses pembelajaran adalah proses interaksi baik 
antara guru dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik, maupun antara 
peserta didik dengan lingkungannya. Melalui proses interaksi, memungkinkan kemampuan 
peserta didik akan berkembang baik mental maupun intelektual. 
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Kendala yang dihdapi pada saat uji coba terbatas yaitu;
1) pada saat uji coba terbatas perangkat pembelajaran muatan lokal berbasis lingkungan 

pesisir menampakan motivasi yang sangat tinggi sehingga pada saat di berikan kesempatan 
untuk menanya dan menjawab pertanyaan dari temannya menampakan kegaduhan di kelas.

2) Pembagian kelompok kecil yang terdiri dari beberapa peserta didik menampakan 
kegaduhan karena kebanyakan peserta didik menginginkan teman kelompok adalah 
temannya sendiri.

3) Waktu yang tersedia untuk  pembelajaran muatan lokal untuk peserta didik SD yaitu 2x35 
menit di anggap sangat sedikit.

4) Peserta didik masih terbiasa belajar dengan mengharapkan informasi dari guru dan ada 
beberapa peserta didik nampak pasif.

PENUTUP
Kesimpulan

Kelayakan perangkat pembelajaran (SILABUS, RPP, Buku pesisir terpadu dan LKS) 
yang dikembangkan berdasarkan penilaian oleh validator sebagai berikut: 
1) Dari  hasil validasi perangkat pembelajaran berbasis lingkungan pesisir melalui pendekatan 

ICT, dikatakan sangat valid  dengan rata-rata 4,42 dengan demikian secara keseluruhan  
perangkat memenuhi syarat kelayakan untuk di uji cobakan secara terbatas di lapangan. 

2) berdasarkan hasil Analisis kepraktisan perangkat di tunjukan dengan nilai reliabilitas 
pengamatan keterlaksanaan perangkat pembelajaran di SMP PGRI di peroleh R=93% atau 
0,93 dengan nilai rata-rata  hasil pengamatan yaitu 1,79 yang berarti bahwa keterlaksanaan 
perangkat pembelajaran keseluruhan berada pada kategori terlaksana seluruhnya

3) Keefektifan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan praktis dimana 
penerapan tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, hasil analisis 
menunjukan bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMP PGRI proses berjalan secara baik 
dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik dimana hasil analisis 
uji t menunjukan bahwa nilai propabilitas yang di peroleh dalam penelitian yaitu 
0,000<0,05 propabilitas yang di gunakan dalam penelitian.

Saran
Dari simpulan dan kendala yang  di temukan maka di sarankan

1) Untuk memperoleh produk perangkat pembelajaran final sangat di perlukan adanya 
penelitian lanjutan dalam bentuk desiminasi secara luas sehingga perangkat pembelajaran 
dapat di katakan layak dan praktis 

2) Di perlukan adanya worshop tentang tata cara mengajar muatan lokal berbasis lingkungan 
pesisir bagi para guru.

3) Bagi guru muatan  lokal dapat menggunakan perangkat pembelajaran yang dihasilkan 
dalam penelitian ini sebagai alternatif dalam memperkaya variasi pembelajaran dan dalam 
upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. 

4) Bagi siswa dalam belajar menggunakan perangkat pembelajaran berorientasi 
konstruktivisme diharapkan dapat memberikan suasana baru, termotivasi untuk 
memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan pemahaman konsep siswa. 3. Bagi 
peneliti lain, diharapkan supaya dapat mendesain perangkat pembelajaran yang lebih baik 
lagi sehingga aktivitas yang belum efektif dapat menjadi efektif.
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ABSTRAK

Peningkatan produktivitas kerja 
merupakan sasaran penting dalam semua bidang 
industri baik industri formal maupun industri 
informal.  Salah satu faktor yang sangat 
mempengaruhi produktivitas adalah manusia 
sebagai pekerja. Aktifitas penanganan material 
secara manual sering dilakukan oleh pekerja 
angkut angkut pada pelabuhan. Pelabuhan Yos 
Sudarso Ambon adalah salah satu pelabuhan 
yang memiliki  banyak Tenaga Kerja Bongkar 
Muat (TKBM). Para TKBM biasanya 
melakukan aktivitas angkat angkut dengan cara 
menjinjing, memikul, dan memanggul beban 
secara bersamaan dan berulang-ulang. Beban 
yang diangkut biasanya memiliki kapasitas yang 

banyak sehingga postur kerja yang ditimbulkan 
tidak alami, dan dapat memicu terjadinya nyeri 
pada otot. Penelitian ini bertujuan 
untukmenentukan batas beban angakat 
maksimum atau Maximum Acceptable Weight 
Limit. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan fisiologis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 
MAWL yang dihasilkan lebih besar dari 
rekomendasi NIOSH sedangkan untuk frekuensi 
angkatan tertentu MAWL bernilai 0 atau 
negative dimana kondisi ini tidak diijinkan 
untuk melakukan pengangkatan karena dapat 
menyebabkan cedera akut

Kata kunci : MAWL, TKBM, NIOSH, 
Fisiologis

PENDAHULUAN
Peningkatan produktivitas kerja merupakan sasaran penting dalam semua bidang industri 

baik industri formal maupun industri informal.  Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 
produktivitas adalah manusia sebagai pekerja. Penggunaan tenaga manusia sebagai pekerja 
sangatlah dominan terutama kegiatan penanganan material secara manual (Manual Material 
Handling) . Kelebihan Manual Material Handling bila dibandingkan dengan penanganan 
material menggunakan alat bantu adalah fleksibilitas gerakan yang dapat dilakukan untuk 
beban-beban ringan. Akan tetapi aktivitas Manual Material Handling teridentifikasi beresiko 
tinggi sebagai penyebab utama timbulnya cedera pada otot rangka  (Grandjean, 1986). 

Data menunjukkan bahwa 25% kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia disebabkan 
oleh beban kerja yang berat dan kesalahan dalam penanganan material (Silalahi, 1993). 

Salah satu contoh penanaganan material secara manual adalah pekerjaan angkat angkut. 
Pekerjaan angkat angkut yang masih dominan menggunakan tenaga manusia adalah pekerjaan 
angkat angkut pada pelabuhan. Pelabuhan Yos Sudarso Ambon merupakan salah satu pelabuhan 
yang melibatkan banyak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang mengangkat barang dari 
pelabuhan menuju kapal atau sebaliknya dari kapal menuju pelabuhan. Dalam melakukan proses 
angkat angkut dilakukan secara manual dengan kapasitas beban yang sangat besar. Pekerja 
biasanya mengangkat dengan cara menjinjing, memanggul maupun memikul pada waktu yang 
bersamaan secara berulang-ulang  dengan postur kerja yang tidak alami . Menurut Kilbom et all, 
1996  pekerjaan angkat angkut yang dilakukan secara berulang-ulang dengan postur yang tidak 
alami dapat mengakibatkan cedera pada tulang terutama tulang belakang bagian bawah atau low 
back pain serta memicu terjadinya kelelahan (Tarwaka dkk, 2004) 

Untuk menghindari terjadinya cedera akibat beban angkat yang berlebihan , maka pada 
tahun 1991 National Institut of Occupational Safety and Health (NIOSH) merekomendasikan 
persamaan pembebanan yang disebut Recommended Weight Limit (RWL). RWL merupakan 
kondisi pembebanan dimana hampir semua pekerja normal dapat melakukan pekerjaan tersebut 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 R.S. Marasabessy; S.A. Marasabessy; hal 82-87

Paper-TKP004-Penentuan Batas Beban … 83

dalam periode waktu tertentu tanpa menimbulkan resiko terjadinya cedera tulang belakang 
akibat pengangkatan. Persamaan ini ditentukan  berdasarkan antropometri pekerja wanita 
Amerika. Dengan menggunakan pendekatan psikofisik dan fisiologi secara parsial penelitian  di 
Cina, India dan Taiwan menunjukkan bahwa rata – rata MAWL pekerja wanita lebih rendah, 
sedangkan MAWL pekerja pria lebih tinggi jika dibandingkan dengan MAWL yang 
direkomendasikan oleh NIOSH yang disebabkan karena adanya perbedaan antropometri (Wu, 
1999., Ray dan Mayti, 2004., Lee, 2004). Penelitian yang sama dilakukan juga di Indonesia 
untuk menentukan MAWL durasi kerja singkat 1 sampai 2 jam . Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa rata-rata MAWL berdasarkan antropometri pekerja wanita Indonesia 
secara fisiologis lebih tinggi 56%-70%  sedangkan secara biomekanika gaya tekan yang 
dihasilkan untuk jarak vertikal > 65 cm  lebih tinggi dibandingkan dengan gaya tekan 
rekomendasi NIOSH untuk frekuensi pengangkatan tertentu  (Rapiah, 2012.,Rapiah, 2013)

Dari latar belakang diatas maka perlu diadakan penelitian untuk menentukan batas beban 
angkat maksimum pekerja angkat angkut berdasarkan antropometri para TKBM pada pelabuhan 
Yos Sudarso Ambon .

METODOLOGI
Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Pelabuhan Yos Sudarso Ambon  dengan objek penelitian 
adalah para TKBM pada pelabuhan yos sudarso Ambon

Instrumen penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Kamera Digital, 

.Pulsemeter, Temperatur Lingkungankur temperatarur lingkungan kerja dan Lembar kerja.

Tahapan Penelitian

Gambar 1.  Flow Chart Penelitian
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Jenis dan Sumber Data
Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data usia dan lama kerja,data 
keluhan pekerja, data antropometri, data denyut jantung sebelum dan sesudah bekerja, data 
segmen tubuh.

Data Sekunder
Data sekunder yang dibutuhkan yaitu: Jumlah tenaga kerja, jadwal kerja, serta data-data 

yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data Antropometri

Data antropometri yang telah diambil seperti data tinggi badan, tinggi bahu berdiri, 
berat badan, tebal dada, tebal perut, lingkar dada, tinggi lutut, lingkar lengan bawah, dan lingkar 
biceps.  

Pengolahan data MAWL fisiologi
a. Uji t data denyut jantung

Uji t dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara denyut jantung sebelum 
bekerja dan sesudah bekerja.
b.Perhitungan MAWL

Dengan menggunakan batasan energi NIOSH  (tabel 1)  berat badan rata-rata pekerja, 
dan frekuensi pengangkatan dari 0,2 angkatan/menit sampai 15 angkatan/menit yang 
disubsitusikan kedalam persamaan pembebanan, maka nilai MAWL dapat diketahui.

Tabel 1 Batas Pengeluaran Energi
(Waters et. al., 1993)

Tinggi angkatan
Durasi kerja

≤ 1 jam 1-2 jam 2-8jam
V ≤ tinggi knuckle 4,7 3,7 3,1
V > tinggi knuckle 3,3 2,7 2,2

Teknik Analisis
Analisis yang digunakan berupa  interprestasi terhadap hasil MAWL dengan hasil 

perhitungan gaya tekan.

HASIL
Hasil Penelitian Mawl Berdasarkan Pendekatan Fisiologi
Hasil dan pengolahan data denyut jantung

Data denyut jantung sebelum dan sesudah pengangkatan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data Denyut Jantung Pekerja
NO SEBELUM SESUDAH

1 70 137

2 69 132

3 68 142

4 75 139

5 80 119

6 91 107

7 74 159

8 70 150

9 77 149
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NO SEBELUM SESUDAH

10 73 138

11 75 165

12 77 150

13 78 133

14 77 107

15 71 102

16 89 169

17 71 151

18 70 121

19 70 135

20 70 143

21 71 115

22 68 111

23 73 149

24 70 139

25 79 157

26 75 139

27 70 125

28 70 118

29 70 134

30 80 166

Uji T
Uji T dilakukan untuk melihat ada tidaknya perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan

Tabel 3. Uji T denyut jantung

Mean N
Std 
Deviation

Std Error 
Mean

Denyut jantung awal
Denyut jantung akhir

71.5
136.7

30
30

8.291
18.336

1.514
3.348

  Dari tabel uji T diatas terdapat perbedaan nilai rata-rata denyut jantung yang sangat 
signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan.

MAWL Berdasarkan Pendekatan Fisiologis
Dengan menggunakan data denyut jantung pada tabel 3 maka diperoleh MAWL fisiologis 

untuk durasi satu jam, dua jam dan delapan jam seperti pada tabel 4.

Tabel 4.MAWL Berdasarkan Pendekatan Fisiologi

Angkatan/menit
Vertikal Vertikal Vertikal

1 jam 2 jam 8 jam

0,2 23,52 17,2 11,94

0,5 20,65 14,33 9,07

1 15,86 9,55 4,28

2 6,29 -0,02 -5,28

3 -3,27 -9,59 -14,85

4 -12,84 -19,16 -24,42
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Angkatan/menit
Vertikal Vertikal Vertikal

1 jam 2 jam 8 jam

5 -22,41 -28,73 -33,99

6 -31,98 -38,29 -43,56

7 -41,55 -47,86 -53,13

8 -51,12 -57,43 -62,69

9 -60,68 -67 -72,26

10 -70,25 -76,57 -81,83

11 -79,82 -86,14 -91,4

12 -89,39 -95,71 -100,97

13 -98,96 -105,27 -110,54

14 -108,53 -114,84 -120,11

15 -118,09 -124,41 -129,67

MAWL Berdasarkan NIOSH
MAWL berdasarkan rekomendasi NIOSH dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5. MAWL rekomendasi NIOSH

Angkatan/menit
Vertikal Vertikal Vertikal

1 jam 2 jam 8 jam

0,2 23 21,85 19,55

0,5 22,31 21,16 18,63

1 21,62 20,24 17,25

2 20,93 19,32 14,95

3 20,24 18,17 12,65

4 19,32 16,56 10,35

5 18,4 13,8 8,05

6 17,25 11,5 6,21

7 16,1 9,66 5,06

8 13,8 8,05 4,14

9 11,96 6,9 3,45

10 10,35 5,98 2,99

11 9,43 5,29 0

12 8,51 4,83 0

13 7,82 0 0

14 7,13 0 0

15 6,44 0 0

Analisis Perbandingan MAWL Hasil Penelitian dan MAWL Rekomendasi NIOSH
Dari Tabel 4 dan Tabel 5 dapat dilihat perbadingan MAWL berdasarkan fisiologi dengan 

MAWL rekomendasi NIOSH. Untuk frekuensi angkatan 0,2 sampai 3 angkatan/menit MAWL 
fisiologi lebih tinggi jika dibandingkan dengan MAWL rekomendasi NIOSH. Pada frekuensi 
dan durasi tertentu nilai MAWL fisiologi bernilai negatif sedangkan MAWL rekomendasi 
NIOSH bernilai 0. Hal ini berarti bahwa pada frekuensi dan durasi tersebut tidak diijinkan untuk 
melakukan pengangkatan. Adanya perbedaan yang signifikan antara MAWL fisiologi dan 
MAWL rekomendasi NIOSH, terutama pada frekuensi 5 angkatan/menit sampai 15 
angkatan/menit disebabkan karena MAWL rekomendasi NIOSH ditentukan berdasarkan 
estimasi energi persamaan Garg dengan menggunakan antropometri pekerja wanita Amerika 
sedangkan MAWL fisiologi ditentukan berdasarkan estimasi denyut jantung. 
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KESIMPULAN 
Batas beban angkat maksimum atau Maximum Acceptable Weight Limit (MAWL) yang 

aman bagi TKBM pelabuhan Yos Sudarso  untuk setiap durasi kerja adalah sebagai berikut :
1) Untuk durasi 1 jam frekuensi pengangkatan yang diijinkan 6,29 kg dengan frekuensi 

pengangkatan 0,2 angkatan/menit dan batas beban maksimum yang diijinkan adalah 23 kg 
dengan frekuensi pengangkatan 2 angkatan/menit. Sedangkan untuk frekuansi angkatan 3 
angkatan/menit sampai dengan 15 angkatan/menit bernilai negative dimana pada kondisi 
ini tidak diijinkan untuk melakukan pengangkatan.

2) Untuk durasi 2 jam  frekuensi pengangkatan yang diijinkan 9,55 kg dengan frekuensi 
pengangkatan 1 angkatan/menit dan batas beban maksimum yang diijinkan adalah 17,2 kg 
dengan frekuensi pengangkatan 0,2 angkatan/menit. Sedangkan untuk frekuansi angkatan 2
angkatan/menit sampai dengan 15 angkatan/menit bernilai negative dimana pada kondisi 
ini tidak diijinkan untuk melakukan pengangkatan.

3) Untuk durasi 8 jam  frekuensi pengangkatan yang diijinkan 4,28 kg dengan frekuensi 
pengangkatan 1 angkatan/menit dan batas beban maksimum yang diijinkan adalah 11,94 kg 
dengan frekuensi pengangkatan 0,2 angkatan/menit. Sedangkan untuk frekuansi angkatan 2 
angkatan/menit sampai dengan 15 angkatan/menit bernilai negative dimana pada kondisi 
ini tidak diijinkan untuk melakukan pengangkatan.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki 
apakah lima faktor internal yaitu konsep diri 
akademik, kecerdasan emosional, tingkat 
kecemasan belajar, kesadaran metakognisi, dan 
motivasi akademik berpengaruh terhadap 
prestasi belajar Mahasiswa.
Berdasarkan analisis model structural 
diperoleh bahwa konsep diri akademik, 
kecerdasan emosional, motivasi akademik dan 
kesadaran metakognisi mahasiswa 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
Mahasiswa. Sedangkan kecemasan belajar 
berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar 
Mahasiswa. Motivasi akademik dapat 
memperkuat pengaruh konsep diri akademik 
dan kecerdasan emosional terhadap prestasi 
belajar, namun motivasi akademik dapat 
memperlemah pengaruh kecemasan belajar 
terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
Sedangkan kesadaran metakognisi dapat 
memperkuat pengaruh konsep diri akademik 
terhadap prestasi belajar mahasiswa, namun 
kesadaran metakognisi dapat memperlemah 
pengaruh kecerdasan emosional dan 
kecemasan belajar terhadap prestasi belajar 
mahasiswa.

Kata kunci: Konsep diri akademik, 
kecerdasan emosional, kecemasan belajar, 
kesadaran metakognisi, motivasi akademik, 
prestasi belajar Mahasiswa.

ABSTRACT

This study aimed to investigate whether the five 
internal factors academic self-concept, 
emotional intelligence, level of anxiety, 
metacognition awareness, and academic 
motivation affect student achievement. 
Based on the structural model analysis found 
that academic self-concept, emotional 
intelligence, academic motivation and 
awareness of student metacognition gave 
positive influence toward students learning 
achievement. While anxiety level learning gave 
negative influence toward students learning 
achievement. The academic motivation can 
strengthen the influence of academic self-
concept and emotional intelligence toward 
students learning achievement. While academic 
motivation can weaken the the influence of 
anxiety level learning toward students learning 
achievement. While awareness metacognition 
strengthen the influence of academic self-
concept on student achievement; however, 
awareness metacognition can weaken the 
influence of anxiety of learning and emotional 
intelligence toward students learning 
achievement.

Keywords: academic self-concept, emotional 
intelligence, level of anxiety, metacognition 
awareness, and academic motivation, student 
achievement

PENDAHULUAN
Salah satu tujuan dari berdirinya bangsa dan negara Indonsia adalah ikut mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945. Untuk menjamin kecerdasan bagi warga negara maka tiap-tiap tingkat pendidikan 
mempunyai tujuan masing-masing yang harus dicapai yang diatur melalui Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).  

Namun walaupun berbagai upaya telah dilakukan namun mutu pendidikan di indonesia 
masih tetap saja rendah. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan rendahnya hasil belajar 
matematika siswa di Indonesia. Untuk tingkat internasional misalnya berdasarkan data 
UNESCO, mutu pendidikan matematika di Indonesia berada pada peringkat 34 dari 38 negara 
yang diamati, serta hasil dari survei Pusat Statistik Internasional untuk Pendidikan (National 
Center for Education in Statistics, 2003) terhadap 41 negara dalam pembelajaran matematika, 
Indonesia mendapatkan peringkat ke 39 (dalam http://www.ugm.ac.id).
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Mengingat cukup banyak faktor yang bersumber dari dalam diri mahasiswa yang 
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika maka penulis membatasi dalam penelitian ini, 
yaitu hanyalah memperhatikan konsep diri akademik, tingkat kecemasan, kecerdasan emosional, 
kemampuan metakognisi, dan motivasi dalam belajar. Kelima faktor internal yang ada pada 
mahasiswa tersebut, dalam penelitian ini akan diselidiki bagaimana pengaruhnya baik secara 
langsung maupun secara tidak langsung terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan latar 
belakang yang telah dikemukakan maka masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini 
adalah Bagaimanakah model aplikatif struktural yang dapat diungkap berkaitan dengan 
pengaruh konsep diri matematika, tingkat kecemasalan belajar dan kecerdasan emosional 
terhadap prestasi belajar melalui kesadaran  metakognisi dan motivasi belajar pada mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Darussalam Ambon ?

KAJIAN PUSTAKA
Prestasi Belajar Matematika

Hilgard dan Brower (dalam Hamalik, 2003) mengemukakan bahwa belajar merupakan 
dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek dan pengalaman. Menurut Slameto (2007:2) belajar 
adalah proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 
dengan lingkungannya. 

Adapun Westwood (2004: l2)  mengemukakan beberapa definisi belajar menurut para 
ahli adalah sebagai berikut: Neuroscientists define learning as two neurons communicating with 
each other (Sprenger, 1999).

Pengertian Matematika
Berdasarkan Buku Mathematics dictionary karangan Robert C. James(1992) 

mendefinisikan mathematics is the logical study of shape, arrangement, quantity, and many 
related concepts.Istilah matematika awalnya diambil dari perkataan Yunani, μαθηματικά 
(mathematica), yang berarti “relating to learning”. Perkataan ini mempunyai akar kata mathema 
yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science) dan kata mathanein yang mengandung 
arti belajar (berpikir).MenurutWikipedia.com matematika adalah studi besaran, struktur, ruang, 
dan perubahan. Menurut Immanuel kant (dalam Suriasumantri, 2010:206) berpendapat bahwa 
matematika merupakan pengetahuan sintetik apriori dimana eksistensi matematika tergantung 
dari panca indra.

Prestasi belajar Matematika
Istilah prestasi sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “prestatie,” yang berartihasil 

usaha. Dalam berbagai literatur, hasil belajar selalu dihubungkan dengan aktivitastertentu, 
seperti dikemukakan oleh Robert M. Gagne (dalam Rondiyah, 2009) bahwa dalamsetiap proses 
akan selalu terdapat hasil nyata yang dapat diukur dan dinyatakan sebagai hasil belajar 
(achievement) seseorang.

Menurut Gagne dan Briggs (dalam Nashar, 2004) mengklasifikasikan hasil belajar 
menjadi 5 yaitu: keterampilan intelektual (intellectual skills), strategi kognitif (cognitive 
strateggies), informasi verbal (verbal information), keterampilan motorik (motor skills), sikap 
(attitudes).

Benjamin S. Bloom (dalam Santrock, 2010 :469) mengklasifikasi hasil belajar dalam tiga 
ranah yang dikenal dengan taksonomi Bloom yaitu: ranah kognitif (cognitive domain), ranah 
afektif (affective domain), dan ranah psikomotor (psychomotor domain). 

Menurut Caroll (dalam Sudjana, 2008) bahwa prestasi belajar yang dicapai oleh siswa 
sangat ditentukan oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun yang 
berasal dari luar diri siswa. Sedangkan pendapat lain seperti yang dikemukakan Wasty (2003) 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, dapat di golongkan 
menjadi 3 (tiga) yakni faktor stimulus belajar atau faktor luar yang mendorong untuk belajar, 
faktor metode belajar yang dipakai pendidik, faktor individual. 
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Konsep Diri
Menurut Elizabeth Hurlock (dalam Leonard dan Supardi, 2010), konsep diri adalah 

gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya”. Lebih lanjut lagi Burn (1993) mengatakan 
bahwa konsep diri adalah “gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan, orang-orang 
berpendapat mengenai diri kita, dan seperti apa diri kita yang kita inginkan”.  

Menurut Byrne (dalam Tan dan Yates, 2007) menyimpulkan bahwa konsep diri 
merupakan konstruk psikologis yang multidimensional, mempunyai aspek-aspek yang umum 
dan juga beberapa aspek yang spesifik. Salah satu aspek yang spesifik adalah konsep diri 
akademis (academic self concept). Byrne mendefinisikan secara spesifik konsep diri akademis 
(academic self concept) sebagai as a person’s perception of self with respect to achievement in 
school. 

Kecemasan Belajar
Gale Encyclopedia mendefinisikan gangguang kecemasan (anxiety disorder) sebagai An 

unpleasant emotion triggered by anticipation of future events, memories of past events, or 
ruminations about the self. Adapun menurut Kowalski (dalam Santrock, 2010:238) kecemasan 
(anxiety) adalah perasaan yang tidak menentu sekaligus tidak menyenangkan. Kecemasan 
adalah perasaan takut dan kegundahan yang tidak jelas dan tidak menyenangkan. 

Freud (dalam (Supratiknya, 1993) membedakan tiga macam kecemasan berdasarkan 
sumbernya, yakni kecemasan realistik (realitic anxiety), kecemasan neurotik (neurotic anxiety), 
dan kecemasan moral (moral anxiety). Sesuai sumbernya tersebut, kecemasan belajar termasuk 
ke dalam kelompok kecemasan realitas karena kecemasan belajar bersumber dari peristiwa yang 
terjadi dalam situasi akademis. 

Adapun aspek kecemasan yang digunakan dalam dalam pengembangan instrument 
penelitian ini adalah aspek-aspek kecemasan belajar yang dikemukakan oleh W. W. K. Zung  
pada tahun 1971, dengan mengukur empat aspek kecemasan yakni anxiety and panic, vestibular 
sensations, somatic control, dan Gastrointestinal / muscular sensations.

Kecerdasan emosional
Menurut The Gale Encyclopediaof Psychology bahwa istilah kecerdasan emosional 

diciptakan pada tahun 1990 oleh psikolog John Mayer dan Peter Salovey, kemudian  Pada tahun 
1995, psikolog Daniel Goleman menerbitkan  buku Emotional Intelligence sesuai dengan 
pandangan yang dibangun oleh John Mayer dan Peter Salovey dan mulai mempopulerkan 
konsep EI(Emotional intelligence). Mayer dan Solovey (dalam Goleman, 1995) 
mengungkapkan kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk memantau dan 
mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, dan menggunakan perasaan-perasaan itu untuk 
memadu pikiran dan tindakan.

Beberapa pengertian emosi dikemukaan oleh ahli lain seperti dikutip dalam Djaali 
(2011:37) adalah sebagai berikut.

a) Menurut L. Crow & N crow, emosi adalah yang efektif yang disertai oleh penyesuaian bathin 
secara menyeluruh, dimana keadaan mental dan fisiologi sedang dalam kondisi yang meluap-
luap, juga dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas dan nyata. 

b) Menurut Kaplan dan Saddock, emosi adalah keadaan perasaan yang kompleks yang 
mengandung komponen kejiwaan, badan dan perilaku yang berkaitan dengan affect dan 
mood. 

c) Menurut Kamus The american college dictionari, emosi adalah suatu keadaan afektif yang 
disadari dimana mengalami perasaan seperti kegembiraan (joy), kesedihan, takut, benci dan 
cinta (dibedakan dari keadaan kognitif dan keinginan yang disadari); dan juga perasaan 
seperti kegembiraan (joy), kesedihan, takut, benci dan cinta.

Mayer dan Salovey berpendapat bahwa kecerdasan emosional dapat diidentifikasi melalui 
oleh empat aspek, pendapat ini kemudian dikembangkan oleh Goleman menjadi lima aspek 
kecerdasan emosional. Menurut The Gale Encyclopediaof Psychology Empat Aspek kecerdasan 
emosional, seperti yang diidentifikasi oleh Mayer dan Salovey, adalah sebagai berikut:
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mengidentifikasi emosi, menggunakan emosi, memahami emosi (pengetahuan Emosional), serta 
mengelola emosi. 

Motivasi Belajar
Dalam Bukunya yang berjudul Encyclopedia of school psychology, Lee (2005) 

mendefinisikana sebagai berikut : Motivation is the force behind behavior and provides an 
explanation for why people do things. Motivation influences what people do—meaning their 
choice of actions, as well as how they act; the intensity, persistence, and quality of their actions.

Walaupun banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara garis 
besar menurut para pakar motivasi terdapat dua jenis motivasi yang umum, yaitu motivasi 
intrinsik dan ekstrinsik (Uno, 2007). 

Adapun secara khusus aspek-aspek motivasi dalam belajar yang digunakan dalam 
pengembangan instrument penelitian ini adalah aspek-aspek motivasi yang dikemukakan oleh 
Robert J. Vallerand pada tahun 1992, dengan mengukur tiga aspek motivasi yakni Amotivation, 
Extrinsic Motivation dan Intrinsic Motivation. 

Kesadaran  Metakognisi
Pengertian yang cukup umum dari metakognisis adalah thinking about thinking (berpikir 

tentang berpikir) atau learn how to learn (belajar bagaimana belajar (Nurdin, 2007:35). 
Metakognisi (metacognition) merupakan suatu istilah yang dikemukakan oleh Flavell pada 
tahun 1976 (Livingston dalam Ilhamsyah, 2012:28). Menurut Flavell metakognisi terdiri dari 
pengetahuan metakognitif (metakognitif knowledge) dan pengalaman atau regulasi metakognisi 
(motacognition experience or regulation).

Menurut Lee (2005) mendefinisikan metacognition is Thinking about and controlling 
one’s thinking process. Metacognition refers to knowledge of general cognitive strategies (e.g., 
rehearsal); awareness of one’s own cognitive processes; the monitoring, evaluating, and 
regulating of those processes; and beliefs about factors that affect cognitive activities. 
Metacognitive ability is involved in effectively managing interpersonal tasks (which require 
taking into account how others might be thinking), and in successful problem solving (which 
often requires one to step back and ‘metacognitively’ analyse the strategies one is adopting and 
ponder what others might be used).

Menurut Flavel (dalam Denial, 2010). Pengetahuan metakognisi terdiri dari sub-aspek 
pengetahuan deklaratif (declaratifknowledge), pengetahuan prosedural (proceduralknowledge), 
dan pengetahuan kondisional  (condition knowledge) serta aspek regulasi metakognisi yang 
terdiri dari sub aspek: planning, information, mangemen strategies, compherension 
monitporing, debugging strategies dan evaluation.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian“ex post facto”, yang bersifat 
kausalitas dan korelasional.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Program Studi Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Darussalam Ambon. Proses penelitian dilakukan pada 
bulan Januari sampai dengan Maret 2013.  

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 

FKIP Universitas Darussalam Ambon yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Semester 
Ganjil tahun Akademik 2012/2013 yang berjumlah 683 mahasiswa.  Serta sebanyak 214 sampel 
penelitian atau 30% dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
Stratified proportional random sampling.
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Variabel Penelitian
Variabel-variabel bebas adalah konsep diri matematika (x1), kecemasan belajar (x2) dan 

kecerdasan emosional (x3), varibel-variabel intervening adalah motivasi akademik (y2) dan 
kesadaran  metakognisi (y1), serta variabel terikat adalah prestasi belajar mahasiswa (y3).

Konstruk Instrumen Penelitian 
Kuesioner untuk mengukur variabel konsep diri akademis yang digunakan adalah The 

Academic Self-Concept Questionnaire (ASCQ). Kuesioner ini terdiri dari 20 item kembangkan 
oleh Liu & Wang pada tahun 2005. Kuesioner untuk mengukur variabel kecemasan belajar yang 
digunakan adalah Self-Rating Anxiety Scale (SAS). Kuesioner ini terdiri dari 20 item 
dikembangkan oleh Zung pada tahun 1971. 

Kuesioner untuk mengukur variabel kecerdasan emosional yang digunakan adalah The 
WEIP-Short Version (WEIP-S) scale. Kuesioner ini terdiri dari 16 item, kembangkan oleh Peter 
J Jordan dan Sandra A Lawrence pada tahun 2009. Kuesioner untuk mengukur variabel 
motivasi akademik yang digunakan adalah Academic Motivation Scale (AMS-C 28). Kuesioner 
ini terdiri dari 28 item, kembangkan oleh Robert J. Vallerand pada tahun 1992. Kuesioner untuk 
mengukur variabel kesadaran metakognisi yang digunakan adalah Junior Metacognitive 
Awareness Inventory (Jr. MAI). Kuesioner ini terdiri dari 30 item, kembangkan oleh Sperling, 
Howard, Miller, & Murphy pada tahun 2002. 

Teknik Analisis Data
Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang 

variabel yang diteliti serta untuk memperkuat analisis inferensial. Statistika inferensial 
khususnya Metode Structural Equation Modelling (SEM). dimaksudkan untuk analisis dan
validasi model yang diusulkan. 

Usulan persamaan Model Struktural
Adapun model persamaan struktural dapat ditulis sebagai persamaan berikut ini: 
V endogen = V eksogen + V endogen + error

Ŷ 1 = 11 1 + 12 2 + 13 3 + 1

Ŷ 2 = 21 1 + 22 2 + 23 3 + 2
Ŷ 3 = 31Ŷ 1 + 32 Ŷ 2 + 31 1 + 32 2 + 33 3 + 3
Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam yakni  hipotesis menyangkut pengaruh 
langsung terhadap hasil belajar, hipotesis menyangkut pengaruh tidak langsung terhadap hasil 
belajar (melalui motivasi akademik dan kesadaran metakognisi), serta hipotesis menyangkut 
pengaruh total (langsung dan tidak langsung) terhadap hasil belajar.

Syarat-syarat Analisis Statistika
Sebelum menggunakan statistika parametrik dalam mengestimasi parameter dan 

pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas asumsi yang diperlukan teknik 
statistika parametrik yang digunakan. Menurut Kusnendi (dalam Sukriani, 2009:93) asumsi-
asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dianalisis 
dengan pemodelan SEM adalah sebagai berikut.
Kelayakan ukuran sampel

Adapun jumlah sampel yang menjadi acuan dalam penelitian ini sebagaimana pendapat 
yang dikemukakan oleh Kline (dalam Latan, 2012:45) yang merekomendasikan jumlah sampel 
minimal yang dapat diterima untuk estimasi SEM adalah >200 untuk model yang kompleks.

Kecukupan informasi (overidentified)
Untuk mengindikasikan apakah cukup informasi dalam mengestimasi semua parameter 

model (yaitu, kesesuaian jumlah observasi varians dan kovarians), dan memperoleh pengujian 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 M. Dahlan ; hal 88-97

Paper-TKP005- Analisis Persamaan Model … 93

overall fit, maka model tersebut haruslah overidentified (Latan, 2012). Overidentified artinya 
informasi yang terdapat pada data empiris cukup untuk menghasilkan solusi yang unik dalam 
menghitung parameter estimasi model. Agar sifat overidentified dapat terpenuhi maka haruslah 
jumlah butir informasi dari data empiris lebih banyak daripada jumlah parameter model yang 
akan diestimasi.

Linieritas 
SEM mengasumsikan hubungan kausalitas dan linear. Untuk pemeriksaan asumsi 

linearitas yakni dilakukan dengan pendekatan curve fit pada programSPSS. Adapun rujukan 
yang digunakan adalah jika nilai signifikansi model linier < 0.05, maka asumsi linieritas 
terpenuhi

Normalitas variabel laten endogen
Untuk melihat normalitas univariat digunakan estimasi skewness dan kurtosis, dan untuk 

normalitas multivariat digunakan koefisien kurtosis multivariat Mardia. Dengan menggunakan 
taraf signifikansi 0.01, maka suatu indikator atau variabel dinyatakan terdistribusi normal bila 
critical ratio skewness atau kurtosis berada dalam interval (-2.58 sampai dengan 2.58). Jika 
asumsi ini tidak dipenuhi maka dilakukan transformasi terhadap data atau menggunakan 
prosedur yang robust terhadap non-normalitas (Hisyam Ihsan dalam Sukriani, 2009).

Deteksi pencilan (outliers)
Outlier menunjukkan kombinasi nilai semua variabel yang memiliki karakteristik tidak 

lazim yang muncul dalam bentuk nilai sangat esktrim. Deteksi outlier dilakukan secara univariat 
dan multivariate. Secara univariat dilakukan dengan menganalisis nilai standardizes (Z-score) 
dari data penelitian yang diperoleh. Apabila terdapat nilai Z-score berada pada rentang ≥±3, 
maka dikategorikan sebagai outlier univariat, dan dikeluarkan dari data set penelitian. Adapun 
perhitungan nilai standardizes (Z-score) menggunakan bantuan program SPSS..

Multikolinieritas 
Multikolinearitas (korelasi sempurna) lengkap diasumsikan tidak terjadi dalam  SEM. 

Multikolinearitas yang lengkap menghasilkan matriks kovariansi yang singular. 
Multikolinearitas yang tinggi juga menurunkan reliabilitas estimasi SEM.  Nilai korelasi yang 
tidak diperbolehkan adalah sebesar 0.85 atau lebih. Pemeriksaan multikolinearitas dilakukan 
melalui korelasi Pearson r . Kalau koefisien korelasi 85.0r , maka multikolinearitas 
dipandang tinggi dan underidentifikasi empiris dipandang bermasalah (Ihsan dalam Sukriani, 
2009). Jika multikoliearitas terjadi antar variabel, maka yang dapat dilakukan adalah 
mengeluarkan atau mengeliminasi salah satu variabel yang menyebabkan terjadinya kolinear 
dalam model.

Langkah-langkah Analisis SEM
Menurut Bolen dan Long (dalam Latan, 2012) terdapat lima proses yang harus dilalui 

dalam analisis CB SEM, dimana setiap tahapan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya. 
Kelima tahapan CB SEM menurut Latan (2012) tersebut terdiri dari : 
tahap I : spesifikasi model, tahap II : identifikasi model, tahap III: estimasi model, tahap IV : 
evaluasi model dan tahap V : Respesifikasi Model.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis deskriptif 

Dari hasil analisis deskripsi ini juga diperoleh hasil bahwa prestasi belajar, konsep diri 
akademik, kecemasan belajar, dan motivasi akademik mahasiswa berada pada kategori sedang. 
Adapun untuk kecerdasan emosional dan kesadaran metakognisis mahasiswa berada pada pada 
kategori tinggi.

Hasil Analisis Untuk Pemeriksaan Sifat-Sifat Pengukuran
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Menurut Hulland (dalam Widhiarso, 2009) menyatakan bahwa model   pengukuran yang 
baik harus memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) reliabilitas  (reliability), (2) validitas konvergen 
(convergent validity) dan (3) validitas diskriminan (discriminant validity). 

Tahap awal analisis model pengukuran dengan CFA dilakukan pengujian dengan 
menggunakan uji-t untuk pemeriksaan sifat unidimensional. Pemeriksaan sifat unidimensional 
ini dilakukan dengan menggunakan program Lisrel. Selanjutnya untuk evaluasi validitas akan 
diuji dengan 3 macam uji validitas yakni uji validitas konstruk (evaluasi nilai bobot factor), uji 
validitas konvergen, serta uji validitas diskriminan. Ketiga Uji validitas ini diolah dengan 
menggunakan program AMOS. 

Sedangkan untuk evaluasi reliabilitas akan dihitung dengan menggunakan Alpha Cronbch
dengan bantuan program SPSS. Untuk uji kesesuaian model pada model pengukuran dilakukan 
berdasarkkan kriteria  Goodness of fit indeks yang berlaku dalam analisis SEM. 

Merujuk hasil pengujian model, baik secara keseluruhan (overall model fit test) maupun 
memperhatikan hasil uji unidimensional, validitas dan reliabilitas, maka dapat disimpulkan 
bahwa dari 20 item pernyataan yang membangun konstruk konsep diri, hanya 10 item yang 
dapat digunakan sebagai pembentuk/pengukur konstruk konsep diri akademik (x1). Untuk 
konstruk kecemasan belajar mahasiswa (x2), dari 20 item disimpulkan bahwa hanya 12 item 
dapat digunakan sebagai pembentuk /pengukur konstruk kecemasan belajar mahasiswa (x2). 
Adapun untuk konstruk kecerdasan emosional mahasiswa (x3), dari 16 item yang ada terdapat 
10 item saja yang dapat digunakan sebagai pembentuk /pengukur konstruk kecerdasan 
emosional mahasiswa (x3).

Untuk konstruk motivasi akademik mahasiswa (y1) dari 28 item yang digunakan, terdapat 
18 item dapat digunakan sebagai pembentuk /pengukur konstruk motivasi akademik mahasiswa 
(y1). Adapun untuk konstruk kesadaran metakognisi mahasiswa (y2) dari 30 item yang ada 
hanya 16 item tersebut dapat digunakan sebagai pembentuk /pengukur konstruk kesadaran 
metakognisi mahasiswa (y2).

Verifikasi model dan pengembangan Model tahap akhir
Tabel 1. Estimasi koefisien regresi persamaan struktural untuk model tahap akhir 

Variabel Estimate S.E. C.R. P
kesadaran metakognisi (Y2) <--- kecerdasan emosional (x3) -.022 .074 -.295 .768
motivasi akademik (Y1) <--- kecerdasan emosional (x3) .121 .042 2.882 .004
kesadaran metakognisi (Y2) <--- konsep diri (x1) .219 .135 1.621 .105
motivasi akademik (Y1) <--- konsep diri (x1) .138 .066 2.098 .036
motivasi akademik (Y1) <--- kecemasan belajar (x2) .100 .044 2.256 .024
kesadaran metakognisi (Y2) <--- kecemasan belajar (x2) .071 .091 .781 .435
prestasi belajar (Y3) <--- kecerdasan emosional (x3) .232 .028 8.402 ***
prestasi belajar (Y3) <--- konsep diri (x1) .135 .041 3.310 ***
prestasi belajar (Y3) <--- motivasi akademik (Y1) .224 .060 3.723 ***
prestasi belajar (Y3) <--- kecemasan belajar (x2) -.081 .027 -3.050 .002
prestasi belajar (Y3) <--- kesadaran metakognisi (Y2) .021 .024 .871 .384

Tabel 2. Hasil analisis korelasi mutipel kuadrat dan intercept untuk variabel endogen

Variabel
squared multiple 

correlations
R2 intercept

motivasi akademik (Y1) .094 9.4 % 3.385
kesadaran metakognisi (Y2) .020 2.0 % 3.495

prestasi belajar (y3) .573 57.3 % 2.861
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Gambar 1. usulan model struktural tahap akhir

Persamaan struktural yang sesuai dengan model tahap akhir  dan korelasi mutipel 
kuadratnya sebagaimana dalam Tabel 4.2 dan tabel 4.3 di atas adalah sebagai berikut.

%4.9121,0100,0138,0385.3ˆ 2
13211  yRXXXY

%0.222.0071.0219,0495.3ˆ 2
23212  yRXXXY

%3.57ˆ021,0ˆ224,0232,0081.0135.0861.2ˆ 2
3213213  yRYYXXXY

Model persamaan struktural tersebut dapat ditulis dalam bentuk matriks. 
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KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Berdasarkan model struktural terhadap prestasi belajar mahasiswa jika dikaitkan dengan 

factor-faktor internal yang meliputi konsep diri, kecemasan belajar, kecerdasan emosional, 
motivasi akademik, kesadaran metakognisi, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Konsep diri akademik, dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa pada taraf signifikansi 5%. Namun 
kecemasan belajar mahasiswa memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar mahasiswa pada taraf signifikansi 5%. 

b. Motivasi akademik mahasiswa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar mahasiswa pada taraf signifikansi 5%. Adapun sebagai variabel 
intervening, motivasi akademik dapat memperkuat pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap prestasi belajar mahasiswa secara signifikan.  Motivasi akademik juga dapat 
memperkuat pengaruh konsep diri akademik terhadap prestasi belajar mahasiswa namun 
pengaruh tersebut tidak signifikan.
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Sebagai variabel intervening, motivasi akademik ternyata dapat memperlemah pengaruh
kecemasan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa namun pengaruh tersebut tidak 
signifikan.

c. Kesadaran metakognisi mahasiswa memiliki pengaruh yang positif namun tidak 
signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa pada taraf signifikansi 5%. Adapun 
sebagai variabel intervening, kesadaran metakognisi dapat memperkuat pengaruh
konsep diri akademik dankecemasan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa walau 
pengaruh tersebut tidak signifikan. Tetapi sebagai variabel intervening, kesadaran 
metakognisi dapat memperlemah pengaruh kecemasan belajar dan juga memperlemah 
pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar mahasiswa namun pengaruh 
tersebut tidak signifikan.

d. Total pengaruh yang terjadi dari konsep diri akademik dan kecerdasan 
emosionalterhadap prestasi belajar mahasiswa adalah positif dan signifikan pada taraf 
signifikansi 5%, sedangkantotal pengaruh yang terjadi darikecemasan belajar terhadap 
prestasi belajar mahasiswa adalah negatif dan signifikan pada taraf signifikansi 5%.

Saran
Bertitiktolak dari kesimpulan penelitian, dapat diajukan saran, kepada peneliti dan 

pemerhati pendidikan, kiranya ada penelitian lanjutan terkait dengan penelitian ini yang 
menelusuri pola hubungan antar variable khususnya pemilihan variable mediasi/intervening 
yang dibangun dalam penelitian ini. 

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini meliputi lima variable yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, 

dalam pelaksanaan penelitian menggunakan instrument terstandar tersebut tidak melalui uji 
validitas konstruk juga tidak dilakukan ujicoba terbatas. Selain itu Selama melaksanakan proses 
pengumpulan data, peneliti kurang maksimal melakukan pendampingan atau kurang 
memberikan informasi awal kepada responden terhadap angket yang harus diisi. 
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ABSTRAK

Penelitian pengembangan media ini bertujuan 
untuk mengembangkan dan mengetahui 
kelayakan, media pembelajaran Hybrid 
Learning. Pengembangan menggunakan model 
4D, tetapi hanya dilaksanakan hingga tiga tahap, 
yaitu: define, design, develop, dan disseminate. 
Validasi dilakukan oleh ahli. Uji coba dilakukan 

oleh 15 mahasiswa FKIP Universitas 
Darussalam Ambon. Hasil pengembangan 
adalah media interaktif dan website. Hasil 
validasi oleh para ahli adalah media layak 
digunakan. 

Kata kunci: media Hybrid Learning,hybrid 
learning, hidrokarbon

PENDAHULUAN 
Perubahan paradigma pendidikan di era globalisasi ini mengharuskan adanya perubahan 

pola pikir (mindset) dan pola tindak (actionset) bagi dosen terutama dalam 
mengimplementasikan dan mengembangkan kurikulum (KBK) yang berlaku sekarang. 
Perubahan pola pikir dan pola tindak bagi dosen dalam mengelola kelas dan melaksanakan 
proses pembelajaran,  dosen dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan mutu 
layanan pendidikan khususnya layanan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses 
(Permendiknas nomor 41 tahun 2007).

Dosen dituntut untuk mampu menguasai kurikulum, menguasai materi,menguasai 
metode, dan tidak kalah pentingnya dosen juga harus mampumengelola kelas sedemikian rupa 
sehingga pembelajaran berlangsung secaraaktif, inovatif dan menyenangkan.Pembelajaran 
menjadi kurangefektif karena hanya cenderung mngedepankan aspek intelektual 
danmengesampingkan aspek pembentukan karakter.Hal ini tentu suatu hambatanbagi dosen. 
Namun penulis ingin mengubah hambatan tersebut menjadi sebuahkekuatan dalam pengelolaan 
kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisiensehingga nantinya akan mendapatkan hasil 
yang memuaskan.

Dosen-dosen di Maluku, terutama dosen MIPA, kebanyakan masih mengajar dengan pola 
konvensial, materi masih merupakan target yang harus dicapai bukan dijadikan sebagai sarana 
belajar untuk mencapai kompetensi yang diinginkan (sesuai dengan tuntutan KBK). Sehingga 
hasil pembelajaran yang diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu diperlukan adanya pembaharuan kurikulum yang diikuti dengan upaya-
upaya lain untuk menunjang keberhasilan implementasi kurikulum tersebut. Salah satu 
pembaharuan yang perlu mendapatkan perhatian adalah penerapan model pembelajaran inovatif 
yang sesuai dengan paradigma pembelajaran yang dianjurkan dalam kurikulum. 

Pembelajaran berpusat pada mahamahasiswa membutuhkan dua unsur penting, yaitu 
unsur model pembelajaran dan media pembelajaran (Arsyad, 2005). Unsur model pembelajaran 
konstruktivistik membantu mahamahasiswa untuk tidak bergantung pada dosen dalam 
memahami materi, sedangkan dari sisi dosen (sebagai fasilitator) dituntut untuk dapat 
memberikan sumber belajar yang dapat digunakan oleh mahamahasiswa secara efektif dan 
mudah untuk dimengerti. 

Pada penyampaian materi, pada umumnya dosen menggunakan media pembelajaran. 
Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan media pembelajaran yang sesuai 
untuk digunakan dalam pembelajaran dan pada materi tertentu. Sehingga dibutuhkan media 
pembelajaranyang dapat membantu mahamahasiswa dalam belajar secara efektif. Menurut 
EACT yang dikutip oleh Rohani (1997), media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk 
proses penyaluran informasi. Sedangkan pengertian media menurut Djamarah (1995), media 
adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 
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pembelajaran.
Ilmu kimia merupakan produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, teori, prinsip, dan 

hukum) temuan saintis dan proses (kerja ilmiah). Oleh sebab itu, dalam matakuliah kimia dasar 
mencakup aspek proses dan produk dalam setiap pembelajarannya. Pada pembelajaran kimia 
dasar menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung yaitu melalui berbagai 
keterampilan proses yang meliputi keterampilan mengamati dengan seluruh indera, mengajukan 
hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara benar dengan selalu mempertimbangkan 
keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, menggolongkan, menafsirkan data, dan 
mengkomunikasikan temuan secara beragam, menggali, dan memilah informasi faktual yang 
relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari. Produk dari 
pemberian pengamatan secara langsung tersebut adalah mahamahasiswa mampu memahami 
pengetahuan kimia yang berupa fakta, teori, prinsip, dan hukum. 

Praktek nyata yang terjadi di dunia pendidikan yang masih berkembang hingga saat ini 
adalah pembelajaran yang terkesan masih tradisional. Hal ini dapat dilihat dari proses 
pembelajaran yang kurang memanfaatkan adanya kemajuan teknologi, dengan ditandai 
kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat, inovatif, dan mutakhir yang 
mendukung, disamping penggunaan model pembelajaran yang memacu mahamahasiswa untuk 
dapat membangun pengetahuannya sendiri.

Media pembelajaran dapat berupa audio, video, audio-video, ataupun multimedia. Unsur 
media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 
membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-
pengaruh  psikologis terhadap mahamahasiswa. Penggunaan media pembelajaran yang tepat 
akan membantu mahamahasiswa lebih mudah dalah membangun pengetahuannya, terutama 
dalam pembelajaran kimia.

Dalam dunia pendidikan, penggunaan komputer saat ini sangat penting, mengingat 
kurikulum menggunakan paradigma konstruktivistik, dengan pembelajaran berpusat pada 
mahamahasiswa, menuntut mahamahasiswa untuk lebih aktif memperoleh dan mengkonstruksi 
sendiri pengetahuan yang didapatnya. Komputer merupakan alat bantu belajar bagi 
mahamahasiswa untuk membantu mahamahasiswa lebih mudah memperoleh dan 
mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang didapatnya. Selain itu, mahamahasiswa juga dapat 
mengembangkan kreativitasnya melalui berbagai software yang telah tersedia. Dengan demikian 
mahamahasiswa dapat belajar secara mandiri, dan juga menambah wawasannya.

Dewasa ini telah banyak dibicarakan pembelajaran e-learning sebagai terobosan terbaru 
dalam pembelajaran di sekolah. E-learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran online.  
E-learning adalah pembelajaran yang didukung sepenuhnya oleh teknologi komputer, dengan 
media instruksi adalah teknologi komputer khususnya yang melibatkan teknologi digital. E-
learning banyak dikembangkan karena dengan pembelajaran ini tidak memerlukan kehadiran 
mahamahasiswa dalam kelas, sebab keseluruhan pembelajaran dilakukan mahamahasiswa 
secara online. Dengan demikian mahamahasiswa di seluruh pelosok daerah dapat mengakses 
materi tersebut kapan saja dan dimana saja. 

E-learning merupakan alternatif pembelajaran untuk menghubungkan antara 
mahamahasiswa dengan dosennya, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen dan 
sebagainya. Hal ini sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara dosen dan 
mahamahasiswa dalam bentuk real time (waktu nyata) atau tidak. Dalam bentuk real time dapat 
dilakukan misalnya dalam suatu chatroom (ruang komunikasi), interaksi langsung dengan real 
audio dan pertemuan secara online. Dalam bentuk non real time bisa dilakukan dengan mailing 
list, discussion group, newsgroup, dan bulletin board. Dengan cara di atas interaksi dosen dan 
mahamahasiswa di kelas mungkin akan tergantikan walaupun tidak 100%. Bentuk-bentuk 
materi, ujian, kuis dan cara pendidikan lainnya dapat juga diimplementasikan ke dalam web, 
seperti materi dosen dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat di download oleh 
mahamahasiswa. Sehingga terhambatnya pembelajaran karena kurangnya waktu atau ruang 
untuk belajar di kelas bukan kendala utama bagi terlaksananya proses pembelajaran karena 
materi dan tugas dapat diakses kapanpun dan dimanapun dosen atau mahamahasiswa berada. 

Studi yang dilakukan di Amerika, pendukung dikembangkannya e-learning, menyatakan 
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bahwa Computer Based Learning sangat efektif, memungkinkan 30% pendidikan lebih baik, 
40% waktu lebih singkat, dan 30% biaya lebih murah (http://www.cdiponline.org/). Berbeda 
dengan pembelajaran di Indonesia yang masih menggunakan pembelajaran secara tradisional, 
yang kurang memanfaatkan pembelajaran online, sehingga pendidikan di Indonesia 
membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, namun belum menjamin adanya peningkatan 
pendidikan. 

Adanya media pembelajaran dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan 
minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 
membawa pengaruh-pengaruh  psikologis terhadap mahamahasiswa. Penggunaan media 
pembelajaran tidak hanya memberikan pengalaman yang konkret, tetapi juga membantu 
mahamahasiswa mengintegrasikan pengalamannya (Henich, et al : 1985). Namun demikian 
penerapan pembelajaran ini tanpa adanya bimbingan dari dosen akan memberikan hasil yang 
kurang maksimal.

Fakultas Kedosenan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darussalam Ambon merupakan 
salah satu fakultas yang memiliki jumlah kelas yang banyak, dan tersebar di tiga daerah, 
Tulehu, Ambon, dan Masohi. Banyaknya kelas tersebut menjadi kendala utama dalam proses 
pembelajaran di kelas. Agar dapat melakukan kegiatan pembelajaran, maka diperlukan waktu 
yang lebih dari dosen untuk dapat menjangkau ketiga tempat tersebut.  Sementara jika dosen 
memanfaatkan media pembelajaran yang ada, maka dosen tidak dapat mengontrol penguasaan 
materi dan konsep oleh mahamahasiswa. 

Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu media yang dapat mengintegrasikan antara 
model pembelajaran dengan media pembelajaran berbasis ICT yang diyakini dapat digunakan 
sebagai alternatif untuk memperbaiki hasil belajar kimia, khususnya pada matakuliah kimia 
dasar. Salah satu media pembelajaran yang mampu mengkombinasikan peran dosen dan media 
pembelajaran secara seimbang adalah media pembelajaran Hybrid Learning. 

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, peneliti meyakini perlunya pengembangan 
media pembelajaran Hybrid Learning pada matakuliah kimia dasar sebagai alternatif untuk 
memperbaiki hasil belajar kimia dasar. 

Lagowski (1990 dalam Yanfeng, 2004) menyatakan bahwa retensi pengetahuan 
mahasiswa kebanyakan adalah 10% dari yang mereka baca, 26% dari yang mereka dengar, 30% 
dari yang mereka lihat, 50% dari yang mereka lihat dan mereka dengar, 70% dari yang mereka 
katakan, 90% dari sesuatu yang mereka katakan ketika mereka mengerjakan tugas. Dengan 
demikian pembelajaran harus diubah dari tradisional menjadi modern.Salah satunya dengan 
mengaplikasikan Pembelajaran Hibrida atau Hybrid Learning.

Para ahli telah memberikan beberapa definisi pendekatan Hybrid Learning atau juga 
disebut Blended Learning, antara lain :
1. Suatu pendekatan pembelajaran yang dapat mengkombinasikan antara instruktur dan 

pembelajaran elektronik yang fleksibel dan berkualitas sehingga dapat memberikan 
pengalaman belajar yang optimal bagi mahasiswa (Hart, dkk., 2008).  

2. Pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran di dalam kelas atau face-to-
face learning dan pembelajaran secara online (Garrison dan Kanuka, 2004).

3. Pendekatan pembelajaran yang merupakan kombinasi dari pendekatan-pendekatan 
instruksional (Driscoll, 2002 dalam William, dkk., 2008)

Pendekatan pembelajaran inovatif  yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka 
(face-to-face) yang masih tradisional dengan pembelajaran yang memungkinkan antara dosen
dan mahasiswa berada di tempat yang berbeda (Graham, 2005).Media pembelajaran Hybrid 
Learning adalah suatu media pembelajaran yang merupakan kombinasi antara instruktur dan 
pembelajaran elektronik yang fleksibel dan berkualitas sehingga dapat memberikan pengalaman 
belajar yang optimal bagi mahasiswa (Hart,et al., 2008). Media pembelajaran Hybrid Learning
ini pada mulanya banyak digunakan untuk memberikan pelatihan pada pekerja di Amerika 
Serikat. 

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, peneliti meyakini perlunya pengembangan 
media pembelajaran Hybrid Learningpada mata kuliah kimia dasar untuk memaksimalkan 
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kegiatan pemebelajaran tanpa harus menambah jumlah tatap muka dosen dan mahamahasiswa 
di kelas.

Model Pengembangan
Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran kimia 

Hybrid Learning pada materi kimia dasar adalah model pengembangan 4D yang dikembangkan 
oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974). Alasan pemilihan model ini karena : (a) model 
ini disusun secara terprogram dengan urut-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya 
pemecahan masalah belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa; (b) 
model ini khusus digunakan pada pengembangan media pembelajaran bukan pada rancangan 
pembelajarannya. Penggunaan model 4D ini sesuai dengan media yang akan dikembangkan 
karena model pengembangan ini mudah digunakan dan sudah banyak digunakan dalam 
pengembangan media.

Pengembangan model ini terdiri dari empat tahap, yaitu define (pendefinisian), design 
(perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate (penyebaranDiagram alir 
pengembangan media pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Tahap awal adalah pendefinisian, tujuannya adalah untuk menetapkan tujuan dan 
mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Setelah syarat-syarat 
tersebut ditentukan dan didefinisikan kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu 
perancangan media. Desain awal media kemudian divaliditas oleh dosen pembimbing, lalu 
direvisi.Hasil revisi media tersebut kemudian dikembangkan untuk menjadi media 
pembelajaran.Hasil dari tahap pengembangan tersebut diuji coba di lapangan untuk 
mendapatkan produk berupa media pembelajaran.

HASIL PENGEMBANGAN
Produk yang dihasilkan berupa mediapembelajaran kimia pada mata kuliah kimia dasar.  

Media pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari media interaktif dan website. 
Pada media pembelajaran kimia Hybrid Learning ini, materi disajikan dengan kemasan 

yang berbeda. Materi tidak berisi kalimat-kalimat panjang yang menjemukan, tetapi berupa 
kalimat-kalimat yang singkat dan jelas. Materi diawali dengan fenomena yang ada dalam 
kehidupan sehari-hari, kemudian dari fakta tersebut mahasiswa dibimbing untuk memikirkan 
penyebab adanya fenomena tersebut dan kaitannya dengan materi yang dipelajari. Agar belajar 
mahasiswa lebih terarah, diberikan pula pertanyaan-pertanyaan mendasar yang membantu 
mahasiswa membangun pengetahuannya dan menemukan konsep yang diinginkan. 

Materi disusun berdasarkan indikator keberhasilan mahasiswa untuk memenuhi 
kompetensi dasar dalam materi hidroakrbon. Penyusunan dilakukan dengan menggunakan 
referensi-referensi yang sesuai dengan materi kimia dasar, artinya materi disusun dari konsep 
yang paling mudah. Selain itu, media juga didukung dengan ilustrasi yang mendukung dan 
berkaitan dengan materi, sehingga mahasiswa lebih mudah mempelajari materi kimia dasar.

Setelah produk pengembangan materi kimia dasar dirancang, kemudian divalidasi (dinilai 
kelayakannya) oleh para ahli, yaitu dosen dari universitas mitra, yaitu Universitas Negeri 
Malang. Kriteria yang digunakan untuk menilai kelayakan media pembelajaran kimia ini 
disesuaikan dengan kriteria standar penilaian bahan ajar dari Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) yang secara garis besar meliputi tiga komponen, yaitu penilaian komponen 
isi, komponen kebahasaan, dan komponen penyajian. Dari hasil validasi tersebut media 
kemudian diperbaiki untuk menyempurnakan media hidrokarbon sampai akhirnya produk akhir 
pengembangan media pembelajaran kimia Hybrid Learning dapat diselesaikan. Berdasarkan 
hasil validasi, media pembelajaran mendapat kriteria “valid”. Dengan demikian media 
pembelajaran ini layak digunakan dalam pembelajaran. 

Setelah divalidasi oleh para ahli, media kemudian diuji cobakan pada mahasiswa. Uji 
coba pertama merupakan uji coba perorangan dengan tiga orang mahasiswa sebagai penilai. 
Berdasarkan hasil uji coba perorangan diperoleh bahwa media pembelajaran mendapat kriteria 
“valid”, sehingga menurut ketiga mahasiswa tersebut media pembelajaran layak digunakan 
dalam pembelajaran.



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 I.L. Kurniawati, dkk; hal 98-104

102 Paper-TKP006 - Penelitian Pengembangan Media …

Uji coba yang kedua adalah uji coba lapangan terbatas yang dilakukan di SMA Negeri 1 
Dampit dengan subyek sebanyak 15 mahasiswa. Hasil uji coba lapangan terbatas diperoleh 
bahwa media pembelajaran kimia Hybrid Learning pada materi kimia dasar dapat meningkatkan 
hasil belajar mahasiswa pada materi kimia dasar. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan rata-rata 
hasil belajar mahasiswa dan ketuntasan mahasiswa. Ini berarti pemahaman mahasiswa dalam 
materi kimia dasar lebih baik dengan menggunakan media pembelajaran kimia Hybrid 
Learning.

Tingkat Kelayakan Desain dan Isi Media Pembelajaran Kimia Hybrid Learning
Tingkat kelayakan desain dan isi Media pembelajaran kimia Hybrid Learning  dinilai 

berdasarkan tiga komponen, yaitu komponen isi, kebahasaan, dan penyajian. Komponen isi 
menilai kelayakan media dari segi materi, yaitu: a) cakupan materi; b) akurasi materi; c) 
kemutakhiran; d) kandungan wawasan produktivitas; e) merangsang keingintahuan (curiosity); 
f) mengembangkan kecakapan hidup; dan g) mengembangkan wawasan ke-Indonesiaan dan 
kontekstual. 

Komponen kebahasaan mencakup menilai kelayakan dari segi bahasa yang digunakan, 
antara lain: a) kesesuaian dengan mahasiswa; b) komunikatif; c) dialogis dan interaktif; d) 
lugas; e) koherensi dan keruntutan alur berpikir; f) kesesuaian dengan Bahasa Indonesia yang 
benar; dan g) penggunaan istilah. Pada komponen penyajian menilai kelayakan media dari segi 
desain dan tampilan media pembelajaran, diantaranya teknik penyajian dan penyajian 
pembelajaran.

Hasil uji coba ahli diperoleh data tingkat kelayakan media pembelajaran. Skor rata-rata 
kelayakan Media pembelajaran kimia Hybrid Learning untuk komponen isi, kebahasaan, dan 
penyajian masing-masing adalah 3,70; 3,63; dan 3,71. Berdasarkan skor tersebut dapat dilihat 
bahwa media pembelajaran kimia Hybrid Learning telah dinyatakan valid oleh para ahli, sebab 
skor validitas lebih besar dari kriteria validitas pada Bab III.

Sedangkan persentase tingkat kelayakan Media pembelajaran kimia Hybrid Learning
untuk masing-masing komponen adalah 92,5; 91,8; dan 92,2%. Berdasarkan data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa persentase tingkat kelayakan Media pembelajaran kimia Hybrid Learning
telah mendekati 90%, sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Tingkat Keterbacaan Media Pembelajaran Kimia Hybrid Learning
Tingkat keterbacaan media pembelajaran kimia Hybrid Learning dilihat dari tingkat 

penguasaan materi oleh mahasiswa setelah mereka menggunakan media pembelajaran kimia 
Hybrid Learning dalam pembelajaran . Data nilai tes akhir mahasiswa setelah menggunakan 
media pembelajaran kimia Hybrid Learning dalam pembelajaran  rata-rata sebesar 83,5. Hal ini 
menunjukkan bahwa penguasaan materi oleh mahasiswa sebesar 83,5%. 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa mahasiswa dapat menguasai materi kimia 
dasar dengan baik. Penguasaan materi yang baik oleh mahasiswa yang menggunakan media 
pembelajaran kimia Hybrid Learning ini disebabkan media yang mudah dipahami oleh 
mahasiswa, sehingga pesan atau informasi yang dibawa oleh media dapat dengan mudah 
diterima oleh mahasiswa.

Tingkat keterbacaan yang tinggi ini dipengaruhi oleh penggunaan bahasa yang 
komunikatif , tidak formal, dan tidak terkesan mengdoseni atau memerintah. Selain itu, 
penggunaan ilustrasi gambar atau animasi juga membuat media semakin menarik untuk 
dipelajari. Media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami akan mendorong mahasiswa
mempelajari bahan ajar secara lebih mendalam. Penggunaan ilustrasi juga membantu 
mahasiswa untuk memahami konsep hidrokarbon yang sebagian besar merupakan konsep 
abstrak. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Produk yang dihasilkan berupa mediapembelajaran kimia pada mata kuliah kimia dasar.  
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Media yang dikembangkan terdiri dari media interaktif dan website. Media interaktif yang 
dikembangkan terdiri dari tiga bagian untuk tiga materi pokok, yaitu Kekhasan Atom 
Karbon, Alkana, serta Alkena dan Alkuna. Website berfungsi sebagai tempat untuk 
mengunggah dan mengunduh materi, berkomunikasi secara online antara mahasiswa dengan 
dosen maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa, mengunggah tugas, atau menampilkan 
hasil diskusi. 

2. Tingkat Kelayakan Media Hybrid Learning dinilai dari tingkat kelayakan desain dan isi 
media Hybrid Learningdan tingkat keterbacaan media Hybrid Learning, masing-masing 
dinilai layak.

Saran
Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan pengembangan media pembelajaran 

adalah :
1. Media pembelajaran hasil pengembangan ini telah diuji kelayakan, sehingga media dapat 

dimanfaatkan oleh dosen kimia.
2. Dosen kimia yang akan menggunakan media pembelajaran ini diharapkan telah menguasai 

penggunaan teknologi ICT, diantaranya kemampuan dasar dalam mengoperasikan program 
dalam komputer dan internet.

3. Media pembelajaran yang dikembangkan baru melalui beberapa tahap evaluasi, sehingga 
disarankan pada peneliti selanjutnya yang akan mengimplementasikan media pembelajaran 
ini untuk melakukan evaluasi lebih lanjut agar media pembelajaran kimia Hybrid Learning
pada materi hidokarbon ini benar-benar teruji.
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ABSTRAK

Rumah sakit merupakan suatu fasilitas 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dimana 
kesehatan merupakan kebutuhan bagi semua 
lapisan. Adapun didalam perkembangan 
teknologi yang pesat dan persaingan yang 
semakin ketat, maka rumah sakit dituntut untuk 
melakukan peningkatan kualitas pelayanannya. 
Untuk menjaga kualitas pelayanan yang baik 
pada Poliklinik Rumah Sakit Al Fatah Ambon 
dan menghindari waste pada saat pelayanan 
berlangsung, perlu dilakukan pengendalian 
kualitas oleh Rumah Sakit. Pengendalian 
kualitas yang dimaksud untuk menekan menjadi 
sekecil mungkin dan dilakukan secara terus 
menerus, jenis-jenis kesalahan atau waste yang 
merupakan sebab munculnya pelayan yang 
kurang baik. Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 
(1). Untuk mengetahui waste yang terjadi di 
Instalasi Rawat jalan. (2). Untuk meningkatkan 
kualitas layanan Medis di Instalasi Rawat Jalan 
melalui improvement yang telah diusulkan. 

Dengan menganalisis menggunakan alat bantu 
pengendalian kualitas. Alat bantu yang 
digunakan yaitu : (1) Peta kendali P, untuk 
mengukur ketidak sesuaian atau bagian yang 
ditolak karena tidak memenuhi spesifikasi 
(sering disebut bagian yang cacat); (2) diagram 
pareto untuk, untuk menginterpretasikan 
masalah yang paling besar sampai yang paling 
kecil; (3) diagram sebab akibat, untuk 
menunjukan faktor-faktor penyebab (sebab) dan 
karakteristik kualitas yang disebabkan oleh 
faktor-faktor tersebut. Dari hasil pengukuran 
kinerja Poliklinik Rumah Sakit Tulehu didapat 9 
(sembilan) titik diatas batas kendali atas, 
kemudian 5 (lima) Titik yang berada dibawah 
batas kendali bawah, dan jenis cacat terbesar 
yaitu pasien menunggu kedatangan Dokter 
dengan jumlah persentase cacat tersebut 67.2%, 
dan dari hasil analisis terdapat 9 (Sembilan) 
akar penyebab cacat dan waste pada Poliklinik 
Rumah Sakit Al Fatah Ambon.

Kata Kunci : Pengendalian kualitas, Lean Six 
Sigma

PENDAHULUAN
Rumah Sakit Al Fatah Ambon merupakan salah satu Rumah Sakit yang ada di pulau 

Ambon,  Propinsi Maluku serta bebagai macam pelayanan yaitu pelayanan rawat jalan, 
pelayanan rawat inap, dan pelayanan Instalasi Gawat darurat (IGD), Pada pelayanan rawat jalan 
(poliklinik), juga terbagi beberapa pelayanan khusus yaitu pelayanan pada Poli Spesialis 
penyakit Dalam, Poli Gigi, Poli Paru, Poli Spesialis Bedah, Poli Spesialis Anak, dengan 
berbagai macam pelayanan yang ada. Dengan melihat kenyataan yang ada pada uraian di atas, 
maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan 
kesehatan khususnya pada pelayanan rawat jalan di dalam memenuhi kebutuhan pasien. Untuk 
dapat meningkatkan kinerjanya maka pihak rumah sakit harus dapat meningkatkan efektifitas 
dengan melakukan efisiensi proses pelayanannya. Dengan pendekatan Lean Six Sigma 
diharapkan rumah sakit dapat mengurangi jumlah komplain dengan meningkatkan kinerja 
rumah sakit di dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pasien.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui waste yang terjadi di Instalasi Rawat 
jalan dan untuk meningkatkan kualitas layanan Medis di Instalasi Rawat Jalan melalui 
improvement yang telah diusulkan.

TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Dasar Lean Six Sigma

Lean dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematik dan sistematik untuk 
mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau aktifitas-aktifitas yang tidak bernilai 
tambah (non-value-adding activities) melalui peningkatan terus menerus secara radikal dengan 
cara mengalirkan produk (material, work-in-process, output) dan informasi menggunakan 
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system tarik (pull system) dari pelanggan internal dan eksternaluntuk mengejar keunggulan dan 
kesempurnaan.

Lean Six Sigma yang merupakan kombinasi antara lean dan six sigma dapat didefinisikan 
sebagai suatu filosofi bisnis, pendekatan sistematik dan sestematik untuk mengidentifikasi dan 
menghilangkan pemborosan (waste) atau aktifitas-aktifitas yang tidak bernilai tambah (non –
value – added activities) melalui peningkatan terus menerus radikal (radical continuous 
inprovement) untuk mencapai tingkat kinerja enam sigma, dengan cara mengalirkan produk 
(material, work-in-process,output) dan informasi menggunakan system tarik (pull system) dari 
pelanggan internal dan eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan berupa hanya 
memproduksi 3,4 cacat untuk setiap satu juta kesempatan atau operasi – 3,4 DPMO (defects per 
million opportunities) disebut industry jasa (services). istilah sevices ini merupakan ungkapan 
kata untuk barang yang tidak dapat dipegang secara fisik. Misalnya jasa angkutan tidak dapat 
dipegang tetapi dapat dinikmati hasilnya.

Diagram Pareto
Alfredo pareto adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Diagram pareto. 

tujuannya pada saat itu untuk mendistribusikan kesejahteraan masyarakat, kemudian Dr. Joseph 
Juran mengembangkan lagi sehingga dapat digunakan pada berbagai macam bidang.

Diagram pareto adalah suatu diagram yang menggambarkan perbandingan dari masing-
masing jenis data. Dengan menggunakan diagram Pareto dapat diidentifikasi masalah dari yang 
paling besar sampai paling kecil dan menunjukan masalah mana yang mendominasi.. masalah 
yang paling banyak terjadi ditunjukan oleh grafik batang pertama yang tertinggi serta 
ditempatkan pada sisi paling kiri, dan seterusnya sampai masalah yang paling sedikit 
terjadiditunjukan oleh grafik batang terakhir yang terendah serta ditempatkan pada sisi paling 
kanan.
Adapun kegunaan dari Diagram pareto adalah sebagai berikut :
1. Menunjukan persoalan utama yang dominan dan perlu segera diatasi.
2. Membandingkan bobot masing-masing jenis persoalan terhadap keseluruhan 
3. Membandingkan hasil perbaikan masing-masing jenis persoalan dengan keadaan sebelum 

adanya perbaikan.
4. Menunjukan tingkat perbaikan setelah dilakukan perbaikan pada dasar yang terbatas.

Langkah-langkah pembuatan diagram Pareto :
1. Menentukan klasifikasi item masalah yang akan digunakan, mengidentifikasi kategori-

kategori atau penyebab-penyebab dari masalah yang akan dilakukan perbandingan. Setelah 
itu melaksanakan pengumpulan data secara teratur .

2. Membuat suatu ringkasan yang mencatat frekuensi kejadian dari masalah yang telah 
diteliti.

3. Membuat daftar masalah secara berurut berdasarkan frekuensi kejadian dari yang tertinggi 
sampai yang terendah, serta hitunglah frekuensi komulatif, persentase dari total kejadian 
dan persentase dari total kejadian secara komulatif kemudian merang mulai dari yang 
paling besar hingga terkecil.

4. Gambarkan sumbuh horisontal dan dua buah sumbu vertical. Buatkan garis skala dari nol 
sampai mencakup total keseluruhan dari kerusakan pada sumbuh vertical sebelah kiri dan 
garis skala dari 0% sampai 100% pada sumbuh vertical sebelah kanan.

5. Pada bagian bawah sumbuh horisontal ditulis item yang paling penting diikuti oleh item 
yang lainnya, sehingga yang memiliki cacat utama berada pada bagian paling kiri.

6. Gambarkan kurva komulatif serta cantumkan nilai-nilai komulatif (total komulatif ) 
disebelah atas dan kanan dari interval setiap item masalah.

7. Beri judul pada grafik dan tulis dengan singkat sumber data grafik agar dapat terbaca 
dengan jelas.   
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Peta Kendali (Contol chart)
Peta Kendali dapat digunakan dengan lebih banyak memberikan informasi dibandingkan 

dengan bentuk data yang statis. Peta Kendali menunjukan adanya perubahan data dari waktu ke 
waktu, tetapi tidak menunjukan penyebab penyimpangan meskipun penyimpangan itu akan 
terlihat pada peta kendali.

Dengan adanya Peta Kendali, kita dapat menstandarisasi proses untuk menjaga hasil yang 
diharapkan. Garis batas memungkinkan untuk melihat dan mengetahui apakah kita mampu 
untuk memenuhi standar yang diharapkan, dan senantiasa mempertahankannya. Jadi dengan 
kata lain, peta kendali dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam 
pengendalian kualitas secara statistika atau tidak sehingga dapat memecahkan masalah dan 
menghasilkan perbaikan kualitas.

Peta Kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan dengan cara 
menetapkan batas-batas kendali yang terdiri dari :

1. Upper control limit (batas kendali atas), biasa dinotasikan sebagai UCL. Merupakan garis 
batas atas untuk suatu penyimpangan yang masih diijinkan.

2. Central line (garis pusat), biasa dinotasikan sebagai CL. Merupakan garis yang 
melambangkan tidak adanya penyimpangan dari Karakteristik sampel.

3. Lower control limit (batas kendali bawah), biasa dinotasikan sebagai LCL. Merupakan garis 
batas bawah untuk suatu penyimpangan dari karakteristik sampel.

Bagan kendali tingkat kepercayaan ada 3 (tiga), yaitu :
1. 68,26% terdapat dalam batas kendali ± 1 sigma ( 1σ )
2. 95,46% terdapat dalam batas kendali ± 2 sigma ( 2σ )
3. 99,73% terdapat dalam batas kendali ± 3 sigma ( 3σ )

Batas kendali yang digunakan adalah ± 3 sigma dari central line, karena nilai tersebut 
memberikan nilai yang paling ekonomis dan juga tergantung pada tingkat kepastian dan resiko. 
Dengan menggunakan batas kendali  ± 3 sigma kemungkinan terjadi kesalahan sanagt kecil.

Diagram Sebab-Akibat (Fishbone Diagram)
Diagram ini juga disebut Diagram tulang ikan (fishbone Diagram) dan berguna untuk 

memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pda 
manusia yang kita pelajari, selain itu juga dapat melihat faktor-faktor yang lebih terperinci yang 
berpengaruh dan mempeunyai akibat pada faktor utama tersebut yang dapat kita lihat pada 
panah-panah yang berbentuk tulang ikan pada Fishbone diagram tersebut.

Diagram sebab akibat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953 oleh seorang pakar 
kualitas dari Jepang, Prof. Kaoru Ishikawa yang menggunakan uraian grafis dari unsur-unsur 
proses untuk untuk menganalisis sumber-sumber potensial dari penyimpangan proses.

Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi 
penyebab terjadinya masalah, yaitu :
1. Man / manusia
2. Method / metode
3. Machine / mesin
4. Material / bahan baku
5. Environtment / lingkungan

Faktor-faktor penyebab terletak disebelah kiri, sedangkan akibat yang ditimbulkan 
merupakan karakteristik mutu atau kualitas yang merupakan tujuan dari sistem dari bagian 
kanan bagan.

Sedangkan langkah-langkah pembuatan Diagram sebab-akibat dapat diuraikan sebagai 
berikut :
1. Mengidentifikasi masalah utama yang penting dan mendesak untuk diselesaikan.
2. Menempatkan masalah utama tersebut didalam kotak  (kepala ikan) pada sisi sebelah kanan 

dari Diagram kemudian gambarkan “tulang belakang”.
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3. Tuliskan faktor-faktor penyebab utama (sebab-sebab) yang mempengaruhi masalah 
kualitas sebagai “tulang besar” juga ditempatkan didalam kotak kemudian tuliskan 
penyebab-penyebab sekunder yang mempengaruhi penyebab utama sebagai “tulang-tulang 
berukuran kecil” sebagai contoh :
 Faktor manusia :
 Malas 
 Kurang bertanggung jawab
 Keterampilan yang dimiliki rendah

 Faktor metode
 Prosedur bertele-tele
 Kurang efisien

 Faktor mesin 
 Mesin sudah tua
 Mesin seringkali mengelami kerusakan

 Faktor material
 Mutu bahan baku kurang baik
 Seringkali salah kirim

 Faktor lingkungan
 Lingkungan tempat kerja panas dan kotor (tidak nyaman)
 Siskulasi udara kurang

4. Lakukan analisis secara kritis terhadap penyebab persoalan yang ada hubungannya 
dengan data yang didapat.

5. Lakukan pengurutan prioritas atas penyebab masalah yang dianggap sangat 
menentukan.

6. Lakukan pengujian secara fisik atas penyebab utama tadi, yaitu melalui pengamatan 
analisis. 

Gambar 1. Bentuk umum Diagram Sebab Akibat

METODOLOGI PENELITIAN
Teknik Pengolahan Data
Define yaitu mendeskripsikan pelayanan dan Waste di Instalasi Rawat Jalan. 

 Menggambarkan Proses
 Mengidentifikasi masalah
 Menggambarkan peluang dan tujuan

Lingkunga

Metode

Kualitas

MesinMaterial

Manusia
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Measure yaitu mengukur tingkat pelayanan dan Waste yang kritis serta menurangi Defect/ 
cacat yang terjadi.

 Melakukan validasi masalah
 Mengumpulkan data
 Mengukur kinerja dasar

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan 
menggunakan beberapa alat bantu yaitu :
1. Peta Kendali (control chart).

Peta kendali yang digunkan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis peta kendali 
atribut, yaitu peta kendali P. peta kendali P adalah suatu alat untuk mengendalikan kualitas yang 
didasarkan atas produk yang rusak karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Peta kendali P 
berguna untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan dengan cara menetapkan batas-
batas kendali.
2. Diagram Pareto.

Diagram Pareto digunakn untuk menyusun jenis-jenis cacat dari produk yang dihasilkan. 
Sebagai hasilnya adalah jenis-jenis cacat yang paling dominan dapat ditemukan.

Diagram Alir Penelitian

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

Analisis dan Perbaikan  
Analyze yaitu mengidentifikasikan sumber-sumber dan akar penyebab masalah dari setiap 

Waste dan sub Waste yang kritis. 
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Untuk menganalisis sumber-sumber dan akar penyebab masalah dari setiap Waste dan 
sub Waste yang kritis. 
1. Menganalisa faktor-faktor penyebab setiapWaste yang kritis.
2. Mencari usulan-usulan perbaikan dari Waste yang ada
3. Diagram Tulang Ikan (fishbone diagram)

Setelah diketahui masalah utama yang paling dominan, maka dilakukan analisis penyebab 
masalah dengan menggunakan fishbone diagram, sehingga dapat menganalisis faktor apa saja 
yang menjadi penyebab cacat pada produk. Setelah diketahui penyebab terjadinya cacat produk, 
maka Rumah Sakit dapat mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas 
produksi. 

Improve yaitu merupakan sekumpulan aktifitas mengidentifikasi, mengevaluasi dan 
mengimplementasikan solusi selain itu juga bertujuan untuk mengembangkan dan 
mengimplementasikan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan dan melakukan alternatif 
perbaikan.

PEMBAHASAN
Diagram Sebab-Akibat (Fishbone diagram)

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan Peta kendali P pada halaman 46 
dapat dilihat bahwa terdapat titik-titik diluar batas kendali, yaitu 9 (sembilan) titik diluar batas 
kendali atas, dan 5 (lima) Titik yang berada diluar  batas kendali bawah harus diketahui 
penyebabnya, kemudian dengan menggunakan Diagram Pareto dapat diketahui bahwa jenis 
cacat terbesar yang terjadi dan merupakan masalah utama pada saat pelayanan dipoliklinik 
Rumah sakit Al Fatah adalah jenis cacat pasien menunggu kedatangan dokter dengan jumlah 
persentase cacat tersebut 67.2%, kemudian pasien menunggu untuk proses selanjutnya 
diruangan tunggu dengan jumlah persentase cacat 23.2%, dan jumlah persentase cacat terkecil 
yaitu dokter tidak datang pada jadwal yang ditetapkan 9.6%. 

Untuk mengetahui sebab-sebab apa saja yang mengakibatkan cacat yang terjadi pada 
pelayanan poliklini Rumah Sakit Al Fatah digunakan langkah pemecahan masalah, dengan 
menggunakan Diagram Sebab Akibat (fishbone).

Tabel 1 : Perbaikan dari penyebab yang dominan
No Faktor yang 

berpengaruh
Faktor penyebab terjadinya 

cacat
Perbaikan

1 Manusia 1. Kurangnya tenaga ahli 
(dokter)

2. Pegawai kurang senyum
3. Kegiatan manajerial 

kurang optimal
4. Pegawai tidak disiplin

1. Menambahkan tenaga ahli (Dokter 
Spesialis)

2. Menerapkan 3S (senyum, sapa, 
salam,) kepada semua pegawai.

3. sering melakukan diskusi, 
konsultasi, dan studi banding di 
Rumah Sakit lain

4. Memberikan peringatan dan sanksi 
kepada pegawai yang tidak disiplin

2 Metode Alur pelayanan tidak 
dimengerti  oleh pasien

Harus ada petugas yang mengarahkan 
pasien untuk kelancaran pelayanan.

3 Mesin 1. Tidak ada mesin listrik 
(Generator)

2. Fasilitas pada poli kuarng 
lengkap

1. Menyediakan mesin listrik 
(Generator)

2. Menambahkan peralatan yang 
belum lengkap pada poliklinik

4 Lingkungan 1. Ruang rotgen berjauhan 
denganpoliklinik

2. Tempat tinggal Dokter 
berjauhan dengan Rumah 
sakit

1. Menyediakan ruang rontgen khusus 
untuk Poliklinik

2. Rumah sakit harus menyediakan 
tempat Tinggal untuk Dokter tetap 
di Rumah Sakit Al Fatah
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Usulan Perbaikan Untuk Pasien Menunggu Kedatangan Dokter, Dan Dokter Tidak 
Datang Pada Jadwal Yang Ditetapkan.

Rumah sakit membutuhkan kehadiran Dokter dalam menjalin kegiatan operasionalnya, 
sementara dokter yang dimiliki Rumah Sakit Al Fatah sangat terbatas jumlah serta bidang 
spesialisnya, adanya tamu dari Dokter instansi yang lainnya sangat sangat membantu rumah 
sakit dalam fungsi pelayanannya, sehingga jam kerja Dokter disesuaikan dengan kemampuan 
manajemen waktu personilnya. Namun demikian Rumah Sakit juga perlu memfasilitasi pasien 
untuk mendapatkan pelayanan dan kenyamanan yang dibutuhkan.
1) Mengatur waktu kerja dokter, terutama dokter-dokter spesialis yang memerlukan tindakan 

dalam kegiatannya antara konsultasi pasien dengan tindakan medis sehingga pasien tidak 
menunggu terlalu lama selama dokter melakukan terhadap pasien sebelumnya. Dalam hal 
ini dibedakan antara waktu dokter melakukan tindakan medis dengan dokter melakukan 
konsultasi terhadap pasien.

2) Membedakan ruang konsultasi dengan ruang tindakan, dalam hal ini tindakan post operasi, 
sehingga Dokter yang melakukan konsultasi dengan dokter yang melakukan tindakan 
medis tetap dapat melayani pasien.

3) Rumah sakit harus memiliki dokter tetap khususnya dokter spesialis

Usulan perbaikan untuk pasien menunggu untuk proses selanjutnya diruangan tunggu
Tata cara proses pelayanan dengan menambahkan visual manajemen karena kurangnya 

informasi tentang alur proses pelayanan pasien unit rawat jalan pasien cenderung melakukan 
kegiatan yang biasa mereka lakukan atau berdasarkan pengalaman sebelumnya. Akibat pegawai 
akan berulang kali memberi tahu pasien dan menanyakan pertanyaan yang sama. Bagi pasien 
lama hal itu bukanlah masalah namun bagi pasien baru ataupun pasien yang dulu pernah berobat 
kemudian baru datang kembali akan kesulitan mengetahui alur proses yang ada.

Pasien lama yang sudah mengerti pola pelayanan Rumah sakit akan terus mencari celah 
untuk kepentingan tetapi dampaknya akan membuat waste petugas Rumah sakit sehingga 
petugas bekerja ekstra untuk lebih teliti dan menangani administrasi pasien. Jika bekerja ekstra 
teliti untuk kepentingan pasien maka akan jauh lebih baik, peneliti mengusulkan untuk 
menambah visual manajemen mulai dari pintu masuk untuk unit rawat jalan hingga pasien 
selesai mendapatkan obat. Dan juga demi kenyamanan pasien dan memudahkan petugas dalam 
melaksanakan pekerjaannya.

Menambah petunjuk arah fasilitas umum seperti toilet, ruang menyusui, musholah, 
sebaiknya dilakukan walaupun pasien lama sudah banyak yang tahu lokasinya, namun 
pengunjung di Rumah sakit bukan hanya pasien semata tapi ada pula pengunjung lain seperti 
pengantar pasien, penjenguk pasien, dan tamu-tamu rumah sakit.

KESIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan pada poliklinik Rumah Al Fatah Ambon dan berdasarkan 

analisis yang merupakan uraian dari bab-bab sebelunya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut :
1) Jenis waste yang paling kritis yang terjadi di Rumah Sakit yaitu :

- Pasien menunggu kedatangan Dokter. 
- Dokter tidak datang pada jadwal yang ditetapkan.
- Pasien menunggu proses selanjutnya diruangan tunggu.

2) Banyak pasien yang belum mengerti tentang alur pelayanan pada poliklinik Rumah Sakit.
3) Jenis cacat terbesar yang terjadi dan merupakan masalah utamanya pada saat pelayanan 

dipoliklinik Rumah Sakit  adalah jenis cacat pasien menunggu kedatangan Dokter dengan 
jumlah persentase cacat tersebut 67.2%, 

4) Adanya penyimpangan yang terjadi pada polikinik Rumah Sakit  dengan cara menetapkan 
batas-batas kendali. yaitu 9 (sembilan) titik diatas batas kendali atas, dan 5 (lima) Titik 
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yang berada dibawah batas kendali bawah dan terdapat 9 (Sembilan) akar penyebab 
masalah yang ada pada Poliklinik Rumah Sakit.

Saran
Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil, berikut ini disampaikan saran yang 

menjadi pertimbangan.
1) Menambahkan tenaga ahli (Dokter Spesialis)
2) Mengatur waktu kerja Dokter, terutama Dokter-Dokter spesialis
3) Rumah sakit harus memiliki Dokter tetap khususnya Dokter spesialis
4) Menerapkan 3S (senyum, sapa, salam,) kepada semua pegawai.
5) Sering melakukan diskusi, konsultasi, dan studi banding di Rumah Sakit lain
6) Harus ada petugas yang mengarahkan pasien untuk kelancaran pelayanan dan membuat 

penunjuk arah fasilitas umum 
7) Menyediakan ruang rontgen khusus untuk Poliklinik
8) Ketersediaan mesin listrik harus ada
9) Menambahkan peralatan yang belum lengkap pada poliklinik
10) Rumah sakit harus menyediakan tempat tinggal untuk dokter  
11) Memberikan peringatan dan sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin
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IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE TIGA PADA 
PEMBELAJARAN SAINS SMP

Abdullah Derlean, Nurlaila Sehuwaky
Dosen FKIP Universitas Darussalam Ambon

PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan berpengaruh 

terhadap dunia pendidikan termasuk dunia pendidikan sains. Oleh sebab itu kualitas pendidikan 
harus ditingkatkan. Hal ini diperlukan agar dihasilkan mutu lulusan (SDM) yang berkompeten 
sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi. Usaha dalam peningkatan SDM tidak dapat 
dipisahkan dengan dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan sarana yang strategis bagi 
peningkatan mutu SDM. Salah satu cara dalam peningkatan mutu kualitas pendidikan dengan 
cara perubahan paradigma, yaitu menggunakan paradigma konstruktivistik. Seiring dengan 
diterimanya paradigma pembelajaran konstruktivistik, telah dilakukan usaha-usaha agar 
pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru (teacher centered) tetapi berpusat pada siswa 
(student centered).

Ilmu pengetahuan alam (sains) merupakan ilmu yang diperoleh melalui pengamatan dan 
penelitian terhadap alam serta gejala-gejala alam. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu 
tentang alam secara sistematik, sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 
yang berupa fakta-fakta, konsep saja tetapi juga merupakan suatu penemuan. Ilmu sains
merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen yang mencari 
jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam. Pembelajaran sains
menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung yaitu melalui berbagai ketrampilan 
proses yang meliputi ketrampilan mengamati dengan seluruh indera, mengajukan hipotesis, 
menggunakan alat dan bahan secara benar dengan selalu mempertimbangkan keselamatan kerja, 
mengajukan pertanyaan, menggolongkan, menafsirkan data, dan mengkomunikasikan temuan 
secara beragam, menggali, dan memilah informasi faktual yang relevan untuk menguji gagasan-
gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari.

Pelajaran sains di SMP mempelajari tentang penggunaan dan efek samping bahan sains di 
sekitar kita. Pelajaran sains memberikan kesempatan siswa untuk menjelajahi dunia sains, 
menemukan ilmu, konsep dan menerapkan ilmu. Untuk melaksanakan pembelajaran sains 
dalam KURIKULUM 2013 perlu dilakukan penyajian proses pembelajaran sains yang relevan, 
selain menggunakan media yang sesuai juga perlu diperhatikan model-model pembelajaran 
yang cocok bagi siswa. Beberapa model pembelajaran telah diterapkan untuk meningkatkan 
pemahaman siswa terhadap materi ilmu sains SMP. Salah satu model pembelajaran yang 
memenuhi paradigma konstruktivistik yaitu model pembelajaran Learning Cycle tiga fase yang 
dipadukan dengan  strategi pengajaran Peta Konsep. Model pembelajaran Learning Cycle tiga 
fase merupakan salah satu model pembelajaran yang mengacu pada paradigma pembelajaran 
konstruktivistik. Dalam hal ini siswa dituntut lebih aktif, misalnya siswa mencoba sebelum 
diperkenalkan dengan kata-kata atau memperoleh informasi dari buku. Oleh karena itu Learning 
Cycle dapat mengembangkan ketrampilan siswa, memberi kesempatan untuk melakukan 
percobaan sains secara langsung dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Fase Learning 
Cycle terdiri dari tiga fase yaitu eksplorasi, pengenalan konsep dan aplikasi konsep. Pemilihan 
perpaduan strategi pengajaran Peta Konsep dengan model Learning Cycle tiga fase yaitu karena 
strategi pengajaran Peta Konsep merupakan kategori peta kognitif yaitu peta yang menyajikan 
struktur kognitif dan proses berfikir. Strategi pengajaran Peta Konsep sesuai dengan paradigma
konstruktivistik dan perolehan konsep. Sedangakan pada Learning Cycle tiga fase siswa belajar 
secara bertahap sesuai dengan fase-fasenya, sehingga pengetahuan siswa dapat diperoleh secara 
berurutan. Peta Konsep digunakan untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa, 
supaya pembelajaran bermakna dapat dilakukan dengan pertolongan peta konsep. Sehingga 
siswa akan memiliki konsep-konsep pada materi yang dipelajari. Beberapa unsur-unsur penting 
yang terdapat dalam strategi pengajaran Peta Konsep yaitu: a) bacaan dari buku teks yang akan 
dipelajari; b) konsep-konsep dari bacaan yang akan dikembangkan menjadi peta konsep; c) 
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pemilihan kata sifat atau kata kerja yang menunjukkan hubungan antar konsep; d) tingkatan 
pada konsep-konsep; e) contoh spesifik.

PEMBAHASAN
Pelaksanaan Model Pembelajaran Learning Cycle Tiga Fase dipadukan dengan Strategi 
Pengajaran Peta Konsep

Pada pelaksanaan pembelajaran Learning Cycle tiga fase yang dipadukan dengan strategi 
pengajaran Peta Konsep. Strategi pengajaran Peta Konsep dilakukan selama fase-fase 
pembelajaran Learning Cycle tiga fase berlangsung, yaitu pada fase kedua dan fase ketiga.
1) Fase pertama (eksplorasi) guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan memotivasi siswa, 

siswa diberi kesempatan menyelidiki materi dan/atau ide-ide sehingga terjadi 
ketidakseimbangan kognitif pada siswa dan pertanyaan diajukan kepada siswa, dalam fase 
pertama terdapat dua tahapan yaitu: a) relating (mengaitkan topik dengan lingkungan 
sekitar siswa); dan b) eksperiencing dan cooperating ( siswa mengamati, mengidentifikasi, 
dan membuat dengan kelompok belajar kooperatif). 

2) Fase kedua (pengenalan konsep) guru memberi kesempatan pada siswa untuk menyamakan 
persepsi, bertanya dan melakukan observasi serta mengumpulkan konsep-konsep yang 
relevan.

3) Fase ketiga (aplikasi konsep) siswa mengurutkan dan memetakan konsep-konsep yang 
telah diperoleh serta meletakkan proporsi yang tepat. Pada fase ini siswa menerapkan 
konsep yang telah dipelajari dari pengenalan konsep ke materi yang sedang dipelajari. 

Alasan dipilihnya perpaduan antara model pembelajaran Learning Cycle tiga fase dan 
strategi pengajaran Peta Konsep yaitu:
1. Dalam pembelajaran model Learning Cycle siswa akan lebih mudah dalam memahami 

materi sebab siswa akan belajar melalui fase-fase pembelajaran sehingga materi diperoleh 
secara berurutan dan sistematik sesuai dengan fase-fasenya. 

2. Learning Cycle tiga fase dipilih karena langkah-langkanya lebih singkat dari pada 
lima/enam fase sebab model ini digunakan untuk siswa SMP. Agar siswa lebih mudah dan 
tidak terlalu lama mengikuti fase-fase ketika pembelajaran berlangsung (waktu lebih 
singkat). Akan tetapi, hal ini tidak akan mengurangi kemampuan siswa dalam memahami 
materi dalam setiap fase-fasenya.

3. Dengan menggunakan Strategi Pengajaran Peta Konsep maka siswa akan lebih  memahami 
dan mengetahui konsep-konsep penting dalam materi pembelajaran sains.

4. Perpaduan dilakukan untuk membantu siswa dalam memahami materi sains secara 
berurutan (melalui fase-fase) dan sistematis serta siswa akan memiliki konsep-konsep 
tentang materi sains yang dipelajari melalui peta konsep sehingga tidak timbul miss 
konsepsi pada siswa. 

Adapun langkah pembelajaran model Learning cycle tiga fase yang dipadukan dengan
strategi pengajaran Peta Konsep dapat dilihat pada tabel 3.1:

Asesmen Autentik
Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang peserta didik, berkenaan dengan 

apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka dapat lakukan (Hart, 1994). Dalam hal ini 
banyak cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut, misalnya dengan 
mengamati peserta didik belajar, menguji apa yang mereka hasilkan, menguji pengetahuan dan 
keterampilan mereka. Evaluasi adalah proses penafsiran (interpretasi) serta pembuatan 
keputusan berkenaan dengan informasi asesmen (Hart, 1994). Dengan demikian dalam batas 
asesmen itu sendiri, data asesmen tidak dapat dinyatakan baik atau tidak baik. Secara sederhana 
data asesmen itu mencerminkan apa yang berlangsung di dalam kelas. Data asesmen itu baru 
bermakna hanya bilamana kita memutuskan bahwa informasi itu mereflesikan sesuatu yang kita 
nilai, misalnya seberapa jauh seorang peserta didik sudah menguasai materi pembelajaran.

Adapun karakteristik asesmen autentik adalah bahwa asesmen itu:
a. merupakan suatu bagian tak terpisahkan dari pembelajaran di kelas,
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b. merupakan cerminan dari dunia nyata bukan sebagai macam kerja sekolah yang 
memecahkan masalah,

c. menggunakan banyak ukuran/metode/kriteria,
d. bersifat komprehensif dan holistik. (Corebima, 2007:3)

Asesmen autentik pada pembelajaran berupa asesmen ranah afektif, kognitif dan 
psikomotorik. Menurut Mulyasa (2004:236) bahwa penilaian harus mencakup tiga aspek 
kemampuan, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Adapun asesmen yang dijadikan pedoman guru dalam menilai prestasi siswa sebagai 
berikut:
a. Asesmen Ranah Afektif

Penilaian afektif merupakan sistem penilaian  terhadap sikap dan minat siswa terhadap 
mata pelajaran dan proses pembelajaran. Penilaian guru berdasarkan aspek afektif diperoleh dari 
penilaian proses belajar siswa selama proses pembelajaran model Learning Cycle tiga fase dan 
strategi pengajaran peta konsep.. 

Adapun rubrik nilai afektif yang digunakan dalam pembelajaran model Learning Cycle 
tiga fase dipadukan dengan strategi pengajaran peta konsep sebagai berikut: 
Penghitungan nilai afektif siswa untuk model Learning Cycle tiga fase dan strategi pengajaran 
Peta Konsep, yaitu:
Nilai = %100x

totalskor

siswaskor

b. Asesmen Ranah Kognitif
Penilaian kognitif merupakan sistem penilaian yang mencakup kemampuan siswa 

dalam hal pemahaman dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan kemampuan bepikir 
kritis siswa. Penilaian kognitif dapat berupa penilaian pada pembuatan peta konsep, tugas 
individu, dan ulangan harian.

Tabel 3.3 Sistem Penskoran Kuantitatif Peta Konsep
Hal Nilai

1. Identifikasi konsep
2. Hubungan antar konsep
3. Cakupan

0-20% dari jumlah konsep
10-40% dari jumlah konsep
40-60% dari jumlah konsep
60-80% dari jumlah konsep
80-100% dari jumlah konsep

4. Hirarki (misal, konsep-konsep disusun dari umum 
ke khusus per jenjang)

5. Cabang (hubungan antar jenjang hirarki)

1 poin per konsep
1 poin per proporsi

1 poin
2 poin
3 poin
4 poin
5 poin

5 poin per jenjang

5 poin perhubungan
TOTAL 27 POIN

Penghitungan nilai afektif siswa untuk strategi pengajaran Peta Konsep, yaitu:
Nilai = %100x

totalpoin

siswapoin

 Contoh instrumen tugas individu
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cat?
2. Mengapa tembok rumah, pagar, mobil harus di cat?
3. Apakah cat menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan!
4. Cat terbuat dari bahan-bahan sains, bahan-bahan sains apa saja yang terdapat dalam cat?
5. Berdasarkan bahan-bahan sains yang terdapat dalam cat. Sebutkan jenis-jenis cat!

 Contoh instrumen ulangan harian
1. Zat-zat tambahan pada cat merupakan campuran bahan-bahan….

1. Pengering 3. Penyerap
            2. Pengisi 4. Pemantap

Pernyataan yang benar adalah…



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 A. Derlean & N. Sehuwaky; hal 113-121

116 Paper-TKP008- Implementasi Model Pembelajaran …

a. 1, 2, 3, dan 4 c. 1, 2,dan 4
b. 2, 3, dan 4 d. 2, 3, dan 4

2. Zat yang berfungsi untuk memperbaiki ikatan antara permukaan benda dengan lapisan 
cat dan membuat permukaan yang akan di cat menjadi lebih rata adalah….
a. Zat pengikat c. Zat pemantap
b. Cat tembok d. Cat dasar (cat primer)

c. Asesmen Ranah Psikomotorik
Penilaian psikomotor merupakan sistem penilaian terhadap kegiatan siswa selama 

praktikum. Adapun unsur nilai psikomotor yang biasa digunakan dalam pembelajaran antara 
lain: keterampilan bekerja, pengambilan data, kebersihan dan kerapian, kerjasama kelompok, 
kemampuan menjawab pertanyaan dalam diskusi dan presentasi serta kemampuan merumuskan 
kesimpulan. Pada pokok bahasan bahan sains di bidang industri tidak dilakukan praktikum 
sehingga tidak ada nilai untuk psikomotoriknya.

Analysis of Learning
Analysis of learning lebih ditekankan pada kegiatan belajar apa yang dapat dilakukan 

siswa dan apa indikasinya bahwa siswa telah belajar. Analysis of learning dijadikan sebagai peta 
pikiran siswa dalam memperoleh stimulus/informasi. 

PENUTUP
Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Model Learning Cycle tiga fase dipadukan dengan strategi pengajaran Peta Konsep. Jadi 

Peta Konsep dilakukan selama fase-fase model Learning Cycle berlangsung, yaitu pada fase 
kedua dan fase ketiga, sehingga selama pembelajaran siswa akan memliki pemahaman 
materi secara berurutan serta siswa mampu menemukan dan memahami konsep-konsep 
yang diperolah dalam sebuah peta konsep.

2. Aplikasi model Learning Cycle tiga fase yang dipadukan dengan strategi pengajaran Peta 
Konsep dapat diterapkan dalam semua pokok bahasan materi sains.

3. Analysis of Learning pada model Learning Cycle tiga fase dipadukan dengan strategi 
pengajaran Peta Konsep dalam pembelajaran sains adalah terjadi proses kognisi dalam otak 
siswa (peta pikiran) sehingga mereka akan memperoleh informasi mengenai materi yang 
diajarkan. Kerjasama guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pebelajar aktif di dalam 
kelas, sehingga dalam proses pembelajaran guru dan siswa merupakan suatu teamwork.
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Lampiran
Tabel 3.1 Langkah Pembelajaran Model Lerning Cycle Tiga Fase dipadukan dengan Strategi Pengajaran 
Peta Konsep

Tahap Unsur Pembelajaran Lerning Cycle
tiga fase dipadukan dengan strategi 
pengajaran Peta Konsep

Kegiatan Belajar

Pembukaan  Guru mengucapkan salam dan 
mengabsen siswa.

 Guru mengingatkan siswa tentang 
bahan-bahan sains yang sering 
digunakan sebagai bahan industri 
(misal: cat).

 Guru meminta siswa menyebutkan 
salah satu bahan sains di bidang 
industri yang digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari.

 Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran.

Kegiatan Inti  Fase Eksplorasi

- tahap relating

 Guru membagi siswa dalam 
beberapa kelompok.

 Guru memberikan gambar orang 
mengecat dan menanyakan pada 
siswa:
1. Apakah siswa pernah 

mengecat.
2. Menurut siswa, bahan apa 

yang digunakan untuk 
mengecat.

 Guru memberikan gambar macam-
macam cat dan menanyakan pada 
siswa:
1. Apa yang siswa ketahui 

tentang cat.
 Guru memberikan gambar tembok 

rumah yang sudah di cat dan 
tembok rumah yang belum di cat, 
guru menanyakan pada siswa:
1. Bagaimanakan keindahan 

tembok rumah yang sudah di 
cat dan bagaimana ketahanan 
rumah itu dari sinar matahari 
dan lumut.

2. Apa yang terjadi pada tembok 
rumah yang belum di cat dan 
bagaimana dengan lumutnya.

3. Bagaimana perbedaaan antara 
tembok rumah yang sudah di 
cat dengan tembok rumah 
yang belum di cat.

4. Apakah pengertian yang 
sebenarnya dari cat.

 Berkeliling kelas dan membantu 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 A. Derlean & N. Sehuwaky; hal 113-121

118 Paper-TKP008- Implementasi Model Pembelajaran …

- tahap eksperiencing dan 
cooperating

siswa jika ada yang kurang 
dipahami.

 Pada pertemuan sebelumnya guru 
meminta siswa membawa berbagai 
jenis kaleng cat yang sudah tidak 
dipakai.

 Meminta siswa membuat dugaan 
sementara mengenai kandungan 
bahan sains dalam cat.

 Meminta siswa mendata jenis-jenis 
cat, kegunaan dan bahan-bahan 
yang terkandung dalam cat dari 
berbagai jenis cat yang sudah 
mereka bawa.

 Meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan mengenai:
1. Ada berapa jenis cat yang 

kalian temukan.
2. Sebutkan kegunaan tiap jenis 

cat dan keistimewaannya.
3. Apa bahan utama pembuatan 

cat.
4. Sebutkan bahan-bahan lain 

yang digunakan dalam 
pembuatan cat dan apa fungsi 
bahan-bahan lain tersebut.

5. Buatlah kesimpulan hasil 
pendataan kalian.

 Memantau siswa mendiskusikan 
hasil pendataannya.

 Fase Pengenalan Konsep  Meminta siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya di depan kelas.

 Memberikan kesempatan pada 
siswa untuk bertanya jika ada yang 
kurang dipahami.

 Memberikan kesempatan pada 
siswa lain untuk menanggapi 
pertanyaan yang dilontarkan 
temannya.

 Siswa diberi penjelasan tentang 
konsep dan informasi yang 
berkaitan dengan materi 
pembelajaran.

 Meminta siswa untuk 
mengumpulkan konsep-konsep 
yang diperoleh (dilakukan secara 
individu tetapi bekerja dalam satu 
kelompok).

 Fase Aplikasi Konsep  Meminta siswa untuk mempelajari 
tentang cat dan jenis-jenis cat.

 Meminta siswa mengaitkan antara 
kegiatan yang telah dilakukan pada 
fase eksplorasi dan fase pengenalan 
konsep dalam aplikasi konsep, 
terutama dalam kehidupan sehari-
hari.
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 Meminta siswa mengurutkan dan 
memetakan konsep-konsep yang 
telah diperoleh pada fase 
pengenalan konsep serta 
meletakkan proporsi yang tepat 
(dilakukan secara individu tetapi 
bekerja dalam satu kelompok).

 Berkeliling kelas untuk mengetahui 
kesulitan yang dihadapi siswa 
selama belajar.

 Membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan.

 Memberikan kesempatan pada 
siswa untuk mendiskusikan hasil 
belajarnya dan mendiskusikan peta 
konsep yang diperoleh di dalam 
kelas.

Refleksi  Meminta siswa siswa untuk 
memberikan pertanyaan langsung 
tentang pengetahuan yang telah 
diperoleh selama proses 
pembelajaran

 Meminta siswa untuk memberikan 
kesan dan saran tentang kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan.

Penutup  Guru bersama siswa 
menyimpulkan hasil pembelajaran.

 Meminta siswa untuk merangkum 
isi pelajaran.

Tabel 3.2 Rubrik Penilaian Afektif
No Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3
1 Partisipasi Selalu aktif dalam 

pembelajaran
Kurang aktif dalam 
pembelajaran

Tidak aktif dalam 
pembelajaran

2 Kerja sama Selalu aktif dalam 
diskusi kelompok

Kurang aktif dalam 
diskusi kelompok

Tidak aktif dalam 
diskusi kelompok

3 Menghargai Guru Mendengarkan 
penjelasan guru, 
berpartisipasi aktif 
dalam 
pembelajaran

Mendengarkan 
penjelasan guru, 
kurang 
berpartisipasi aktif 
dalam 
pembelajaran

Tidak 
mendengarkan 
penjelasan guru, 
kurang 
berpartisipasi aktif 
dalam 
pembelajaran

4 Kedisiplinan Mengumpulkan 
tugas tepat waktu

Mengumpulkan 
tugas tidak tepat 
waktu

Tidak 
mengumpulkan 
tugas

5 Kelengkapan tugas Tugas yang 
dikumpulkan 
sesuai dengan 
perintah dan 
menggunakan 
literatur yang 
relevan

Tugas yang 
dikumpulkan 
kurang sesuai 
dengan perintah 
dan menggunakan 
literatur yang 
relevan

Tugas yang 
dikumpulkan 
tidak sesuai 
dengan perintah 
dan menggunakan 
literatur yang 
relevan.

SKOR TOAL = 15
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Tabel 3.4 Analysis of Learning
Fase Kegiatan Belajar Indikator
 Fase Eksplorasi

- tahap relating

- tahap 
eksperiencing
dan cooperating

 Siswa berdiskusi kelompok 
dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan pada tahap 
relating.

 Terjadi pertukaran informasi 
antar anggota kelompok 
selama diskusi berlangsung 
sehingga dengan demikian 
siswa telah membangun 
pengetahuannya sendiri 
melalui diskusi tersebut. 

 Bersama kelompokkanya, 
siswa membuat dugaan 
sementara mengenai 
kegiatan yang akan 
dilakukan pada tahap 
eksperiencing dan 
cooperating.

 Siswa melakukan pendataan 
berdasarkan prosedur 
Lembar Kegiatan Siswa 
pada tahap eksperiencing
dan cooperating.

 Siswa berdiskusi kelompok 
dan menjawab pertanyaan 
dari hasil pendataan yang 
telah dilakukan.

 Siswa membuat kesimpulan 
dari hasil pendataan yang 
telah dilakukan.

 Terjadi proses kognitif dalam 
otak siswa ketika mereka 
membuat dugaan sementara 
sehingga mereka berlatih 
untuk berfikir terlebih dahulu 
sebelum mereka melakukan 
pendataan.

 Membangun kemampuan 
berfikir kritis siswa.

 Terjadi pertukaran informasi 
antar anggota kelompok 
selama diskusi berlangsung 
sehingga dengan demikian 
siswa telah membangun 
pengetahuannya sendiri 
melalui diskusi tersebut.

 Fase Pengenalan 
Konsep

 Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompoknya 
di depan kelas.

 Siswa bertanya dan 
menanggapi pertanyaan 
yang dilontarkan temannya.

 Siswa menerima 
pemahaman tentang konsep 
dan informasi yang 
berkaitan dengan materi 
pembelajaran.

 Siswa mengumpulkan 
konsep-konsep yang 

 Siswa telah mampu 
memahami pokok bahasan 
tersebut yang ditunjukkan 
melalui presentasi hasil 
diskusi kelompok dengan 
lancar, lengkap, dan jelas. 

 Siswa mampu menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan oleh anggota 
kelompok lain dengan baik 
dan menunjukkan 
kemampuan berpikir tingkat 
tinggi melalui jawaban yang 
diberikan.

 Siswa berani memberikan 
tanggapan terhadap hasil 
diskusi kelompok lain disertai 
dengan argumentasi yang 
lengkap. Argumentasi 
tersebut dapat 
mendeskripsikan sejauh mana 
siswa tersebut memahami 
konsep-konsep yang harus 
dikuasainya.

 Siswa memiliki konsep-
konsep pokok bahasan yang 
telah mereka kumpulkan.
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diperoleh (dilakukan secara 
individu tetapi bekerja 
dalam satu kelompok).

 Fase Aplikasi 
Konsep

 Siswa mempelajari kembali 
tentang cat dan jenis-jenis 
cat.

 Siswa mengaitkan antara 
kegiatan yang telah 
dilakukan pada fase 
eksplorasi dan fase 
pengenalan konsep dalam 
aplikasi konsep, terutama 
dalam kehidupan sehari-
hari.

 Siswa mengurutkan dan 
memetakan konsep-konsep 
yang telah diperoleh pada 
fase pengenalan konsep 
serta meletakkan proporsi 
yang tepat (dilakukan secara 
individu tetapi bekerja 
dalam satu kelompok).

 Siswa mendiskusikan hasil 
belajarnya dan 
mendiskusikan peta konsep 
yang diperoleh di dalam 
kelas serta membuat laporan 
diskusi.

 Siswa telah mampu 
memahami pada pokok 
bahasan tersebut yang 
ditunjukkan melalui aplikasi 
dalam kehidupan sehari-hari.

 Siswa telah memiliki konsep-
konsep pada pokok bahasan 
tersebut dan telah 
mengurutkan serta 
memetakan konsep-konsep 
yang telah diperoleh sehingga 
diperoleh sebuah peta konsep.

 Siswa telah mampu 
memahami seluruh konsep 
yang harus dikuasai pada 
pokok bahasan tersebut yang 
ditunjukkan melalui laporan 
hasil diskusi kelompok. Dari 
laporan tersebut dapat 
diketahui sejauh mana 
masing-masing anggota 
kelompok telah memahami 
konsep-konsep yang 
diperlukan. Semakin baik 
siswa belajar di tahap ini, 
maka konsep yang dikuasai 
semakin baik juga dan 
akhirnya laporan diskusi yang 
dibuat lengkap dan jelas.
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ANALISIS KEMAMPUAN MAKROSKOPIS, MIKROSKOPIS DAN SIMBOLIK DALAM 
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5 FASE PADA MATERI KESETIMBANGAN KIMIA

Dhamas Mega Amarlita
Dosen Pend. Kimia FKIP Universitas Darussalam Ambon

ABSTRAK

Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu 
pengetahuan alam yang mencakup konsep, 
aturan, hukum, prinsip, dan teori. Ilmu kimia 
memiliki beberapa karakteristik, antara lain: (1) 
sebagian besar konsep-konsep kimia bersifat 
abstrak, (2) konsep-konsep kimia pada 
umumnya merupakan penyederhanaan dari 
keadaan sebenarnya, dan (3) konsep dalam 
kimia bersifat berurutan dan berkembang 
dengan cepat. Karakteristik kimia yang bersifat 
abstrak inilah yang menyebabkan kimia 
dianggap sulit bagi sebagian besar peserta didik. 
Dalam pembelajaran kimia meliputi tiga level 
representasi, yaitu makroskopis, mikroskopis 
dan simbolik.  Tiga level representasi tersebut 
tersebut harus diperhatikan dalam proses 
pembelajaran kimia di kelas agar tujuan 
pembelajaran itu dapat tercapai secara 
maksimal. Proses pembelajaran yang sesuai 
dengan kurikulum 2013 ini harus bersifat 
kontekstual diantaranya dengan menerapkan  
model pembelajaran Learning Cycle 5 fase. 
Salah satu materi kimia yang membutuhkan 

pemahaman dalam ketiga level pemahaman 
tersebut adalah kesetimbangan kimia.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
kemampuan makroskopis, mikroskopis dan 
simbolik peserta didik melalui penerapan model  
pembelajaran  Learning Cycle 5 fase. Hasil 
penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal 
ilmiah yang nantinya dapat memberikan tentang 
informasi kemampuan makroskopis dan 
mikroskopis peserta didik. Selain itu, dapat 
digunakan sebagai referensi bagi pendidik 
mengenai penerapan model pembelajaran untu 
memperbaiki kemampuan makroskopis, 
mikroskopis dan simbolik tentang kimia pada 
peserta didik.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
kemampuan Mahasiswa sudah lebih dari 50%. 
Sebagian besar mahasiswa telah memahami 
konsep tentang kesetimbangan kimia secara 
makroskopis, yaitu sebesar 92%, untuk 
kemampuan mikroskopis sebesar 51%, dan 74% 
untuk kemampuan simbolik.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mencakup konsep, 
aturan, hukum, prinsip, dan teori. Ilmu kimia memiliki beberapa karakteristik, antara lain: (1) 
sebagian besar konsep-konsep kimia bersifat abstrak, (2) konsep-konsep kimia pada umumnya 
merupakan penyederhanaan dari keadaan sebenarnya, dan (3) konsep dalam kimia bersifat 
berurutan dan berkembang dengan cepat (Kean & Middlecamp, 1985). Karakteristik kimia yang 
bersifat abstrak inilah yang menyebabkan kimia dianggap sulit bagi sebagian besar peserta 
didik. Kesulitan peserta didik dalam memahami ilmu kimia ditandai dengan ketidakmampuan 
peserta didik dalam memahami konsep-konsep kimia dengan benar (Huddle et al, 2000). 
Pemahaman konsep yang tidak benar secara terus menerus dapat mengakibatkan misconception
pada peserta didik. Seperti yang dikemukakan Nakhleh (1992) bahwa kesalahan konsep pada 
kimia merupakan suatu hal yang berlanjut dan dapat menghambat peserta didik mengaitkan 
antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kesalahan konsep dapat 
menyebabkan peserta didik kurang berhasil dalam menerapkan konsep tersebut pada situasi 
baru yang sesuai, sehingga peserta didik gagal mempelajari konsep.

Pembelajaran kimia dapat dipelajari melalu tiga level representasi, yaitu makroskopis, 
mikroskopis dan simbolik. Representasi makroskopik ialah representasi kimia yang diperoleh 
melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat dilihat oleh panca indra atau
dapat berupa pengalaman sehari-hari. Representasi mikroskopis yaitu representasi kimia yang 
menjelaskan mengenai struktur dan proses pada tingkat partikel (atom/molekular) terhadap 
fenomena makroskopik yang diamati. Representasi simbolik yaitu representasi kimia secara 
kualitatif dan kuantitatif, yaitu rumus kimia, diagram, gambar, persamaan reaksi, stoikiometri 
dan perhitungan matematik (Johnstone et.al, 1993 dalam Scott & Livingstone, 2008). Dalam 
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perkembangannya tiga level pemahaman ini telah banyak dilakukan penelitian seperti pada 
materi ikatan kimia, geometri molekul, asam basa, dan laju reaksi (Lin & Chiu, 2010; Abdo & 
Taber, 2009; Jansoon, Coll & Somsook, 2009; Handayanti, 2013).

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kemampuan peserta didik mengenai ketiga 
level pemahaman tersebut, yaitu makroskopis, mikroskopis dan simbolik. Salah satu materi 
kimia yang membutuhkan kedua level pemahaman tersebut adalah kesetimbangan kimia. Pada 
kesetimbangan dinamis selain peserta didik harus bisa mengamati kesetimbangan yang terjadi 
dengan panca indra, juga perlu dapat memahami secara mikroskopis yang terjadi pada 
kesetimbangan tersebut. Pemahaman mikroskopis juga diperlukan pada pokok bahasan faktor-
faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Sedangkan kemampuan simbolik 
prserta didik dapat terlihat pada tetapan kesetimbangan kimia. Oleh sebab itu, pada materi 
kesetimbangan kimia peserta didik harus harus dapat memahami ketiga level representasi kimia 
agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan mengenai materi kesetimbangan kimia, seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Hackling & Garnett (1985) tentang kesalahan konsep pada 
materi tersebut. Selain itu, Susanti (2010) juga menyatakan bahwa terdapat kesalahan konsep 
pada materi kesetimbangan seperti kesetimbangan tercapai pada waktu konsentrasi rekatan dan 
produk sama. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan makroskopis, mikroskopis dan 
simbolik pada materi kesetimbangan kimia masih kurang.  

Tiga level representasi tersebut harus diperhatikan dalam proses pembelajaran kimia di 
kelas agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal. Seperti penelitian Wu 
tentang pendidikan kimia dari tahun 2000-2003 yang dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajarannya yang diterapkan haruslah dapat digunakan untuk memahami konsep-konsep 
dalam kimia yang meliputi tiga level pemahaman yaitu makroskopik, simbolik dan 
mikroskopik. Dengan demikian agar peserta didik ini mampu memahami secara untuh ketiga 
representasi tesrsebut maka perlu pemilihan model pembelajaran yang tepat. Model 
pembelajaran yang digunakan seharusnya bersifat kontekstual seperti yang digalakkan pada 
kurikulum 2013. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dan sesuai dengan kurikulum 2013 
ini harus bersifat kontekstual adalah model pembelajaran Learning Cycle 5 fase. Model 
Pembelajaran LC 5 fase ini meliputi engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Melalui 
model pembelajaran ini peserta didik dapat berperan aktif dalam mencari pengetahuannya 
melalui pengalaman sendiri sehingga dapat memingkatkan pemahaman mengenai makroskopis 
pada kimia. Selain itu peserta didik diminta untuk aktif dalam menjelaskan apa yang telah 
diamati, dalam hal ini penjelasan meliputi makroskopis dan mikroskopis pada kimia sehingga 
peserta didik akan lebih paham dalam mikroskopisnya. 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan tersebut maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai pemahaman makroskopis dan mikrospis peserta didik dengan 
menerapkan model pembelajaran yang tepat. Penelitian ini berjudul “Analisis Kemampuan 
Makroskopis, Mikroskopis Dan Simbolik Dalam Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase Pada 
Materi Kesetimbangan Kimia”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka dapat dibuat rumuasan masalah “ bagaimanakah 

kemampuan makroskopis, mikroskopis dan simbolik peserta didik melalui proses pembelajaran 
Learning Cycle 5 fase pada materi kesetimbangan kimia?”

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan makroskopis, mikroskopis dan 

simbolik materi kesetimbangan yang diajarkan dengan model pembelajaran Learning Cycle 5 
fase.
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Definisi Operaional
1. Kemampuan makroskopis adalah kemampuan peserta didik dalam memahami konsep-

konsep melalui pengamatan nyata terhadap suatu fenomena yang dapat dilihat oleh panca 
indra.

2. Kemampuan mikroskopis adalah kemampuan peserta didik dalam memahami konsep kimia 
mengenai struktur dan proses pada tingkat partikel (atom/molekular).

3. Kemampuan simbolik adalah kemampuan siswa dalam memahami grafik dan perhitungan 
dalam kimia.

4. Lerning Cycle 5 fase adalah model pembelajaran yang diterapkan dengan fase-fase engage, 
explore, explain, elaborate, dan evaluate.

5. Kesetimbangan kimia adalah pokok bahasan dalam kimia yang mempelajari tentang 
kesetimbangan dinamis dan faktor0faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan.

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif. 
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan setiap peserta didik 
mengenai kemampuan makroskopis, mikroskopis dan simbolik setelah dilakukan proses 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5 fase.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Universitas Darussalam Ambon.

Subyek Penelitian
Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa tahun pertama semester genap tahun ajaran 

2013/2014 program studi kimia  Universitas Darussalam Ambon yang berjumlah 21 siswa.

Instrumen Penelitian
Instrumen yang diguanakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tes Tertulis
Tes tertulis ini berisikan soal-soal tentang materi kesetimbangan kimia yang mencakup soal 
makroskopis, mikroskopis, dan simbolik. Tes ini diberikan setelah peserta didik diberi 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5 fase guna 
mengetahui ketiga level pemahaman yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Soal tes yang 
diberikan berupa pilihan ganda yang berjumlah 22 item, soal nomor 1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 
15, 16, 20 dan 21 merupakan soal untuk mengetahui kemampuan makroskopis mahasiswa, 
sedangkan soal untuk mengetahui kemampuan mikroskopis mahasiswa terdapat pada 
nomor 4, 6, 10 dan 22. Soal nomor 3, 7, 8, 13, 17, 18 dan 19 digunakan untuk mengetahui 
kemampuan simbolik mahasiswa.

Uji Coba Instrumen
Penggunaan instrumen harus memenuhi syarat-syarat sebagai alat pengukur yang baik, 

yaitu salah satunya validitas. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 
diinginkan. Instrumen juga dapat dikatakan valid jika dapat mengungkap data dari variabel 
secara tepat. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 
suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 
diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas tes yang 
digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi yang bertujuan untuk mengetahui keterwakilan 
aspek kemampuan yang hendak diukur di dalam butir-butir instrumen. 

Validitas yang dinilai pada setiap butir soal adalah kesesuian isi butir tes dengan konsep 
materi yang diujikan dan kekomunikatifan kalimat-kalimat yang digunakan dalam butir tes, 
dengan ketentuan:
a. nilai 2: konsep materi sesuai dengan acuan kalimatnya komunikatif
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b. nilai 1: konsep materi tidak sesuai dengan acuan tetapi kalimatnya sudah komunikatif
c. nilai 0: konsep materi tidak sesuai dengan acuan dan kalimatnya tidak komunikatif
Persentase validitas butir tes ke 

Keterangan nilai dari validitas tes dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Keterangan Nilai Validitas
No Persentase Validitas

1 0-20 Sangat rendah

2 21-40 Rendah

3 41-60 Sedang

4 61-80 Tinggi

5 81-100 Sangat tinggi

Sumber : Sugiono, 2004

Berdasarkan hasil penilaian validator terlihat bahwa tingkat konsistensi pemberian skor 2 
oleh kedua penilai tersebut adalah 97,00 %. Dengan demikian secara keseluruhan instrumen 
yang digunakan dinyatakan valid dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai instrumen 
penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
Tahapan pengumpulan data secara umum dalam penelitian ini adalah:

Tahap persiapan 
a. Mengadakan studi pendahuluan
b. Menyusun proposal penelitian
c. Menyiapkan instrumen penelitian dan melakukan validasi instrumen penelitian

Tahap pelaksanaan
a. Melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Learning 

Cycle 5 fase. 
b. Melakukan tes akhir.
c. Melakukan analisis kemampuan peserta didik dalam memahami konsep yang bersifat 

makroskopis, mikroskopis, dan simbolik.

Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif yaitu dengan 

mengelompokkan jawaban untuk setiap pemahaman, yaitu pemahaman makroskopis, 
mikroskopis, dan simbolik. Selanjutnya jawaban yang diberikan pada masing-masing level 
pemahaman dilakukan perhitungan nilainya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Kemudian untuk mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap peserta didik 
pada masing-masing level pemahaman dilakukan interpretasi dengan menggunakan Tabel 2
berikut.

Tabel 2 Kriteria Pemahaman
Nilai Kualifikasi

86 - 100
71 - 85
56 - 70
41 – 55

40

Sangat Baik
Baik

Cukup
Kurang

Sangat Kurang
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertuan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa yang meliputi 

kemampuan mikroskopis, makroskopis dan simbolik pada materi kesetimbangan kimia setelah 
mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
Learning Cycle 5 fase. Proses pembelajaran LC 5E terdiri dari 5 langkah yaitu engagement, 
exploration, explanation, elaboration, dan evaluation (secara rinci langkah-langkah 
pembelajaran dapat dilihat pada Lampihan 2). Proses pembelajaran ini dilakukan sebanyak 3 
kali pertemuan, dimana setiap pertemuan rata-rata mahasiswa harus memahami hingga 2 
indikator. 

Selanjutnya pada pertemuan berikutnya dilakukan tes akhir yang bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan makroskopis, mikroskopis dan simbolik. Pada Tabel 3 dapat terlihat 
rekap dari hasil tes akhir sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Tes Akhir

Nilai Frekuensi Presentase Keterangan

86 - 100 4 20% Sangat Baik

71 – 85 14 70% Baik

56 – 70 2 10% Cukup

41 – 55 0 0 Kurang

≤ 40 0 0 Sangat Kurang

Berdasarkan hasil tes akhir dapat dianalisis kemampuan makroskopis, mikroskopis dan 
simbolik yang dimilikii oleh mahasiswa, yaitu melalui analisis berdasarkan tiap butir soalnya. 
Setiap kemampuan dapat dianalisis bedasarkan jawaban siswa, soal nomor 1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 
15, 16, 20 dan 21 untuk mengetahui kemampuan makroskopis, sedangkan soal untuk 
mengetahui kemampuan mikroskopis pada nomor 4, 6, 10 dan 22. Soal nomor 3, 7, 8, 13, 17, 18 
dan 19 digunakan untuk mengetahui kemampuan simbolik. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan kemampuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Persentase Kemampuan Mahasiswa

Kemampuan Skor Rata-rata Persentase

Makroskopis 10.2 92%

Mikroskopis 2.05 51%

Simbolik 5.2 74%

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa kemampuan Mahasiswa sudah lebih dari 50%. 
Sebagian besar mahasiswa telah memahami konsep tentang kesetimbangan kimia secara 
makroskopis, yaitu sebesar 92%, untuk kemampuan mikroskopis sebesar 51%, dan 74% untuk 
kemampuan simbolik. Dari hasil tersebut diketahui bahwa kemampuan makroskopis mahasiswa 
lebih besar dibandingkan kemampuan yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa siswa lebih 
mudah mempelajari hal-hal yang dapat diamati secara langsung dan msih banyak mahasiswa
yang menggunakan hafalan dalam mempelajari konsep-konsep kimia. Sedangkan untuk 
kemampuan mikroskopis masih perlu ditingkatkan lagi karena hanya sebagian mahasiswa yang 
dapat memahami konsep mikroskopis daam meteri kesetimbangan kimia.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan: (1) kompetensi dosen, sikap belajar, 
Kualitas pelayanan akademik dan motivasi 
belajar dengan hasil belajar mahasiswa fisika (2) 
kompetensi dosen, sikap belajar dan kualitas 
pelayanan akademik dengan hasil belajar 
mahasiswa fisika, melalui motivasi belajar, (3) 
kualitas pelayanan akademik dengan sikap 
belajar, (4) kompetensi dosen dengan sikap 
belajar
Hasil penelitian memberikan dukungan terhadap 
usulan model aplikatif yang menggambarkan 
hubungan kompetensi dosen, sikap belajar, 
Kualitas pelayanan akademik dan motivasi 
belajar dengan hasil belajar peserta didik fisika; 
hubungan kompetensi dosen, sikap belajar dan 
kualitas pelayanan akademik dengan hasil 
belajar peserta didik fisika, melalui motivasi 
belajar; hubungan kualitas pelayanan akademik 
dengan sikap belajar; hubungan kompetensi 
dosen dengan sikap belajar. Melalui model 
tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Semakin 
tinggi kompetensi dosen maka semakin tinggi 
sikap belajar dan semakin termotivasi peserta 
didik untuk belajar; (2) Semakin baik kualitas 
pelayanan akademik maka semakin tinggi sikap 
belajar dan semakin termotivasi peserta didik 
untuk belajar; (3) Semakin tinggi kompetensi 
dosen dan makin baik kualitas pelayanan 
akademik semakin tinggi sikap belajar dan 
semakin termotivasi peserta didik untuk belajar 
serta semakin tinggi hasil belajarnya. 

Kata kunci: kompetensi dosen, sikap belaja, 
kualitas pelayanan akademik, motivasi 
belajar, hasil belajar,

ABSTRACT

The study aimed at examining the correlation 
between (1) the competence of lecturers, 
learning attitude, the quality of academic 
services, learning motivation and learning 
outcomes of Physics students, (2) the 
competence of lecturers, learning attitude, the 
quality of academic services and learning 
outcomes of physics students through learning 
motivation, (3) the quality of academic services 
and learning attitude, and (4) the competence of 
lecturers and learning attitude.
The result of the study supported the proposed 
applicative model which described the 
correlation between the competence of lecturers, 
learning attitude, the quality of academic 
services, learning motivation and learning 
outcome of Physics students; (1) the correlation 
between the quality of academic services and 
learning attitude; the correlation between the 
competence of lecturers and learning attitude. 
By applying the model, the conclusion of the 
study were, (2) the higher the competence of 
lecturers, the higher learning attitude and 
learning motivation af students will be, (3) the 
better the quality of academic services, the 
higher learning attitude and learning motivation 
of students will be, (4) the higher the 
competence of lecturers, the higher learning 
attitude, learning motivation, and learning 
outcome of students will be.

Keywords: competence of lecturers, learning 
attitude, the quality of academic services, 
learning motivation, learning outcomes of 
Physics students.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan tidak 

dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Dilihat dari segi keberadaannya, maka dapat 
dikatakan bahwa pendidikan ada sejak adanya manusia. Orang tua mendidik anak-anak mereka 
dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai cara antara lain, ada 
yang membutuhkan bimbingan untuk membentuk kepribadiannya. Setiap aspek kehidupan 
manusia baik secara pribadi, kelompok, keluarga maupun dalam berbangsa dan bernegara, 
pendidikan wajib dilaksanakan dan tidak berlebihan kiranya jika dikatakan pada pendidikanlah 
tergantung nasib dan masa depan bangsa kita.

Kualitas institusi pendidikan sangat dipengaruhi oleh masukan bagi sistim 
pendidikan diantaranya adalah mahasiswa, dosen dan pegawai dalam proses pembelajaran. 
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Ketiga faktor tersebut saling tergantung dan berhubungan satu sama lain dalam menciptakan 
proses pembelajaran yang berhasil.

Universitas Darussalam Ambon sebagai subsistem pendidikan nasional yang di 
dalamnya juga menyelenggarakan proses pendidikan dan ikut menghasilkan tenaga-tenaga 
pendidik yang nantinya ikut membangun negara lewat jalur pendidikan. Kegiatan tersebut 
terbukti dengan adanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Fakultas ini 
merupakan Fakultas yang mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kompetensi bidang 
kependidikan yang unggul setingkat Strata 1 (S1). FKIP memiliki empat program studi salah 
satunya adalah Program Studi Pendidikan Fisika dengan akreditasi C, sehingga sangat perlu
dilakukan penataan sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik dan mahasiswa sebagai 
peserta didik yang diharapkan kelak dapat menjadi tenaga pendidik yang profesioanal sesuai 
dengan perkembangan IPTEK. 

Peningkatan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi berkaitan langsung dengan 
mahasiswa sebagai peserta didik dan dosen sebagai pendidik. Keberhasilan pendidikan di 
Perguruan Tinggi dapat diketahui dari hasil belajar mahasiswa dalam proses perkuliahan. 
Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar di program studi pendidikan fisika masih ada 
dosen yang mengajar mata kuliah fisika antara lain elektronika dasar, termodinamika dan fisika 
statistik meskipun yang bersangkutan adalah dosen teknik serta sebagian besar peserta didik 
kurang memahami sikap belajar dimana masih kurang aktif pada saat pembelajaran dan masih 
banyak pula peserta didik yang kurang motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang 
ada di Universitas. Hal inilah yang dapat menyebabkan hasil belajar peserta didik rendah 
sehingga akan mengalami kesulitan juga dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah 
ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 
judul “ Analisis model struktural hasil belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika 
Universitas Darussalam Ambondengan menggunakan teknik Partial Least Square (PLS)”

TINJAUAN PUSTAKA
Kompetensi Dosen

Kompetensi dosen merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi peserta didik 
untuk belajar. Menurut Sardiman (2001:75):

Seorang peserta didik bisa gagal karena kurang motivasi. Hasil belajar akan optimal kalau 
ada motivasi yang tepat. Bergayut dengan ini, maka kegagalan belajar peserta didik jangan 
begitu saja mempersalahkan pihak peserta didik sebab dimungkinkan pendidik kurang berhasil 
dalam memberikan motivasi yang mampu membangkitkan semangat dan kegiatan peserta didik 
untuk belajar.

Dosen yang berkompeten pada umumnya dilihat dari seberapa jauh dosen menguasai 
materi dan dosen tersebut dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk materi yang 
dipelajari. Menurut Djamarah (2006:99) “Pendidik yang berkompeten adalah pendidik yang 
memiliki ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan bertanya, ketrampilan mengadakan 
variasi, ketrampilan menjelaskan, dan keterampilan membuka dan menutup pelajaran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah seperangkat 
pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh oleh 
pendidik atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Sikap Belajar
Sikap merupakan sebuah bentuk keadaan psikologis seseorang yang menuntunnya dalam 

melakukan respon akan sebuah stimulus dalam bentuk tindakan atau perilaku. Selain itu ada 
pula yang berpendapat bahwa sikap merupakan perasaan subjektif individu yang dapat berupa 
perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan menolak atau tidak memihak terhadap 
sebuah objek sikap.

Ada tiga komponen pembentuk sikap yang saling berhubungan satu sama lain dalam 
pembentukan sikap yaitu kognitif, afektif dan konatif. Hal ini sesuai dengan apa yang 
dikemukakan oleh Saifuddin Azwar (2000:5) “sikap merupakan konstelasi komponen-



130 Paper-TKP010- Analisis Model Struktural …

komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan 
dan berperilaku terhadap sebuah objek“. 

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa ketiga komponen ini saling berinteraksi dan 
melahirkan sikap. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang dalam sikap berupa 
pemahaman apa yang berlaku atau apa yang benar bagi sikap. Berbeda dengan komponen 
kognitif, komponen afektif dalam sikap menyangkut masalah emosional subjektif seseorang 
terhadap suatu obejek sikap.

Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki oleh terhadap 
sesuatu.Namun, pengertian perasaan pribadi sangat berbeda dengan perwujudan sikap.Dan yang 
terakhir adalah komponen konatif atau perilaku, komponen konatif dalam sikap menunjukkan 
bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseoarang dalam diri 
seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sikap adalah sebuah kecenderungan atau 
kesiapan mental seseorang dalam berperilaku atau bertindak. Sedangkan menurut Slameto 
(2003:12) bahwa “Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa sikap belajar adalah kecenderungan 
perilaku peserta didik dalam proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 
perubahan dalam hal akademik. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Djaali (2009:115) 
yang mengemukakan bahwa “sikap belajar dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku 
seseorang tatkala ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik”.

Kualitas Pelayanan Akademik
Kualitas layanan yang dialami (perceived service quality) dalam pembelajaran adalah 

persepsi dalam bentuk penilaian Peserta didik tentang adanya kesatuan keunggulan atau 
superioritas menyeluruh (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988:15). Perolehan layanan yang 
berkualitas dipandang strategis dan krusial untuk sukses dan survive dalam petumbuhan dan 
pengembangan pendidikan dewasa ini. Bahkan, di sejumlah negara hampir 70% dari total 
angkatan kerjanya berkecimpung dalam sektor ini (Carlzon dalam Rondiyah 2009:43).

Beberapa ahli menyarankan bahwa kualitas sebagai bentuk evaluasi menyeluruh dari 
suatu jasa layanan merupakan derajat pertentangan antara persepsi konsumen dan ekspektasinya 
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988:17). Istilah ekspektasi dipandang sebagai kebutuhan 
dan keinginan peserta didk, yaitu apa yang mereka alami tentang penyediaan jasa layanan yang 
seharusnya ditawarkan ketimbang yang akan ditawarkan (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 
1988:17).

Penilaian mengenai kualitas pelayanan dilakukan selama proses layanan tersebut 
disampaikan. Setiap hubungan dengan peserta didik disebut moment of truth.Sebagai kriteria 
umum dalam menilai kualitas layanan, ada sepuluh dimensi yang dikemukakan Parasuraman, 
Zeithaml, & Berry, (1988:20) menyediakan rentangan determinan yang lebih komprehensif 
yaitu: tangibles, reliability, knowing the consumer, dan access. Ke sepuluh dimensi ini dan 
penjelasannya ditunjuk sebagai struktur dasar skala SERVQUAL 22 butir Parasuraman, 
Zeithaml, & Berry, (1988:19). Pada penelitian berikutnya pakar tersebut menyempurnakan dan 
merangkum responsiveness, communication, credibility, security, competence, courtesy, 
understanding/ sepuluh dimensi tersebut kedalam lima dimensi. Ke-lima dimensi SERVQUAL 
tersebut (berdasarkan pada tiga yang asli dan dua dimensi kombinasi) adalah tangibles, 
reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.

Motivasi Belajar
Motivasi merupakan jantung-nya proses belajar. Oleh karena motivasi begitu penting 

dalam proses pembelajaran, maka tugas pendidik yang pertama dan terpenting adalah 
membangkitkan atau membangun motivasi peserta didik terhadap apa yang akan dipelajari oleh 
peserta didik. Motivasi bukan saja menggerakkan tingkah laku, tetapi juga mengarahkan dan 
memperkuat tingkah laku.peserta didik yang bermotivasi dalam pembelajaran akan 
menunjukkan minat, semangat dan ketekunan yang tinggi dalam pelajaran, tanpa banyak 
bergantung kepada pendidik.
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Menurut para pakar motivasi terdapat dua jenis motivasi yang umum, yaitu motivasi 
intrinsik dan ekstrinsik.Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh 
faktor pendorong yang murni berasal dari dalam diri individu, dan tujuan tindakan itu terlibat di 
dalam tindakan itu sendiri, bukan di luar tindakan tersebut.Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, 
yaitu keinginan bertingkah laku sebagai akibat dari adanya rangsangan dari luar atau karena 
adanya kekuasaan dari luar.

Tujuan bertingkah laku pun tidak terlibat dalam tingkah laku itu sendiri, tetapi berada di 
luar tindakan tersebut. Di dalam proses belajar, motivasi intrinsic lebih berkesan mendorong 
peserta didik dalam belajar. Namun bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik perlu dihindari 
sama sekali. 

Motivasi ekstrinsik dapat memancing timbulnya motivasi intrinsik. Banyak peserta didik 
yang termotivasi secara ekstrinsik dapat berjaya dengan baik dalam belajar, seperti halnya 
dengan peserta didik yang termotivasi secara intrinsik, asalkan pendidik dapat membantu 
mereka dengan cara yang tepat sesuai dengan keperluan mereka.

Hasil Belajar
Gagne dan Briggs (dalam Nursalam 2006:5) berpendapat bahwa ada empat variabel yang 

bisa mempengaruhi hasil belajar yaitu aptitude variable (variabel bakat),support variable
(variabel penunjang), process variable (variabel proses) dan instruction (pengajaran).
a. Aptitude variable (variabel bakat)ini sebagian besar berhubungan dengan faktor keturunan. 

Namun dapat juga berhubungan dengan lingkungan terutama keluarga.
b. Process variable (variabel proses) ini terdiri dari kegiatan proses interaksi belajar mengajar 

yang terjadi dalam kelas (pendidik, peserta didik, materi pelajaran, alat peraga, dan lain-
lain).

c. Support variable (variabel penunjang) meliputi faktor lingkungan yang menunjang 
terlaksananya program pengajaran.

d. Instruction (pengajaran)ini meliputi faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan 
program-program pengajaran.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian survei yang bersifat korelasional karena diselidiki 
hubungan antara variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen terdiri 
dari (X1) kompetensi dosen, (X2) sikap belajar mahasiswa fisika, (X3) Kualitas pelayanan 
akademik dan variabel antara (Y1) motivasi belajar mahasiswa fisika sedangkan variabel 
dependen adalah (Y2) hasil belajar mahasiswa fisika.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini direncanakan dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Fisika Universitas 

Darussalam Ambon Tahun Akademik 2011/2012.

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mempergunakan instrumen-instrumen 

berupa angket. Pengumpulan data dilakukan secara langsung maupun tak langsung. Dikatakan 
langsung karena data diperoleh dengan meminta responden penelitian untuk mengisi 
angketsecara langsung antara peneliti dan sampel tanpa perantaraan orang lain.Dikatakan tak
langsung karena data diperoleh dengan mengambil data sekunder yang relevan ditempat 
penelitian.

Teknik Analisis Data
Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur kelayakan instrumen yang 
akan digunakan untuk penelitian. Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan 
pengujian awal dengan menguji hubungan antar konstruk dengan indikator (outer model). Pada 
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analisis menggunakan PLS reliabilitas dilihat dari hasil nilai composite reliability nilai 
hubungan antar variabel dengan dimensi pengukur lebih dari 0,7 dan dengan menggunakan 
Cronbach’s alpha minimal 0,7 (Hair et al., 1995:35). 

Validitas instrumen diuji menggunakan validitas konvergen dan validitas diskriminan. 
Konstruk dianggap memenuhi validitas konvergen jika nilai rata-rata varian (Average variance 
extracted – AVE) mempunyai nilai lebih dari 0,5 mempunyai loading factor minimal 0,60 dan 
idelanya 0,70 atau lebih (Chin, 1998). Penelitian ini menggunakan loading paling tidak 0,70 
untuk analisis data dan memiliki nilai communality paling tidak 0.5. Konstruk dianggap 
memenuhi validitas diskriminan jika nilai loading antara variabel laten dengan indikatornya 
lebih tinggi dari pada loading indikator tersebut dengan variabel laten lain. Untuk mengetahui 
pemenuhan validitas diskriminan dalam analisis PLS dapat dengan membandingkan nilai 
korelasi indikator suatu konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi 
indikator tersebut dengan konstruk lain (cross loading).

Pengujian Model Penelitian 
Pengujian model penelitian menggunakan teknik analisis second order dalam PLS. 

Penggunaan teknik bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen penyusun kontruk variabel 
laten terhadap model yang diajukan. Pengujian model dilakukan sekali.Pengambilan keputusan 
terhadap hipotesis dengan melihat signifikansi hubungan antar konstruk yang diukur (inner 
model) apakah berhubungan positif atau negatif.

Pengujian Hipotesis 
Hipotesis yang diajukan diuji dengan menggunakan teknik Partial-least-square (PLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Responden

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 47 mahasiswa semester V (lima) program 
studi pendidikan Fisika. Dari jumlah total kuesioner yang disebar yaitu 65 kuesioner, jumlah 
kuesioner yang diisi dan dikembalikan adalah sebanyak 45 kuesioner. Jumlah kuesioner yang 
dikembalikan Beberapa indikator dari variabel penelitian tidak digunakan dalam pengujian 
hipotesis, sehingga dalam penyajian analisis statistik deskriptif juga tidak akan disertakan. 
Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh 
dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel.

Menilai Outer Model atau Measurement Model
Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan Smart PLS untuk 

menilai outer model yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite 
Reliability. Ctapi tidak diisi lengkap sebanyak 6 kuesioner, dan yang tidak kembali adalah 
sebanyak 12 kuesioner.

Statistik Deskriptif
Konvergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan 

korelasi antara item score/component score yang diestimasi dengan Soflware PLS. Ukuran 
refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang 
diukur. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006: 37) untuk penelitian tahap awal dari 
pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam 
penelitian ini akan digunakan batas loading factor sebesar 0,50.

Pengujian Hipotesis
Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna 

mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji 
hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output result for inner weight. Tabel 
1.memberikanoutput estimasi untuk pengujian model struktural.

KESIMPULAN DAN SARAN
kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan 
sesuai dengan permasalahan penelitian sebagai berikut:
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1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kompetensi dosen berada dalam kategori 
tinggi, demikian pula dengan motivasi belajar, dan hasil belajar peserta didik keduanya 
berada dalam kategori tinggi, sedangkan sikap belajar berada dalam kategori sangat tinggi 
dan kualitas pelayanan akademik berada dalam kategori sangat baik dari lima kategori yang 
ditetapkan.

2. Melalui model struktural dengan analisis PLS, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi 
dosen, sikap belajar , kualitas pelayanan akademik dan motivasi belajar memiliki hubungan 
yang positif secara signifikan dengan hasil belajar peserta didik fisika.

3. Melalui model struktural dengan analisis PLS dan pengujian dengan rumus sobel, maka 
dapat disimpulkan bahwa Kompetensi dosen, sikap belajar dan kualitas pelayanan akademik 
memiliki hubungan positif tapi tidak signifikan dengan hasil belajar peserta didik yang 
melalui motivasi belajar.

4. Melalui model struktural dengan analisis PLS, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 
pelayanan akademik memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan dengan sikap
belajar.

5. Melalui model struktural dengan analisis PLS, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi 
dosen memiliki hubungan yang positif secara signifikan dengan sikap belajar.

Saran
Berkaitan dengan kontribusi penelitian maka disarankan adanya replikasi penelitian ini 

dalam pendidikan fisika dan pendidikan pada umumnya. Diharapkan pula bahwa studi ini dapat 
membantu baik manajemen pendidikan di kampus yang tertarik meneliti dengan 
mengimplementasikan dan menggunakan teori-teori yang relevan dari domain/populasi lain 
pada pendidikan dan konsekunsinya akan memberikan tambahan pengetahuan sehingga menjadi 
lebih umum berkaitan dengan FKIP khususnya Program Studi pendidikan fisika.
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Lampiran
Tabel 1. Hasil Analisis deskriptif

Statistik

Variabel

Kompeten
si Dosen

Sikap 
Belajar

Motivasi 
Belajar

Kualitas 
pelayanan 
Akademik

Hasil 
Belajar

N 47 47 47 47   47

Jumlah item 33 15 21 24 -

Mean 131.3 
(79.57 %)

62.87 (83.82 
%)

79.51 
(75.72 %)

93.89 
(78.24 %)

2.87 
(71.75 %)

Median 133.00 64.00 79.00 97.00 2.90

Mode 129.00 64.00 83.00 97.00 2.90
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Standard 
Deviation

14.15 5.91 8.09 15.95 0.32

Sample Variance 200.22 34.93 65.45 254.40 0.10
Range 52.00 26.00 33.00 63.00 1.50

Minimum 100 
(60.60 %)

47 
(62.66%)

62 
(59.04 %)

  56
(46.66 %)

1.98 (49.5 
%)

Maximum 152
(92.12 %)

73 
(97.33 %)

95
(90.47 %)

119 
(99.16 %)

3.48
(87 %)
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PENENTUAN CRITICAL MASS PRODUKSI RUMPUT LAUT 
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ABSTRAK

Dalam 10 tahun terakhir, Maluku telah 
menjadikan rumput laut sebagai produk 
unggulan. Dusun Wael di Kabupaten Seram 
Bagian Barat adalah daerah potensial penghasil 
rumput laut. Meski begitu, usaha ini masih 
belum mampu secara signifikan meningkatkan 
taraf hidup masyarakat. Ini disebabkan oleh 
rendahnya harga jual rumput laut karena adanya 
pengepul dan keterbatasan akses pasar.
Critical mass merupakan kapasitas produksi 
minimal yang harus disediakan petani agar 
mampu memenuhi permintaan pasar. Karena 
ketidak pastian permintaan, maka hal yang 
paling realistis yakni menyatakan critical mass
setara dengan kapasitas kontainer 20 ton yang 
digunakan mengangkut rumput laut untuk dijual 
langsung ke pasar.
Estimasi kelayakan investasi menyatakan bahwa 
dengan  nilai faktor diskon 24% dan 50%, 
diperoleh NPV=Rp.48.003.777,- dan 
IRR=71,02%. Ini mengindikasikan bahwa usaha 
budi daya rumput laut di Dusun Wael layak 
dilaksanakan. Analisa BEP menyatakan bahwa  
BEP akan  terjadi pada tingkat produksi 
3.635,35 kg  rumput laut kering per tahun atau   
Rp.3.398,014,- per kg rumput laut kering.

Kata Kunci: Rumput laut, critical mass, 
kelayakan investasi

ABSTRACT

In the past 10 years, Maluku has made seaweed 
as a preeminent product.. Dusun Wael in the 
district of Seram Bagian Barat  is a potential 
area of seaweed producer . Even though, these 
efforts are still not able to improve people's 
lives significantly. This is due to lower prices 
because of collector seaweed and limited 
markets access.
Critical mass is a minimum production capacity
which should be provided by farmers to meet 
the market demand. Because of the uncertainty 
of demand , it is the most realistic otherwise 
equivalent to the capacity of a critical mass of 
containers used to transport 20 tons of seaweed 
that will be sold directly to the market .
Estimated investment feasibility states that the 
value of the discount factor of 24% and 50% , 
NPV= Rp.48.003.777,- and IRR = 71.02 % . 
This shows that the seaweed farming in Dusun 
Wael is feasible . The analysis of BEP states 
that the BEP will take place at the production 
level 3635.35 kg of dry seaweed per year or 
Rp.3.398,014,- per kg of dried seaweed .

Keywords: Seaweed , critical mass , investment
feasibility

PENDAHULUAN
Era Globalisasi menuntut tiap wilayah untuk berinisiatif membangun industri dengan 

mengandalkan kecepatan, kualitas, fleksibilitas, inovasi, jaringan dan pembangunan critical 
mass, agar bisa bersaing di pasar yang sudah tidak memiliki batasan fisik, yang seringkali 
ditentukan oleh critical mass, inovasi bernilai tambah dan ekonomis (value innovative 
solutions), serta didukung oleh jaringan kolaborasi (collaborative network) yang komprehensif.

Maluku sebagai daerah kepulauan telah menjadikan rumput laut sebagai produk 
unggulan. dalam 10 tahun terakhir. Selain mudah dalam pelaksanaannya, bahan baku rumput 
laut juga mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat. 

Potensi rumput laut, permintaan pasar domestik dan luar negeri yang terus meningkat 
memberikan peluang besar untuk pengembangan budidaya rumput laut, namun potensi ini 
belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Persediaan rumput laut masih lamban karena 
rendahnya kapasitas produksi pada tingkat pembudidaya yang belum dapat mencapai skala 
critical mass dan tingkat pendapatan yang berkelanjutan.

Keunggulan budi daya rumput laut adalah  luasnya peluang ekspor, harga relatif stabil, 
belum ada pembatasan perdagangan, teknologi pembudidayaan sederhana, kebutuhan modal 
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relatif kecil, komoditas tak tergantikan karena tidak ada produk sintetisnya. Usaha 
pembudidayaan rumput laut merupakan usaha yang padat karya sehingga mampu menyerap 
tenaga kerja. 

Dusun Wael, terletak di teluk Kotania Kecamatan Seram Barat, memiliki luas lahan 
budidaya 334,22 Ha. Dengan jumlah pembudidaya 180 orang, dalam waktu 45 hari
pembudidaya mampu memproduksi 800 kg - 1000 kg. Meski jumlah produksi per siklus tetap, 
namun pendapatan yang diterima bervariasi. Ini karena pembudidaya menjual rumput laut pada 
pengepul yang bertransaksi langsung ke lokasi budidaya, sehingga memungkinkan adanya
permainan harga jual. Contoh kasus pada Oktober 2011, harga rumput laut kering per kilogram 
di pasar domestik berkisar Rp.11.000,- sampai Rp.12.000., sedang pada tingkat pembudidaya 
hanya berkisar Rp. 5.000,- per kg. 

Permintaan terhadap rumput laut terus mengalami peningkatan yang signifikan, namun 
hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi di tingkat pembudidaya. Data 
produksi rumput laut di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah tahun 2006 sebesar 2.402,6 ton, 
tahun 2007 sebesar 4.848 ton dan tahun2008 bertambah menjadi 6.333,6 ton. Peningkatan 
produksi ini tidak terjadi pada periode-periode selanjutnya, di mana pada tahun 2009 dan 2010 
terjadi penurunan jumlah produksi yang cukup signifikan, yaitu 3.268,6 ton dan 2.160 ton (DKP 
SBB, 2012).

Penurunan jumlah produksi terjadi karena usaha budidaya rumput laut masih belum 
mampu secara signifikan meningkatkan taraf hidup masyarakat pembudidaya. Keterbatasan 
akses pasar memudahkan terjadinya permainan harga jual di tingkat pengepul. Oleh sebab itu 
perlu ditetapkan critical mass sebagai tingkat minimal produksi rumput laut yang harus 
disediakan oleh pembudidaya rumput laut. 

Dengan mengetahui jumlah kapasitas produksi minimal memungkinkan pembudidaya 
tidak lagi menjual ke pengepul tetapi langsung ke pasar. Selain itu dapat diketahui besarnya
biaya per unit sehingga berdampak kepada peningkatan produksi dan pendapatan yang 
berkelanjutan. Pembudidaya dapat merencanakan pengembangan produksi dan kontinuitas
usaha budidaya rumput laut. 

Penelitian ini akan mengidentifikasi komponen biaya produksi dan pemasaran, 
mengestimasi biaya yang dikeluarkan pembudidaya sejak proses budidaya hingga pemasaran, 
menganalisa tingkat kapasitas produksi rumput laut optimal pada tingkat pembudidaya serta 
menentukan jumlah alat produksi yang disediakan oleh pembudidaya yang menguntungkan.

Penentuan permintaan pasar didasarkan pada unit produksi terkecil yang setara dengan 
kapasitas konteiner terbesar. Dalam satu tahun, terdapat enam siklus produksi d mana satu 
siklus adalah 45 hari. 

METODOLOGI
Perencanaan merupakan langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses 

manajemen agar faktor produksi yang biasanya terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit 
produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk 
keluaran (output) per satuan waktu. Perencanaan kapasitas produksi adalah jumlah maksimum 
output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Tujuan dari perencanaan kapasitas 
produksi adalah untuk memproduksi barang-barang (output) pada masa yang akan datang 
dengan kualitas dan kuantitas yang dikehendaki. Selain itu perencanaan tidak boleh 
mengabaikan tiga golongan terbesar yang ada di masyarakat yaitu konsumen, pengusaha dan 
pekerja. Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, antara 
lain : kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku dan kapasitas modal

Criticall mass menunjukan hubungan antara output dengan biaya sebagai akibat adanya 
proses produksi. Perusahaan mendapatkan skala ekonomi bila peningkatan biaya operasi dengan 
tingkat yang lebih rendah dari outputnya (Halim, 2005). Criticall mass yang ditentukan oleh 
hubungan antara biaya rata-rata dengan output disebut criticall mass yang bersumber dari dalam 
(intern economis), yaitu faktor ekonomi yang timbul dari peningkatan ukuran perusahaan. 
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Eksternal ekonomi seperti perubahan teknologi dan perubahan harga-harga input adalah faktor 
ekonomis yang timbul akibat perubahan faktor-faktor luar

Biaya (cost) adalah pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk memperoleh 
manfaat, beban (expense) adalah biaya yang dibebankan (matched) dengan pendapatan 
(revenue) dalam suatu periode akuntansi. Biaya adalah pengorbanan atau pembebananyang 
diukur dengan nilai uang yang harus dibayar untuk sejumlah barang dan jasa.

Dalam proses perencanaan dan produksi, analisis biaya diperlukan untuk merencanakan 
besarnya keuntungan yang dapat diperoleh, mengendalikan, mengeluarkan, mengukur 
keuntungan tahunan, membantu menetapkan harga jual dan kebijaksanaan. Biaya produksi 
adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk meghasilakan produk hingga produk itu 
sampai di pasar, atau sampai ketangan konsumen.

Berdasarkan jumlah satuan produksi atau tingkat kegiatan yang dihasilkan, biaya 
dikatagorikan atas: 1) biaya tetap yaitu biaya yang harus dikeluarkan secara periodik, besar
tetap dan tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan, 2) biaya variabel yaitu biaya 
yang besarnya ditentukan oleh jumlah satuan produk yang dihasilkan. Berdasarkan sifat dan 
hubungannya dengan  proses produksi biaya dapat dikategorikan atas: 1) biaya langsung adalah
biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya yakni karena ada sesuatu yang harus dibiayai. 
Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga 
kerja, 2) biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu 
yang dibiayai, dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya 
overhead pabrik.

Berdasarkan komponen dan penyusunnya, biaya produksi meliputi: 1) bahan baku 
termasuk bahan setengah jadi, 2) bahan pembantu yang memperlancar proses produksi, 3) upah 
tenega kerja, 4) penyusutan peralatan produksi, 5) bunga modal, 6) sewa gedung atau peralatan, 
7) biaya pemasaran, 8) pajak perusahaan.

Komponen biaya produksi pada kegiatan budidaya rumput laut yaitu biaya bahan baku 
(bibit rumput laut), biaya tenaga kerja serta biaya peralatan dan perlengkapan perlengkapan 
yang terdiri dari tali nilon 10 mm, tali nilon 5 mm, tali nilon 2 mm, pelampung utama (bola 
hitam), pelampung botol air mineral 500 ml, jangkar batu dan karung.

Halim (2005) menyatakan bahwa investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada 
saat ini dengan harapan untuk memperoleh  keuntungan di masa mendatang. Secara umum, 
investasi adalah penanaman  modal (baik modal tetap maupun  modal tidak tetap) yang 
digunakan dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Menurut 

Dalam aspek keuangan  dan  ekonomi terdapat  tiga kriteria yang biasa digunakan untuk  
menentukan kelayakan  suatu usaha atau investasi yaitu  net present value (NPV) dan internal 
rate of return (IRR).

Net present value (NPV) adalah analisis aliran kas untuk mengetahui besarnya arus kas 
yang diperoleh dari selisih penerimaan dan biaya. Arus penerimaan bersih  sekarang (NPV) 
menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh selama umur investasi, merupakan jumlah nilai 
penerimaan arus tunai pada waktu sekarang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama 
waktu tertentu. Jika nilai NPV>0 maka proyek menguntungkan dan layak dilaksanakan. Jika 
NPV=0 maka manfaat yang diperoleh hanya cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan, 
sedang jika  NPV<0 maka proyek rugi dan lebih baik tidak dilaksanakan. NPV dirumuskan 
dengan:

= ∑ ( )                (1)

di mana: 
B = Manfaat penerimaan tiap tahun 
C = Biaya yang dikeluarkan tiap tahun
t = Tahun kegiatan usaha (t = 1,2,...n)
i = Tingkat diskon yang berlaku 

Tingkat pengembalian internal rate of return (IRR) merupakan tingkat bunga maksimum 
yang dapat dibayar oleh kegiatan usaha untuk sumber daya yang digunakan, ditunjukkan dengan 
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persentase, dan merupakan tolok ukur keberhasilan proyek. IRR adalah tingkat bunga yang 
membuat arus penerimaan bersih sekarang (NPV) sama dengan nol (Kadariah et al., 1999). Jika 
IRR>tingkat suku bunga, berarti usaha layak dilaksanakan. Jika IRR<tingkat suku bunga, 
berarti usaha tidak layak dilaksanakan. IRR diformulasikan dengan:  i∗ = i + (i − i )                                   (2)

di mana: 
NPV1 = Nilai NPV yang positif (Rp) 
NPV2 = Nilai NPV yang negatif (Rp)       
i1 = tingkat suku bunga nilai NPV yang positif (%) 
i2 = tingkat suku bunga nilai NPV yang negatif (%)        
i* = IRR (%)  

Kegiatan pokok manajemen dalam perencanaan adalah pengambilan keputusan dari 
berbagai macam alternatif dan perumusan kebijaksanaan. Dalam kaitan dengan perencanaan
laba, salah satu alat analisis dalam pembelanjaan yang dapat digunakan oleh manajemen adalah 
Analisis Break even point (BEP).  BEP adalah salah satu teknik analisis untuk mempelajari 
hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume penjualan dan merupakan 
teknik untuk menggabungkan, mengkoordinasikan, menafsirkan data dan distribusi untuk 
membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.  Manfaat penggunaan BEP adalah: 1) 
perenencanaan produksi dan penjualan, 2) perencanaan harga jual normal, 3) perencanaan 
metode produksi. Dari segi kepraktisan dan kemampuan memvisualisasikan suatu rencana, 
analisis BEP sangat menguntungkan, tetapi penerapannya harus merperhatikan unsur yang 
mendasari adanya titik impas, yaitu laba, biaya dan volume penjualan. Analisis BEP merupakan 
alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha mencapai 
titik impas (tidak untung dan tidak rugi).
Perumusan BEP adalah sebagai berikut:BEP Produksi =                              (3)

BEP Harga =                                     (4)

Total biaya (total cost-TC) adalah nilai keseluruhan biaya yang dikeluarkan, merupakan 
penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel.
TC = TFC + TVC                             (5)

HASIL
Dusun Wael, terdiri atas 228 kk yang  mayoritas bermata pencaharian nelayan 

pembudidaya rumput laut. Kondisi dasar perairan di Dusun Wael berupa pasir kasar bercampur 
dengan pecahan  karang. Lokasi budidaya rumput laut di Dusun Wael terlindung dari arus 
(pergerakan air) dan hempasan ombak yang  tidak terlalu kuat, karena lokasi budidaya berada 
dilokasi yang berteluk dan bukan jalur pelayaran kapal.

Proses budidaya rumput laut di Dusun Wael meliputi beberapa tahap, yaitu: 1) pemilihan 
lokasi budidaya, 2) Penanganan bibit, 3) pemeliharaan, 4) panen dan 5) pengolahan pasca 
panen.

Pembudidaya rumput laut Seram Bagian Barat umumnya menggunakan metode long line.
Dengan pemanfaatan luas lahan sebesar 1m2, dihasilkan 3 titik tanam. Berat bibit untuk tiap titik 
tanam sebesar 25gr. Rasio pertumbuhan rumput laut adalah 1:24 dan perbandingan  rumput laut 
basah dengan rumput laut kering adalah 1:7. Gambar berikut adalah teknik pembudidayaan long 
line.
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Gambar 1. Konstruksi metode long line

Berdasarkan  kondisi saat ini, di mana luas lahan budidaya 15.000m2 untuk tiap 
pembudidaya, dibutuhkan bibit  sebesar  25.000 titik atau  setara dengan 625 kg untuk tiap 
siklus produksi .  Kapasitas produksi tiap pembudidaya sebesar  15 ton rumput laut basah atau 
2,14 ton rumput laut kering per siklus.

Biaya produksi
Biaya produksi rumput laut untuk lahan seluas 1,5ha adalah sebagai berikut:

1. Biaya bahan baku bibit rumput laut, dapat dilihat pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Biaya bahan baku

Bahan baku Biaya / 
kg

(Rp)

Jumlah bahan 
Baku (kg)

Biaya / siklus 
(Rp)

Total biaya/ 
tahun (Rp)

Rumput laut 3.000,- 625 1.875.000,- 11.250.000,-
        
2. Biaya tenaga kerja langsung, dibayar pada saat proses penanaman rumput laut dan panen 
rumput laut, rinciannya pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Biaya tenaga kerja langsung
Tenaga kerja 

langsung
Biaya/orang

(Rp)
Total
(Rp)

3 orang 75.000,- 225.000,-
5 orang 50.000,- 250.000,-

Biaya / siklus 475.000,-
Total biaya / 

tahun
2.850.000,-

                                
3. Biaya bahan bakar produksi, mesin menggunakan bahan bakar bensin. Rincian penggunaan 
bahan bakar seperti pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Biaya Bahan Bakar Minyak
Jenis 
mesin

Penggunaan 
bahan bakar

Biaya/siklus 
(Rp)

Total biaya / 
tahun (Rp)

Ketinting 2 liter 18.000,- 108.000,-

4. Biaya peralatan, perlengkapan dan biaya penyusutan. Biaya peralatan dan perlengkapan 
ditampilkan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Biaya peralatan dan perlengkapan

No
Jenis peralatan

dan mesin
Jumlah

Biaya/kg
(Rp)

Total biaya
(Rp)

1 Perahu 1 unit 700.000,- 700.000,-
2 Perahu ketinting 1 unit 3.000.000,- 3.000.000,-
3 Mesin ketinting 1 unit 2.000.000,- 2.000.000,-
4 Mesin pengering 1 unit 27.000.000,- 27.000.000,-



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 F.D. Sitania; S. Titaley; hal 136-144

Paper-TKP011- Penentuan Critical Mass … 141

5 Tali nilon 10 mm 5 ball 250.000,- 1.250.000,-
6 Tali nilon 5 mm 30 ball 100.000,- 3.000.000,-
7 Tali nilon 2 mm 5 ball 35.000,- 175000,-
8 Terpal 1 unit 120.000,- 120.000,-
9 Tempat penjemuran 1 unit 500.000,- 500.000,-
18 Pelampung utama 4 buah 20.000,- 400000,-

11
Pelampung botol 
bekas

500 buah 1.500,- 750000,-

12 Karung 100 buah 2.000,- 200000,-
Total 39.095.000,-

Untuk menghitung biaya penyusutan per tahun, gunakan persamaan berikut:

= –                           (5)

Besar biaya penyusutan dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
Tabel 5. Biaya penyusutan peralatan dan perlengkapan

No 
Jenis peralatan

dan mesin

Umur 
Ekonomis

(tahun)

Nilai 
penyusutan

(Rp)

Nilai sisa
(Rp)

1 Perahu 4 125.000,- 200.000,-
2 Perahu ketinting 5 400.000,- 1.000.000,-
3 Mesin ketinting 4 240.000,- 800.000,-

4
Mesin 
pengering

6 3.000.000,- 9.000.000,-

5
Tali nilon 10 
mm

2 625.000,- 0

6 Tali nilon 5 mm 2 1.500.000,- 0
7 Tali nilon 2 mm 2 87.500,- 0
8 Terpal 1 120.000,- 0

9
Tempat 
penjemuran

4 125.000,- 0

18
Pelampung 
utama 

4 100.000,- 0

11
Pelampung 
botol aqua

2 375.000,- 0

12 Karung 2 100.000,- 0
Total 6.797.500,-

Dari tabel 4 dan tabel 5, diperoleh total biaya peralatan dan perlengkapan per tahun adalah 
Rp.6.797.500,-

5. Biaya Pemeliharaan peralatan produksi, meliputi pengecatan bodi perahu dan perahu 
ketinting, perawatan busi dan baling-baling, dan pergantian kayu tempat penjemuran. 
Pemeliharaan dilakukan setiap setahun sekali. Tabel 6 menjelaskan biaya pemeliharaan.

Tabel 6. Biaya Pemeliharaan/perawatan

No Alat / mesin Jenis pemeliharaan
Biaya/tahun

(Rp)
1. Perahu katinting Cat kaleng (1 liter) 35.000,-
2. Mesin katinting Busi & baling-baling 75.000,-
3. Perahu Cat kaleng (1 liter) 35.000,-
4. tempat jemuran Kayu 30.000,-

Total 175.000,-

Biaya kebutuhan hidup
Biaya kebutuhan hidup, terdiri dari biaya sekolah biaya makan, dll. Rinciannya dapat dilhat 

pada tabel 7.
Tabel 7. Biaya kebutuhan hidup

No Jenis biaya Tingkat Satuan/siklus 
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kebutuhan (Rp)
1. Biaya sekolah Tingkat SD 50.000,-

Tingkat SMP 100.000,-
Tingkat SMA 100.000,-

2. Biaya 
kebutuhan 

hidup

Belanja 
makanan 1.400.000,-
Kebutuhan lain 2.100.000,-

Total 3.750.000,-
  Total biaya kebutuhan hidup adalah Rp 3.750.000,-per siklus, maka jumalah kebutuhan 

hidup adalah Rp 22.500,- per tahun.

Total biaya 
Total biaya merupakan penjumlahan antara biaya produksi dan biaya kebutuhan hidup, 

diperoleh Rp.43.630.500,-. per tahun.

Estimasi  kebutuhan investasi
Tabel 8 berikut menggambarkan estimasi kebutuhan investasi budidaya rumput laut per 

tahun untuk tiap pembudidaya.
Tabel 8. Kebutuhan investasi

No 
Jenis Peralatan

dan mesin
Biaya per tahun 

(Rp)
1 Perahu 125,000,-
2 Perahu ketinting 400,000,-
3 Mesin ketinting 240,000,-
4 Mesin pengering 3,000,000,-
5 Tali nilon 10 mm 625000,-
6 Tali nilon 5 mm 1500000,-
7 Tali nilon 2 mm 87500,-
8 Terpal 120000,-
9 Tempat penjemuran 125000,-
18 Pelampung utama 100000,-
11 Pelampung botol aqua 375000,-
12 Karung 100000,-

Total 6,797,500,-

Estimasi tingkat pendapatan
Dengan harga jual rata-rata per kilogram sebesar   Rp.7000,- , bibit untuk siklus tanam 

berikutnya diambil dari hasil panen siklus sebelumnya, diperoleh pendapatan tiap pembudidaya 
rumput laut yaitu sebesar  Rp. 14.980.000,- per siklus atau sebesar Rp.89.880.000,- per tahun.

Skenario investasi
Skenario investasi ini menggunakan dua pendeketan sumber modal yaitu modal sendiri dan 

pinjaman. Diberikan tiga skenario untuk kedua modal investasi sebagai berikut: skenario I 
seluruh nilai investasi adalah modal sendiri, skenario II 1/3 dari nilai investasi adalah modal 
sendiri dan 2/3 nilai investasi adalah modal kredit, skenario III 2/3 adalah nilai investasi sendiri 
dan 1/3 nilai investasi adalah modal kredit. Tabel 9 adalah perhitungan skenario investasi.

Tabel 9.  Perhitungan Skenario Investasi

Perkiraan
Skenario I

(Rp)
Skenario II

(Rp)
Skenario III

(Rp)
Penjualan 90.000.000,- 90.000.000,- 90.000.000,-

Investasi
Modal 
sendiri

6.797.500,- 2.265.833,- 4.531.667,-

Modal 
pinjaman

4.531.667,- 2.265.833,-
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Analisa kelayakan 
Analisa kelayakan dilakukan dengan menghitung nilai NPV dan IRR.

1. NPV, diketahui: i=24%,  diperoleh nilai NPV=Rp.48.003.777,-. Nilai NPV  yang diperoleh
menunjukkan bahwa usaha budidaya rumput laut di Dusun Wael selama 3 tahun umur 
investasi mendatangkan keuntungan sebesar Rp.48.033.777,-. Akumulasi nilai NPV positif 
mengindikasikan bahwa usaha budidaya rumput laut di Dusun Wael menguntungkan dan 
layak dikelola.

2. IRR, diketahui: df = 24% dan 50%, diperoleh IRR=71,02%. Nilai IRR yang diperoleh lebih 
besar dari suku bunga bank komersial yaitu 24%. IRR lebih besar dari bunga bank yang ada
mengindikasikan bahwa usaha budi daya rumput laut di Dusun Wael layak dilaksanakan.

Penentuan kapasitas produksi minimal 
Jika produksi rumput laut di Dusun Wael sebesar 2,14 ton per siklus per siklus per 

pembudidaya, maka permintaan pasar dapat dipenuhi dengan harga yang tinggi diatas harga 
pengepul. 

Critical mass yaitu kapasitas produksi minimal yang yang mampu memenuhi permintaan 
pasar. Produk rumput laut memiliki pola permintaan yang cenderung naik sehingga hal yang 
paling realistis untuk pemenuhan kebutuhan pasar  adalah memenuhi  kapasitas kontainer
ukuran 20 ton.

Jika harga rumput laut kering ditingkat pengepul Rp 7000.-/kg. dan produksi rumput laut 
kering dalam satu siklus sebanyak 2,14 ton atau  12,84 ton per tahun,  maka pendapatan 
pembudidaya adalah sebesar Rp.14.980.000.- per siklus atau sebesar Rp 89.880.000.- per tahun. 

Jika harga rumput laut kering di pasar domestik Rp 12.000.-/kg. produksi rumput laut 
ditingkat pembudidaya sebanyak 20 ton rumput laut kering, biaya transportasi pengangkutan 
rumput laut dari Dusun Wael ke pelabuhan kota Ambon Rp 3.000.000.-/truk, kapasitas muatan 
mobil 4 ton sehingga dibutuhkan 5 buah truk, maka biaya transportasi mobil (truk) Rp 
15.000.000.-. Biaya penyewaan tiap kontainer kapasitas 20 ton adalah Rp 3.000.000.-, maka 
pendapatan petani budidaya tiap 20 ton rumput laut kering adalah Rp.222.000.000,-

Analisa margin keuntungan
Analisa margin keuntungan pembudidaya rumput laut Dusun Wael dapat dilihat pada 

tabel 10.
Tabel 10. Analisa Margin Keuntungan

Pembudidaya ke pengepul
Produksi  RL kering di tingkat 
pembudidaya (kg) 12.840
Harga jual (Rp) 7.000,-
Pendapatn/siklus (Rp) 14.980.000,-
Pendapatan/tahun (Rp) 89.880.000,-
Total biaya/tahun (Rp) 43.630.500,-
Laba bersih 46.249.500,-

Pembudidaya ke Pasar Domestik
Produksi RL  kering ditingkat 

pembudidaya (kg) 20.000
Harga jual (Rp) 12.000,-
Pendapatan (Rp) 240.000.000,-
Transportasi mobil & kontainer 18.000.000,-
Laba kotor 222.000.000,-
Total biaya 43.630.500,-,-
Laba bersih 178.369.500,-
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Analisa break even point
Analisa BEP menggunakan dua perhitungan yaitu BEP produksi dan BEP harga. Untuk 

BEP produksi, nilai BEP adalah  3.635,35 kg rumput laut kering per tahun. Dari BEP harga 
diperoleh nilai BEP adalah Rp.3.398,014,- per kg.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Tingkat kapasitas produksi rumput laut yang optimal pada tingkat pembudidaya adalah 

minimum 20 ton rumput laut kering dengan harga jual Rp 12.000/kg, agar mencapai critical 
mass production.

2. Dengan nilai faktor diskon 24%, diperoleh nilai NPV=Rp.48.003.777,-, yang berarti bahwa 
usaha budidaya rumput laut di Dusun Wael menguntungkan dan layak dikelola.

3. Dengan nilai  faktor diskon  24% dan 50%, diperoleh IRR=71,02%. Nilai IRR yang 
diperoleh lebih besar dari suku bunga bank komersial yaitu 24% mengindikasikan bahwa 
usaha budi daya rumput laut di Dusun Wael layak dilaksanakan.

4. Analisa BEP produksi dan BEP harga menghasilkan nilai BEP produksi adalah  3.635,35 kg  
rumput laut kering per tahun dan  BEP harga yakni Rp.3.398,014,- per kg.
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ABSTRAK

Peningkatan produktivitas merupakan suatu 
kebutuhan untuk kemajuan industri di Indonesia 
yang merupakan industri padat pekerja. 
Produktivitas akan meningkat jika beban kerja 
tidak melebihi kapasitas kerja. Tujuan penelitian 
ini adalah menentukan kapasitas aerobik 
maksimum (VO2max) dan mengembangkan 
persamaan prediksi konsumsi oksigen 
padaperempuan pekerja industri dengan mencari 
hubungan antara variabel denyut jantung; 
variabel antropometri; dan variabel demografi 
dalam mengestimasi konsumsi oksigen yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung 
konsumsi energi untuk menilai beban kerja 
fisik. Kemudian melakukan validasi model 
dengan simulasi pekerjaan manual material 
handling (MMH) dan aktivitas jogging.
Lima belas orang perempuan pekerja industri 
yang berusia 20-25 tahun dijadikan responden 
penelitian untuk mencari nilai konsumsi oksigen 
maksimum dengan menggunakan protokol 
eksperimen maximal test dan untuk membuat 
persamaan konsumsi oksigen dengan 
menggunakan protokol eksperimen submaximal 
test. Selanjutnya, 10 orang berusia 20-25 tahun 
perempuan pekerja industri lainnya dijadikan 
responden melakukan eksperimen pengujian 
kinerja persamaan yang telah dibuat. Persamaan 
konsumsi oksigen dibuat dengan menggunakan 
metode regresi linear majemuk. 
Indikasi dari hasil penelitian ini diperoleh 
kapasitas aerobik maksimum pada perempuan 
pekerja industri adalah sebesar 2,5 liter/menit
(SD = 0.69). ModelPersamaan prediksi 
konsumsi oksigen yang dihasilkan pada 
penelitian ini adalah

377.3018.0012.02  TBHRVO

Dimana 
2VO = konsumsi energi (liter/menit), HR

=  Denyut jantung (denyut/menit), TB = Tinggi 
badan (cm); R2 = 0.598, adjR2 = 0.579
Pada Hasil uji validasi, baik dari aktivitas 
jogging maupun aktivitas MMH menunjukkan 
bahwa  ada perbedaan antara nilai rata-rata 
antara variansi hasil pengukuran konsumsi 
secara langsung dengan hasil prediksi dengan 

menggunakan persamaan baik pada aktivitas 
jogging maupun aktivitas simulasi MMH.

Kata kunci: konsumsi oksigen, kapasitas 
aerobik maksimum, energi ekspenditur.

ABSTRACT

Increasing the productivity is important for the 
industry advancement in indoneisa which a 
labor intensive industry The worker productivity 
will increase if the workload does not exceed 
the work capacity. This research main is to 
determine aerobic capacity and  to developed 
prediction equation for oxygen consumtion of 
industrial workers women by finding 
relationship between heart rate, anthropometric 
variables, and demographic variable in order to 
estimate energy expenditure. Validity test of the 
prediction equation developed then validated by 
doing manualmaterial handling simulation and 
jogging.
Fifteen women workers aged 20-25 years 
participated in this research to find maximum 
physical capacity using maximal test protocol
and to develop prediction equation of energy 
consumption using submaximal test protocol. 
Another 10 women workers aged 20-25 years 
participated to validate the equation. The 
equation obtained using multivariate linear 
regression
The results indicate of this studi had a maximum 
aerobic capacity (VO2max) for industrial 
worker women is 2,5 liter/menit (SD = 
0.69).Prediction Equation Model of Oxygen 
consumption resulted from this study is

377.3018.0012.02  TBHRVO

Where 
2VO = Oxygen consumption 

(liter/min), HR = Heart Rate (beat/min), TB = 
Body Height (cm); R2 = 0.598, adjR2 = 0.579
There is statistically significant difference 
between direct measure and prediction equation 
for oxygen consumption in material handling 
simulation and jogging activity.

Keyword : oxygen consumtion, maximum 
aerobic capacity, energy expenditure.
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PENDAHULUAN
Pekerjaan yang membutuhkan fleksibilitas yang tinggi, penggunaan manusia secara fisik 

tidak dapat dihindarkan, karena manusia memiliki kemampuan yang tidak terbatas hanya pada 
satu pekerjaan saja namun dapat melakukan lebih dari satu macam pekerjaan, dengan berbagai 
macam aktivitas fisik misalnya lifting, handling, carrying, pushing, pulling, dll. Permasalahan 
muncul apabila beban pekerjaan (demand) dan kapasitas manusia (capacity) yang tidak 
seimbang, hal ini sangat beresiko besar terjadinya  kelelahan kerja dan pada akhirnya akan 
terjadi kesalahan kerja atau kecelakaan kerja. Oleh karena itu dalam mendesain suatu pekerjaan 
dan peralatan kerja perlu memperhatikan demand dan capacity manusia. Astrand dan Rodahl, 
(2003) menjelaskan bahwa agar beban pekerjaan tidak melebihi kapasitas kerja manusia adalah 
dengan mengetahui berat ringannya beban kerja dan mengukur aktivitas kerjanya. Salah satu 
pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan indikator konsumsi oksigen (VO2).

Christensen, (1991) dan Grandjen, (1993) merekomendasikan salah satu pendekatan 
untuk mengetahui berat ringannya beban kerja adalah dengan menghitung denyut jantung, 
konsumsi oksigen, kapasitas ventilasi paru dan suhu inti tubuh. Referensi lain juga menjelaskan 
untuk mengukur aktivitas kerja manusia adalah mengukur berapa besar tenaga yang dibutuhkan 
seseorang untuk melakukan pekerjaanya (Sutalaksana, et. al., 2006). Caranya dengan melihat 
kriteria fisiologisnya, yaitu dengan melihat perubahan fungsi alat-alat tubuh selama bekerja, 
yang meliputi denyut jantung, tekanan darah, output kardiak, ventilasi pulmonary, konsumsi 
oksigen, produksi karbondioksida, komposisi kimia dalam darah dan urin, suhu tubuh, dan 
tingkat pernafasan (Brouha, 1967). 

Pengukuran pengeluaran energi metabolism (metabolic energy expenditure) merupakan 
suatu pendekatan untuk mengukur kapasitas kerja fisik manusia karena besaran energi yang 
dikeluarkan diakibatkan oleh adanya kontraksi otot yang merupakan fungsi dari penggunaaan 
oksigen. Menurut McCormick, (1993), Kroemer, at. al, (1994), Astrand dan Rodahl, (2003) 
Wickens, (2004), Firstbeat Technologies, (2007) menjelaskan bahwa konsumsi oksigen (VO2) 
merupakan variabel yang paling akurat untuk mengevaluasi intensitas aktivitas aerobik. Setelah 
diketahui nilai konsumsi oksigen seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, nilai pengeluaran 
energinya dapat diketahui dengan melakukan konversi. Konversi yang umum digunakan adalah 
pengeluaran energi sebesar 5 kkal (4,7 – 5,05 kkal) setiap liter oksigen yang dikonsumsi 
(Astrand dan Rodahl, 2003). Referensi lain menyebutkan bahwa setiap liter oksigen yang 
dikonsumsi maka rata-rata energi yang dikeluarkan adalah 4.8 kkal (Wickens et, al., 2004). Cara 
untuk mengukur konsumsi oksigen yaitu dengan melakukan eksperimen di laboratorium, 
dimana responden diminta untuk melakukan pekerjaan fisik, misalnya dengan menggunakan 
sepeda ergometer, treadmill, atau steps (Kroemer et. al., 1997)

Panduan ergonomi diperlukan untuk mengevaluasi kebutuhan beban kerja agar tidak 
melebihi dari kapasitas dan kemampuan pekerjanya. Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya 
peningkatan konsumsi oksigen seseorang berarti meningkat pula beban kerja fisiknya. Jika 
beban kerja seseorang sekitar 30%-40% dari kapasitas aerobik maksimal (VO2max) maka dia 
dapat mempertahankan pekerjaannya selama 8 jam kerja tanpa kelelahan yang berarti (Åstrand 
dan Rodahl, 1986 dalam Iridiastadi, 1997). Selain itu Sanders dan McCormick (1993), dan 
Wickens et al, (2004)juga menyatakan bahwa energi ekspenditur yang disarankan untuk bekerja 
8 jam per hari adalah sebesar 33% dari kapasitas aerobik maksimumnya.Tetapi jika beban kerja 
fisiknya melebihi 50% VO2max maka dia hanya dapat mempertahankan pekerjaanya hanya 
beberapa jam atau beberapa menit saja (Asfour et.al,. 1988). Kapasitas individu dalam 
menggunakan oksigen (kapasitas aerobik) disebut dengan VO2max (Bridger, 1995). 

Beberapa literatur Astrand dan Rodah,l (2003), Kroemer, at. al.,(1997), Wickens et. al., 
(2004), McCormick (1993) membuktikan bahwa korelasi konsumsi oksigen memiliki hubungan 
linier dengan denyut jantung. Selain dengan pengukuran langsung, konsumsi oksigen dapat 
diestimasi berdasarkan denyut jantung, maka dalam memprediksi pengeluaran energi dapat 
diketahui melalui banyaknya konsumsi oksigen dan denyut jantung.

Berdasarkan data BPS tentang ketenagakerjaan (2008),  perkembangan perusahaan 
industri saat ini sebagian besar didominasi oleh perempuan, ini dibuktikan melalui laju 
pertumbuhan angkatan kerja perempuan pada periode 2003-2010 yaitu dari 38.6 juta orang pada 
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tahun 2003 menjadi 44.6 juta orang pada tahun 2010. Laju pertumbuhan tercatat sebesar 2.08% 
per tahun. Ini menunjukkan pola perkembangan angkatan kerja perempuan menunjukkan 
kecenderungan meningkat dan laju peningkatan angkatan kerja perempuan umumnya relatif 
besar, yang mana secara fisiologis wanita sangat rentan terjadi fatigue, karena secara fisik 
wanita membutuhkan energi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan energi pria. 
Pulat, (1992) menjelaskan bahwa jumlah kebutuhan energi tergantung pada beberapa faktor, 
misalnya kondisi fisik tubuh, intensitas aktivitas, usia, jenis kelamin, postur dan berat badan. 
Wanita membutuhkan energi sebesar 2500 - 3000 kcal per hari, sedangkan energi yang 
dibutuhkan untuk pria sebesar 3000 - 3500 kcal per hari.

METODOLOGI
Perancangan Eksperimen

Tujuannya adalah agar tahapan dalam pelaksanaan eksperimen menjadi sistematis. Selain 
itu, perancangan eksperimen juga memberikan panduan dalam pelaksanaan eksperimen. 
Tahapan dalam perancangan eksperiemen ini antara lain: 
1. Penentuan Responden
Berikut ini adalah penentuan kriteria responden yaitu, meliputi :
- Responden penelitian adalah berjenis kelamin wanita, karena penelitian tentang persamaan 

prediksi konosumsi oksigen pada pekerja industri pria di Indonesia telah dilakukan oleh 
Satriawan, (2008)

- Rentang usia 20-25 tahun (Usia produktif). Menurut data badan statistik, rata-rata usia kerja 
mulai dari 15 tahun keatas. Berikut ini menunjukkan jumalah pekerja industri di Indonesia 
pada bulan Februari 2007. 

- Tidak memiliki riwayat penyakit kronik, yaitu berkaitan dengan jantung dan pernafasan dalam 
satu tahun terakhir. Keytel (2005) juga menggunakan responden penelitian yang terbebas dari 
masalah kardiovaskular dan gangguan metabolisme dalam kurun waktu minimal 3 pekan 
terakhir.

- Perkerja dari lantai produksi, karena pekerja dari lantai produksi banyak melakukan pekerjaan 
yang bersifat fisik seperti handling, lifting, pushing, dll.

- Tidak memiliki cacat fisik, inidimaksudkan agar responden dapat menjalankan semua 
prosedur eksperimen tanpa bantuan dan tidak mengalami gangguan apapun.

- Tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Bridger, (1995) menyatakan bahwa kapasitas 
fisiologi kerja dipengaruhi oleh usia, berat badan, jenis kelamin, konsumsi alkohol, rokok, 
gaya hidup, olah raga, nutrisi, motivasi, populasi atmosfir, kualitas udara, ventilasi, 
ketinggian, kebisingan, serta panas dan dingin. 

- Belum menikah atau melahirkan. Secara fisiologis tingkat kebugaran antara wanita yang sudah 
pernah melahirkan dibandingkan dengan wanita yang belum pernah melahirkan, akan berbeda 
tingkat kebugarannnya baik dari perubahan kapasitas fisik maupun tingkat ketahanan 
(endurance). 

2. Pemilihan Protokol Eksperimen
Tahap pembuatan model terdiri dari tahap 1 dan tahap 2, yang masing-masing 

menggunakan protokol yang berbeda, yaitu sebagai berikut:
- Pada tahap 1 penelitian ini menggunakan protokol Keytel. Protokol ini bertujuan untuk 

menentukan kapasitas maksimum (kapasitas aerobik), yaitu Responden berlari di atas 
treadmill dengan kecepatan awal 6 km/jam dan dinaikan kecepatannya sebesar 0.5 km/jam 
setiap 30 detik.

- Pada tahap 2 menggunakan protokol Ellestad. Protokol ini digunakan untuk menentukan 
kapasitas submaksimal berdasarkan kapasitas maksimal pada tahap 1, yaitu Responden berlari 
di atas treadmill pada kecepatan 25%, 50%, 75% dari kecepatan maksimal yang telah didapat 
selama 15 menit. Kecepatan dinaikkan setiap stage tanpa istirahat. 

Sedangkan pada tahap validasi terdiri dari tahap 3 dan tahap 4, yaitu sebagai berikut :
- Pada tahap 3 responden diminta untuk melakukan aktivitas jogging pada kecepatan yang 

ditentukan sendiri oleh responden selama 10 menit.
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- Pada tahap 4 responden diminta melakukan aktivitas Manual Material Handling (MMH). 
Aktivitas MMH yang dilakukan ini diupayakan sedekat mungkin dengan aktivitas MMH yang 
ada di dunia industri. Untuk itu, dilakukan simulasi aktivitas MMH berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Al Munawwar, (2007) mengenai aktivitas pengangkatan kontainer plastik 
di Departemen Welding LogisticPT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia Karawang Plant.

3. Persiapan peralatan
 Tempat

Kondisi lingkungan fisik selama eksperimen adalah sebagai berikut:
- Temperatur : 20C -25C
- Kelembaban : 70-80%
- Tekanan Udara : 925-926 mbar

 Peralatan Eksperimen
Peralatan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Metabolic Analyzer
2. Treadmill
3. Peralatan Pengukuran Antropometri
4. Peralatan MMH

Pra Eksperimen
1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan (Pilot Study), dimaksudkan agar pelaksanaan eksperimen  dapat 
berjalan  sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan tetap pada langkah atau tahapan 
eksperimen, sehingga proses pengambilan data dapat berlangsung secara benar dan sistematis.
2. Perekrutan dan seleksi Responden

Perekrutan responden dilakukan dengan cara menyebarkan brosur dan melakukan 
observasi langsung ke perusahaan, sedangkan seleksi responden merupakan tahap screening 
melalui wawancara langsung, yaitu menanyakan apakah responden yang diminta telah 
memenuhi kriteria responden yang sudah ditentukan sebelumnya dan bagaimana motivasi 
mereka dalam menyelesaikan tahapan eksperimen yang akan dilakukan nanti.
3. Persiapan alat dan bahan

Sebelum responden melakukan eksperimen, terlebih dahulu responden diminta untuk :
- Responden mendengar penjelasan tentang langkah pelaksanaan eksperimen berdasarkan 

protokol yang telah dibuat.
- Responden diminta untuk mengisi lembar pengambilan data eksperimen, dan bersedia 

menandatangani formulir keikutsertaan dalam eksperimen.
- Responden diminta untuk mengukur tinggi dan berat badan. 
- Responden diminta untuk membiasakan diri berlari diatas treadmill, dan beristirahat selama 1 

jam atau setelah denyut jantung kembali normal atau jika responden sudah tidak merasakan 
kelelahan lagi.

- Setelah responden merasa kondisinya stabil, maka akan diukur denyut jantung awal.
- Responden diminta menggunakan Polar HR transmitter belt setelah diolesi Ultrasound 

Transmission Gel pada bagian dada (kontak dengan kulit), kemudian menggunakan masker 
yang sesuai dengan ukuran responden dan dikaitkan dengan headcup, serta menggunakan 
volume transducer dan sample line yang dipasang ke masker.

- Setelah heart rate dan RER (Respiratory Expiratory Ratio) terdeteksi pada monitor, responden 
siap untuk melakukan tahapan eksperimen, sesuai dengan protokol eksperimen yang telah 
ditentukan.

4. Prosedur Tahapan Eksperimen

Tahap 1
Pada penelitian tahap 1 ini, dilakukan pencarian konsumsi oksigen maksimum (VO2max) 

dengan menggunakan metode maximal test. Pada Tahap ini pencarian konsumsi oksigen 
maksimum ditentukan dengan menggunakan uji kolomogorv-Smirnov.
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Tahap 2
Penurunan persamaan prediksi VO2 dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier 

dan melalui pemenuhan berbagai asumsi, yaitu asumsi linieritas, asumsi normalitas, uji 
independensi Error, uji heteroscedasticity dan homocedasticity, dan uji multikolonieritas. 
Kemudian menentukan variabel yang masuk didalam model dengan menggunakan metode 
stepwise.
Tahap 3

Data yang didapat pada tahap ini (pengukuran secara langsung) akan dibandingkan dengan 
data prediksi yang didapatkan dari hasil persamaan pada tahap 2. Metode yang digunakan untuk 
membandingkan 2 sampel ini adalah dengan menggunakan statistik paired sample T-Test.
Responden yang akan digunakan pada tahap 3 dan 4 ini merupakan responden yang berbeda 
pada tahap 2 dan 3. Setelah membandingkan 2 sampel tersebut kemudian akan diuji kekuatan 
power-nya (uji power dan sample size) dengan menggunakan software minitab versi 15.0
Tahap 4

Kemudian data yang didapat pada tahap ini (pengukuran secara langsung) akan 
dibandingkan dengan data prediksi yang didapatkan dari hasil persamaan pada tahap 2. Metode 
yang digunakan untuk membandingkan 2 sampel ini adalah dengan menggunakan statistik 
paired sample T-Test, kemudian akan diuji kekuatan power-nya (uji power dan sample size) 
dengan menggunakan software minitab versi 15.0

Pengolahan Data
Pada tahap pengolahan data ada tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu pengolahan data 

yang dilakukan untuk mencari nilai kapasitas aerobik maksimum (VO2max), untuk membangun 
model prediksi VO2max dan pengolahan data untuk uji validasi model prediksi VO2max . 
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 15,0.

HASIL
Penentuan VO2max dari lima belas responden dilakukan pada tahap 1, yang diperoleh 

nilai VO2max sebesar 2,5 liter/menit, SD = 0,69.NIOSH (1981) menyatakan bahwa kapasitas 
aerobik rata-rata wanita sehat 10,5 kkal/min, jika disetarakan dengan 2,5 l/menit untuk wanita, 
dimana 1 l/menit = 4,8 kkal/menit (Wickens et. al., 2004).

Hasil Perbandingan Nilai VO2  dari Persamaan Responden Wanita

HR 
(Dyt/mnt)

Berat 
(Kg)

Tinggi 
(Cm)

Usia 
(Thn)

Persamaan
VO2

(l/mnt)
Energi

(kkal/mnt)

145 50 150 22

Penelitian 
ini (2009)

1,070 5,136

Rakhmaniar, 
(2007)

1,174 5,635

Darby et. 
al., (1999)

2,178 10,454

Keterangan:
1 l/menit konsumsi oksigen = 4.8 kkal/menit (Wickens et. al., 2004)
1 kkal/menit = 4.184 kJ/menit
1 W = 0.01434 kkal/menit

Uji validasi pada Hasil Persamaann
Berdasarkan hasil uji validasi dengan aktivitas jogging maupun MMH, diperoleh hasil 

bahwa model persamaan prediksi kapasitas aerobik memberikan hasil yang berbeda dengan 
pengukuran konsumsi oksigen secara langsung. Nilai signifikansi yang diberikan masing-
masing adalah 0,028 dan 0,013 < 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara 
statistik diantara kedua variabel yang diuji, dengan kata lain, tolak Ho. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengukuran konsumsi oksigen dengan menggunakan persamaan (metalizer) boleh jadi 
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dikatakan ada perbedaan signifikan secara statistik dengan pengukuran konsumsi oksigen secara 
langsung (predict) pada aktivitas jogging maupun aktivitas MMH. Hasil validasi ini dibuktikan 
dengan pengujian power, yakni masing-maing sebesar 41% dan 54% yang artinya hasil 
pengujian ini mempunyai probabilitas memberikan hasil yang benar dari masing-masing 
aktivitas kira-kira sebesar 41% dan 54%.

Perbedaan VO2measure dan VO2predict pada tahap3

No
VO2

Measure
VO2

Predict
d

1 1.856 1.696 0.160

2 1.278 1.6162
-

0.338

3 2.487 1.864 0.623

4 1.639 1.717
-

0.078

5 1.621 1.495 0.126

6 1.634 1.471 0.163

7 2.071 1.477 0.594

8 1.772 1.411 0.361

9 1.752 1.354 0.398

10 1.866 1.21 0.656

Jumlah 17.976 15.311 2.665
Rata-
rata 3.268 2.784 0.485

St.dev 0.319 0.193 0.323

Perbedaan VO2measure dan VO2predict pada tahap4

Responden VO2Measure VO2Predict
d

1 0.706 1.108 -0.402

2 0.627 1.0282 -0.4012

3 1.173 1.348 -0.175

4 0.683 1.237 -0.554

5 0.701 0.847 -0.146

6 0.737 0.943 -0.206

7 0.955 0.937 0.018

8 0.722 0.583 0.139

9 0.651 0.742 -0.091

10 0.586 0.778 -0.192

Total 7.541 9.55 -2.01

Rata-rata 0.754 0.96 -0.20

St.dev 0.177 0.233 0.207

Aplikasi di Industri
Konsumsi oksigen (VO2) adalah variabel yang paling akurat untuk mengevaluasi 
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kapasitas aerobik seseorang secara fisiologi, karena dengan mengetahui kapasitas aerobik maka 
akan diketahui kebutuhan energi untuk melakukan suatu pekerjaan.

Klasifikasi Beban kerja berdasarkan denyut jantung dan konsumsi oksigen untuk Pekerja Industri Wanita
Klasifikasi 
beban kerja

Detak 
jantung

(dtk/menit)

Konsumsi 
oksigen 
(l/menit)

Energi Ekspenditur

Kkal/menit Kkal/8 
jam

Ringan 90 0,438 2,059 988

Moderat 100 0.652 3,064 1470

Berat 120 1,105 5,194 2493
Sangat berat 140 1,299 6,495 3117
Ekstrim berat 160 2,080 10,4 4992

Keterangan
1 liter oksigen = 4,7 – 5,0 kkal (Sutalaksana et. al., 2006)

Dengan memperhatikan bahwa energi ekspenditur yang disarankan untuk bekerja 8 jam 
per hari adalah sebesar 33% dari kapasitas aerobik maksimum (NIOSH,1981; Wickens et. al., 
2004; dan McCormick, 1993), maka persamaan untuk menghitung nilai denyut jantung yang 
direkomendasikan untuk bekerja 8 jam per hari ( jamHR 8max ) tersebut adalah sebagai berikut:

Persamaan Konsumsi Oksigen:
377.3018.0012.02  TBHRVO

Dengan memasukkan bahwa nilai VO2max8jam =  33%VO2max, maka:

)1..........(018,0max012,0222.4

37,3018,0max012,0825,0

37,3018,0max012,0%3350,2

37,3018,0max012,0%33max

max%33max

8

8

8

82

822

persTBHR

TBHR

TBHRx

TBHRxVO

VOxVO

jam

jam

jam

jam

jam











Berdasarkan persamaan (1) di atas, jika  dijadikan jamHR 8max sebagai fungsi tinggi 

badan TB (cm), maka akan menjadi:

012,0

018,0222,4
max8

TB
HR jam




Dengan mengetahui tinggi badan pekerja, maka dapat diketahui rata-rata denyut jantung 
maksimum. Denyut jantung maksimum secara langsung dapat menentukan kapasitas kerja 
maksimum atau tingkat pengeluaran energi maksimum individu (Wickens et. al., 2004). Hal ini 
dilakukan agar pekerja dapat beraktivitas dengan baik tanpa merasakan kelelahan. Dengan 
menggunakan konversi energi ekspenditur berdasarkan konsumsi oksigen, maka dapat diketahui 
energi ekspenditur yang dikeluarkan saat bekerja.

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kapasitas aerobik maksimum untuk 

mengetahui energi ekspenditur pada pekerja industri wanita dan membuat persamaan prediksi 
konsumsi oksigen berdasarkan variabel denyut jantung, variabel-variabel antropometri (tinggi 
badan dan berat badan); dan variabel demografi (usia). Dengan mengetahui kapasitas aerobik 
maksimum dan persamaan prediksi konsumsi oksigen, maka dapat diestimasi beban kerja 
fisiologis yang direkomendasikan. Dalam hal ini beban kerja fisiologis bagi pekerja industri 
wanita untuk dapat bekerja 8 jam sehari adalah sekitar 33% dari kapasitas fisiologi maksimum. 
Maka kapasitas aerobik maksimum (VO2max) yang dihasilkan dari dari lima belas pekerja 
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industri wanita, adalah sebesar 2,5±0,69 liter/menit. Sedangkan konsumsi oksigen maksimum 
relatif terhadap berat badan (VO2’max) adalah sebesar 52,84±15,58 ml/menit/kg.

Persamaan konsumsi oksigen yang dihasilkan dari penelitian ini menggunakan metode 
regresi liner majemuk, yang diperoleh hasil sebagai berikut:

377.3018.0012.02  TBHRVO
Dengan:
VO2 : Konsumsi oksigen (liter/menit)
HR : Denyut Jantung (denyut /menit)
TB : Tinggi Badan (cm)

Persamaan yang telah dihasilkan kemudian dilakukan uji validasi. Aktivitas simulasi yang 
dilakukan adalah aktivitas jogging dan manual material handling. Hasil yang diperoleh dari 
kedua aktivitas ini menunjukkan bahwa  ada perbedaan antara nilai rata-rata antara variansi 
hasil pengukuran konsumsi secara langsung dengan hasil prediksi dengan menggunakan 
persamaan baik pada aktivitas jogging maupun aktivitas simulasi MMH. Meskipun demikian, 
nilai power dari tahap validasi untuk masing-masing aktivitas ini cenderung besar yaitu masing-
masing sebesar 41% dan 53,8%.

Sedangkan penerapannya di Industri adalah dengan melakukan evaluasi beban kerja fisik 
yang dilakukan dengan memperhatikan energi yang dibutuhkan saat bekerja dan dibandingkan 
dengan energi ekspenditur dari pekerja. Selain itu, dapat menghitung denyut jantung maksimum 
secara langsung sehingga dapat menentukan kapasitas kerja maksimum selama 8 jam atau 
tingkat pengeluaran energi maksimum selam 8 jam dari pekerja industri wanita, sehingga tidak 
menimbulkan kelelahan fisik bagi pekerja.
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KAJIAN FAKTOR RISIKO KEJADIAN OBESITAS 
IBU RUMAH TANGGA (STUDI KASUS) DI KABUPATEN 

SERAM BAGIAN BARAT

Lihi Maryam
Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Maluku Husada

Yamsee_queenLe@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor risiko yang mempengaruhi kejadian 
obesitas ibu rumah tangga (studi kasus) di 
Kabupaten Seram Bagian Barat Kecamatan 
Kaitaru Desa Gemba.
Penelitian ini akan dilakukan selama 1 bulan 
yaitu, dimulai dengan melakukan observasi 
terhadap responden. Kemudian responden 
tersebut diukur tinggi badan, berat badan, LILA, 
dan WHRnya, sehingga dapat diketahui bahwa 
responden tersebut masuk dalam kategori 
overweight, obesitas I, II atau III. Setelah itu, 
responden di wawancarai sesuai dengan variabel 
yang telah ditentukan dalam penelitian. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian Casse Control dengan menghitung 
Odd Rasio untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh faktor risiko terhadap kejadian 
obesitas  ibu rumah tangga. Sampel dalam 
penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang 
mengalami obesitas. 
Instrumen penelitian yaitu terdiri dari alat-alat 
yang akan digunakan untuk pengumpulan data 
berupa kuesioner, sedangkan alat-alat 

menyangkut pemerikasaan fisik yaitu timbangan 
dewasa, microtoice, pita LILA, pita 
circumference. Prosedur atau langkah-langkah 
dalam penelitian ini antara lain teknik 
pengumpulan data, pengukuran sampel, 
pengolahan data dan  pengujian hipotesa.
Hasil Penelitian Tidak ada hubungan yang 
signifikan antara kajian Faktor RisikoPola 
Makan dengan Kejadian Obesitas Ibu Rumah 
Tangga (Studi Kasus) Di Kabupaten Seram 
Bagian Barat dengan nilai p = 0,221 (p > 0,05) 
dengan OR = 1,654. Ada hubungan yang 
signifikan antara kajian Faktor Risiko riwayat 
Keluarga dengan Kejadian Obesitas Ibu Rumah 
Tangga (Studi Kasus) Di Kabupaten Seram 
Bagian Barat dengan nilai p = 0,049 (p<0,05) 
dengan OR= 0,375. Ada hubungan yang 
signifikan antara kajian Faktor Risiko 
Lingkungan Keluarga  dengan Kejadian 
Obesitas Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus) Di 
Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nilai p = 
0,078 (p<0,05) dengan OR = 0,351.

Kata Kunci : Obesitas, Pola Makan, Riwayat 
Keluarga, Lingkungan

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Ilmu pengetahuan berkembang secara terus menerus, sebagai rasa keingintahuan manusia 
terhadap sesuatu hal dan hasrat hidup sehingga kehidupan menjadi ringan dan nyaman. Ilmu 
pengetahuan di pengaruhi oleh dua faktor yaitu usaha manusia untuk memperbaiki hidupnya 
dengan menaklukkan fenomena alam serta hasrat manusia untuk ingin mengerti dan menerangkan 
segala sesuai didalamnya (Saryono, 2009).

Faktor utama obesitas adalah kelebihan kalori yang di terima oleh tubuh. Di dalam tubuh 
kelebihan kalori di simpan dalam bentuk lemak. Bila suatu waktu diperlukan, cadangan lemak ini 
akan dipakai. Namun kelebihan kalori yang terjadi terus menerus menyebabkan produksi lemak 
terus menumpuk sehingga tubuh menjadi obesitas (Mursito, 2003).

Kondisi ini di sebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi terlalu berlebih 
dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi  (energi expenditure). Kelebihan energi di 
dalam tubuh di simpan dalam bentuk jaringan lemak. Pada keadaan normal, jaringan lemak di 
timbun di beberapa tempat tertentu, diantaranya di dalam jaringan subkutan dan di dalam jaringan 
tirai usus (omentum). Pada wanita ada tempat - tempat penimbunan jaringan lemak khusus yang 
memberikan bentuk khas feminine, misalnya di daerah gluteal (pantat) dan di daerah bahu serta 
dada, memberikan contoh membulat di daerah-daerah tersebut. Timbunan jaringan lemak di daerah 
khas tersebut sangat gigih dipertahankan oleh tubuh wanita, bila tubuh kekurangan energi, dan 
berkurang bila defisiensi energi sudah agak lanjut . Jaringan lemak subkutan di daerah dinding 
perut mudah terlihat menebal pada sesorang yang menderita obesitas.
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Beberapa faktor lain yang juga mempangaruhi terjadinya obesitas adalah karakteristik 
responden yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Studi Monica ( 
Multinational Monitoring dan Determinand in Cardiovascular Disease) tahun 1993, menerangkan 
bahwa lebih dari seperempat (26,34%) penduduk dewasa berusia 25-65 tahun menderita gizi lebih 
dan obesitas.. Penelitian Kodyat dkk, tahun 1996 di 12 kota di indonesia terdapat 459 orang yang 
berumur antara 25-40 tahun, 82,5% diantaranya menderita obesitas (Dand, 2004).

Menurut Hamam Hadi (2004), orang dewasa yang mengalami obesitas mempunyai resiko 
lebih tinggi untuk menderita berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskuler (kolesterol tinggi, 
dislipidemia, dan hipertensi), resistensi endokrin, dan diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan 
penyakit-penyakit pembunuh utama manusia atau pemberi beban kesehatan yang tinggi. Disamping 
sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah kesehatan mental. 

Masalah gizi merupakan masalah yang ada di tiap-tiap negara baik negara miskin, negara 
berkembang, dan negara maju. Negara miskin cenderung dengan masalah gizi kurang, berhubungan 
dengan penyakit  infeksi dan negara maju cenderung dengan masalah gizi lebih, berhubungan 
dengan penyakit degeneratif, seperti jantung. Sedangkan pada negara berkembang seperti Indonesia 
mempunyai masalah gizi ganda yakni perpaduan masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih 
(Soekirman 2000).

Obesitas merupakan kondisi ketidaknormalan atau kelebihan akumulasi lemak dalam 
jaringan adiposa. Berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT), obesitas dibagi menjadi tiga kategori, 
yakni: Obesitas I, Obesitas II dan Obesitas III. Adapun berdasarkan distribusi lemak, obesitas 
dibagi menjadi dua kategori, yaitu: obesitas sentral dan obesitas umum. Untuk penduduk barat, 
seseorang dikatakan obesitas apabila IMT-nya > 30 kg/m2 atau lingkar perut >102 cm pada pria 
dan > 88 cm pada wanita, sedangkan untuk penduduk Asia, IMTnya >25 kg/m2 atau lingkar perut 
>90 cm pada pria dan >80 cm pada wanita (WHO 2000 dalam Sugianti 2009).

Menurut laporan WHO tahun 2003, 300 juta orang dewasa menderita obesitas. Di Amerika 1 
dari 3 penduduk menderita obesitas, di Inggris  16-17,3 % penduduk menderita obesitas. Prevalensi 
overweight (kegemukan) dan obesitas meningkat sangat tajam di kawasan Asia-Pasifik, sebagai 
contoh, 20,5% dari penduduk Korea Selatan tergolong overweight dan 1,5% tergolong obesitas. Di 
Thailand, 16% penduduknya mengalami overweight dan 4% mengalami obesitas (Hadi, 2005).

Masalah gizi di Indonesia saat ini, dikenal dengan gizi ganda (doble burden). Maksudnya di 
suatu sisi masalah gizi kurang masih banyak, disisi lain masalah gizi lebih, terus meningkat. Hal ini 
terjadi pada setiap kelompok umur mulai perkotaan dan pedesaan, kemudian masalah gizi kurang 
terutama terjadi pada usia dibawah lima tahun. Sedangkan masalah gizi lebih (overweight dan 
obesitas) meningkat pada usia 30 tahun keatas dengan prevelensi > 5%. Masalah obesitas pada usia 
lebih dari 30 tahun ini meningkat dari tahun 1999 ke tahun 2001 (Trisna, 2008).

Data tentang obesitas di Indonesia memang belum bisa menggambarkan prevalensi obesitas 
seluruh penduduk, akan tetapi data obesitas pada orang dewasa yang tinggal di ibu kota provinsi 
seluruh Indonesia cukup untuk menjadi perhatian kita. Survei nasional yang dilakukan pada tahun 
1996/1997 di ibu kota seluruh propinsi Indonesia menunjukkan bawha 8,1% penduduk laki-laki 
dewasa (> 18 tahun) mengalami overweight (BMI 23-25) dan 6,8% mengalami obesitas, 10,5%. 
Penduduk wanita dewasa mengalami overweight dan 13,5% mengalami obesitas. Pada kelompok 
umur 40–49 tahun overweight maupun obesitas mencapai puncaknya yaitu masing- masing 24,4% 
dan 23% pada laki-laki dan 30,4% dan 43% pada wanita (Depkes RI, 2003).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, di Indonesia presentase status gizi 
penduduk dewasa > = 15 tahun menurut IMT antara lain yang mengalami berat badan lebih 
sebanyak 8,8% dan yang obesitas sebanyak 10,3%. Sedangkan pada presentase obesitas umum 
penduduk dewasa menurut jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 13,9% dan perempuan sebanyak 
23,8%. Untuk provinsi Maluku berdasarkan presentase status gizi penduduk dewasa > = 15 tahun, 
yang mengalami berat badan lebih sebanyak 7,2% dan obesitas 9,4%. Sedangkan presentase 
obesitas umum penduduk dewasa menurut jenis kelamin antara lain laki-laki sebanyak 13,4% dan 
perempuan 19,4% (Balitbangkes, 2007) .

Di Desa Gemba Kecamatan Kairatu Kabupten Seram Bagian Barat dapat diketahui 
jumlah ibu-ibu rumah tangga yang mengalami obesitas berdasarkan hasil observasi awal dengan 
jumlah prevelensi sebanyak 33,53%.
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Dilihat dari hasil data tersebut diketahui bahwa yang mengalami kejadian obesitas itu 
lebih banyak pada wanita atau ibu-ibu rumah tangga dibandingkan dengan pria. Sehingga 
berdasarkan penjelasan pada uraian tersebut diketahui rumusan masalahnya antara lain;
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh pola makan terhadap kejadian obesitas ibu rumah tangga di Desa 

Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat?
2. Bagaimana pengaruh  riwayat keluarga terhadap kejadian obesitas ibu rumah tangga di Desa 

Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat?
3. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kejadian obesitas ibu rumah tangga di Desa 

Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat?

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian obesitas ibu rumah tangga 

di Desa Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
case control dengan tujuan untuk mengetahui Kajian Faktor Risiko Kejadian Obesitas Ibu 
Rumah Tangga (Studi Kasus) di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Waktu Penelitian
Penelitian Ini dilaksanakan dalam  kurun  waktu 1 bulan.

Tempat Penelitian
Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram 

Bagian Barat. Dengan pertimbangan bahwa banyaknya ibu rumah tangga yang obesitas di 
daerah tersebut dan pada lokasi ini belum pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya.

Populasi dan Sampel
Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah jumlah ibu-ibu rumah tangga yang mengalami obesitas 
pada saat observasi awal sebanyak 57 orang  di Desa Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten 
Seram Bagian Barat.

Sampel
Sampel dalam penelitian ini di bagi menjadi dua kelompok :

a. Kelompok kasus adalah ibu-ibu rumah tangga yang mengalami obesitas
b. Kelompok control adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak mengalami obesitas atau 

memiliki IMT, LILA, dan  WHR normal.
Kemudian untuk mengambil sampel dari populasi menggunakan proposional random 

sampling  yang menggunaan rumus Sloving : (Notoatmodjo, S., 2005).

  n   =       57
              1 + 57 (0,05)2

n  =             57
              1 + 0, 1425
n =         57
               1.14
  n = 50
Dimana  : N = Besar Populasi

n    =      N

          1 + N (d2)
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n = Besar sampel
d =Tingkat kepercayaan(0,05)

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 orang sampel dengan menggunakan 
perbandingan 1:1. Yang terdiri dari 50 kasus (obesitas) dan 50 kontrol (normal) dengan total 
sampel keseluruhan 100 orang.

Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian ini antara lain berupa alat – alat penelitian yang digunakan 

untuk pengumpulan data berupa kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan penelitian yang 
terdiri dari karakteristik responden dan variabel-variabel yang diteliti. Selain itu data yang 
dikumpulkanpun menyangkut pemerikasaan fisik sehingga alat – alat yang digunakan berupa 
timbangan dewasa, microtoice, pita LILA, pita circumference.

Prosedur  atau Langkah – Langkah  Dalam Penelitian
Prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan menggunkan kuesioner dan 
pengukuran langsung terhadap responden ibu-ibu rumah tangga yang mengalami obesitas di 
Desa Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.
b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional pada tahun 2007.

Metode Pengukuran Sampel 
Sampel yang akan diambil sebelumnya akan diukur berat badan, tinggi badan, LILA dan 

WHR, sehingga dapat diketahui apakah sampel tersebut menderita obesitas apa. Setelah itu, 
responden diwawancarai dengan menggunakan kuesioner penelitian. Masing-masing variabel 
yang telah dijawab oleh responden, diberikan skor nilai guna mengetahui seberapa besar tingkat 
kejadian obesitas yang telah dialami.

Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputerisasi melalui tahapan 

editing, koding, entri, dan pengolahan, yang selanjutnya disediakan dalam bentuk tabulasi dan 
narasi.

Pengujian Hipotesa
Untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen jika frekuensi 

yang diharapkan (E) > 5 digunakan yates’s correction menggunakan tabel kontigensi 2 x 2 
dengan rumus:

Tabel 1. Tabel Kontigensi

Independen
Frekuensi

Jml
SampelDependen 

I
Dependen  

II
Independen a A b a+b
Independen b C d c+d

Jumlah a+c b+d N
Sumber : Budiarto, 2001

Odds ratio = ad/bc

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Waimital atau sering dikenal dengan desa Gemba.  
Dimana penelitian ini berkaitan dengan Kajian Faktor Risiko Kejadian Obesitas Ibu Rumah 
Tangga (Studi Kasus) Di Kabupaten Seram Bagian Barat.
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Sejarah singkat desa Gemba/Waimital
Waimital/Gemba adalah salah satu desa yang terletak di sebelah barat dari wilayah 

Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku. Waimital yang mayoritas 
penduduknya adalah suku Jawa ini ada sejak tahun 1954 yang notabene adalah transmigrasi dari 
pulau Jawa. Waimitas yang terkenal dengan sebutan Gemba ini terdiri dari satu desa 
membawahi 4 Dusun yaitu Dusun Tritomulyo, Dusun Sidodadi, Dusun Waimital, dan Dusun 
Srimulyo (Marikun, 2010).

Desa Waimital berpenduduk 5.639 jiwa yang terdiri 1.294 bukan lagi masyarakat yang 
homogeny tetapi masyarakat yang majemuk artinya sudah bukan lagi terdiri dari satu suku 
tetapi desa Waimital/Gemba kini sudah sangat heterogen yaitu berbagai macam suku ada di 
desa Waimital/Gemba, baik itu suku Jawa, suku Bugis Makassar, suku Buton, suku Ambon dll 
(Marikun, 2010).

Keadaan penduduk
Jumlah penduduk desa Waimital/Gemba sebanyak 4.179 orang yang terdiri dari Pria 

sebanyak 2.982 orang, Wanita sebanyak 2.657 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 
1.295 KK. Dan mata pencaharian dari penduduk Waimital/ Gemba pada umumnya adalah 
petani yang berjumlah 1.889 orang atau jiwa.

HASIL PENELITIAN
Karakteristik Umum Responden

Pada karakteristik umum responden berdasarkan kelompok umur dapat diketahui antara 
lain;
Umur

Pada karakteristik umur responden baik yang obesitas sebagai kelompok kasus dan 
normal sebagai kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur KajianFaktor Risiko KejadianObesitas Ibu Rumah 
Tangga Kab. SBB

Umur N %
< 25 Tahun
25 - 30 Tahun
31 - 35 Tahun
36 - 40 Tahun
> 40 Tahun

22
22
27
18
11

22,0
22,0
27,0
18,0
11,0

Total 100 100,0
Sumber: Data Primer

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa umur responden pada penelitian ini paling 
banyak pada umur 36-40 tahun sebanyak 27 orang (27,0%) dan paling rendah pada umur >40 
tahuns sebanyak 11 orang (11,0%).

Analisis Univariat
Indeks Massa Tubuh (IMT)

Pada karakteristik IMT responden yang terdiri dari obesitas sebagai kelompok kasus dan 
normal sebagai kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan IMT Kajian Faktor Risiko Kejadian Obesitas Ibu Rumah 
Tangga Kab. SBB

IMT N %
Obesitas I
Obesitas II
Obesitas III
Normal

38
9
3

50

38,0
9,0
3,0
50,0
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Total 100 100,0
Sumber: Data Primer

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa IMT responden pada penelitian ini, untuk kategori 
obesitas paling banyak responden mengalami obesitas I dengan jumlahnya 38 orang (38,0% dan 
paling sedikit yaitu obesitas III sebanyak 3 orang (3,%). Sedangan pada kelompok normal 
sebanyak 50 orang (50,0%).

WHR 
Pada karakteristik WHR responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 2b.2Distribusi Responden Berdasarkan WHR Kajian Faktor Risiko Kejadian Obesitas Ibu Rumah 
TanggaKab. SBB

WHR %
Moderate 
High
Very high

15
39
46

15,0
39,0
46,0

Total 100 100,0
Sumber: Data Primer

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa WHR pad kelompok moderate sebanyak 15  
orang (15,0%), high 39 orang (39,0) dan very high sebanyak 46 orang (46%).

Pola Makan 
Pada karakteristik pola makan responden baik yang obesitas sebagai kelompok kasus dan 

normal sebagai kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2b.3Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan Kajian Faktor Risiko Kejadian Obesitas Ibu 
Rumah TanggaKab. SBB

Pola Makan N %
Kurang Baik

Baik
60
40

60
40

Total 100 100,0
Sumber: Data Primer

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pola makan kurang baik pada responden kasus 
dan kontrol sebanyak 60 orang (60%) dan baik sebanyak 40 orang (40%).

Riwayat Keluarga
Pada karakteristik riwayat keluarga responden baik yang obesitas sebagai kelompok 

kasus dan normal sebagai kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
Tabel 2b.5Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Keluarga Kajian Faktor Risiko Kejadian 

Obesitas Ibu Rumah Tangga Kab. SBB
Riwayat Keluarga n %

Tidak ada
Ada 

30
70

30,0
70,0

Total 100 100,0
Sumber: Data Primer

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa dapat diketahui baik responden penelitian ibu 
rumah tangga pada kelompok kasus maupun kontrol, riwayat keluarga tidak ada sebanyak 30 
orang (30,0%) dan 70 orang (70%) dengan kategori ada. 

Lingkungan
Pada karakteristik riwayat keluarga responden baik yang obesitas sebagai kelompok 

kasus dan normal sebagai kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
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Tabel 2b.6Distribusi Responden Berdasarkan Lingkungan Kajian Faktor Risiko Kejadian Obesitas Ibu 
Rumah TanggaKab. SBB

Lingkungan n %
Tidak Mendukung
Mendukung

20
80

20,0
80,0

Total 100 100,0
Sumber: Data Primer

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa dapat diketahui baik responden penelitian ibu 
rumah tangga pada kelompok kasus maupun kontrol, lingkungan tidak mendukung sebanyak 20 
orang (20,0%) dan 60 orang (70%) dengan kategori mendukung. 

Analisis Bivariat
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara faktor risiko 

kejadian obesitas ibu rumah tangga yang ada di desa waimital/gemba yang terjadi pada tahun 
2012.
Pola Makan

Pada kategori pola makan untu mengetahui pengaruhnya terhadap kejadian obesitas dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3c.1Hubungan Pola Makan dengan Kajian Faktor Risiko  Kejadian Obesitas Ibu Rumah 
Tangga(Studi Kasus) di Kab. Seram Barat

Pola 
Makan

Obesitas Jumlah
CI 95 %

Kasus Kontrol
n % n % N %

OR = 
1,654

LL = 
0,778
UL = 
3,708

Kurang 
Baik

33
55,
0

2
7

45,
0

6
0

60,
0

Baik
17

42,
5

2
3

57,
5

4
0

40,
0

Jumlah 
50

100
,0

5
0

100
,0

1
0
0

100
,0

Sumber :  Data Primer

Berdasarkan data pada tabel 3c.1 diatas diketahui bahwa pada kategori pola makan 
dengan kategori kurang baik untuk kelompok kasus sebanyak 33 orang (55,0%) dan kontrol 
27 orang (45,0%). Sedangkan pada kategori baik untuk kelompok kasus yang obesitas 
sebanyak 17 orang (42,5%) dan pada kelompok kontrol sebanyak 23 orang (57,5%).

Analisis statistika Chi-Square test menunjukan p = 0,221 (p > 0,05) artinya tidak ada 
hubungan antara pola makan dengan kejadian obesitas ibu rumah tangga dengan OR = 1,654 
dengan lower = 0,778 dan upper = 3,708.

Riwayat Keluarga
Pada kategori riwayat keluarga untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kejadian 

obesitas ibu rumah tangga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 3c.2Hubungan RiwayatKeluarga  dengan Kajian Faktor Risiko Kejadian Obesitas Ibu Rumah 
Tangga(Studi Kasus) di Kab. Seram Barat 

Riwayat 
Keluarga

Obesitas Jumlah
CI 95 %

Kasus Kontrol
n % n % N %

OR = 
0,375

Tidak ada
10 33,3 20

66,
7

30
30,
0

Ada 40 57,1 30 42, 70 70,
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9 0 LL = 
0,153
UL = 
0,917

Jumlah 
50 100,0 50

100
,0

100
100
,0

Sumber :  Data Primer

Berdasarkan data pada tabel 3c.3 diatas diketahui bahwa pada kategori riwayat keluarga 
dengan kategori tidak ada untuk kelompok kasus sebanyak 10 orang (33,3%) dan kontrol 20 
orang (66,6%). Sedangkan pada kategori ada untuk kelompok kasus yang obesitas sebanyak 40 
orang (57,1%)  dan pada kelompok kontrol sebanyak 30 orang (42,9%).

Analisis statistika Chi-Square test menunjukan p = 0,049 (p < 0,05) artinya ada hubungan 
antara riwayat keluarga dengan kejadian obesitas ibu rumah tangga di desa Waimita/Gemab 
dengan OR = 0,375  dengan lower = 0,153  dan upper = 0,917.

Lingkungan
Pada kategori lingkungan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kejadian obesitas ibu 

rumah tangga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 3c.3 Hubungan Lingkungan  dengan Kajian Faktor Risiko Kejadian Obesitas Ibu Rumah 
Tangga(Studi Kasus) di Kab. Seram Barat

Lingkungan
Obesitas Jumlah

CI 95 %
Kasus Kontrol

n % n % N %
OR = 
0,375

LL = 
0,153
UL = 
0,917

Tidak 
mendukung

16 12,0 14 28,0 20 20,0

Mendukung 44 88,0 36 72,0 80 80,0
Jumlah

50 100,0 50 100,0 100 100,0

Sumber :  Data Primer

Berdasarkan data pada tabel 3c.4 diatas diketahui bahwa pada kategori lingkungan 
dengan kategori tidak mendukung untuk kelompok kasus sebanyak 16 orang (12,0%) dan 
kontrol 14 orang (28,0%). Sedangkan pada kategori mendukung  untuk kelompok kasus yang 
obesitas sebanyak 44 orang (88,0%)  dan pada kelompok kontrol sebanyak 36  orang (72,0%).

Analisis statistika Chi-Square test menunjukan p = 0,078 (p < 0,05) artinya ada hubungan 
antara lingkungan dengan kejadian obesitas ibu rumah tangga di desa Waimita/Gemab dengan 
OR = 0,351  dengan lower = 0,122  dan upper = 1,005

PEMBAHASAN
Hubungan Pola Terhadap Kejadian Obesitas Ibu Rumah Tangga di Desa 
Waimital/Gemba

Faktor utama obesitas adalah kelebihan kalori yang di terima oleh tubuh. Di dalam tubuh 
kelebihan kalori di simpan dalam bentuk lemak. Bila suatu waktu diperlukan, cadangan lemak 
ini akan dipakai. Namun kelebihan kalori yang terjadi terus menerus menyebabkan produksi 
lemak terus menumpuk sehingga tubuh menjadi obesitas (Mursito, 2003).

Dari penelitian diketahui bahwa pada kategori pola makan dengan kategori kurang baik 
untuk kelompok kasus sebanyak 33 orang (55,0%) dan kontrol 27 orang (45,0%). Sedangkan 
pada kategori baik untuk kelompok kasus yang obesitas sebanyak 17 orang (42,5%) dan pada 
kelompok kontrol sebanyak 23 orang (57,5%).

Analisis statistika Chi-Square test menunjukan p = 0,221 (p > 0,05) artinya tidak ada 
hubungan antara pola makan dengan kejadian obesitas ibu rumah tangga dengan OR = 1,654 
dengan lower = 0,778 dan upper = 3,708.
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Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa gambaran dari pola makan yang diperoleh 
berdasarkan asupan kalori yaitu terdapat 60% responden yang asupan kalori melebihi AKG 
yang akan meningkatkan faktor risiko terjadinya obesitas. Penyebab utama meningkatnya 
obesitas di masyarakat (Natalia, 2010).

Hubungan Riwayat Keluarga Terhadap Kejadian Obesitas Ibu Rumah Tangga di Desa 
Waimital/Gemba

Parental fatness merupakan faktor genetik yang berperanan besar. Bila kedua orang tua 
obesitas, 80% anaknya menjadi obesitas; bila salah satu orang tua obesitas, kejadian obesitas 
menjadi 40% dan bila kedua orang tua tidak obesitas, prevalensi menjadi 14% (Syarif, 2002 
dalam Eny, 2008). 

Berdasarkan data pada tabel 3c.3 diatas diketahui bahwa pada kategori riwayat keluarga 
dengan kategori tidak ada untuk kelompok kasus sebanyak 10 orang (33,3%) dan kontrol 20 
orang (66,6%). Sedangkan pada kategori ada untuk kelompok kasus yang obesitas sebanyak 40 
orang (57,1%)  dan pada kelompok kontrol sebanyak 30 orang (42,9%).

Analisis statistika Chi-Square test menunjukan p = 0,049 (p < 0,05) artinya ada hubungan 
antara riwayat keluarga dengan kejadian obesitas ibu rumah tangga di desa Waimita/Gemab 
dengan OR = 0,375  dengan lower = 0,153  dan upper = 0,917.

Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa obesitas terjadi sejak bayi, dan 15% obesitas 
pada bayi, 25% obesitas pada balita, serta 80% obesitas pada remaja dengan salah satu orang tua 
obesitas akan menetap sampai dewasa (Damayanti, 2001). 

Hubungan Lingkungan Terhadap Kejadian Obesitas Ibu Rumah Tangga di Desa 
Waimital/Gemba

Obesitas terjadi karena asupan makanan yang lebih besar, dibandingkan dengan yang 
dibutuhkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kebiasaan makan, kurang olah 
raga, perilaku kurangnya melakukan aktivitas, dll. Untuk mengatasi masalah obesitas ini perlu 
dilakukan penanganan yang terpadu antara diet, oleh raga, perubahan perilaku, bila perlu 
dengan medikamentosa yang dimonitor oleh dokter atau pembedahan untuk kasus–kasus 
obesitas yang berat (Pusdalin – IDI, 2009).

Berdasarkan data pada tabel 3c.4 diatas diketahui bahwa pada penelitian ini kategori 
lingkungan dengan kategori tidak mendukung untuk kelompok kasus sebanyak 16 orang 
(12,0%) dan kontrol 14 orang (28,0%). Sedangkan pada kategori mendukung  untuk kelompok 
kasus yang obesitas sebanyak 44 orang (88,0%)  dan pada kelompok kontrol sebanyak 36  orang 
(72,0%).

Analisis statistika Chi-Square test menunjukan p = 0,078 (p < 0,05) artinya ada hubungan 
antara lingkungan dengan kejadian obesitas ibu rumah tangga di desa Waimita/Gemab dengan 
OR = 0,351  dengan lower = 0,122  dan upper = 1,005.

Pada penelitian lainnya tentang lingkungan menurut Kral (2001) faktor lingkungan yang 
berperan sebagai penyebab terjadinya  obesitas menjadi lima meliputi; perilaku makan, aktivitas 
fisik, trauma, medikasi serta social ekonomi (Damayanti, 2001).

KESIMPULAN  
1) Tidak ada hubungan yang signifikan antara kajian Faktor Risiko Pola Makan dengan 

Kejadian Obesitas Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus) Di Kabupaten Seram Bagian Barat 
dengan nilai p = 0,221 (p > 0,05) dengan OR = 1,654.

2) Ada hubungan yang signifikan antara kajian Faktor Risiko riwayat Keluarga  dengan 
Kejadian Obesitas Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus) Di Kabupaten Seram Bagian Barat 
dengan nilai p = 0,049 (p<0,05) dengan OR= 0,375.

3) Ada hubungan yang signifikan antara kajian Faktor Risiko Lingkungan Keluarga  dengan 
Kejadian Obesitas Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus) Di Kabupaten Seram Bagian Barat 
dengan nilai p = 0,078 (p< 0,05) dengan OR = 0,351.
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HUBUNGAN POLA ASUH IBU DENGAN KEMANDIRIAN ANAK USIA 
PRA SEKOLAH TK BUDI MULYO WAIMITAL KECAMATAN KAIRATU 

KABUPATEN SBB

Idham Soamole
Program Sudi Keperawatan STIKes Maluku Husada

ABSTRAK

Pola asuh ibu adalah kemampuan ibu untuk 
menyediakan waktu, perhatian dan dukungan 
terhadap anak agar dapat tumbuh kembang 
dengan optimal, baik fisik, mental dan 
social.kemandirian diartikan oleh sebagian 
besar orang sebagai perilaku tidak tergantung 
kepada orang lain. pola asuh yang sesuai dapat  
berdampak positif bagi perkembangan anak 
yang pada akhirnya akan terbentuk kreativitas 
dan kemandirian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan pola asuh ibu dengan 
kemandirian anak usia pra sekolah TK budi 
mulyo waimital kecamatan kairatu kabupaten 
SBB Tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif korelasional dengan 
menggunakan pendekatan  cross sectional study. 
Besar sampel sebanyak 106 responden yang 
terdiri atas ibu dan anak usia prasekolah, dengan 
menggunakan metode total sampling. 
Pengumpulan data diperoleh dari pengisian 
kuesioner dengan jumlah pernyataan sebanyak 
24 item.Dan lembar observasi sebanyak 20 
item.Pengolahan data dengan uji Chi-Square 
(X2).

Hasil penelitian menunjukan bahwa 
hubungan pola asuh ibu dengan kemandirian 
anak usia pra sekolah TK budi mulyo waimital
kecamatan kairatu kabupaten SBB Tahun 2012
secara keseluruhan diperoleh anak yang mandiri 
sebanyak 88,7%, sedangkan kurang mandiri 
sebanyak 11,3%. uji Chi-Square (X2) 
memperlihatkan bahwa pola asuh demokratis 
berhubungan secara signifikan dengan 
kemandirian anak prasekolah dengan nilai (p = 
0,038), pola asuh otoriter tidak berhubungan 
secara signifikan dengan kemandirian anak usia 
prasekolah dengan nilai (p = 0,532),pola asuh 
permisif otoriter tidak berhubungan secara 
signifikan dengan kemandirian anak usia 
prasekolah  dengan nilai (p = 0,093) dan pola 
asuh penelantar otoriter tidak berhubungan 
secara signifikan dengan kemandirian anak usia 
prasekolah dengan nilai (p = 1,000).

Dari hasil penelitian ini diharapkan orang 
tua dapat mengasuh anaknya dengan baik dan 
tidak terlalu memanjakan anak agar anak bisa 
mandiri sesuai tingkat perkembangannya.
Kata kunci : pola asuh ibu, kemandirian, 
prasekolah TK budi mulyo waimital

ABSTRACT

Pattern take care of the mother is mother 
ability to provide the time attention and support 
to child of can grow the flower optimally, 
physical goodness, bouncing and social. 
Independence interpreted by most people as 
behavior is not depended to others. Pattern take 
care of appropriate can affect positive to child 
growth of which is on finally will be formed by 
creativity and independence.

Intention of this research is to know the 
pattern relation take care of the mother with the 
independence of child of pre age go to school 
the TK of kindness of mulyo waimital of district 
of kairatu of sub-province of SBB. this Research 
type is descriptive research of korelasional by 
using approach of cross sectional study. Big of 
sampel counted 106 responder consisted of  the 
mother and child of pre age go to school, by 
using total method sampling.collecting obtained 
from admission filling kuesioner summed uply is 
statement ofcounted 24 item.Dan of observation 
sheet counted 20 item.Processing Chi-Square( 
X2).

Result of research menunjukan that pattern  
take care of the mother with the independence of 
child of pre age go to school the TK of kindness 
of mulyo waimital of district of kairatu of sub-
province SBB as a whole obtaining self-
supporting child counted 88,7%, while less self-
supporting counted 11,3%. test Chi-Square       ( 
X2) show that pattern take care of democratic 
correlate by signifikan with the independence of 
pre child go to school with the value ( p = 
0,038), pattern take care of autoritary donot 
correlate by signifikan with the independence of 
child of pre age go to school with the value ( p 
= 0,532), pattern take care of the autoritary 
permisif not correlate by signifikan with the 
independence of child of pre age go to school 
with the value ( p = 0,093) and pattern take 
care of the autoritary penelantar [do] not 
correlate by signifikan with the independence of 
child of age with the value ( p = 1,000).

From this research result  expecting 
old fellow can take care of its child better and 
do not kill with kindness to  child can be self-
supporting according to its growth storey level 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 I. Soamole; hal 164-171

Paper-TKP014- Hubungan Pola Asuh … 165

Keyword : pattern take care of the mother, 
independence, pre age TK of  budimulyo 

waimital.

PENDAHULUAN
Anak adalah buah hati yang senantiasa didambakan setiap pasangan.Orang tua

merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam kehidupan anak, karena dari merekalah 
anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya serta menjadi dasar perkembangan dan 
kehidupan anak di kemudian hari.Orang tua memberikan dasar pembentukan tingkah laku, 
watak, moral dan pendidikan anak lewat pola asuh didalam lingkungan keluarga. (Elsya dalam 
purwanto,2010).

Menurut (Sugono dalam Kamus Bahasa Indonesia, 2001) Pola asuh adalah cara 
mendidik, mengasuh.Menurut (Theresia,2009), Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang 
tua dan anak,yaitu bagaimana cara sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, 
termasuk cara penerapan aturan,mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih 
sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga dijadikan panutan bagi anaknya. 

Kesimpulan yang diambil dari pengertian pola asuh adalah cara mendidik, mengajar, dan 
mengasuh orang tua yang diterapkan pada anak-anaknya. Setiap orang tua memiliki gaya dan 
cara yang berbeda dalam mendidik anak-anaknya yang membuat anak-anak memiliki variasi 
sikap, dan tingkah lakunya (Zeltin, 2012).

Menurut Baumrind dalam Junaidi (2010), terdapat 4 macam pola asuh yaitu pola asuh 
demokratis, otoliter, permisif dan penelantar. setiap bentuk pola asuh tersebut akan membentuk 
profil tingkah laku anak yang berbeda-beda. Sehingga dituntut kepada orang tua agar memilih 
bentuk pola asuh yang tepat bagi anaknya sehingga akan terbentuk karakter dan tingkah laku 
yang baik

Anak prasekolah  adalah mereka yang berusia antara tiga sampai enam tahun. Anak 
prasekolah adalah pribadi yang mempunyai berbagai macam potensi. Potensi–potensi itu di 
rangsang dikembangkan agar pribadi anak tersebut berkembang secara optimal. Tertunda atau 
terhambatnya pengembangan–pengembang-an potensi itu akan mengakibat-kan timbulnya 
masalah(Zeltin, 2012).

Kehadiran, belaian kasih sayang seorang ibu dalam keluarga sangat diperlukan dalam 
tumbuh kembang serta merangsang potensi pada anak prasekolah. Seorang ibu yang penuh 
kasih sayang, menyediakan waktu untuk anaknya  yang sangat menunjang bagi proses tumbuh 
kembang dan karakteristik anak tersebut, Oleh karena itu keluarga merupakan fokus utama yang 
harus mendapat perhatian lebih, karena anak prasekolah lebih banyak berada di rumah daripada 
di tempat lain. Dalam keluarga pula anak prasekolah menemukan berbagai pengetahuan yang 
sangat berhubungan dengan pembentu-kan karakter dirinya di kemudian hari. (Husain, 2007)

Orang tua khususnya ibu yang paling dekat dengan anak merupakan contoh bagi anaknya. 
Seorang anak prasekolah tidak mungkin melakukan suatu tindakan tanpa melihat contoh atau 
pengaruh dari seseorang. Oleh karenanya pasti kebanyakan dari tindakannya adalah apa yang 
dia lihat dan yang dilakukan oleh orang tuanya dan orang tualah contoh terdekat yang sangat 
besar pengaruhnya terhadap seorang anak prasekolah.(Husain, 2007)

Untuk mewujudkan pola asuh yang baik dalam keluarga maka ibu mempunyai peranan 
yang lebih dari pada ayah. Ini bisa dipahami bahwa dari kecil seorang anak lebih banyak 
menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi dengan ibu dalam kehidupan sehari-hari. 
Kesempatan ini adalah peluang terbesar bagi seorang ibu untuk  membimbing anaknya dengan 
pola asuh yang sesuai sehingga dapat  berdampak positif bagi perkembangan anak yang pada 
akhirnya akan terbentuk kreativitas dan kemandirian. (Husain, 2007)

Erikson, seorang Ahli psikologi perkembangan, mengemukakan bahwa dalam setiap 
tahap perkembangan manusia terdapat isu utama yang harus diselesaikan. Kemandirian 
merupakan isu utama pada masa usia 2-3 tahun. Dengan kata lain pada masa ini, lingkungan 
mengharapkan anak untuk dapat melakukan segala sesuatunya sendiri, tanpa bantuan dari orang 
lain. Anak dituntut dapat beradaptasi dengan cara belajar melakukan hal-hal secara mandiri 
sehingga ia dapat menjadi anak yang mandiri. (Suparyanto, 2011).

Secara umum, kemandirian diartikan oleh sebagian besar orang sebagai perilaku tidak 
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tergantung kepada orang lain. Seorang anak dikatakan mandiri apabila ia tidak tergantung 
kepada orang dewasa, khususnya orangtua. Ia dapat melakukan aktivitas sendiri, misalnya dapat 
makan sendiri, tidur sendiri, memakai baju sendiri, merapikan tempat tidursendiri, dan lain-lain. 
Secara lebih teoritis, definisi kemandirian adalah suatu kemampuan untuk mengatur tingkah 
laku, memilih, dan membimbing keputusan dan tindakan seseorang tanpa kontrol dari orangtua 
(Suparyanto, 2011). 

Semakin dini usia anak untuk berlatih mandiri dalam melakukan tugas-tugas 
perkembangannya, diharapkan nilai-nilai serta ketrampilan mandiri akan lebih mudah dikuasai 
dan dapat tertanam kuat dalam diri anak. Untuk menjadi pribadi mandiri, memang diperlukan 
suatu proses atau usaha yang dimulai dari melakukan tugas-tugas yang sederhana sampai 
akhirnya dapat menguasai ketrampilanyang lebih kompleks atau lebih menantang, yang 
membutuhkan tingkat penguasaan motorik dan mental yang lebih tinggi. Dalam proses untuk 
membantu anak menjadi pribadi mandiri  diperlukan sikap bijaksana orangtua atau lingkungan 
agar anak dapat terus termotivasi dalam meningkatkan kemandiriannya.(Elsya dalam purwanto,
2010).

Tingkat perkembangan psikososial yang dikemukakan Erikson merupakan tingkat yang 
berjenjang berdasarkan usia. Walaupun tidak mutlak bahwa seorang anak dengan usia tertentu 
telah melewati isu utama dalam tingkat perkembangan usia tersebut, seorang anak diharapkan 
sudah melewati setiap isu sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Oleh sebab itu anak 
usia kanak-kanak awal (3-5 tahun) diharapkan telah melampaui masa kemandirian (autonomy) 
dan telah menjadi anak yang mandiri.Kemandirian anak terlihat pada aktivitas-aktivitas yang 
sesuai dengan isu kemandiriannya. Aktivitas anak usia pra sekolah yang sesuai dengan isu 
kemandirian adalah aktivitas makan, berpakaian, bermain, tidur, dan di kamar mandi. Aktivitas-
aktivitas tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh anak usia pra sekolah tanpa bantuan orang 
lain (Suparyanto, 2011).

Menurut Baumrind dalam junaidi (2010), dari empat bentuk pola asuh orang tua yang 
dapat membentuk karakter anak yang mandiri hanya pola asuh demokratis. Sedangkan pola 
asuh otoriter, permisif dan penelantar membentuk karakter anak yang kurang mandiri dan 
cenderung berprilaku yang negatif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Julianto, 2007) 
tentang hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian bahwa nilai r = 0,269 dan p-
value 0,039 dengan tingkat kepercayaan 5% (0,039 <0,05) menunjuk-kan ada hubungan antara 
variabel bebas (pola asuh) dan variabel terikat (tingkat kemandirian), arah hubungan 
ditunjukkan dari nilai r = 0,269 yaitu hubungan berbanding lurus dan hubungan bersifat sedang, 
yang artinya semakin baik pola asuh orang tua maka semakin baik tingkat kemandirian anak

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus Tahun 2012 
dilakukan di TK Budi Mulyo Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat 
diperoleh data tentang jumlah siswa pada tahun 2011/2012 yaitu sebanyak 53 anak. Berdasarkan 
hasil observasi pada 10 orang anak, diketahui bahwa 7 dari 10 orang anak tersebut tampak 
mandiri yaitu saat makan tidak di suap oleh orang tuannya, menulis sendiri dan memakai sepatu 
sendiri. Sedangkan 3 dari 10 anak tersebut tampak kurang mandiri yaitu saat makan, menulis 
dan memakai sepatu semua dilakukan dengan bantuan orang tua mereka.

Dengan demikian bahwa masih ada anak pada usia pra sekolah di TK Budi Mulyo 
Waimital yang belum bisa mampu mandiri, hal tersebut sangatlah tergantung pada peran orang 
tua dalam pola asuh  sangat berpengaruh dalam membentuk kemandirian anak. Kebersamaan 
anak dengan orang tua khususnya seorang ibu dapat terjadi di sepanjang waktu, baik di rumah, 
bermain maupun aktifitas lainnya. Sedangkan waktu di sekolah bersama dengan guru relatif 
sebentar saja, sehingga perilaku orang tua di rumah sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
anak.

Berdasarkan data dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Hubungan pola asuh ibu dengan kemandirian anak usia pra sekolah di TK Budi 
Mulyo Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODOLOGI
Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional menggunakan rancangan 
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cross secsional study, dimana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel tergantung 
akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan.

Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode total sampling. 
dalam penelitian ini digunakan dua jenis sampel yaitu ibu dari anak usia prasekolah di TK Budi 
Mulyo Waimital sebanyak 53 orang, sampel ini digunakan untuk melihat bentuk pola asuh yang 
diterapkan. Dan anak usia prasekolah di TK Budi Mulyo Waimital sebanyak 53 orang, sampel 
ini digunakan untuk mengobservasi tingkat kemandirian. Sehingga dari kedua jenis sampel 
tersebut maka total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 106 orang.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah :
1. Peneliti mengajukan surat permohonan ijin melakukan penelitian kepada institusi Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada.
2. Setelah mendapat surat ijin dari institusi STIKes Maluku Husada, peneliti kemudian 

mengajukan surat ijin penelitian ke Kesbangpollinmas Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Dari Kesbangpollinmas Kabupaten Seram Bagian Barat, peneliti mengajukan permohonan 

ijin kepada kepala sekolah di TK Budi Mulyo Waimital untuk melakukan penelitian di 
sekolah tersebut.

4. Setelah mendapatkan persetujuan, keesokan harinya peneliti mendatangi sekolah tersebut 
untuk membagikan kuesioner kepada responden (ibu siswa) yang datang untuk mengantar 
dan menjemput anaknya.

5. Apabila responden (Ibu siswa) tidak hadir maka observermengantantar lembar kuesioner ke 
rumah responden.

6. Sebelum kuesioner diberikan untuk diisi, terlebih dahulu peneliti memberikan lembar 
persetujuan menjadi responden.

7. Responden diarahkan untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan petunjuk yang telah 
diberikan dan juga diarahkan untuk mengisi semua pernyataan-pernyataan pada kuesioner.

8. Setelah itu observer melakukan observasi ke rumah responden untuk melihat kemandirian 
anak sampai seluruh aspek kemandirian telah dilakukan. 

9. Setelah semua data terkumpul, peneliti memeriksa kembali kelengkapan jawaban dari lembar 
kuesioner dan observasi.

Kemandirian Anak Usia 
Prasekolah

n %

Mandiri 47 88.7
Kurang mandiri 6 11.3

Jumlah 53 100.0
Pola Asuh Demokratis n %

Demokratis 45 84.9
Kurang demokratis 8 15.1

Jumlah 53 100.0
Pola Asuh Otoriter n %

Otoriter 6 11.3
Kurang otoriter 47 88.7

Jumlah 53 100.0
Pola Asuh Permisif n %

Permisif 5 9.4
Kurang permisif 48 90.6

Jumlah 53 100.0
Pola Asuh Penelantar n %

Penelantar 1 1.9
Kurang penelantar 52 98.1

Jumlah 53 100.0

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pengolahan data dengan cara 
Editing,coding, tabulating, cleaning, Describing.
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Analisis Univariat dan 
Bivariat yang Dilakukan untuk melihat kemaknaan hubungan antara variabel Independen dan 
variabel Dependen.Uji yang digunakan adalah uji Chi-Square (X2) dengan derajat kemaknaan 
95%. Bila nilai p>0,05, berarti hasil perhitungan statistik tidak bermakna (Signifikan) dan nilai 
p<0,05, berarti hasil perhitungan statistik bermakna.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner 
penelitian berisi data identitas responden.Kemudian kuesioner tersebut juga berisikan 
pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada variabel independen yaitu Pola asuh demokratis, 
pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh penelantar.Setiap satu pertanyaan dalam 
kuesioner telah mewakili empat variabel, dan responden diharapkan menentukan satu jawaban 
dari empat pilihan jawaban pada satu pernyataan yang telah dikode.setiap jawaban dari 
pernyataan memiliki nilai 1 (satu).

Tabel 2. Pengkodean Jawaban
Jawaban Pola asuh

1 Demokratis
2 Otoriter
3 Permisif
4 Penelantar

HASIL 
Taman kanak-kanak budi mulyo waimital terletak di desa waimital kecamatan kairatu 

kabupaten seram bagian barat propinsi Maluku, berdiri pada tangal 09 November 2005, diatas 
tanah seluas 1500 m2.TK ini didirikan oleh Yayasan PKK dengan ijin opersional Keputusan 
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kebupaten Seram Bagian Barat dengan 
Nomor : 420/416/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Ketahanan 
Masyarakat desa (LKMD) Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

TK Budi Mulyo Waimital memiliki 7 orang pegawai diantaranya 2 orang guru bantu, 4 
orang guru yang berstatus PNS dan 1 orang penjaga sekolah. TK budi mulyo memiliki halaman 
bermain yang dilengkapai dengan alat bermain selain itu juga terdapat 13 ruangan yang berbeda.

Analisis univariat
Pada tahap ini dilakukan deskripsi variabel tunggal (kemadirian anak usia pra sekolah, 

pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pla asuh penelantar) dari siswa-
siswi yang ada di TK Budi Mulyo.

Analisis Bivariat 
1) Hubungan antara pola asuh demokratis dengan kemandirian anak usia pra sekolah

Tabel 4. Hubungan Pola Asuh Demokratis dengan Kemandirian Anak

Pola Asuh Demoktaris
Kemandirian Anak

Jumlah
Sig
(p)
OR

Mandiri Kurang 
Mandiri

n % n % n %
Demokratis 42 93,3 3 6,7 45 100

0,038
8.40

Kurang Demokratis 5 62,5 3 37,5 8 100
Jumlah 47 88,7 6 11,3 53 100

Berdasarkan tabel 4. di atas tentang hubungan pola asuh demokratis dengan kemandirian 
anak pra sekolah diketahui bahwa dari 53 responden (100%) memperlihatkan hasil analisis, 45 
responden mempunyai pola asuh demokratis. pola asuh demokratis  anak yang mandiri 
sebanyak 42 orang (93,3 %) dan pola asuh demokratis anak yang kurang mandiri sebanyak 3 
orang (6,7%). Sedangkan dari 8 responden mempunyai pola asuh kurang demokratis. Pola asuh 
kurang demokratis anak yang mandiri sebanyak 5 orang (62,5%) dan pola asuh kurang 
demokratis anak yang kurang mandiri sebanyak 3 orang (37,5%)
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Hasil uji statistik chi-Square memperlihatkan nilai p = 0,038, untuk Odds Ratio (OR) 8,40 
yang tidak mencakup nilai 1, artinya pola asuh demokratis berhubungan secara signifikan 
dengan kemandirian anak usia pra sekolah, dengan besar resiko 8 kali lebih besar ibu yang 
menerapkan pola asuh demokratis dari pada ibu yang menerapkan pola asuh yang kurang 
demokratis.

2) Hubungan pola asuh otoriter dengan kemandirian anak usia pra sekolah.
Tabel 5.Hubungan Pola Asuh Otoriter dengan Kemandirian Anak

Pola Asuh Otoriter
Kemandirian Anak

Jumlah
Sig
(p)
OR

Mandiri Kurang 
Mandiri

n % n % n %
Otoriter 5 83,3 1 16,7 6 100

0,532
0.59

Kurang Otoriter 42 89,4 5 10,6 47 100
Jumlah 47 88,7 6 11,3 53 100

Berdasarkan tabel 5. di atas tentang hubungan pola asuh demokratis dengan kemandirian 
anak pra sekolah diketahui bahwa dari 53 responden (100%) memperlihatkan hasil analisis, 6 
responden mempunyai pola asuh otoriter. pola asuh otoriter anak yang mandiri sebanyak 5 
orang (83,3 %) dan pola asuh otoriter anak yang kurang mandiri sebanyak 1 orang (16,7%). 
Sedangkan dari 47 responden mempunyai pola asuh kurang otoriter. Pola asuh kurang otoriter 
anak yang mandiri sebanyak 42 orang (89,4 %) dan pola asuh kurang otoriter anak yang kurang 
mandiri sebanyak 5 orang (10,6%).

Hasil uji statistik chi-Square memperlihatkan nilai p = 0,532 untuk Odds Ratio (OR) 0,59 
yang mencakup nilai 1, artinya pola asuh otoriter tidak  berhubungan secara signifikan dengan 
kemandirian anak usia pra sekolah, dengan besar risiko yang sama antara ibu yang menerapkan 
pola asuh otoriter maupun ibu yang menerapkan pola asuh kurang otoriter.

3) Hubungan pola asuh permisif dengan kemandirian anak usia pra sekolah.

Tabel 6 Hubungan Pola Asuh Permisif dengan Kemandirian Anak

Pola Asuh Permisif
Kemandirian Anak

Jumlah
Sig
(p)
OR

Mandiri Kurang 
Mandiri

n % n % n %
Permisif 3 60,0 2 40,0 5 100

0,093
0,13

Kurang Permisif 44 91,7 4 8,3 48 100
Jumlah 47 88,7 6 11,3 53 100

Berdasarkan tabel 6. di atas tentang hubungan pola asuh permisif dengan kemandirian 
anak pra sekolah diketahui bahwa dari 53 responden (100%)  memperlihatkan hasil analisis, 5 
responden mempunyai pola asuh permisif. pola asuh permisif anak yang mandiri sebanyak 3 
orang (60,0 %) dan pola asuh permisif anak yang kurang mandiri sebanyak 2 orang (40,0%). 
Sedangkan dari 48 responden mempunyai pola asuh kurang permisif. Pola asuh kurang permisif 
anak yang mandiri sebanyak 44 orang (91,7 %) dan pola asuh kurang permisif anak yang 
kurang mandiri sebanyak 4 orang (8,3%).

Hasil uji statistik chi-Square memperlihatkan nilai p = 0,093, untuk Odds Ratio (OR) 0,13 
yang mencakup nilai 1, artinya pola asuh permisif tidak berhubungan secara signifikan dengan 
kemandirian anak usia pra sekolah, dengan besar risiko yang sama antara ibu yang menerapkan 
pola asuh permisif maupun ibu yang menerapkan pola asuh kurang permisif.
4) Hubungan pola asuh penelantar dengan kemandirian anak usia pra sekolah.

Tabel 7.Hubungan Pola Asuh Penelantar dengan Kemandirian Anak

Pola Asuh Penelantar
Kemandirian Anak

Jumlah
Sig
(p)Mandiri Kurang 
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Mandiri OR
n % n % n %

Penelantar 1 100,0 0 0 1 100
1,000

-
Kurang Penelantar 46 88,5 6 11,5 52 100

Jumlah 47 88,7 6 11,3 53 100

Berdasarkan table 7. di atas tentang hubungan pola asuh penelantar dengan kemandirian 
anak pra sekolah diketahui bahwa dari 53 responden (100%)  memperlihatkan hasil analisis, 1 
responden mempunyai pola asuh penelantar. pola asuh penelantar anak yang mandiri sebanyak 
1 orang (100,0 %) dan pola asuh penelantar anak yang kurang mandiri tidak ada (00,0%). 
Sedangkan dari 52 responden mempunyai pola asuh kurang penelantar. Pola asuh kurang 
penelantar anak yang mandiri sebanyak 46 orang (88,5 %) dan pola asuh kurang penelantar 
anak yang kurang mandiri sebanyak 6 orang (11,5%).Hasil uji statistik chi-Square 
memperlihatkan nilai p = 1,000, dengan demikian berarti pola asuh penelantar tidak  
berhubungan secara signifikan dengan kemandirian anak usia pra sekolah.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
1) Ada hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis dengan kemandirian anak usia 

prasekolah di TK Budi Mulyo Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian 
Barat, dengan tingkat signifikansi p = 0,038.

2) Tidak hubungan yang signifikan antara pola asuh otoriter dengan kemandirian anak usia 
prasekolah di TK Budi Mulyo Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian 
Barat, dengan tingkat signifikansi p = 0,532.

3) Tidak hubungan yang signifikan antara pola asuh permisif dengan kemandirian anak usia 
prasekolah di TK Budi Mulyo Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian 
Barat, dengan tingkat signifikansi p = 0,093.

4) Tidak hubungan yang signifikan antara pola asuh penelantar dengan kemandirian anak usia 
prasekolah di TK Budi Mulyo Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian 
Barat , dengan tingkat signifikansi p = 1,000.

REFERENSI

Aisya (2010),  Jurnal Medik, Volume 2, Nomor 1. Jakarta.
Arikunto S. 2006. Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:Rineka Cipta.
Baniyah, 2009.Menumbuhkan kemandirian dan Kreativitas Kemandirian Anak Usia 

Prasekolah. http://bandono.web.id/2009/07/03. 
Elsya, 2010.Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Kepribadian 

Anak.http://elsyajjaa.com/2012.
Farid, 2011, Pola Asuh Demokratis http://www.-globia.kesehatan2012
Hagan, 2008.Pengasuhan anak pra sekolah.http://www.media-globia.kesehatan2008
Hidayat A. Aziz Alimul. 2007. Riset Keperawatan Dan Teknik Penulisan Ilmiah. Salemba, 

Jakarta.
Hidayat A. Aziz Alimul. 2008. Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis 

Data.Salemba, Jakarta
Hurlock, 2007.Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi 

5.Penerbit Erlangga. Jakarta.
Husain, 2007. Karakter pola asuh orang tua  www.findarticles.com.
Ira, 2006.Pengaruh pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak – anak.Tersedia dalam 

http://www.radarlamteng.com/mod.Diaskes pada tanggal 23 April 2012.
Julianto, 2007.Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tingkat   Kemandirian Anak.
Junaidi. 2010. Macam – macam Pola Asuh Orang tua. Tersedia dalam 

http://www.scribd.com/doc tua.Diakses pada tanggal 23 April 2012.



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 I. Soamole; hal 164-171

Paper-TKP014- Hubungan Pola Asuh … 171

Munandar (2012), Pola Asuh OtoriterRedaksi Go4HealthyLife.com.
Nursalam. 2003. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan:Pedoman 

Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.
Purwanto, 2010.Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kemandirian Anak Usia Prasekolah 

di TK Ar-Rasyidu Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010.
Setiadi. 2007. Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan. Jogjakarta: Graha ilmu.
Soetjiningsih, 2005.Tumbuh Kembang Anak.Jakarta : EGC.
Sugono, (2008), Kamus Bahasa Indonesia. Kamus pusat bahasa, Jakarta
Sugiono, 2009.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung.Penerbit alfabet
Supartini. 2008. Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak.Jakarta : EGC
Suparyanto. 2011. Gambaran Kemandirian pada Anak Usia 5 Tahun.Tersedia dalam 

http://www.lesprivatcollegium.com diakses pada tanggal 23 April 2012.
Suseno 2009.hubungan pola asuh demokratis  dengan kemandirian anak usia pra sekolah di 

TK Aisyiyah Mendungan Sukoharjo.
Syamsu  (2009). Perlaukuan orang tua /www..com/mo=publisher tanggal 27 september2009.
Theresia.2009. Tinjauan Tentang Pola Asuh Orang Tua.Tersedia dalam 

http://leoginting.blogspot.com/2009/08 Diakses pada tanggal 23 April 2012 
Zeltin, 2012.http://www.infokeluarga.co.id.,2012



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 L.L. Basy; hal 172-178

172 Paper-TKP015- Tingkat Pengetahuan Pasien …

TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN RAWAT JALAN 
TENTANG POLA PENGGUNAAN DAN RESISTENSI ANTIBIOTIKDI 

PUSKESMAS KAIRATU TAHUN 2014

Lukman La Basy
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada

ABSTRAK

Pendahuluan. Penggunaan antibiotik yang 
irasional akan memberikan dampak negatif, 
salah satunya adalah meningkatnya kejadian 
resistensi bakteri terhadap antibiotik.  resistensi 
antimikroba terutama resistensi antibiotik 
merupakan masalah kesehatan masyarakat 
secara global.
Tujuan penelitian. Untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan pasien rawat jalan tentang pola 
penggunaan dan resistensi antibiotik di 
puskesmas kairatu.
Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Kairatu 
Kecamatan  Kairatu, Kabupaten Seram Bagian 
Barat dengan menggunakan Jenis penelitian 
Observasional analitik dengan rancangan 
penelitian cross sectional study
Hasil Penelitian. Didapat hubungan antara 
tingkat pengetahuan pasien rawat jalan tentang 
pola penggunaan antibiotik di puskesmas 
kairatu kategorik lama mengkonsumsi 
antibiotik, konsumsi antibiotik diresepkan oleh 
dokter, konsumsi antibiotik pada saat sakit, 
informasi oleh petugas kesehatan tentang pola 
penggunaan antibiotik adalah signigikandengan 

nilai p value <0,05 ( p = 0,051 dan p = 0,000) 
artinya bahwa responden memiliki tingkat 
pengetahuan yang bermakna terhadap pola 
penggunaan antibiotik. Hubungan antara tingkat 
pengetahuan pasien rawat jalan tentang 
resistensi antibiotik di puskesmas kairatu. pada 
pengetahuan responden dengan kategorik 
kegunaan antibiotik, cara minum, istilah 
resistensi, antibiotik melalui persepan dokter 
tentang pengetahuan resistensi antibiotik adalah 
signigikandengan nilai p value <0,05 (p = 
0.000) dan konsumsi antibiotik tidak dihabiskan 
dengan nilai p value <0,05 (p= 0,027). 
Sedangkan konsumsi antibiotik bahaya 
penggunaan antibiotik berlebihan dan 
menunjukkan nilai yang tidak signifikan dengan 
nilai p value >0,05 (p = 0,152).
Analisis data menggunakan uji Chi-Square pada 
tingkat kepercayaan 95%.
Kesimpulan. Tingkat pengetahuan 
mempengaruhi dan memiliki hubungan dengan 
pola penggunaan dan resistensi antibiotic 
terhadap pemakaiannya. 

Kata Kunci : Pengetahuan, Pola Penggunaan, 
Resistensi, Antibiotik

PENDAHULUAN
Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Paul Ehlrich pada 1910, sampai saat ini masih 

menjadi obat andalan dalam penanganan kasus-kasus penyakit infeksi. Pemakaiannya selama 5 
dekade terakhir mengalami peningkatan yang luar biasa, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia 
tetapi juga menjadi masalah di negara maju seperti Amerika Serikat. The Center for Disease 
Control and Prevention in USA menyebutkan terdapat 50 juta peresepan antibiotik yang tidak 
diperlukan (unnescecery prescribing) dari 150 juta peresepan setiap tahun (Akalin,2002).

Menurut Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, sekitar 92 % masyarakat di 
Indonesia tidak menggunakan antibiotika secara tepat. Ketika digunakan secara tepat, antibiotik 
memberikan manfaat yang tidak perlu diragukan lagi. Namun bila dipakai atau diresepkan 
secara tidak tepat (irrational prescribing) dapat menimbulkan kerugian yang luas dari segi 
kesehatan, ekonomi bahkan untuk generasi mendatang (Kemenkes RI, 2011).

Penggunaan antibiotik yang irasional akan memberikan dampak negatif, salah satunya 
adalah meningkatnya kejadian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Untuk itu penggunaan 
antibiotik yang rasional diharapkan dapat memberikan dampak positif antara lain mengurangi 
morbiditas, mortalitas, kerugian ekonomi, dan mengurangi kejadian resistensi bakteri terhadap 
antibiotik (Ozkurt Z. dkk, 2005 dan Berild D. dkk, 2002).

Masalah resistensi antimikroba terutama resistensi antibiotik merupakan masalah 
kesehatan masyarakat secara global. Penggunaan antimikroba khususnya antibiotik yang tidak 
rasional dan tidak terkendali merupakan sebab utama timbul dan menyebarnya resistensi 
antimikroba secara global, termasuk munculnya mikroba yang multiresisten terhadap 
sekelompok antibiotik terutama di lingkungan rumah sakit (health care associated infection). 
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Malasah yang dihadapi sangat serius dan bila tidak ditanggapi secara sungguh-sungguh, akan 
timbul dampak yang merugikan seperti pada era preantibiotik (WHO, 2004).

METODOLOGI
Jenis penelitian ini adalah penelitian Observasional analitik dengan rancangan penelitian 

cross sectional study yaitu untuk melihat tingkat perbedaan antara variabel independen yaitu 
pengetahuan pasien  dan pola penggunaan antibiotik dan resistensi antibiotik dengan variabel 
dependen.

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Kairatu Kecamatan  Kairatu, Kabupaten Seram 
Bagian Barat pada 18 Juni sampai dengan 20 Juli 2014. Populasi. Populasi dalam penelitian 
adalah semua pasien rawat jalan yang berkunjung ke puskesmas kairatu pada taggal 20 Juni –
10 Juli tahun 2014 yang mendapat terapi antibiotik sebanyak 64 orang. Sampel.Sampel 
penelitian adalah pasien rawat jalan pada puskesmas kairatu yang mendapat terapi antibiotik 
kemudian terpilih menjadi sampel penelitian berjumlah 59 orang, 5 orang di antaranya tidak 
mau menjadi responden.

Pemilihan sampel dilakukan dengan cara Simple Random Sampling, yaitu dengan cara 
mengambil secara acak anggota populasi, karena anggota populasi mempunyai kesempatan 
yang sama untuk terpilih menjadi sample. Dalam penelitian ini penarikan sampel dilakukan 
dengan menggunakan tabel bilangan random atau angka acak. Hal yang dipersiapkan adalah :
1.Membuat list nama-nama pasien yang menjadi populasi penelitian
2.Tabel bilangan Random yang berisi angka angka
3.Tabel tersebut kemudian ditunjuk secara sembarang sampai didapatkan jumlah sampel yang 

diinginkan.

Tahapan Penelitian
1.Tahap persiapan, meliputi: persiapan konsultasi, persiapan instrumen, perbaikan instrumen 

dan penggandaan instrument.
2.Tahapan Pelaksanaan, meliputi :

a.Mengidentifikasi pasien rawat jalan di puskesmas kairatu yang mendapat terapi antibiotic.
b.Kemudian  mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara dan pengisian 

kuesioner yang telah dibuat dan telah di uji validitas dan reabilitasnya terkait dengan pola 
penggunaan dan resistensi antibiotic pada pasien rawat jalan di puskesmas kairatu.

c.Mendokumentasikan dan perifikasi hasil wawancara dan pengisian kuesioner dari 
instrument penelitian

Pengumpulan Data
1.Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan 

responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersedia  (kuesioner). 
2.Data sekunder yaitu data tentang pasien rawat jalan yang diperoleh dari hasil pencatatan dan 

pelaporan  buku register Puskesmas Kairatu tahun 2014.

HASIL PENELITIAN
Analisis Univariat
Pola Penggunaan Antibiotik

Pada analisis univariat untuk distribusi pengetahuan responden tentang pola penggunaan 
antibiotik dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel. Distribusi lamanya konsumsi antibiotik
Lama Konsumsi N %

< 5 Tahun 37 62.7
> 5 Tahun 22 37.3
Jumlah 59 100.0

Sumber : Data primer
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden mengkonsumsi antibiotik 
kurang dari 5 tahun (62,7 %) sedangkan yang mengkonsumsi antibiotik lebih dari 5 tahun (37,3
%).

Tabel. Distribusi konsumsi antibiotik karena diresepkan olah dokter
Diresepkan N %

Ya 47 79.7
Tidak 12 20.3

Jumlah 59 100.0
Sumber : Data primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden mengkonsumsi antibiotik 
jika diresepkan oleh dokter (79,7 %) sedangkan mengkonsumi antibiotik tidak diresepkan oleh 
dokter (20,3 %).

Penggunaan Antibiotik
Tabel. Distribusi mengkonsums antibiotik
Konsumsi N %

Ya 10 16.9
Tidak 49 83.1

Jumlah 59 100.0
Sumber : Data primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa responden mengkonsumsi antibiotik pada saat sakit 
(16,9 %) sedangkan mengkonsumsi antibiotikdalam keadaan tidak sakit (83,1 %).

Tabel. Distribusi peran petugas kesehatan dalam memberikan informasi
Pemberian informasi N %

Ya 48 81.6
Tidak 11 18.4

Jumlah 59 100.0
Sumber : Data primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa petugas kesehatan sebagian besar berperan dalam 
memberikan informasi penggunaan antibiotik kepada responden (81,6%) sedangkan persentase
yang tidak berperan hanya (18,4 %).

Pengetahuan Tentang Penggunaan Antibiotik
Tabel. Distribusi pengetahuan tentang kegunaan antibiotik

Tahu/Tidak Tahu N %
Ya 43 72.9

Tidak 16 27.1
Jumlah 59 100.0

Sumber : Data primer
Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar repsonden mengetahui kegunaan 

antibiotik  (72,9 %) sedangkan yang tidak tahu (27,1 %).

Tabel. Distribusi pengetahuan tentang cara minum antibiotik
Tahu/Tidak Tahu N %

Ya 48 81.4
Tidak 11 18.6

Jumlah 59 100.0
Sumber : Data primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar repsonden mengetahui cara minum 
antibiotik  (81,4 %) sedangkan yang tidak tahu (18,6 %).

Tabel. Distribusi pengetahuan tentang istilah antibiotik
Tahu/Tidak Tahu N %

Ya 15 74.6
Tidak 44 25.4
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Jumlah 59 100.0
Sumber : Data primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar repsonden tidak mengetahui istilah 
antibiotik  (74,6 %) sedangkan yang tahu (25,4 %).

Tabel. Distribusi pengetahuan tentang antibiotikmelalui peresepan oleh dokter
Tahu/Tidak Tahu N %

Ya 47 79.7
Tidak 12 20.3

Jumlah 59 100.0
Sumber : Data primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar repsonden mengetahui bahwa 
antibiotikmelalui peresepan oleh dokter (79,7 %) sedangkan yang tidak tahu (20,3 %).

Tabel. Distribusi pengetahuan tentang bahaya penggunaan antibiotikberlebihan
Tahu/Tidak Tahu N %

Ya 24 40.7
Tidak 35 59.3

Jumlah 59 100.0
Sumber : Data primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar repsonden tidak mengetahui bahaya 
penggunaan antibiotikberlebih (59,3 %) sedangkan yang tahu (40,7 %).

Tabel. Distribusi pengetahuan tentang konsumsi antibiotiktidak dihabiskan
Tahu/Tidak Tahu N %

Ya 21 35.6
Tidak 38 64.4

Jumlah 59 100.0
Sumber : Data primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar repsonden tidak mengetahui 
konsumsi antibiotiktidak dihabiskan (64,4 %) sedangkan yang tahu (35,6 %).

Analisis bivariate
- Pengetahuan Pola Penggunaan Antibiotik

Pada analisis bivariat untuk pengetahuan responden tentang pola penggunaan antibiotik  
dapat dilihat pada tabel di bawah ini antara lain ;

Tabel. Pengetahuan pola penggunaan antibiotik
Lama 
Konsumsi

Konsu
msi 
diresep
kan 
oleh 
dokter

Konsu
msi 
saat 
sakit 

Infor
masi 
petug
as 
keseh
atan

Chi-
Square
df
Asymp
. Sig

3.814
1

0.051

20.763
1

0.000

25.780
1

0.000

23.20
3
1

0.000

Sumber : Data primer

Tabel memperlihatkan hasil analisis chi-Square bahwa pada pengetahuan responden 
dengan kategorik lama mengkonsumsi antibiotik, konnsumsi antibiotik diresepkan oleh dokter, 
konsumsi antibiotik pada saat sakit, informasi oleh petugas kesehatan tentang pola penggunaan 
antibiotik adalah signigikandengan nilai p value <0,05 ( p = 0,051 dan p = 0,000) artinya bahwa 
responden memiliki tingkat pengetahuan yang bermakna terhadap pola penggunaan antibiotik.

Pengetahuan Resistensi Antibiotik
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Pada analisis bivariat untuk pengetahuan responden tentang resistensi antibiotik  dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini antara lain ;

Tabel. Pengetahuan resistensi antibiotik
Kegunaan 
antibiotic

Cara minum 
antibiotik

Istilah 
resisten

si

Melalui 
peresepan

Bahaya 
penggunaan 
berlebihan

Konsumsi 
tidak di 

habiskan
Chi-Square

df
Asymp. Sig

12.356
1

0.000

23.203
1

0.000

14.254
1

0.000

20.763
1

0.000

2.051
1

0.152

4.898
1

0.027
Sumber : Data primer

Tabel memperlihatkan hasil analisis chi-Square bahwa pada pengetahuan responden 
dengan kategorik kegunaan antibiotik, cara minum, istilah resistensi, antibiotik melalui persepan 
dokter tentang pengetahuan resistensi antibiotik adalah signigikandengan nilai p value <0,05 (p 
= 0.000) dan konsumsi antibiotik tidak dihabiskan dengan nilai p value <0,05 (p= 0,027). 

Sedangkan konsumsi antibiotik bahaya penggunaan antibiotik berlebihan dan 
menunjukkan nilai yang tidak signifikan dengan nilai p value >0,05 (p = 0,152).

Artinya bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan yang bermakna terhadap 
kegunaan antibiotik, cara minum, istilah resistensi, antibiotik diresepkan oleh dokter dan 
konsumsi antibiotik tidak dihabiskan tetapi tidak bermakna pada bahaya penggunaan antibiotik 
berlebihan.

PEMBAHASAN
Pada analisis univariat tentang pengetahuan pola penggunaan antibiotik sebagian besar 

responden mengkonsumsi antibiotik kurang dari 5 tahunadalah 62,7% sedangkan yang 
mengkonsumsi antibiotik lebih dari 5 tahunadalah 37,3 % artinya bahwa responden yang 
mengkonsumsi antibiotik kurang dari 5 tahun lebih banyak. 

Responden mengatakan bahwa akan mengkonsumsi antibiotic setelah antibiotik tersebut 
diresepkan oleh dokter hal ini dibuktikan dari hasil uji statistic dimana persentasenya adalah 
79,7 % sedangkan responden yang mengkonsumi antibiotik tanpa diresepkan oleh dokter 20,3 
%. Responden juga mengatakan bahwa mengkonsumsi antibiotik ketika responden tersebut 
sakit (16,9 %) sedangkan mengkonsumsi antibiotikdalam keadaan tidak sakit (83,1 %)
maksudnya adalah konsumsi antibiotik ketika sakit yang membutuhkan penanggulan khusus. 

Dari hasil uji statistik dari pengisian kuesioner oleh responden terlihat bahwa 
memperlihatkan bahwa petugas kesehatan sebagian besar berperan dalam memberikan 
informasi penggunaan antibiotik kepada responden (81,6%) sedangkan persentase yang tidak 
berperan hanya (18,4 %) ini menunjukan peran petugas kesehatan dalam pencegah terjadinya 
resistensi dan pola penggunaan antibiotik baik dalam terapi pada Puskesmas Kairatu sangat 
baik.

Pada analisis univariat tentang pengetahuan resistensi antibiotik memperlihatkan bahwa 
sebagian besar repsonden mengetahui kegunaan antibiotikdengan persentase 72,9 % sedangkan 
yang tidak tahukegunaan antibiotik hanya 27,1 %. Pertanyaan tentang cara minum obat terlihat 
bahwa sebagian besar repsonden mengetahui cara minum antibiotikdengan persentase 81,4% 
sedangkan yang tidak tahucara minum sebesar 18,6 %. Dari hasil uji statistik juga sebagian 
besar repsonden tidak mengetahui istilah antibiotik  (74,6 %) sedangkan yang tahu (25,4 %), hal 
ini menunjukan pengetahuan pasien tentang resistensi masih kurang sehingga menjadi sebuah 
rekomendasi untuk mengsosialisasikan dampak dari resistensi antibiotik. Sebagian besar 
repsonden juga tidak mengetahui bahaya penggunaan antibiotikberlebih (59,3 %) sedangkan 
yang tahu (40,7 %) dan antibiotic melalui peresepan oleh dokter (79,7 %) sedangkan yang tidak 
tahu (20,3 %) sertatidak mengetahui konsumsi antibiotiktidak dihabiskan (64,4 %) sedangkan 
yang tahu (35,6 %).

Pada analisis bivariat dengan menggunkan analisis chi-Square pada pengetahuan pola 
penggunaan antibiotik responden dengan kategorik lama mengkonsumsi antibiotik, konsumsi 
antibiotik diresepkan oleh dokter, konsumsi antibiotik pada saat sakit, informasi oleh petugas 
kesehatan tentang pola penggunaan antibiotik adalah signigikandengan nilai p value <0,05 ( p = 
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0,051 dan p = 0,000) artinya bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan yang bermakna 
terhadap pola penggunaan antibiotik. 

Sedangkan pengetahuan responden  tentang resistensi dengan kategorik kegunaan 
antibiotik, cara minum, istilah resistensi, antibiotik melalui persepan dokter tentang 
pengetahuan resistensi antibiotik adalah signigikandengan nilai p value <0,05 (p = 0.000) dan 
konsumsi antibiotik tidak dihabiskan dengan nilai p value <0,05 (p= 0,027). Sedangkan 
konsumsi antibiotik bahaya penggunaan antibiotik berlebihan dan menunjukkan nilai yang tidak 
signifikan dengan nilai p value >0,05 (p = 0,152).

Responden memiliki tingkat pengetahuan yang bermakna terhadap kegunaan antibiotik, 
cara minum, istilah resistensi, antibiotik diresepkan oleh dokter dan konsumsi antibiotik tidak 
dihabiskan tetapi tidak bermakna pada bahaya penggunaan antibiotik berlebihan.

Pemakaian antibiotik berlebihan atau irasional juga dapat membunuh kuman yang baik 
dan berguna yang ada didalam tubuh kita. Sehingga tempat yang semula ditempati oleh bakteri 
baik ini akan diisi oleh bakteri jahat atau oleh jamur atau disebut "superinfection". Pemberian 
antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan bakteri-bakteri yang tidak terbunuh mengalami 
mutasi dan menjadi kuman yang resisten atau disebut "superbugs". 

Penggunaan antibiotik yang irasional menyebabkan bakteri yang awalnya dapat diobati 
dengan mudah menggunakan jenis antibiotik ringan akan bermutasi dan menjadi kebal, 
sehingga memerlukan jenis antibiotik yang lebih kuat. Bila bakteri ini menyebar ke lingkungan 
sekitar, suatu saat akan tercipta kondisi dimana tidak ada lagi jenis antibiotik yang dapat 
membunuh bakteri yang terus menerus bermutasi ini (Dwiprahasto, 2010).

Pemakaian antibiotik yang tidak berdasarkan ketentuan (petunjuk dokter) menyebabkan 
tidak efektifnya obat tersebut sehingga kemampuan membunuh kuman berkurang atau bahkan 
menimbulkan resistensi. Jadi tingkat pengetahuan mempengaruhi dan memiliki hubungan 
dengan pola penggunaan dan resistensi antibiotik terhadap pemakaiannya (Dwiprahasto, 2010).

KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa :
1) Ada hubungan antarara tingkat pengetahuan pasien rawat jalan tentang pola penggunaan 

antibiotik di puskesmas kairatu kategorik lama mengkonsumsi antibiotik, konsumsi 
antibiotik diresepkan oleh dokter, konsumsi antibiotik pada saat sakit, informasi oleh 
petugas kesehatan tentang pola penggunaan antibiotik adalah signigikandengan nilai p 
value <0,05 ( p = 0,051 dan p = 0,000) artinya bahwa responden memiliki tingkat 
pengetahuan yang bermakna terhadap pola penggunaan antibiotik.

2) Ada hubungan antara tingkat pengetahuan pasien rawat jalan tentang resistensi antibiotik di 
puskesmas kairatu. pada pengetahuan responden dengan kategorik kegunaan antibiotik, 
cara minum, istilah resistensi, antibiotik melalui persepan dokter tentang pengetahuan 
resistensi antibiotik adalah signigikandengan nilai p value <0,05 (p = 0.000) dan konsumsi 
antibiotik tidak dihabiskan dengan nilai p value <0,05 (p= 0,027). Sedangkan konsumsi 
antibiotik bahaya penggunaan antibiotik berlebihan dan menunjukkan nilai yang tidak 
signifikan dengan nilai p value >0,05 (p = 0,152).
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ANALISIS KANDUNGAN MPN COLIFORM FECAL PADA SUMUR GALIAN 
DAN SUMUR BOR DI RT 01 DESA BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU 

KOTA AMBON

Nur Alim Natsir
Dosen Pendidikan Biologi FITK IAIN Ambon

Email: nuralimnatsir@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kandungan MPN Coliform Fecal 
pada air sumur galian dan sumur bor yang 
terdapat di RT 01 Desa Batu Merah Kecamatan 
Sirimau Kota Ambon . Jenis Penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif 
kuantitatif dengan pendekatan laboratorium. 
Data berupa nilai MPN coliform sampel 
dianalisis dengan metode MPN dengan 
menggunakan seri 3-3-3, kemudian dicocokkan 
dengan tabel MPN yang sesuai dengan data 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara deskriptif terlihat adanya kandungan 
coliform air sumur galian dan sumur bor di RT 
01 Desa Batu Merah Ambon cukup tinggi 
dengan nilai coliform untuk air sumur galian 
berkisar antara 210 sel/ml – 1100 sel/ml, 
sedangkan sumur bor berkisar antara 3,6 sel/ml 
– 43 sel/ml. Cemaran coliform ini diduga 
berasal dari rembesan air septic tank yang 
jaraknya cukup dekat dengan sumur sehingga 
mempengaruhi menurunnya kualitas air sumur.
Kata Kunci: MPN, Coliform fecal, Sumur 
Galian dan Sumur Bor

PENDAHULUAN
Latar Belakang 

Pengetahuan mengenai kondisi kualitas perairan danau yang dicerminkan oleh nilai 
konsentrasi beberapa parameter kualitas air, baik secara fisika, kimia maupun secara biologis 
sangat diperlukan dalam merancang pengelolaan dan pengendalian pencemaran perairan. 
Penilaian ini pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan nilai parameter kualitas air dari 
hasil pengukuran di lapangan dengan baku mutu perairan sesuai peruntukannya yang berlaku di 
Indonesia yakni mengacu pada PP RI No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Juliana Silalahi, 2010).

Dengan dibuatnya sumur pada suatu daerah maka akan didapatkan manfaat yang sangat 
besar bagi daerah tersebut juga daerah sekitarnya. Sebagai contoh dengan dibuatnya sumur 
maka air hujan yang jatuh dipermukaan tanah akan masuk kesumur tersebut sehingga laju aliran 
permukaan dapat dikurangi. Hal ini juga sebagai cara untuk menanggulangi bencana erosi, 
karena lapisan tanah yang diatas tidak ikut terbawa aliran air hujan atau aliran permukaan
(Alaert, G. dan Santika, S.S.,2008). Selain dari itu juga diperoleh manfaat lain dari sumur yaitu
sebagian besar masyarakat menggunakan sumur tersebut untuk kepentingan rumah tangga 
seperti untuk minum, masak, mandi, cuci dan kebutuhan lainnya. Biasanya warga membuat 
sumur bor dan sumur galian dengan jarak antara sumur dan savety tank sekitar 35 meter untuk 
jarak sumur galian, sedangkan untuk jarak sumur bor dan savety tank sekitar 9-10 meter. 
Keberadaan Coliform Fecal dalam air dapat menjadi indikator adanya pencemaran air oleh tinja
(Dewi Harjani, 2003). Olehnya itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan 
untuk mengetahu “Analisis Kandungan MPN Coliform Fecal Pada Sumur Galian dan Sumur 
Bor di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon”.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif dengan pendekatan eksperimen laboratorium.

Waktu Dan Tempat Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan dilaboratorium MIPA IAIN Ambon pada tanggal 19 

Juli – 19 September 2014.
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Obyek Penelitian
Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah kandungan MPN coliform fecal pada 

air sumur galian dan air sumur bor dengan menggunakan sampel air sebanyak 100 ml untuk tiap 
sumur.

Alat dan Bahan Penelitian

No. Nama Alat dan Bahan Fungsi

1. Alat Tulis Untuk mencatat hasil dari setiap sampel yang ditemukan.
2. Panci Kukus Untuk sterilisasi alat dan bahan
3. Kompor Hock Media untuk mensterilisasi alat dan bahan
4. Tabung Reaksi Untuk media uji
5. Tabung Durham Untuk mengetahui indikator  suatu bakteri menghasilkan 

gelembung, gas atau tidak 
6. Erlemeyer Untuk memanaskan atau mencampur senyawa kimia. 
7. Batang Pengaduk Alat yang digunakan untuk mengaduk/menghomogenkan 

media
8. Neraca Analitik Untuk menimbang media Lactosa Broth
9. Hot Plate Tempat untuk memanaskan/mencairkan media padat
10. Roll Meter Untuk mengukur jarak sumur
11. Buku metode MPN Sebagai pedoman pada saat penelitian.
12. LaktosaBrooth Medium untuk menumbuhkan bakteri
13. Alkohol Pengawetan sampel
14. Kapas Untuk menutup tabung reaksi
15. Spirtus Sebagai bahan bakar Bunsen
16. Sampel Air dari Sumur 

Galian dan Sumur Bor
Untuk subjek penelitian.

Prosedur Penelitian

Teknik Analisis Data 
Data diperoleh adalah data kuantitatif berupa nilai MPN coliform sampel berdasarkan 

tabel MPN. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Alimudin Ali, 2011)

 tengahn tabungpengencera

1
 MPNTabelDataMPNNilai
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HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kualitas air sumur 
galian dan air sumur bor di Desa Batu Merah Ambon. Sampel air yang diuji terbatas pada RT 
01 dengan mengambil 3 sampel air sumur galian dan 3 sampel air sumur bor. Pengambilan 
sampel didasarkan atas kebutuhan dan ketersediaan waktu, tenaga, dan biaya yang ada. Total 
sumur galian yang ada di RT 01 adalah 10 sumur dan sumur bor adalah 12 sumur. Pengambilan 
sampel air sumur galian dan sumur bor dilakukan secara acak (random) dengan berpatokan 
kepada Arif Furchan (2010) yang menyatakan bahwa pengambilan sampel dalam populasi 
berkisar antara 10%-50%, dan jika populasi jumlah sedikit dan bisa terjangkau secara cepat, 
maka keseluruhan populasi bisa dijadikan sebagai sampel.

Setelah melakukan wawancara langsung dengan pemilik sumur galian dan bor di RT 01 
Desa Batu Merah Ambon, diperoleh data bahwa pada umumnya jarak sumur dengan septik tank
tidak terlalu jauh (sekitar 2 m – 5 m), hal ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas air 
sumur yang ditandai dengan jumlah total coliform yang ada pada sampel air. Berikut disajikan 
tabel tentang perbandingan jumlah MPN coliform pada sampel air sumur galian dengan sumur 
bor pada masing-masing 3 sumur yang diambil secara acak di RT 01 Desa Batu Merh Ambon

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Kandungan MPN Coliform pada Sampel Air Sumur Galian dan Bor di RT 01 
Desa Batu Merah Ambon

Sampling Seri I Seri II Seri III MPN Tabel Nilai MPN Total
SG 1 + + + - + + - + + 3-2-2 = 2,10 2,10 x 102

SG 2 + + + - + + - + + 3-2-2 = 2,10 2,10 x 102

SG 3 + + + + + + - + + 3-3-2 = 11,0 11,0 x 102

SB 1 + + + + - - - - - 3-1-0 = 0,43 0,43 x 102

SB 2 + + - - + - - - - 2-1-0 = 0,15 0,15 x 102

SB 3 + - - - - - - - - 1-0-0 = 0,036 0,036 x 102

Keterangan:
SG = Sumur Galian
SB = Sumur Bor
+ = Hasil pengujian positif tercemar oleh coliform
- = Hasil pengujian negative tidak tercemar oleh coliform

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa nilai total coliform yang paling besar 
ditemukan pada sampel air sumur galian (SG 3) dengan nilai MPN total adalah 11,0 x 102 sel/ml 
atau 1100 sel/ml, sedangkan total coliform yang paling kecil ditemukan pada sampel air sumur 
bor (SB 3) dengan nilai MPN total adalah 0,036 x 102 sel/ml atau 3,6 sel/ml. Data mengenai 
perbedaan nilai total MPN dari masing-masing sampel air sumur galian dan sumur bor dapat 
dilihat pada grafik berikut

Gambar 4.1. Perbandingan Nilai Total Coliform Antara Sumur Galian dengan Sumur Bor di RT 01Desa 
Batu Merah Ambon
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Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut, terlihat bahwa nilai coliform total paling besar 
ditemukan pada sumur galian bila dibandingkan dengan sumur bor, hal ini disebabkan oleh 
kedalaman sumur galian lebih dangkal daripada sumur bor sehingga mudah dirembesi oleh 
cemaran coliform yang berasal dari septik tank atau pada air sungai yang merembes melalui pori 
tanah. Untuk mendukung data pengujian tentang kandungan coliform pada air sumur galian 
dengan sumur bor, berikut disajikan data pendukung tentang pengukuran suhu, pH, DO, dan 
salinitas air sumur galian dan sumur bor yang merupakan indikator tingkat pencemaran fisik 
ataupun kimia air

Tabel 4.2. Parameter Suhu, pH, DO, dan Salinitas Air Sumur Galian dan Sumur Bor di RT 01 Desa Batu  
Merah Ambon

Kode Sampling Suhu pH DO Salinitas (0/00)
SG 1 28 6 18 5
SG 2 29 7 18 0
SG 3 29 7 17,9 0
SB 1 29 7 8,8 0
SB 2 31 6 4,9 12
SB 3 30 8 7,6 8

Keterangan:
SG : Sumur Galian
SB : Sumur Bor

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa suhu air pada sumur galian berkisar 
antara 280C – 290C sedangkan suhu air sumur bor berkisar antara 290C – 310C; pH air sumur 
galian berkisar antara 6 – 7 sedangkan pH air sumur bor berkisar antara 6 – 8; DO air sumur
galian berkisar antara 17, 9 ppm – 18 ppm sedangkan DO air sumur bor berkisar antara 4,9 ppm 
– 8,8 ppm; dan salinitas air sumur galian berkisar antara 00/00 - 50/00 sedangkan salinitas air 
sumur bor berkisar antara 00/00 - 120/00. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan data fisik dan 
kimia air sumur galian dengan sumur bor dapat dilihat pada Grafik 4.2 berikut.

Gambar 4. 2. Hasil Pengukuran Suhu, pH, DO, dan Salinitas Air Sumur Galian dengan Sumur Bor Di RT 
01 Desa Batu Merah Ambon

Berdasarkan Gambar 4.2 tersebut menunjukkan bahwa suhu air pada sumur bor lebih 
tinggi dibandingkan dengan suhu air sumur galian, pH air sumur bor lebih tinggi dibandingkan 
dengan pH air sumur galian, DO air sumur galian lebih tinggi dibandingkan dengan DO air 
sumur bor, dan salinitas air sumur bor lebih tinggi dibandingkan dengan salinitas air sumur 
galian. Selain data tentang cemaran coliform dan data pendukung fisik serta kimia air sumur 
galian dan sumur bor, dalam penelitian ini dilakukan pengujian lanjut tentang jenis bakteri yang 
bersifat pathogen pada sampel air sumur galian dan sumur bor. Data lengkapnya dapat dilihat 
pada Tabel 4.3 berikut
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Tabel 4.3.  Keberadaan Bakteri Patogen pada Sampel Air Sumur Galian dan Bor  di RT 01 Desa Batu 
Merah Ambon

Kode Sampling E. coli Salmonella/Shigela Vibrio
SG 1 - + -
SG 2 - + -
SG 3 + + -
SB 1 - + -
SB 2 - + -
SB - + -

Keterangan:
SG = Sumur Galian
SB = Sumur Bor
+ = Positif mengandung bakteri---
-. = Negatif mengandung bakteri---

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut, diketahui bahwa semua sampel air sumur galian dan 
sumur bor yang diuji positif mengandung bakteri Salmonellah/Shigella yang merupakan bakteri 
pathogen dan penyebab penyakit Typhus, sedangkan untuk bakteri Vibrio, semua sampel air 
yang diuji menunjukkan hasil yang negatif. Pengujian kandungan bakteri E. coli penyebab 
penyakit diare, semuanya negatif kecuali satu sampel yang positif yaitu SG 3. Hal ini 
disebabkan karena sumur galian (SG 3) memiliki jarak septik tank yang paling dekat sumur dan 
kedalaman sumur tidak lebih dari 2 meter, sehingga perembesan air septik tank masuk ke sumur 
lebih mudah dan lebih cepat.

PEMBAHASAN
Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup di seluruh permukaan 

bumi ini, termasuk manusia yang segala aktivitas kehidupannya bergantung kepada air yang 
bersih dan layak konsumsi. Seluruh aktivitas metabolisme sel manusia berlangsung dengan baik 
jika ditunjang oleh ketersediaan cairan tubuh yang baik dan bersih, dan hal ini erat kaitannya 
dengan pola konsumsi manusia akan air yang bersih dan sehat. Air dikelompokan menjad dua 
macam berdasarkan sumbernya yaitu air yang bersumber dari bawah tanah dan bersumber dari 
permukaan atas tanah. Salah satu contoh air yang bersumber dari dalam tanah adalah air sumur 
yang banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan mencuci, mandi, minum, dan 
keperluan lainnya yang berkatan dengan penggunaan air (Nurwina, 2010)

Air sumur banyak dimanfaatkan oleh warga RT 01 Desa Batu Merah Ambon untuk 
keperluan mandi, mencuci, dan ada beberapa warga yang menggunakannya untuk keperluan 
memasak. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa umumnya 
masyarakat menggunakan sumur galian dan sumur bor sebagai sumber air bersih, selain itu ada 
beberapa masyarakat yang sudah menggunakan air PDAM, namun jumlah masih terbatas. 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas air sumur galian dengan sumur bor yang 
didasarkan atas nilai MPN atau nilai total coliform air, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 
rujukan oleh masyarakat RT 01 Desa Batu Merah Ambon dalam memilih air yang sesuai 
dengan standar mutu kelayakan untuk konsumsi atau untuk keperluan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua sampel air sumur galian dan sumur bor 
yang diuji di laboratorium MIPA IAIN Ambon positif mengandung cemaran coliform yang 
ditandai oleh adanya perubahan warna dan munculnya gas pada tabung pengujian. Indikator 
suatu sampel positif mengandung cemaran coliform adalah perubahan warna medium lactose 
brooth, munculnya gas pada tabung, dan munculnya endapan pada bagian dasar tabung. Ketiga 
indikator ini ditemukan pada saat pengujian sampel air sumur galian dan sumur bor yang 
diambil dari RT 01 Desa Batu Merah Ambon, sehingga sampel air tersebut dinyatakan positif 
tecemar oleh coliform.

Cemaran coliform ini diduga bersumber dari perembesan air septik tank yang jaraknya 
tidak terlalu jauh dari sumur atau berasal dari perembesan air sungai Batu Merah yang telah 
tercemar dengan indikator air yang sudah keruh dan berbau. Jumlah coliform paling tinggi 
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diperoleh pada sampel air sumur galian yang berkisar antara 210 sel/ml – 1100 sel/ml dan 
merupakan jumlah yang sangat besar dan dapat mengindikasikan munculnya beberapa jenis 
bakteri pathogen yang berbahaya untuk kesehatan. Jumlah coliform pada sumur bor lebih 
rendah daripada sumur galian yaitu 3,6 sel/ml – 43 sel/ml. Adanya perbedaan jumlah coliform 
antara sumur galian dengan sumur bor disebabkan oleh topografi dari sumur yang berbeda, 
dimana sumur galian memiliki kedalaman yang rendah daripada sumur bor sehingga proses 
peresapan air septik tank atau air sungai yang tercemar lebih cepat bila dibandingkan dengan 
sumur bor yang memiliki kedalaman sampai puluhan meter.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurwanti (2013) yang menyatakan bahwa cemaran 
air sumur oleh coliform tidak terlepas dari proses perembesan air sungai atau septik tank masuk 
kedalam sumur. Sumur dengan kedalaman yang rendah dan tidak tidak dilapisi oleh beton akan 
memudahkan air yang tercemar masuk kedaam sumur dan mencemari sumur, sehingga air 
sumur tidak layak untuk digunakan untuk keperluan mandi ataupun minum. Memperkuat 
dugaan terkait dengan cemaran coliform yang diperoleh pada sampel air sumur galian dan 
sumur bor, maka dilakukan uji penguat dengan melakukan isolasi mikroba pada tabung yang 
positif tercemar oleh coliform pada medium selektif dan hasilnya ditemukan adanya bakteri 
golongan Salmonellah/Shigella pada semua sampel air yang diuji. Hal ini merupakan salah satu 
indikasi bahwa air sumur galian ataupun sumur bor tercemar oleh limbah fecal yang 
kemungkinan terbesaranya bersumber dari septik tank atau sungai yang tercemar oleh tinja.

Selain ditemukan bakteri golongan Salmonella/Shigella, juga ditemukan golongan E. 
coli pada salah satu sumur galian (G 3), sedangkan untuk bakteri dari golongan Vibrio negatif 
untuk semua sampel air sumur yang diuji. Jika melihat nilai total coliform pada sampel air yang 
diuji, maka kami merekomendasikan untuk tidak menggunakan air sumur galian karena jumlah 
cemaran coliformnya lebih tinggi daripada sumur galian, dan jumlah coliform yang tinggi 
merupakan indikator hadirnya mikroba pathogen lainnya yang membahayakan kesehatan. 
Sampel air sumur bor masih aman untuk digunakan, meskipun ditemukan juga coliform dan 
bakteri golongan Salmonella/Shygella namun nilainya masih dibawah ambang batas toleransi (< 
1000 sel/ml) (Anonim, 2013).

Penelitian ini tidak hanya mengungkap data tentang kandungan coliform pada air sumur 
galian dan bor di RT 01 Desa Batu Merah Ambon, namun melakukan pengujian fisik dan kimia 
untuk mendukung pembahasan terkait dengan keberadaan coliform pada sampel air dan 
kelayakan penggunaan air sumur galian dan sumur bor bagi masyarakat RT 01 Desa Batu 
Merah Ambon. Hasil pemeriksaan suhu air sumur galian berkisar antara 280C – 290C sehingga 
dinyatakan aman secara fisik, sedangkan suhu air sumur bor berkisar antara 290C – 310C dan 
dinyatakan juga aman (suhu air yang aman secara fisik adalah memiliki selisih suhu dengan 
suhu lingkungan sebesar 30C). Pengukuran pH pada air sumur dilakukan untuk mengetahui 
derajat keasaman dari air, sebab air yang terlalu asam berbahaya bagi lambung dan merusak 
gigi, sedangkan air yang terlalu basa juga berbahaya bagi kesehatan pencernaan. Air yang baik 
menurut nilai pH nya adalah memiliki interval pH dari 6 – 8. Olehnya itu air sumur galian dan 
bor di RT 01 Desa Batu Merah Ambon jika ditinjau dari nilai pH nya cukup aman untuk 
digunakan. DO menunjukkan kadar oksigen yang terlarut di dalam air dan berkenaan dengan 
aktivitas hidup organisme air. Nilai DO pada sumur galian lebih besar dibandingkan dengan air 
sumur bor, sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas organisme air lebih besar ada sumur galian 
dibandingkan dengan sumur bor. Besarnya nilai DO pada sumur galian karena kedalamannya 
yang rendah dan tidak tertutup, sehingga oksigen masih dapat larut dalam air, sedangkan sumur 
bor sangat dalam dan tertutup sehingga oksigen sangat sulit larut dalam air.

Meskipun secara fisik dan kimia air sumur galian dan sumur bor di RT 01 Desa Batu 
Merah Ambon menunjukan kelayakan untuk penggunaan mandi dan mencuci, namun secara 
mikrobiologi (berdasarkan nilai MPN coliformnya) air tersebut tidak layak untuk keperluan 
mandi dan untuk dikonsumsi karena mikroba/bakteri berbeda dengan benda mati. 1 sel bakteri 
dapat membelah dengan cepat hanya dengan hitungan jam, sehingga sampel apapun yang 
terkontamiasi oleh bakteri, sebaiknya jangan digunakan dengan alasan untuk kesehatan. Air 
yang terkontaminasi oleh bakteri pathogen yang memiliki kemampuan membentuk endospore 
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akan sangat sulit mematikannya, meskipun dengan pemanasan berulang sebab kebanyakan 
bakteri dengan kemampuan tersebut mampu bertahan pada suhu > 1000C.

Air yang  mengandung coliform fecal berarti air tersebut telah tercemar oleh tinja. Tinja 
dari penderita sangat potensial menularkan penyakit yang berhubungan dengan air. Parameter 
biologik atau mikrobiologik lain yang dipakai untuk penentu kualitas adalah hitung koloni 
sebelum disinfeksi harus mencapai < 100 ml atau setelah disinfeksi mencapai < 20 ml pada suhu 
inkubasi 200C dan 360C.

Disinfeksi pada penyediaan bahan baku air minum sangat penting, karena merupakan 
barier terakhir transmisi penyakit “water-borne bacterial and virus”. Klorin dan hipoklorit yang 
sering digunakan untuk keperluan disinfeksi, tetapi dapat juga memakai kloramin, klorin 
dioksida, ozon, dan iradiasi ultraviolet. Proses disinfeksi tergantung dari proses-proses 
pengolahan sebelumnya. Mikroorganisme yang teragregasi dan terabsorpsi oleh bahan-bahan 
partikel sebelumnya sebagian membantu proses disinfeksi. Disinfeksi untuk menghancurkan 
pathogen yang ditularkan lewat air dari bakteri coliform fecal ketika turbiditas lebih besar 
daripada 5 NTU (nephelometric turbidity units). 

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kandungan koliform air sumur 
galian dan sumur bor di RT 01 Desa Batu Merah Ambon cukup tinggi dengan nilai coliform 
untuk air sumur galian berkisar antara 210 sel/ml – 1100 sel/ml, sedangkan sumur bor berkisar 
antara 3,6 sel/ml – 43 sel/ml. Cemaran coliform ini diduga berasal dari rembesan air septik tank
yang jaraknya cukup dekat dengan sumur sehingga mempengaruhi menurunnya kualitas air 
sumur.

Saran/Rekomendasi
1) Diharapkan warga RT 01 Desa Batu Merah Ambon untuk tidak mengkonsumsi air sumur 

galian dan bor, tetapi cukup digunakan saja untuk keperluan mencuci atau menyiram 
tanaman

2) Diharapkan kepada warga RT 01 Desa Batu Merah Ambon untuk menata ulang letak septik 
tank yang terlalu dekat dengan sumur sehingga mempengaruhi menurunnya kualitas air  
sumur

3) Diharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya 
mengkonsmsi air yang tercemar oleh limbah tinja karena dapat mempengaruhi kesehatan

4) Bagi pemerintah yaitu BAPEDALDA, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 
pengembangan instansi terkait untuk pembangunan sarana penyediaan air dan kebijakan 
perlindungan sumber-sumber dan sarana air dengan perbaikan kualitas air dengan 
perbaikan lingkungan.

5) Bagi Dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 
salah satu acuan dalam mengajarkan matakuliah Mikrobiologi dan pengetahuan 
lingkungan, khususnya praktikum yang berkenaan dengan MPN coliform fecal yang 
potensial dalam pencemaran air. 

6) Diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui hubungan tingkat 
kesehatan dengan frekuensi penggunaan air sumur galian dan bor sebagai keperluan untuk 
mandi, mencuci, dan untuk minum

7) Merumuskan rekomendasi strategi pengendalian pencemaran air kepada Pemerintah dalam 
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
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ABSTRAK

Suatu penelitian survey untuk menjelaskan 
kelimpahan dan potensi produksi tumhuhan 
sagu yang tumbuh secara alami dan budidaya 
pada dua kondisi yang berbeda di P. Ambon dan 
Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) P. Seram 
telah dilakukan pada bulan Februari-Juli 2014. 
Wilayah sampel ditetapkan dengan 
menggunakan metode jugdment sampling. 
Pengamatan tumbuhan sagu dilakukan pada 
plot-plot pengamatan yang ditetapkan dengan 
menggunakan metode garis berpetak. Variabel 
sagu yang diamati meliputi jumlah rumpun, 
jumlah individu per rumpun, luas penutupan 
tajuk (aerial coverage), dan frekwensi jenis.  
Analisis data dilakukan untuk mengetahui 
Indeks Nilai Penting (INP). Analisis statistik 
menggunakan software Microsoft Exel, 
Ecological Methodology, dan program 
Biodiversity. Berdasarkan hasil analisis 
diketahui bahwa spesies sagu M. rumphii Mart. 
dan M. sylvestre Mart. merupakan dua spesies 
sagu yang memiliki jumlah populasi paling 
tinggi dan INP paling tinggi mencapai  

141,45%.  INP ini tiga kali lebih besar 
dibandingkan  dengan dua spesies sagu yang 
lain, yakni M. longispinum Mart. dan  M. sagu
Rottb.   Secara ekologi spesies sagu M. rumphii 
dan sylvestre merupakan spesies dominan dalam 
menguasai habitat.Fenomena  ini merupakan 
gambaran umum yang dijumpai pada tipe 
vegetasi yang mengarah kepada kondisi klimaks 
dan stabil.  Hasil perhitungan potensi produksi 
pati sagu di P. Ambon dan Kabupaten Seram 
Bagian Barat P. Seram menunjukkan bahwa 
secara umum tingkat produksi sagu rata-rata 
mencapai 504,79 kg/batang.Terdapat 
kecendurungan tingkat produksi tumbuhan sagu 
di Kabupaten Seram Bagian P. Seram lebih 
tinggi dibandingkan dengan tingkat produksi 
sagu di P. Ambon. Rata-rata tingkat produksi di 
Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 
520,82 kg/, sedangkan tingkat produksi sagu di 
P. Ambon mencapai 488,81 kg/batang. 

Keywords : sagu, struktur populasi, 
kelimpahan, dan potensi produksi. 

PENDAHULUAN
Tumbuhan sagu (Metroxylon spp.) merupakan jenis tumbuhan palem wilayah tropika 

basah dengan potensi terbesar di dunia terdapat di Indonesia, yakni sekitar 50-60 % dari potensi 
sagu dunia yang mencapai dua juta hektar (Flach, 1983; Budianto, 2003; & Suryana, 2007).  
Potensi sagu nasional terbanyak terdapat di Kawasan Timur, terutama Papua dan Maluku, 
mencapai 96 %. Selain itu tumbuhan sagu juga tumbuh di beberapa daerah lain seperti Sulawesi 
Tengah, Selatan, Tenggara, Kalimantan Selatan dan Barat, Jambi, dan Riau.  

Meskipun potensi sagu kita sangat besar, namun pemanfaatannya belum optimal, 
diperkirakan hanya sekitar 15-20 % (Suryana, 2007). Peran pati sagu tidak hanya dapat 
digunakan sebagai bahan pangan, dengan perkembangan teknologi ternyata pati sagu dapat 
dijadikan bahan baku berbagai jenis industri makanan, industri kayu lapis, plastik yang dapat 
diurai mikroba (plastic biodegradable), danberpeluang sebagai bahan baku bio-energi. Di Papua 
New Guinea, telah dilakukan serangkaian penelitian tentang kelayakan produksi etanol pati sagu 
dengan hasil mencapai 0.56 liter/kg (Flach, 1983).  

Di Provinsi Maluku terdapat 5 jenis sagu yaitu sagu tuni (Metroxylon rumphii Mart.), 
sagu molat (M. sagus Rottb.),sagu ihur (M. sylvester Mart.), sagu makanaru (M. longispinum 
Mart.), dan sagu duri rotan (M. microcanthum Mart) (Louhenapessy, 1993 dan 2006). Setiap 
jenis sagu memiliki kemampuan produksi pati yang berbeda. Terdapat jenis sagu yang memiliki 
kemampuan produksi yang tinggi dan ada pula jenis dengan tingkat produksi rendah. 
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa jenis-jenis tumbuhan sagu tersebut tumbuh dalam 
komunitas sagu alami dan komunitas  budidaya. Berdasarkan hasil riset sagu yang dilakukan 
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Botanri(2011a) diketahui bahwa kebanyakan tumbuhan sagu yang tumbuh di Pulau Seram 
berupa sagu yang tumbuh secara alami, sebagian kecil berupa sagu budidaya. Riset ini bertujuan 
untuk menjelaskan kelimpahan tumbuhan sagu dalam dua komunitas dan mengetahui besarnya 
potensi produksi tumbuhan sagu wilayah kontinental di sebagian Pulau Seram dan wilayah 
Pulau kecil Ambon.  

BAHAN DAN METODE 
Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian berlangsung sejak bulan Fvebruari-Juli 2014.berlangsung di kawasan P. 
Ambon untuk mewakili kawasan pulau kecildan sebagian Pulau Seram, tepatnya dalam wilayah 
Kabupaten SBB.

Bahan dan Peralatan Penelitian
Objek yang menjadi bahan penelitian adalah berupa tumbuhan sagu yang tumbuh secara 

alami dan budidaya pada lokasi penelitian. Patok kayu dan tali rafia untuk membuat plot 
pengamatan, kamera untuk pengambilan gambar, set computer, sarana transportasi, dan alat 
tulis.

Tahapan Pelaksanaan Penelitian
Pelaksananan penelitian dilakukan dengan tahapan sebagaimana tersaji dalam Gambar 1. 

Rancangan Penempatan Unit Contoh
Penempatan unit contoh pada setiap lokasi sampel ditentukan dengan menggunakan 

metode garis berpetak (Kusmana, 1997), sebagaimana tersaji dalam gambar 2.

Variabel Pengamatan 
Variabel pengamatan yang akan dilakukan pada tumbuhan sagu meliputi :

1. Jumlah rumpun pada setiap unit contoh, pengamatan dilakukan dengan cara menghitung 
jumlah rumpun setiap jenis sagu.  Satu rumpun dianggap sebagai satu tumbuhan.  

2. Jumlah individu per rumpun, pengamatan akan dilakukan dengan cara menghitung jumlah 
individu per rumpun dengan memisahkan menjadi beberapa stadia pertumbuhan (BPPT 
1982 dalam Haryanto dan Pangloli 1992), yaitu  :
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a.  Semai : tinggi batang bebas daun 0 – 0.5 m
b.  Sapihan : tinggi batang bebas daun 0.5 – 1.5 m
c.  Tihang : tinggi batang bebas daun 1.5 – 5.0 m
d.  Pohon : tinggi batang bebas daun >5.0 m.

3.  Luas penutupan tajuk (aerial coverage),  pengamatan dilakukan dengan cara mengukur 
panjang diameter proyeksi tajuk di permukaan tanah untuk masing-masing jenis sagu.  
Variabel ini diperlukan untuk menentukan dominasi dari setiap jenis sagu.

4.  Frekwensi jenis, pengamatan akan dilakukan pada setiap unit contoh yang berisikan jenis-
jenis sagu.

Analisis Data
Pendekatan analisis dilakukan melalui analisis vegetasi, meliputi : penentuan nilai 

kerapatan mutlak (KM), frekwensi mutlak (FM), dan dominasi mutlak (DM).   Penetapan 
beberapa variabel dengan formula sbb :
KM (i) =  Jumlah individu suatu jenis / Jumlah total luas areal contoh
KR (i) =  (Kerapatan mutlak jenis i) / (Kerapatan total seluruh jenis) x 100%
FM (i) = Jlh petak contoh yg diduduki jenis i  / Jlh banyaknya petak yg dibuat
KR (i) =  (Frekwensi mutlak jenis i) / (Frekwensi total seluruh jenis) x 100 %
DM (i) =  Jumlah penutupan jenis i
DR (i) = (Jlh dominasi jenis i)/(Jlh dominasi seluruh jenis) x 100 %

Untuk menghitung Nilai Penting (NP) setiap spesies digunakan rumus menurut Cox 
(2002) sebagai berikut : INP = Kerapatan Relatif (KRi) + Frekwensi Relatif  (FRi) + Dominasi 
Relatif (DRi).  Analisis vegetasi dilakukan dengan menggunakan software microsoft 
Exel,Ecological Methodology  (Krebs, 2002), dan program Biodiversity.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelimpuhan

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah populasi rumpun sagu dan indeks nilai penting 
empat spesies sagu di P. Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa 
spesies M. rumphii Mart. memiliki jumlah individu paling banyak dan indeks nilai penting 
paling tinggi diantara tiga spesies sagu yang lain, bahkan diantara semua spesies tumbuhan 
dalam komunitas sagu di P. Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Tabel 1).  Tingginya 
populasi spesies sagu M. rumphii Mart. Di kekdua wilayah tersebut memberikan petunjuk 
bahwa spesies sagu tersebut memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap kondisi habitatnya.

Hasil analisis indeks nilai penting (INP) menunjukkan bahwa  M. rumphii Mart. 
merupakan spesies tumbuhan yang memiliki nilai INP paling tinggi melampaui INP spesies 
sagu yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa spesies sagu tersebut memiliki kerapatan,  
dominasi, dan frekwensi yang melampaui spesies sagu yang lain, hal ini dikarenakan INP 
dibangun oleh ketiga parameter tersebut. INP yang tinggi ini juga dijadikan petunjuk bahwa  
sebagian besar  lahan dalam komunitas sagu di P. Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat 
P. Seram ditempati atau dikuasai oleh spesies M.  rumphiiMart. Setelah itu penguasaan ruang 
oleh spesies sagu lain, dan secara berurutan M. sylvestre > M. longispinum > M. sagu.

Secara ekologi nilai penting yang diperlihatkan oleh suatu spesies, merupakan indikasi 
bahwa spesies yang bersangkutan dianggap dominan pada kondisi habitat tersebut, yaitu 
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mempunyai nilai frekwensi, kerapatan, dan dominasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
spesies tumbuhan lain.  M. rumphii Mart. merupakan spesies sagu dengan indeks nilai penting 
paling tinggi, mencapai 141,45 % ditemukan di Kabupaten Seram Bagian Barat P. Seram dan 
117,27 % di P. Ambon. Selain itu M. longispinum Mart. Memiliki INP yang cukup tinggi 
sebesar 101,44%. Sedangkan tumbuhan sagu yang memiliki INP tinggi di P. Ambon yaitu M. 
sylvestre Mart.Sebesar 121,37 %.  Sedangkan spesies sagu M. sagu Rottb.indeks nilai 
pentingnya < 35 %.  Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kemampuan menguasai ruang 
spesies M. rumphii Mart. dua kali lebih besar dibandingkan sagu M. longispinum Mart. dan tiga 
kali lipat dibandingkan dengan spesies sagu M. sagu Rottb.Sedangkan kemampuan menguasai 
ruang spesies M. rumphii Mart. terhadap M. sylvestre Mart. tidak terdadap perbedaan yang 
berarti.

Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa spesies sagu M. mrumphii dan
sylvestre secara ekologi merupakan spesies dominan dalam menguasai habitat. Sedangkan 
spesies tumbuhan lain memiliki nilai INP yang rendah.  Fenomena seperti ini merupakan 
gambaran umum yang dijumpai pada tipe vegetasi yang mengarah kepada kondisi klimaks dan 
stabil.  Menurut Mueller dan Ellenberg (1974 dalam Setiadi 2005) dikemukakan bahwa 
komposisi bervegetasi hutan alami yang telah terbentuk dalam jangka panjang akan 
memperlihatkan fisiognomi, fenologi, dan daya regenerasi yang lambat dan cenderung mantap, 
sehingga dinamika floristik komunitas hutan tidak terlalu nyata dan menyolok.  Dalam konteks 
ini pergantian generasi atau regenerasi spesies seakan-akan tidak tampak, akibatnya jarang 
dijumpai spesies tertentu yang kemudian muncul dominan, karena semua spesies telah 
beradaptasi dalam jangka waktu lama.

Potensi Produksi Sagu
Hasil perhitungan potensi produksi pati sagu di P. Ambon dan Kabupaten Seram Bagian 

Barat P. Seram menunjukkan bahwa secara umum tingkat produksi sagu rata-rata mencapai 
504,79 kg/batang berat basah dengan kadar air sekitar 30%. Terdapat kecendurungan tingkat 
produksi tumbuhan sagu di Kabupaten Seram Bagian P. Seram lebih tinggi dibandingkan 
dengan tingkat produksi sagu di P. Ambon, walaupun perbedaan tingkat produksinya tidak 
terlalu menyolok. Rata-rata tingkat produksi di Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 
520,82 kg/, sedangkan tingkat produksi sagu di P. Ambon mencapai 488,81 kg/batang.  

Kecendurungan tingkat produksi pati sagu di Kabupaten Seram Bagian Barat P. Seram 
yang lebih tinggi ini memberikan petunjuk bahwa kondisi tempat tumbuh sagu di Kabupaten 
Seram Bagian Barat P. Seram relatif lebih baik, antara lain dari sisi kesuburannya.  Hasil 
penelitian Botanri (2010 dan 2011b) terhadap kondisi kesuburan tanah di P. Seram terutama di 
Kabupaten Seram Bagian Barat  menunjukkan bahwa kondisi pH tanah berkisar antara 5.10-
5.33, merupakan kondisi pH tanah yang pada umumnya baik bagi pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman atau tumbuhan, namun sifat-sifat kesuburann tanah yang lain relatif 
rendah, Nitrogen misalnya tidak mencapai satu persen, C/N rssio juga relatif  tinggi, merupakan 
suatu petunjuk bahwa pada kondisi yang demikian proses dekomposisi dan minerasasi unsur 
hara yang terikat secara kimia pada bahan organik relatif sukar direlease unntuk dapat 
dimanfaatkan oleh tanaman.

Demikian pula halnya dengan kondisi Kapasitas Tukar Kation juga rendah tidak 
mencapai 35 %.Menurut Syekhfani (1997) dan Brady (1990) dikemukakan bahwa kondisi KTK 
seperti demikian termasuk dalam kategori rendah dan kurang baik bagi pertumbuhan dan 
poerkembangan untuk kebanyakan tanaman.Meskipun  kondisi kesuburan tanah yang relatif 
rendah  tersebut, tetapi tingkat produksi sagu di Kabupaten Seram Bagian Barat P. Seram 
cenderung lebih tinggi daripada di P.Ambon.  Hal ini dapat disebakna karena dua aspek, yaitu 
1). Kondisi kesuburan tanah di  Kabupaten Seram Bagian Barat P. Seram lebih baik daripada di 
P. Ambon, 2). Daya adaptasi spesies sagu yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Seram 
Bagian Barat P. Seram memiliki daya adapatgasi yang lebih kuat terhadap kondisi yang relatif 
marjinal itu.

Dari sisi besarnya tingkat produksi pati sagu menurut spesies, maka dapat dikatakan 
bahwa tingkat produksi spesies sagu M. rumphii Mart. dan M. sylvestre Mart. relatif memiliki 
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kesamaan, yakni sekitar 700 kg.batang.Kemiripan atau kesamaan tingkat produksi pati sagu ini 
ditemukan pula pada spesies sagu M. longispinum Mart. dan M. sagu Rottb.Sekitar 300 
kg/batang.Dengan  demikian maka dapat dikatakan bahwa, apabila dibandingkan tingkat 
produksi dua jenis sagu yang disebutkan pertama (M. rumphii dan sylvestre) dengan tingkat 
produksi sagu dua spesies sagu yang disebutkan  terakhir, maka tingkat produksi lebih dari dua 
kali lipat perbedaan tingkat produksinya.  

Rendahnya tingkat produksi kedua jenis sagu yang terakhir tersebut diduga berkaitan 
dengan kondisi habitat tempat pertumbuhannya, dimana pada umumnya kedua jenis sagu 
tersebut ditemukan pada kondisi habitat yang relatif tergenang. Pada kondisi habitat  yang 
demikian itu biasanya terjadi cekaman defisit oksigen, dan cekaman ionik oleh unsur Fe dan Al.  
Levitt (1980) mengemukakan bahwa defisit oksigen menyebabkan penyerapan air (water 
uptake) berkurang karena aerase jelek.  Pada tumbuh-tumbuhan yang tergenang daun-daunnya 
mengalami klorosis, dan ketika taraf oksigen berkurang, maka terjadi hambatan dalam proses 
sintesis polisakarida. Dalam kaitan dengan produksi pati sagu, dengan berkurangnya  water 
uptake, maka penyerapan unsur hara ikut terhambat antara lain seperti nitrogen, magnesium, 
dan besi. Fenomena inilah yang menyebabkan daun tampak klorosis, dengan demikian proses  
fotosintesis terhambat, dampaknya adalah penimbunan fotosintat dalam bentuk pati sedikit.  

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian  dapat disimpulkan bahwa tumbuhan sagu dominan yang 

tumbuh dan berkembang di P. Ambon dan Kabupaten SBB didominasi oleh jenis sagu Tuni (M. 
rumphii Mart.) dan Ihur (M. sylvstre Mnart.).  Kedua jenis sagu tersebut juga memiliki kapasitas 
produksi yang tinggi mencapai 700 kg/batang.Sedangkan jenis sagu yang populasinya sangat 
rendah adalah jenis sagu Molat (M. sagu Rottb.), bahkan jenis sagu ini keberadaannya terancam 
kepunahan.Dua spesies jenis sagu yang disebutkan terakhir memiliki kapasitas produksi yang 
rendah, yakni hanya mencapai 300 kg/batang.
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Lampiran
Tabel 1.Kelimpahan Metroxylon spp. di P. Ambon dan Kab. SBB, Maluku

Parameter Kelimpahan Wilayah Sampel Rataan
P. Ambon Kab. SBB

M. rumphii Mart.
Jumlah rumpun/ha 71.53 101.6 86.57
INP (%) Pohon 117.27 124.93 121.1

Tiang 107.56 141.45 124.51

Sapihan 97.93 117.79 107.86

Semai 57.6 94.4 76.00

M. sylvestre Mart.   
Jumlah rumpun/ha 67.36 13.83 40.60
INP (%) Pohon 121.37 23.26 72.32

Tiang 107.56 14.24 60.90

Sapihan 70.83 36.6 53.71

Semai 46.06 36.28 41.17

M. longispinum Mart.   
Jumlah rumpun/ha 8.33 43.09 25.71
INP (%) Pohon 16.91 101.44 59.18

Tiang 17.93 75.5 46.72

Sapihan 31.85 59.71 45.78

Semai 16.28 45.76 31.02
M. sagu Rottb.
Jumlah rumpun/ha 13.19 22.87 24.62
INP (%) Pohon 24.1 33.07 28.59

Tiang 31.69 33.48 32.59

Sapihan 47.78 46.97 47.38

Semai 38.39 30.51 34.45
Keterangan : Mart = Marthius; Rottb = Rottboel; INP = Indeks Nilai Penting;  SBB = Seram Bagian 
Barat. Data hasil penelitian diolah (2014).
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Tabel 2.  Potensi produksi sagu di P. Ambon dan Kabupaten SBB, Maluku

No.      Spesies sagu
Wilayah Sampel

Rataan
P. Ambon SBB

kg/batang
1. M. rumphii 685,50 721,50 703,35
2. M. sylvestre 708,00 726,22 717,11
3. M. longispinum 324,50 287,11 305,81
4. M. sagu 237,22 348,44 292,90

Rataan 488,81 520,82 504,79
Sumber : Hasil penelitian diolah (2014).
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2Universitas Tanjungpura Pontianak
(latupono_unidar@yahoo.com)

ABSTRAK

Penggunaan bahan hayati sebagai amelioran 
tanah untuk meningkatkan produktifitas tanah 
dan tanaman sangat dianjurkan. Bahan organik 
yang digunakan sebaiknya tidak hanya dapat 
memperbaiki sifat fisika, biologi dan kimia 
namun ameliorant tersebut sebaiknya tahan 
lama di dalam tanah. Hal ini untuk mengatasi 
kebutuhan yang makin meningkat dan terus 
menerus akibat bahan organik yang mudah 
mengalami dekomposisi. Limbah sagu berupa 
biochar maupun kompos adalah pembenah 
tanah yang dapat meningkatkan  kesuburan dan 
tahan lama di dalam tanah. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui perubahan pH, KTK, C-
organik, N,P,K tanah setelah perlakuan biochar 
dan kompos dari limbah sagu di tanah masam. 
Penelitian menggunakan rancangan acak 

lengkap faktor tunggal yaitu kombinasi biochar 
dan kompos dengan takaran : Kontrol (K0), 
biochar  (BLS), kompos  (KLS), BK (75:25)%, 
BK (50:50)%, BK (25:75) dengan tiga ulangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi 
biochar dan kompos (50:50%) meningkatkan 
sifat kimia tanah pH dari 4,7 menjadi 5,8, KTK 
cmol(+)/kg tanah 8,22 menjadi 13,81 
cmol(+)/kg, sementara N,P,K peningkatan 
hanya sekitar 20-35% sedangkan untuk C-
organik terjadi peningkatan dari 1,32 
cmol(+)/kg menjadi 3,14 cmol(+)/kg. Artinya
terjadi peningkatan sifat kimia tanah setelah 
aplikasi limbah sagu sebagai amelioran tanah. 
.
Kata kunci: sifat kimia, limbah sagu, 
amelioran, tanah masam

PENDAHULUAN
Penggunaan lahan kering masam merupakan alternatif upaya peningkatan luas areal 

pertanian.  Seiring makin merosotnya luas lahan subur akibat alih fungsi menuntut suatu 
kebijakan penerapan teknologi yang tepat. Dewasa ini pemanfaatan bahan hayati untuk 
meningkatkan produktifitas tanah lebih dianjurkan karena selain meningkatkan kesuburan juga  
merupakan upaya pemulihan tanah akibat penggunaan intensif (Subagyo et al., 2000). Pratek 
aplikasi bahan organik pada lahan pertanian telah lama digunakan dan hasilnya signifikan baik 
terhadap produksi tanaman maupun kesehatan tanah. Kendala yang dihadapi adalah bahan 
organik baik kompos, hijauan, asam-asam organik ini mengalami dekomposisi cepat sehingga 
harus terus menerus diberikan dan jumlah yang selalu meningkat pada periode penanaman 
berikutnya (Jenkinson & Ayanaba, 1977 cit Widowati, 2011; Verheijen et al., 2010; 
Handayanto & Hairiyah, (2007); Handayanto & Sholihah (2010)).

Penelitian terus digalakan untuk mendapatkan bahan organik yang tepat sebagai 
pembenah tanah, sumber nutrisi, tahan lama, ramah lingkungan, in situ dan berkelanjutan. 
Biochar menjawab tujuan tersebut. Biochar telah dimanfaatkan sebagai amelioran tanah karena 
dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Laporan beberapa hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan biochar tahan lama dalam kurun 2-3 dekade biochar masih 
ditemui dalam tanah, sifat resisten ini meningkatkan residu unsur hara setelah panen (Glaser et
al., 2002; Lehmann, 2007; Lehmann & Joseph, 2009). Pemanfaatan biochar telah digunakan 
untuk penyuburan tanah dalam kurun waktu lama ribuan tahun di Amazonia yang dikenal 
dengan terra freta (Glaser et al., 2007). Mutu biochar ditentukan oleh bahan baku dan proses 
pirolis. Biochar dari limbah sagu pirolisis suhu 400-600 °C adalah pembenah tanah yang baik 
karena meiliki permukaan luas (105 m/g), retensi air tinggi di atas (70%), bersifat amorf, adanya 
gugus fungsional aromatik yang membuat biochar stabil dalam tanah (Latuponu, 2013).  
Memiliki pH tinggi (7-8), KTK, C serta mengandung unsur N, P, K, Ca, dan Mg (Latuponu et 
al., 2012). 

Perkembangan limbah sagu dalam pemanfaatanannya sebagai amelioran tanah dapat 
ditemukan dalam bentuk kompos (dekomposisi alami umur minimal 6 bulan), bokasi, dan 
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biochar. Biochar terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman yang teruji 
melalui beberapa tahap percobaan diantaranya: Uji kemampuan ameliorasi pada penelitian 
pelindian (Hasil penelitian HIBAH BERSAING anggaran tahun 2012), pada penelitian ini 
biochar limbah sagu mampu meningkatkan retensi air sekitar 80%, beberapa unsur hara makro 
sekunder (N, P, K) pada Ultisol dapat meningkatkan daya pegang tanah sekitar 66%. Pemgujian 
kemampuan biochar limbah sagu sebagai amelioran tanah, pada percobaan respon tanaman 
jagung dengan beberapa taraf dosis biochar memperlihatkan pertumbuhan tanaman tercukupi 
nutrien (Bantuan HIBAH BERSAING anggaran tahun 2013). Uji Pengaruh pemberian biochar 
terhadap produksi jagung, pada percobaan ini biochar yang digunakan mampu memperbaiki 
sifat kimia dan biologi serta fisik tanah yang ditandai dengan produksi tanaman mencapai 
sekitar 9,5 ton pada kombinasi pemberian biochar dengan pupuk konvensional takaran 50% 
(dari takaran rekomendasi: hasil penelitian HIBAH BERSAING anggaran tahun 2013).

Limbah sagu tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai amelioran tanah, telah banyak 
muncul penelitian yang menggunakan limbah ini diantaranya sebagai media pertumbuhan jamur 
merang, pakan ternak, mulsa, media ulat sagu dan biodisel (bahan baku pencampur BBM). 
Penelitian ini menyoroti limbah sagu dalam bentuk biochar dan kompos (dekomposisi alami 
umur 6 bulan) yang digunakan untuk amelioran pada tanah bereaksi masam. Tujuan penelitian
ini adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan kering sebagai lahan pertanian melalui 
aplikasi biochar dan kompos limbah sagu (kolisa) sebagai amelioran tanah yang murah, insitu, 
ramah lingkungan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN
Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ultisol (tanah masam), biochar 

pirolisis suhu 400°C, kompos limbah sagu dekomposisi alami waktu 6 bulan yang sebelumnya 
telah dikarakterisasi untuk mengetahui sifat-sifat kimia yang sesuai sebagai amelioran tanah. 
Cara dan proses pembuatan dan karakterisasi disesuaikan dengan penelitian sebelumnya (hasil 
penelitian Hibah Bersaing anggaran tahun 2012 dan 2013).

Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap faktor tunggal yaitu kombinasi biochar 
dan kompos dengan takaran : Kontrol (K), biochar 100% (B), kompos 100% (K), BK (75:25)%, 
BK (50:50)%, BK (25:75) dengan tiga ulangan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini: pH 
H2O, metode/alat pH meter 1:25 (Hanudin, 2000), KTK: AAS/NH4OAc 1 N pH 7 (Balittanah, 
2009), N-total: Kjeldahl (Balittanah, 2009), P-total: Spektrofotometer/1 N NH4OAc pH 7
(Hanudin, 2000; Balittanah, 2009), K-total Flamefotometer / 1 N NH4OAc pH 7 (Balittanah, 
2009), C-organik: Destruksi kering (Balittanah, 2009). 

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Uji-F dan dilanjutkan dengan uji beda 
DMRT untuk variabel yang berpengaruh nyata pada taraf ketelitian 95%. Penggunaan 
pengharkatan (Balittanah, 2009) dilakukan untuk memperjelas perbedaan kadar yang umumnya 
pada sifat kimia tanah tertentu nilainya (kadar) kecil tetapi secara kebutuhan adalah cukup untuk 
tanaman. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan pH, KTK, N, P, K, dan C-organik Tanah Akibat Aplikasi Biochar dan 
Kompos setelah Inkubasi dalam Waktu 5 Minggu.

Aplikasi limbah sagu pada Ultisol terjadi perubahan sifat kimia tanah meskipun tidak 
memukau seperti pengapuran maupun pupuk konvensional dalam meningkatkan pH dan unsur 
hara, namun terindikasi amelioran ini cocok untuk tanah bereaksi masam. Hal ini terlihat 
(Gambar 1, 2, 3, 4) peranan bahan organik dapat memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia 
(penyuplai hara) secara lengkap meskipun hanya dalam jumlah yang sedikit. Keunggulan dari 
bahan organik dalam bentuk biochar maupun kompos dari limbah sagu ini menjamin kesesuaian 
struktur tanah untuk pergerakan akar dan menyediakan unsur hara secara perlahan-lahan dan 
stabil. Perubahan kadar beberapa sifat kimia (Gambar 1, 2, 3, 4) terjadi peningkatan setelah 
aplikasi biochar dan kompos. Peningkatan pH tanah sebesar (21,3%), KTK tanah (27-28,3%), 
untuk N terjadi kenaikan sekitar 20 kali nilai N tanah asli sedangkan P, K  maupun C-organik 
terjadi peningkatan sekitar 2-3 kali nilai pada tanah sebelum perlakuan.
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Gambar 1. Perubahan pH tanah akibat pemberian biochar dan kompos

Aplikasi biochar meski secara statistik peningkatan pH tidak berbeda nyata namun
signifikan meningkatkan nilai pH maupun KTK tanah, (Gambar 1 & 2)  yang mempengaruhi 
retensi hara dan memainkan peran kunci dalam berbagai proses biokimia tanah, terutama pada 
siklus hara (Liang et al., 2006). Bukti menunjukkan bahwa dinamika hara tanah dapat secara 
signifikan dipengaruhi oleh karbon hitam (biochar) (Glaser et al., 2001; Lehmann et al., 2003)
tanah yang kandungan biochar tinggi mampu menjaga ketersediaan kation basa (Lima et al., 
2002), mengurangi kehilangan N oleh pelindian (Steiner et al., 2008; Lehmann et al., 2011; 
Laird et al., 2010). 

Gambar 2. Perubahan KTK tanah akibat pemberian biochar dan kompos

Aplikasi biochar ke tanah dapat meningkatkan N (Gambar 3) terbukti efisien 
mempertahankan amonium (NH4

+) melalui pertukaran kation (Liang et al., 2006) dan biochar 
segar yang diberikan ke tanah dapat  mempertahankan anion seperti nitrat (NO3

-) (Cheng et al.,
2008). Menurut Gundale & Deluca, (2006); Kharu et al. (2011) meningkatnya kandungan N-
total tanah terjadi karena meningkatnya proses mineralisasi sebagai akibat aktivitas mikroba 
tanah yang tinggi. Kondisi kemasaman tanah yang tinggi seperti Ultisol akan menurunkan 
aktivitas mikroba tanah akibatnya mineralisasi menurun, imobilisasi N yang pada gilirannya 
tidak tersedia bagi tanaman. Zhang et al, (2012) menyatakan bahwa, penambahan biochar 
sebagai amelioran tanah selain meningkatkan N total juga meningkatkan pH.  

Meningkatnya pH tanah menunjang proses mineralisasi N dalam tanah. Merkipun 
kompos limbah sagu cepat terdekomposisi di dalam tanah namun aplikasi bersamaan dengan 
biochar sehingga tetap nutrien tanaman tercukupi. Sifat khas biochar adalah tahan terhadap 
perombakan mikroorganisme  tanah sehingga lebih stabil, akibatnya dapat mempertahankan 
kondisi pH tanah dalam waktu yang lama dengan demikian dapat meningkatkan mineralisasi, N 
akan perlahan-lahan dilepas kemudian tersedia untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat 
mengurangi kehilangan N tersedia karena denitrifikasi, penguapan sebagai N2O dan 
meningkatkan hasil panen. 

Peningkatan kandungan P tanah (Gambar 3) dipengaruhi oleh bahan organik yang 
digunakan. Mutu bahan organik akan menunjang mekanisme biokimia yang berlangsung di 
dalam tanah  peristiwa biokimia selain mineralisasi dari karbon pada kompos maupun biochar 
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adalah kemampuan kompleksasi dengan logam, seperti dengan Fe dan Al di tanah dengan 
demikian P tersedia bagi tanaman. Menurunnya fiksasi Al-P, dan Fe-P dipengaruhi oleh pH 
tanah. aplikasi biochar dan kompos limbah sagu meningkatkan pH dari 4,7 menjadi sekitan 5,8 
pada kondisi kemasaman tanah seperti ini mampu menjamin pertumbuhan tanaman. 
Peningkatan pH dan penurunan fiksasi P dapat terjadi karena peranan kompos dan biochar.
Meskipun biochar memiliki struktur kimia C sangat aromatik (Schmidt & Noack, 2000), namun 
kemungkinan oksidasi abiotik, oksidasi mikroba, dan pembentukan gugus fungsional pada 
permukaan partikel C negatif tidak dapat dibaikan (Schmidt et al., 2002). Dengan demikian 
kompleksasi terus berlangsung karena biochar stabil di dalam tanah. Kombinasi kedua bahan 
organik (biochar & kompos) dengan peranan berbeda biochar sebagai amelioran sedangkan 
kompos sebagai suplai hara. Peluang permukaan biochar mengalami oksidasi dapat terjadi 
tergantung bahan baku dan proses pirolisis. Oksidasi permukaan biochar ini yang berperan 
meningkatkan pH, KTK tanah dan mekanisme tranformasi hara terutama N dan P dalam tanah 
(Liang et al., 2006). 

Gambar 3. Perubahan N, P, K tanah akibat pemberian biochar dan kompos

Kandungan K tanah setelah aplikasi biochar dan kompos terjadi perubahan nilai menjadi 
lebih tinggi dibanding tanah kontrol. Hal ini selain dipasok oleh kompos juga atas peran 
biochar, masing-masing biochar: pH tinggi sekitar 9,7 dan nilai KTK mencapai 28 cmol(+)/kg; 
kompos: pH 6,6, KTK sebesar 49,79 cmol(+)/kg (Latuponu et al., 2012).  Berdasarkan 
komposisi sifat kimia maupun peranan gugus fungsional kaboksilat dan aromatik (Latuponu et 
al., 2013) amelioran biochar maupun kolisa meningkatkan muatan negatif tanah sehingga 
kandungan K lebih tinggi dibanding pada tanah tanpa perlakuan. Kandungan K tanah pada 
kontrol dan perlakuan lebih rendah. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh pelepasan (pencucian) 
hara K pada tanah tanpa amelioran ini tidak terkendali. 

Gambar 4. Perubahan C-organik tanah akibat pemberian biochar dan kompos
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Kandungan C-organik umumnya tidak dipengaruhi langsung oleh adanya input baik 
bahan organik maupun pupuk konvensional. Berbagai laporan penelitian menyatakan bahwa 
penambahan bahan organik tidak meningkatkan kandungan C-organik secara langsung. Namun 
kadar C-organik akan meningkat di dalam tanah diduga setelah interaksi bahan organik dengan 
berbagai konstituen tanah lainnya berlangsung secara rumit yang menyebabkan adanya 
peningkatan kadar C-organik tanah. Hasil penelitian (Gambar 4) menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan C-organik dari 1,5 menjadi 3,64 cmol(+)/kg, artinya penambahan kombinsai 
biochar maupun kompos sesuai sehingga dinamika reaksi hara dalam tanah berlangsung dengan 
lancar. Peningkatan ini diduga akibat kandungan karbon pada kompos sekitar 30%  dan biochar 
sekitar 48% dari limbah sagu (Latuponu et al., 2014). Kadar karbon pada kedua bahan ini 
berharkat tinggi-sangat tinggi (SNI, 1995; Firman et al.2004; Lehman, 2007) sesuai untuk tanah 
masam.

KESIMPULAN
Pemberian kombinasi kompos dan biochar limbah sagu meningkatkan kesuburan tanah. 

Perlakuan biochar dan kompos limbah sagu pada perbandingan (BK 50:50%) dari takaran 6 ton 
per hektar merupkan takaran yang tinggi meningkatkan pH tanah (5,8), KTK (14,64 
cmol(+)/kg), unsur hara N-total (3,44%), P-total (488,56 ppm), K-total (3,88 cmol(+)/kg), dan 
C-organik tanah sebesar (3,64 %).
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ABSTRAK

Kayu akan mengalami deformasi sampai 
mengalami kerusakan saat diberi beban. 
Batas dimana kayu mengalami perubahan 
bentuk tetapi tidak merusak struktur kayu 
dinamakan batas plastis. Penelitian ini 
dilakukan untuk melihat pengaruh berat 
jenis saat kayu diberi beban pada arah 
tangensial. Kayu Samama pada kondisi 
basah (baru ditebang), kering udara dan 
kering tanur pada berbagai posisi didalam 

batang diberi pembebanan untuk melihat 
proses deformasinya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kayu Samama mampu 
menerima beban pada batas plastis sampai 
ketebalannya berubah dari 52-80% dimana 
korelasi antara berat jenis dengan maximum 
strain sangat tinggi. 

Kata kunci : stress strain, samama, berat 
jenis. 

PENDAHULUAN
Kayu Samama merupakan salah satu tumbuhan pioneer endemik Sulawesi dan Maluku 

yang memiliki riap diameter 5-7 cm per tahun. Sifat dasar yang pernah diteliti adalah kayu 
Samama memiliki berat jenis 0,41, modulus elastisitas (MOE) 48.750, modulus of rupture 
(MOR) 560 kg cm-2, keteguhan tekan 293 kg cm-2 dan keteguhan tarik 842 kg cm-2. Dengan 
sifat-sifat tersebut, jika digolongkan dalam kriteria PKKI NI5-1961, maka kayu Samama
termasuk dalam kelas kuat III dan IV(Cahyono et al. 2012).

Kayu Samama telah banyak digunakan secara lokal di Maluku, namun dengan kelas 
kuatnya yang rendah, maka belum bisa menggantikan kayu kelas kuat yang lebih baik. Padahal 
disisi lain, kebutuhan kayu dengan kualitas baik semakin sulit dipenuhi dan kalaupun ada 
harganya semakin mahal. Dengan rekayasa teknologi kayu, maka kayu Samama dapat 
ditingkatkan kelas kuatnya menjadi setingkat lebih baik dengan harga yang bersaing dengan 
kayu kelas tinggi. Salah satu solusi teknologi yang dapat digunakan adalah pemadatan 
(staypack).

Kayu dengan berat jenis rendah relatif mudah untuk dipadatkan karena berdinding sel 
tipis sehingga kurang mampu menahan beban (Kutnar dan Šernek 2007). (Amin dan Dwianto 
2006) menambahkan bahwa manfaat produk pemadatan cocok untuk lantai, furniture, bahan 
interior, bahan komposit keteknikan dan surface densified wood. Selanjutnya (Amin et al. 2004)
mengemukakan bahwa pemadatan sebesar 33% terhadap kayu Randu, Jengkol, Manii, Mindi, 
Angsana dan Mangga mampu meningkatkan kerapatan sebesar 35,72%; MOE 80,07%; dan 
MOR 66,40% dari nilai awalnya.

Tingkat pemadatan yang optimal dilakukan berdasarkan kurva stress-strain kayu. Kurva 
stress-strain pada kayu mempunyai zonasi yaitu wilayah elastis (elastic region) di bagian awal, 
lalu diikuti dengan wilayah plastis (collapse dominan region), dan kemudian meningkat dengan 
sangat tajam (post collapse region) yang menunjukkan bahwa dinding sel kayu telah mengalami 
tegangan maksimum atau mengalami kerusakan (Shams et al. 2004). Penelitian tentang hal ini 
sudah banyak dilakukan, antara lain oleh (Ellis dan Steiner 2002), tetapi tidak dihubungkan 
dengan distribusi berat jenisnya. Sedangkan (Hartono 2012) melakukannya pada batang kelapa 
sawit. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi berat jenis pada berbagai posisi di 
dalam kayu dan kurva stress-strain untuk menentukan tingkat pemadatan optimal terhadap kayu 
Samama. Tujuannya adalah mendapatkan hubungan antara distribusi berat jenis dengan tingkat 
pemadatan optimal Kayu Samama. 

METODOLOGI
Kayu Samama berasal dari Desa Saleman Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku 

Tengah. Diameter kayu ± 40 cm dengan ketinggian bebas cabang 13 meter. Bagian bawah kayu 
diambil dengan jarak 50 cm dari permukaan tanah berbentuk disk dengan lebar 13 cm. Bagian 
tengah dan ujung diambil dengan jarak masing-masing 6 meter dari posisi pengambilan disk 
kayu bagian bawah. Selengkapnya disajikan pada Gambar 1. 

Gambar 1 Pembagian batang secara vertikal

Contoh uji stress strain  dan berat jenis berukuran 2 x 2 x 2 cm diambil dari posisi bagian 
luar batang berurutan ke bagian luar ke arah empulur. Jumlah sampel disesuaikan dengan 
diameter disk bagian pangkal, tengah dan ujung. Selengkapnya disajikan pada Gambar 2.

Keterangan : A = Contoh uji kerapatan/berat jenis
B = Contoh uji stress strain 
C = Contoh uji stress strain kering udara
D = Contoh uji stress strain kering tanur

Gambar 2 Pembagian batang secara horisontal

Pengujian stress strain dilakukan pada tiga kondisi, yaitu kondisi basah, kondisi kering 
udara dan kering tanur. Kondisi basah basah yaitu pada saat kayu segar setelah ditebang. 
Kondisi kering udara didapatkan setelah contoh uji diangin-anginkan dengan kipas angin selama 
2 minggu (kadar air berkisar 15-18%). Sedangkan kondisi kering tanur didapatkan setelah 
contoh uji dioven pada suhu 103oC selama 48 jam. Berat jenis didapatkan dari perbandingan 
berat kering tanur contoh uji dibagi dengan volume kering udara.
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Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kayu Samama. Alat-alat yang 

digunakan adalah gergaji, oven, kipas angin, bak perendaman, vakum, caliper, desikator, 
timbangan digital, cutter, mikroskop, dan Universal Testing Machine (UTM).

Prosedur Analisis Data
Keeratan hubungan antara Berat jenis dan posisi pohon didekati dengan model 

pertumbuhan Malthus (Bahtiar dan Darwis 2014). Hal ini didasarkan karena Berat jenis
mengikuti proses pertumbuhan pohon, dimana pohon yang masih  muda memiliki berat jenis
yang rendah dan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya umur pohon. 

Dasar teorinya adalah kurva pertumbuhan Malthus (Persamaan 1) :

= aN (1)

Persamaan parametrik (Persamaan 1) diubah menjadi persamaan eksponensial menjadi 
(Persamaan 2):

N = N e (2)

Kurva pertumbuhan (Persamaan 1 dan 2) akan terus naik sampai tanpa batas. Kondisi ini 
tidak rasional, karena pertumbuhan selalau dibatasi oleh genetik, kapasitas lingkungan, 
kerapatan populasi. Interaksi dari ketiga komponen tersebut menghasilkan penurunan 
pertumbuhan sampai parameter pertumbuhan maksimal tercapai.  Parameter tersebut 
dinotasikan dengan garis asimtot (K) pada kurva pertumbuhan. Verhulst-Pearl memodifikasi 
persamaan maltus dengan fungsi linear menjadi Persamaan 3:

= N(a + bN); a>0 dan b£0 (3)

Parameter pertumbuhan maksimum (K) tercapai jika turunan pertama kurva pertumbuhan 
memiliki nilai 0. K adalah garis asimtot: 

= K(a + bK) = 0 (4)

K = − (5)

Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan beberapa kasus, persamaan pertumbuhan 
eksponensial dapat dimodifikasi dengan persamaan nonlinear. Bentuk umum modifikasi 
nonlinear pada model eksponensial disajikan pada persamaan 6:

= N f(N) (6)

Bentuk umum modifikasi nonlinear pada model eksponensial disajikan pada persamaan 7:

= N f(N) (7)

Fungsi f(N) akan disubstitusi dengan Persamaan logaritma, sehingga akan didapatkan 
Persamaan 8.

= N (aln (N)+ b) (8)
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Sementara itu untuk melihat korelasi hubungan antara Berat jenis dan maximum strain
dilakukan dengan analisis regresi linear (Gaspersz 1991).

HASIL DAN PEMMBAHASAN
Distribusi Berat Jenis (BJ) Kayu Samama

BJ kayu Samama pada bagian bawah berkisar antara 0,32 – 0,51dengan rataan sebesar 
0,43. Sementara itu rataan berat jenis pada bagian tengah dan ujung sebesar 0,42. Selengkapnya 
disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Berat jenis kayu Samama pada berbagai segmen horisontal dan vertikal

Dari Gambar 3 terlihat bahwa kayu Samama bagian bawah, tengah dan ujung, memiliki  
pola distribusi berat jenis yang sama. BJnya semakin berkurang ke arah empulur. Variasi 
pengurangannya tidak terlalu besar, hanya berkisar 0,13 pada bagian ujung dan 0,18 pada 
bagian pangkal. Sedangkan selisih pada bagian tengah sebesar 0,16. Sementara itu pengurangan 
rata-rata BJ dari bagian bawah ke arah tengah sebesar 0,01, sedangkan dari bagian tengah ke 
bagian ujung tidak ada perbedaan. 

Model hubungan antara berat jenis dengan segmentasi kayu Samama didekati dengan 
model sigmoid yang dimodifikasi dengan fungsi logaritma (Bahtiar dan Darwis 2014). 
Dasarnya adalah proses pertumbuhan sel penyusun kayu akan yang mengalami proses 
pertumbuhan yang signifikan di awal pertumbuhan dan cenderung stabil pada titik tertentu. 
Hasil modelnya disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Model hubungan antara segmentasi kayu samama dengan berat jenis berdasarkan pengepasan 
dengan kurva sigmoid termodifikasi.

No. Bagian Pohon Persamaan R2

1. Pangkal ))(0655,00137,0( ttttt SLnSSS  0,98

2. Tengah ))(2052,00131,0( ttttt SLnSSS  0,95

3. Ujung ))(3601,02639,0( ttttt SLnSSS  0,99

Kurva Stress Strain
Jika kayu diberi beban, maka kayu akan mengalami perubahan bentuk (deformasi). 

Pada wilayah elastis, apabila kayu diberi beban dan kemudian beban dilepaskan, maka kayu 
akan kembali ke bentuk semula. Pada wilayah plastis, apabila kayu diberi beban dan kemudian 
beban dilepaskan, maka kayu akan mengalami perubahan bentuk yang tetap, meskipun belum 
mengalami kerusakan (Panshin & de Zeeuw 1980). Jika dihubungkan dengan proses pemadatan, 
maka pemadatan dilakukan pada wilayah plastis ini agar pemadatannya maksimal, namun kayu 
belum mengalami kerusakan. 

Tingkat optimum pemadatan dinyatakan dengan maximum stress (MS), yaitu kondisi 
dimana kayu masih dalam wilayah plastis saat pembebanan. Arah pembebanan pada penelitian 
ini adalah arah tangensial. Hasilnya menunjukkan bahwa pada kondisi basah nilai MS lebih 
kecil dibandingkan dengan saat kering udara (KU) maupun kering tanur (KT) (Gambar 4). Hal 
ini konsisten untuk bagian pangkal, tengah maupun ujung. Secara umum, nilai MS tertingi 
adalah pada kondisi kering udara. Sementara itu jika dibandingkan antar perlakuan, maka MS 
tertinggi pada saat basah, dan terendah saat KT. 
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Bawah (B) Bawah (KU) Bawah (KT)

Tengah (B) Tengah (KU) Tengah (KT)

Ujung (B) Ujung (KU) Ujung (KT)
Gambar 4 Kurva stress-strain kayu Samama pada berbagai kondisi pengujian, Basah (B), 

Kering udara (KU)  dan kering tanur (KT).

Hubungan antara Berat Jenis dan Maximum Strain (MS)
Tabel 2 menunjukkan persamaan regresi antara BJ dan MS. Terlihat bahwa hubungan 

antara BJ dan MS sangat erat, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R2) diatas 
0,9. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembebanan arah tangensial, BJ memberikan 
kontribusi yang baik terhadap nilai MS. Faktor BJ merupakan faktor penting dalam proses 
rekayasa teknologi pemadatan, semakin kecil BJ, maka semakin besar nilai MS (Panshin dan 
Zeeuw 1980, Ellis dan Steiner 2002, Hartono 2012).

Tabel 2. Hubugan antara BJ dan MS
Kondisi Pengujian Posisi dalam pohon Persamaan regresi R2

Basah Bawah Y=-139,7x+120,8 0,90
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Tengah Y=-173,0x+147,3 0,94

Ujung Y=-83,83x+114,6 0,99

Kering udara Bawah Y=-42,41x+96,61 0,95

Tengah Y=-36,37x+94,95 0,91

Ujung Y=-105,3x+119,6 0,92

Kering tanur Bawah Y=-73,61x+104,4 0,97

Tengah Y=-35,34x+92,72 0,97

Ujung Y=-59,53x+100,6 0,98

KESIMPULAN DAN SARAN
BJ kayu Samama kecil di bagian empulur dan semakin besar di dekat kulit. Bagian 

bawah kayu Samama memiliki berat jenis yang lebih besar dibandingkan dengan bagian tengah 
dan ujung. Korelasi yang tinggi dari hasil persamaan eksponensial termodifikasi logaritma 
menunjukkan bahwa berat jenis kayu Samama dipengaruhi oleh posisi di dalam batang, baik 
horisontal maupun vertikal. Hasil yang kurang lebih sama juga terjadi pada MS. Berat jenis 
merupakan faktor dominan yang menentukan nilai MS, hal ini dibuktikan dengan persamaan 
regresi antara BJ dan MS yang memiliki nilai R2 lebih dari 90%. 

Sesuai dengan hasil peneltian ini, maka kayu Samama dapat di kompressi dengan baik 
pada tingkat kompresi 52 sampai 81%. Tentunya perlu diperhatikan posisi pengambilan sampel 
dalam batang, maupun proses perlakuan pendahuluannya.
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ABSTRAK

Pemanfaatan bahan pangkasan daun gamal
sebagai bahan organik dapat membantu dalam 
memperbaiki pertumbuhan dan produksi 
tanaman di lahan kering. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan pengaruh aplikasi 
bahan organik daun gamal dalam memperbaiki
tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman 
jagung manis dan menentukan taraf dosis 
optimal untuk mendapatkan pertumbuhan dan 
produksi   jagung yang maksimal. Penelitian 
dilakukan di Kec. Salahutu Kab. Maluku 
Tengah Prov. Maluku, berlangsung pada bulan 
Maret-Agustus 2014.  Bahan yang digunakan 
meliputi daun gamal, benih jagung, tanah,  dan 
polibag.  Alat yang digunakan, yaitu pacul,
giter, timbangan analitik, kamera, set komputer, 
dan alat tulis-menulis. Penelitian menggunakan 
Rancangan Acak kelompok (RAK). Dosis 
bahan organik daun gamal  terdiri dari: D0 = 
Kontrol (tanpa pemberian bahan organik); D1 = 
Dosis bahan organik 30 gr/tan;  D2 = Dosis 

bahan Organik 60 gr/tan; D3 = Dosis bahan 
Organik 90 gr /tan, perlakuan menggunakan 3 
ulangan, sehingga jumlah satuan percobaan 
sebanyak 4 x 3 = 12 satuan. Variabel yang 
diamati meliputi  tinggi tanaman, jumlah daun, 
luuas daun, dan berat buah segar.  Analsisi data 
menggunakan software statistika MINITAB ver. 
14.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perlakuan bahan organik daun gamal berperan 
penting dalam perbaikan pertumbuhan dan
produksi tanaman jagung manis. Hasil analisis 
regresi menunjukkan bahwa taraf dosis bahan 
organik optimal untuk pertumbuhan tanaman 
jagung dicapai pada taraf sekitar 68,3 gr/tan. 
Sedangkan untuk variabel produksi dicapai pada 
taraf dosis 56,8 gr/tan dengan tingkat produksi 
tertinggi sedbesar 284,33 gr/buah.

Keywords : gamal, bahan organik,
pertumbuhan, produksi, dan jagung manis.

PENDAHULUAN
Pada umumnya lahan pertanian di Indonesia, baik lahan sawah maupun lahan kering

mempunyai kandungan bahan organik yang rendah (<2%). Rendahnya kandungan bahan
organik tanah dan intensifnya penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian telah
menyebabkan mutu fisik dan kimiawi tanah menurun.  Fenomena ini oleh orang awam sering 
disebut sebagai gejala tanah sakit atau kelelahan lahan (land fatigue) (Pirngadi, 2009).

Penambahan bahan organik ke dalam tanah diyakini dapat memperbaiki sifat fisik, kimia
dan biologi tanah (Atmojo, 2003). Disebutkan lebih lanjut bahwa bahan organik tidak mutlak
dibutuhkan di dalam nutrisi tanaman, tetapi untuk nutrisi tanaman yang efisien, peranannya
tidak boleh ditawar lagi. Peranan kimia di dalam menyediakan N, P, dan S untuk tanaman,
peranan biologis dalam mempengaruhi aktifitas organisme mikroflora dan mikrofauna, serta
peranan fisik di dalam mempengaruhi struktur tanah (Yuwono, 2008).

Penerapan praktek pertanian secara intensif telah berakibat pada berkurangnya materi 
organik, tanah menjadi keras, kurangnya porositas tanah, rendahnya nilai tukar ion tanah,
rendahnya daya ikat air, rendahnya populasi dan ativitas mikroba, dan secara keseluruhan
berakibat rendahnya tingkat kesuburan tanah (Stoate et al., 2001 dalam Aryantha, 2002). 
Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya proses serapan akar terhadap air dan hara yang 
terlarut sehingga keberadaan hara dalam jumlah rendah tidak dapat diambil oleh akar secara
optimal.

Pada umumnya di dalam masyarakat terdapat berbagai jenis bahan pangkasan, satu
diantara jenis bahan pangkasan yang dapat digunakan yaitu bahan pangkasan dari jenis pohon 
gamal (Gliricidia sp). Jenis bahan pangkasan ini banyak ditemukan pada berbagai tempat yang 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk menyuburkan tanah pertanian. Dalam sistem 
pertanian lahan kering, para petani banyak mengembangkan jenis komoditas adaptif dengan  
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lahan tersebut seperti jagung, kedelei, kacang tanah dan sebagainya. Pengembangan tanaman 
jagung (Zea mays L) di Indonesia sebagai pangan sumber karbohidrat menempati urutan kedua  
setelah beras.  Dalam kaitan itu, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 
perbaikan pertumbuhan dan tingkat  produksi tanaman jagung manis yang maksimal pada taraf 
dosis bahan organik daun gamal optimal.

BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku 
Tengah Provinsi Maluku. Penelitian berlangsung dari bulan Maret-Agustus 2014.

Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih jagung, daun gamal, tanah,  

polibag.  Sedangkan alat yang digunakan meliputi parang, pacul, giter,  timbangan analitik, 
kamera, set computer, dan alat tulis-menulis.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan percobaan faktor tunggal, dilaksanakan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK).  Perlakuan yang dicobakan adalah taraf dosis bahan organik
daun gamal yang terdiri dari : D0 = Kontrol (tanpa pemberian bahan organik); D1 = Dosis 
bahan organik 30 gr /tan; D2 = Dosis bahan Organik 60 gr/tan; D3 = Dosis bahan Organik 90 gr 
/tan. Penelitian menggunakan 3 ulangan, maka diperoleh 4 x 3 = 12 satuan percobaan. Setiap 
satuan menggunakan 5 tanaman sehingga jumlah tanaman sebanyak 12 x 5 = 60 populasi  
jagung manis. Pada setiap satuan percobaan dipilih 3 tanaman sampel secara acak, dengan 
demikian jumlah tanaman sampel sebanyak 3 x 15 = 45 sampel. Model matematikanya adalah 
sebagai berikut (Gaspersz, 1991):

Yij = µ + α i  + β j  +  ε i j

Dimana: Yij = Nilai pengamatan untuk perlakuan ke- i pada ulangan ke- j; µ = Nilai rata-rata; αi =

Pengaruh perlakuan ke- I; βj = Pengaruh ulangan ke- j; εij = Kesalahan percobaan pada 
perlakuan ke-idan ulangan ke j.

Prosedur Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan penelitian sebagai berikut : 1). Mempersiapkan bahan organik dari 

bahan pangkasan daun gamal, 2). Mempersiapkan polibag yang telah diisi dengan tanah, 
bercampur dengan bahan organik sesuai dengan taraf dosisnya, 3). Melakukan penanaman 
benih, 4). Memberikan label dan mengacak tata letak satuan percobaan sesuai dengan hasil 
pengacakan, 5). Setalah berumur satu minggu dilakukan pengamatan.  Variabel yang diamati
meliputi : a). Tinggi tanaman, b). luas daun, dan c). Berat buah segar/buah.  

Metode Analisis dan Interpretasi
Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi untuk menentukan taraf dosis 

optimal dan hasil maksimal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan software Exel dan 
MINITAB ver. 14. Hasil analisis selanjutnya diinterpreasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis regresi pengaruh perlakuan bahan organik daun  gamal terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis  menunjukkan bahwa adanya hubungan yang 
bersifat kuadratik. Regresi yang bersifat kuadratik ini mengandung pengertian bahwa dengan 
semakin bertambahnya taraf dosis bahan organik daun gamal diikuti dengan makin 
bertambahnya pertumbuhan tanaman jagung manis yang ditunjukkan dengan makin 
meningkatnya variable tinggi tanaman, jumlah daun, dan tingkat produksi.  Pertambahan 
parameter pertumbuhan dan produksi ini terus meningkat sampai pada taraf dosis tertentu yang 
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kemudian dengan semakin bertambahnya  taraf dosis bahan organik tidak diikuti dengan 
peningkatan pertumbuhan maupun produksi tanaman jagung (Gambar 1).

Berdasarkan persamaan matematik pada variable tinggi tanaman, maka dapat ditentukan 
taraf dosis optimal untuk tinggi tanaman dicapai pada taraf dosis 68.36 gram/tanaman.  Pada 
taraf dosis tersebut diperoleh tinggi tanaman jagung manis maksimal sebesar 128.75 cm. Pada 
variable jumlah daun taraf dosis optimal dicapai sebesar 68.34 gram/tanaman. Pada taraf dosis 
bahan organik ini dapat diperoleh jumlah daun tanaman jagung manis tertinggi mencapai 9 
helai. Sedangkan taraf dosis bahan organik optimal untuk variabel produksi buah segar 
diperoleh pada taraf  56,8 gram/tanaman dengan tingkat produksi buah segar maksimal sebesar 
84,33 gram/buah.

PEMBAHASAN
Hasil analisis statistic menunjukkan bahwa perlakuan bahan organic daun gamal 

memberikan pengaruh yang bersifat kuadratik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 
jagung manis. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bahan organic dapat memperbaiki 
kondisi kesuburan tanah dan sampai batas tertentu kebutuhan tanaman telah jenuh atau cukup, 
sehingga meskipun terjadi penambahan taraf dosis tidak diikuti dengan  perbaikan pertumbuhan 
dan produksi tanaman jagung manis. Adanya pengaruh ini memberikan petunjuk bahwa 
penambahan bahan organik daun gamal mampu memperbaiki kesuburan fisik, kimia, dan 
biologi tanah.

Secara  fisik  pemberian bahan organik ke dalam tanah dapat memperbaiki  sifat fisik 
tanah seperti struktur, bulk density, kandungan air tanah, dan warna tanah.  Penambahan bahan 
organik ke dalam tanah dapat berfungsi sebagai bahan pengikat dalam pembentukan agregat 
tanah.  Hardjowigeno (1989) mengemukakan bahwa penambahan bahan organik ke dalam tanah 
dapat berfungsi sebagai regulator, yakni berperan dalam memperbaiki struktur tanah. Struktur 
tanah yang dimaksud berupa pembentukan agregat tanah.  Perubahan sifat ini selanjutnya dapat 
membentuk pori-pori tanah, baik makro maupun mikro yang seimbang. Keseimbangan pori 
dapat berperan dalam penyimpanan air dan udara di dalam tanah yang seimbang pula.  Apabila 
kandungan air dan udara didalam tanah seimbang, maka kandungan air tanah senantiasa dapat 
memenuhi kebutuhan tanaman. Selain itu kandungan oksigen dalam tanah juga dapat 
memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga respirasi akar dapat berlangsung  dengan baik.  
Kandungan air dan udara atau oksigen yang cukup selanjutnya dapat mendukung pertumbuhan 
tanaman secara baik.

Pemberian bahan organik daun gamal dapat pula mermperbaiki bulk density (kerapatan 
lindak).  Hasil analisis bulk density menujukkan bahwa tanah yang digunakan dalam penelitian 
ini memiliki nilai bulk density sebesar 1.0 gr/cm2 (BPTP Yogyakarta, 2013), nilai ini termasuk 
dalam kategori rendah menurut PPT-Bogor (2005). Tanah-tanah dengan bulk  density rendah 
mudah ditembusi oleh system perakaran tanaman jagung.  Pertumbuhan perakaran yang baik, 
dapat menunjang pertumbuhan tajuk yang diperlihatkan oleh pertumbuhan tinggi tanaman dan 
jumlah daun yang semakin baik dengan makin bertambahnya taraf dosis bahan organik. 
Walaupun demikian dengan terus bertambahnya taraf dosis tidak diikuti dengan peningkatan 
perameter pertumbuhan.  Hal ini diduga disebabkan karena pada tahap awal ketersediaan unsur 
hara di dalam tanah yang tersedia  secara masih mampu mencukupi kebutuhan tanaman 
tanaman jagung yang dicobakan.

Penambahan bahan organik kedalam tanah dapat pula memperbaiki kandungan air tanah 
di dalam tanah.  Hal ini dikarenakan bahan organik memiliki kemampuan dalam menyimpan air 
empat kali lebih besar  dibandingkan bobotnya.  Apabila kandungan air didalam tanah memadai, 
maka kebutuhan air tanaman akan terpenuhi.  Dengan terpenuhinya kebutuhan air tanaman, 
maka adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan akan semakin baik.  Selain itu jika 
kadungan air tanah cukup, maka proses fotosintesis akan berjalan maksimal, dengan demikian 
fotosintat cukup untuk menopang pertumbuhan tanaman.

Pada sisi lain penambahan bahan organik dapat merubah warna tanah.  Diketahui bahwa 
warna tanah antara lain dapat dijadikan petunjuk mengenai banyak sedikitnya kandungan bahan 
organik tanah. Tanah-tanah dengan kandungan bahan organik tinggi pada umumnya berwarna 
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hitam kecoklatan. Tanah-tanah yang memiliki warna seperti ini biasanya berupa tanah pada 
lapisan top soil, Karena lapisan ini mendapat masukan bahan organik dari serasah yang jatuh 
dari vegetasi yang tumbuh di atasnya.  Dengan makin tinggi taraf dosis bahan organik daun 
gamal yang diaplikasikan, maka warna tanah akan semakin mengarah ke kehitaman. 

Masukan bahan organik tanah dapat juga  memperbaiki sifat kimia tanah.  Berdasarkan 
hasil analisis tanah yang dilakukan di Laboratorium BPTP Yogyakarta diketahui bahwa sifat 
kimia tanah awal seperti pH berada pada kondisi yang termasuk dalam kategori cukup baik bagi 
pertumbuhan tanaman, yakni sebesar 4.91.  Nilai pH yang demikian ini pada umumnya baik 
dalam menunjang pertumbuhan tanaman jagung. Hal ini ditunjukkan dengan  pertumbuhan 
vegetatif awal tanaman jagung yang terlihat pada variabel, tinggi tanaman dan jumlah daun. 
Dengan adanya penambahan bahan organik daun gamal dengan dosis cukup maka 
kemungkinan akan terjadi peningkatan pH tanah.  Hal dikarenakan bahan organik dapat 
memperbaiki kondisi kemasaman tanah. Syekhfani (1997) menjelaskan bahwa penggunaan 
bahan organik pada tanah masam dapat diperhitungkan sebagai discount factor dosis kapur, 
artinya bahan organik memiliki peranan yang mirip atau sama dengan pemberian kapur dalam 
peningkatan pH tanah pada umumnya.

Sifat kimia lain yang membaik dengan adanya masukan bahan orgnaik daun gamal adalah 
kandungan N dan unsur hara yang lain yang cukup tinggi.  Unsur hara yang cukup ini 
selanjutnya diresponi secara positif oleh tanaman jagung manis  yang dicobakan.   Nitrogen 
yang cukup mampu memberikan pertumbuhan vegetatif yang lebih baik. Hal ini dikarenakan 
unsur hara Nitrogen merupakan makro yang memainkan peranan dalam menunjang 
pertumbuhan vegetatif.  Syekhfani (1997) mengemukakan bahwa Nitrogen merupakan unsur 
hara yang berperanan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman. Penambahan bahan organik ke 
dalam tanah dapat berperan sebagai sumber unsur hara Kalium (Hardowigeno, 1989). Dengan 
adanya penambahan bahan organik dau gamal, maka dapat menambah kandungan Kalium tanah 
di zona perakaran.  Dengan peningkatan Kalium ini, maka dapat menunjang pertumbuhan 
tanaman jagung manis, yang ditunujukkan  melalui peningkatan parameter pertumbuhan dan 
produksi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut bahwa 

pemberian bahan organik daun gamal berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 
Jagung manis dan dengan ambahan taraf dosis bahan organik yang semakin tinggi tidak selalu 
diikuti dengan peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. Dalam usaha 
budidaya dan pengembangan tanaman jagung, dapat memanfaatkan bahan organik daun gamal 
sebagai bahan pupuk organik dengan taraf dosis yang optimal untuk mendapatkan pertumbuhan 
dan produksi yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Aryantha I Nyoman P, 2002. Membangun Sistim Pertanian Berkelanjutan. Development of 
Sustainable Agricultural System, One DayDiscussion on The Minimization of
Fertilizer Usage, Menristek-BPPT, thn May 2002, Jakarta.

Atmojo S.W. 2003.  Peran bahan organic terhadap kesuburan tanah dan upaya pengelolaannya. 
Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas 
sebelas Maret

[BPT] Balai Penelitian Tanah Bogor. 2005.  Petunjuk teknis analisis kimia tanah, tanaman, air, 
dan pupuk. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. 

[BPTP] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 2013. Hasil analisis tanah awal. Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian (tidak dipublikasi).

Gaspersz, V, 1991. Teknik Analisis dalam Penelitian Percobaan.  Penerbit Tarsoti Bandung. 621 
hal.

Hardjowigeno, S, 1989. Ilmu Tanah. Penerbit Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta. 233 hal.
Pirngadi K, 2009. Peran Bahan Organik Dalam Peningkatan Produksi Padi Berkelanjutan



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 M.Y. Kamsurya dan L.S. Manuhutu; hal 207-211

Paper-PKP004- Perbaikan Pertumbuhan dan … 211

Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jurnal 
Pengembangan Inovasi Poiertanian 2(1) : 48-64.

Syekhfani, 1997.  Hara-Air-Tanah-Tanaman.  Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 
Malang. 114 hal.

Utami S.N Dan Handayani S, 2003. Sifat Kimia Entisol Pada Sistem Pertanian Organik. 
Jurnal Ilmu Pertanian Vol. 10 No. 2 : 63-69.

Yuwono M, 2008. Dekomposisi dan Mineralisasi Beberapa Macam Bahan Organik. Jurusan
Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian dan Teknologi PertanianUniversitas Negeri Papua,
Manokwari.Jurnal Agronomi Vol. 12 No. 1 : 1-8.

Gambar 1. Regresi pengaruh perlakuan bahan organik daun gamal terhadap pertumbuhan dan produksi 
tanaman jagung manis 
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ABSTRAK 

Penampilan perkembangan tanaman dalam 
suatu lingkungan sangat berhubungan dengan 
faktor iklim di mana tanaman tersebut ditanam. 
Kajian tentang ini, dikaji dalam bagian fenologi. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
bagaimana perkembangan tanaman pala, 
khususnya fenologi berbunga dan berbuah 
berhubungan dengan iklim di Maluku. Tiga 
wilayah masing-masing di pulau Ambon, Seram 
dan Banda dijadikan sebagai wilayah 
pengamatan. Pengamatan fenologi pada waktu 
pembungaan, pembuahan dan panen. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga 
kali musim berbunga, berbuah dan panen pala di 
Maluku. Di Banda saat berbunga lebih awal 
daripada Ambon dan Seram. Musim berbunga 
di Ambon terjadi pada bulan-bulan Mei, 
September dan Desember. Di Seram pada bulan 
April, September dan Desember. Sedangkan di 
Banda pada bulan Maret, Agustus dan 
Nopember. Panen buah pala di pulau Ambon 
pada bulan Desember-Januari, April-Mei dan 
Juli-Agustus. Di Seram panen di bulan Maret-
April, Juli dan Desember. Sedangkan di Banda 
panen bulan Pebruari-Maret, Juni dan Oktober-
Nopember. Lama waktu yang dibutuhkan untuk 
berbunga hingga berbuah 1.5 – 2 bulan, 
berbunga hingga panen 8.5 – 11.6 bulan. 
Prosentase buah jadi tanaman pala sebesar 12 –
47 %.  

Kata kunci: tanaman pala, myristica fragrans 
Houtt, fenologi, berbunga dan berbuah

ABSTRACT

Appearance of plant development in an 
environment correlated with climatic factors in 
which the plants are grown. Studies on this, 
reviewed in section phenology. This study aims
to look at how the development of nutmeg
plants, especially flowering and fruiting
phenology related to Maluku climate. The three
regions each on the island of Ambon, Seram
and Banda used as the observation area. 
Phenological observations at the time of
flowering, fruiting and harvest. The results 
showed that there are three seasons of 
flowering, fruiting and harvest nutmeg in 
Maluku. In Banda during flowering earlier than
Ambon and Seram. Flowering season in Ambon
occurred in the months of May, September and 
December. Seram in April, September and 
December. While in Banda in March, August 
and November. Harvest nutmeg on the island of
Ambon in December-January, April-May and
July-August. In Ceram harvest in March-April, 
July and December. While in Banda harvested
in February-March, June and October-
November. The length of time required for
flowering to fruiting of 1.5 - 2 months, flowering 
to harvest was 8.5 - 11.6 months. The average 
fruit set persentage was 12 – 47 %.

Keywords: plant nutmeg, Myristica fragrans
Houtt, phenology, flowering and fruiting

PENDAHULUAN
Pertumbuhan  dan perkembangan tanaman tahunan memiliki siklus secara kontinyu 

terjadi searah dengan waktu, dan penampilan tanaman  dipengaruhi  oleh keadaan lingkungan 
tempat tumbuhnya.  Penampilan suatu habitat tanaman akibat pengaruh lingkungan tersebut  
dipelajari dan dikaji dalam fenologi. Aspek utama yang dipelajari adalah bagaimana alam 
berubah sejalan dengan berjalanan siklus waktu atau musim. Fenner  (1988), menyatakan bahwa 
aspek fenologi yang dapat dilihat pada tumbuhan adalah munculnya tunas baru, pertambahan 
daun, pengguguran daun, berbunga, berbuah, pembentukan biji, penyebaran benih, 
perkecambahan, yang semuanya berkaitan dengan tempat dan waktu. 

Fenologi adalah ilmu tentang periode fase-fase yang terjadi secara alami pada 
tumbuhan. Berlangsungnya fase-fase tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 
sekitar, seperti lamanya penyinaran, suhu dan kelembaban udara (Fewless, 2006). Studi  fase 
fenologi tumbuhan akan memperoleh informasi perubahan morfologi yang terjadi pada bagian 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 S. Sangadji, dkk; hal 212-220

Paper-PKP005- Iklim dan Fenologi … 213

tumbuhan tersebut. Suatu tumbuhan akan memiliki perilaku yang berbeda-beda pada pola 
perbungaan dan perbuahannya, akan tetapi pada umumnya diawali dengan pemunculan kuncup 
bunga dan diakhiri dengan pematangan buah (Tabla dan Vargas, 2004). Menurut Sitompul dan 
Guritno (1995) pengamatan fenologi tumbuhan yang seringkali dilakukan adalah perubahan
masa vegetatif ke generatif dan panjang masa generative tumbuhan tersebut. Ini biasanya 
dilakukan melalui pendekatan dengan pengamatan umur bunga, pembentukan biji dan saat 
panen. 

Hasil-hasil penelitian terdahulu terhadap waktu berbunga tanaman pala, seperti yang 
dikemukakan Hadat (1990) pala berbunga dua kali setahun yaitu April/Mei dan 
Nopember/Desember. Marzuki (2007), di beberapa daerah di Maluku terjadi sedikit 
variasi dalam musim berbunga (maju atau mundur) dari dua periode April/Mei dan 
Nopember/Desember. Di Bogor, pembungaan banyak terjadi pada bulan November-
Desember, (Nurdjannah, 2007). Hadad, et al (2007), musim berbunga utama tanaman di 
daerah Banda/Ambon, Ternate dan Tidore terjadi pada bulan April dan Desember.  
Nazeem (1981) melaporkan bahwa di India musim berbunga tertinggi terjadi pada bulan Juli
diikuti oleh Oktober.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan dari bulan September 2013  - September 2014 di lokasi kebun 

pala petani di Maluku Tengah, masing-masing di Pulau Ambon (3o35’57 LS; 128o21’11 BT), 
pulau Seram (3o19’25 LS; 128o55’54 BT)  dan Kepulauan Banda (4o33’7 LS; 129o54’6 BT). 
Ketiga wilayah ini dipilih karena merupakan sentra penanaman tanaman pala, selain itu Banda 
merupakan asal dari tanaman pala. Bahan tanaman yang digunakan adalah populasi tanaman 
pala berusia lebih dari 15 tahun, lingkar batang pohon ≥ 30 cm.  Dari setiap populasi diambil 20 
tanaman sampel, Semua individu yang dijadikan sampel, ditandai dengan cat dan diberi label
nomor berurutan untuk menandakan nomor individu. Variabel pengamatan fenologi meliputi; a. 
Tanggal saat muncul bunga pertama, b. Tanggal muncul buah; c. Tanggal saat panen. Variable 
pertumbuhan dan perkembangan buah/biji meliputi; a. ukuran diameter buah, b. perubahan 
warna buah, c. perubahan warna fuli dan biji.

Data iklim diperoleh pada stasium Meteorologi dan Klimatologi Pattumura, Amahai 
dan Klimatologi Bandaneira. Data iklim; curah hujan, jumlah hari hujan, suhu udara, 
kelembaban udara, radiasi surya, dan kecepatan angin saat penelitian dan sebelumnya.  
Analisis data

Setiap fase fenologi tanaman pala dihubungkan dengan data iklim pada masing-masing 
wilayah studi. Analisis waktu berbunga pertama, berbuah pertama, dan saat panen 
menggunakan analisis statistik melingkar (sirckular statistic), dimana minggu dikonversi ke 
sudut dari sudut 0o = 1 januari hingga 353.1 o = 25 Desember,  pada interval 6.9 o. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Waktu Berbunga 

Pembungaan tanaman pala selama setahun terjadi tiga kali, masing-masing pada bulan 
Maret-Mei (I), Agustus-September (II) dan Nopember-Desember (III) (Tabel 1). 

Tabel 1. Waktu berbunga, berbuah dan panen (bulan/minggu) di tiga wilayah studi
Musim Wilayah Berbunga Berbuah Panen

Pengamatan Petani
I Ambon Mei (I) Juli (II) April (II) Maret (II)

Seram April (II) Juni (III) Maret (IV) Pebruari (II)
Banda Maret (I) April (IV) Pebruari (II) Pebruari (I)

II Ambon September (I) Oktober (IV) Juli (III) Juni (I)
Seram September (I) Oktober (IV) Juli (I) Juni (I)
Banda Agustus (III) Oktober (I) Juni (III) Juni (I)

III Ambon Desember (IV) Pebruari  (III) Januari (III) Desember (I)
Seram Desember (I) Januari (II) Desember (II) Nopember (II)
Banda Nopember (IV) Desember (V) Oktober (IV) Oktober (I)
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Keterangan : I,II,III, IV : minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat dalam bulan itu
Di Ambon waktu berbunga tanaman pala pada bulan Mei (I),  September (I) , dan 

Desember (IV). Di Seram berbunga bulan April (II), September (I),  dan Desember (I). 
Sedangkan di Banda musim bunga pada bulan Maret (I), Agustus (III) dan Nopember (IV)
(Tabel 1). Rata-rata  saat berbunga di Maluku terjadi pada bulan April minggu II, Agustus IV, 
dan Desember II (Gambar 1). 

Gambar 1. Diagram waktu berbunga  tanaman pala setiap musim di Maluku

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk fase berbunga hingga berbuah sebesar 1.7 bulan 
(52.1 hari). Dari setiap wilayah penanaman tanaman pala (Ambon, Seram dan Banda), masing-
masing waktu yang dibutuhkan untuk fase berbunga hingga buah sebesar 2.0, 1.8 dan 1.4 bulan 
(60.7, 53.7 dan 42 hari) (Tabel 2). Rata-rata di Banda membutuhkan waktu lebih sedikit dan di 
Ambon lebih lama.

Tabel 2. Lama masa berbunga, berbuah hingga panen pada Musim dan Wilayah yang berbeda di Maluku
Musim Lokasi Bunga –

Buah 
(bulan)

Buah –
Panen 

(Bulan)

Bunga –
Panen

(Bulan)
I Ambon 2.3 9.3 11.7

Seram 2.1 9.5 11.7
Banda 1.6 9.8 11.4

Rataan 2.0 9.6 11.6

II
Ambon 1.8 8.6 10.5
Seram 1.8 8.2 10.0
Banda 1.4 8.4 9.8

Rataan 1.7 8.4 10.1
III Ambon 1.9 11.2 13.1

Seram 1.4 10.9 12.2
Banda 1.2 10.5 11. 7

Rataan 1.5 10.9 12.3

Waktu  yang dibutuhkan dari berbunga hingga terbentuk buah berkisar antara 1.2 – 2.3 
bulan (35 – 70 hari). Waktu terendah terjadi di Banda pada musim berbunga ke tiga (Nopember 
– Desember) sebesar 1.2 bulan (35 hari) dan tertinggi pada musim berbunga I (Maret-Mei) di 
Ambon, sebesar 70 hari (2.3 bulan).

Dari musim berbunga (I, II dan III), waktu yang dibutuhkan berbunga hingga terlihat 
buah berkisar antara 44.3 – 60.7 hari (1.5 – 2.0 bulan). Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 
fase berbunga- buah pada musim I, II dan III adalah 60.7, 51.3 dan 44.3 hari (2.0, 1.7 dan 1.5 
bulan).  Waktu berbunga III (Desember-Januari) memiliki waktu yang lebih kecil 44.3 hari (1.5 
bulan) dan tertinggi pada musim I (Maret-Mei) sebesar  60.7 hari (2.0 bulan) (Tabel 2).

Pengamatan individu bunga, didapatkan waktu yang dibutuhkan untuk berbunga –
bunga mekar rata-rata sebesar  28 - 32 hari, dan bunga mekar hingga buah terbentuk sebesar 7 –
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12 hari. Sehingga jumlah waktu yang dibutuhkan berbunga hingga terbentuk buah sebesar 35 –
44 hari. 

Waktu  berbunga dari pohon jantan dan betina, sedikit bervariasi. Pala jantan berbunga 
lebih awal dari bunga betina, dan akhir pembungaan lebih lama dari pohon betina. Pohon 
jantan- betina atau betina-jantan, bunga jantan lebih awal 2 minggu, selanjutnya disusul 
keluarnya bunga betina. Bunga betina membutuhkan waktu 25-35 hari untuk perkembangan 
hingga terbentuk buah. Bunga jantan hanya membutuhkan waktu 20-25 hari untuk mekar dan 
gugur. Di  India pohon betina berbunga selama tujuh bulan terus menerus, sedangkan di pohon
jantan, berbunga sepanjang tahun (Thangaselvabai, et al.2011). 

Prosentase Bunga jadi
Prosentase  buah jadi  di Ambon bervariasi  antara  22.63 -  47.53% ( rata-rata 36.67%). 

Dari tiga kali masa pembungaan,  bulan September prosentase buah jadi tertinggi (47.53%), 
Januari (39.83%) dan Mei (22.63%) (Tabel 4). Hal ini diduga terkait dengan faktor iklim yang 
terjadi, khususnya curah hujan, jumlah hari hujan dan angin yang terjadi pada saat masa 
pembungaan. Mengingat penyerbuka sebagian besar terjadi dengan perantaraan angin, sehingga 
jika curah hujan tinggi akan menghambat penyebaran serbuk sari dan proses persarian.

Table 3. Persentase bunga jadi buah pala
Waktu berbunga Persentase bunga jadi (%)

Min. Maks. Rataan
Mei 2014 (I) 12.5 33.5 22.6

Januari 2014 (III) 32.3 47.6 39.9
September 2013 (II) 31.8 55.3 47.5

Rataan 25.53 45.47 36.67

Dari data curah hujan rata-rata waktu bunga mekar di Juni 2014, Pebruari 2014 dan 
Oktober 2013, masing-masing adalah 384 mm, 177 mm, 129 mm, dengan hari hujan masing-
masing 29, 15 dan 12 hari hujan (Tabel 3). Terlihat curah hujan dan hari hujan yang tinggi 
mengakibatkan prosentase bunga jadi buah  lebih rendah.  Penyinaran radiasi saat mekar bunga 
Oktober, Pebruari, dan Juni masing-masing sebesar 85.2, 63 dan 26%, dimana makin rendah 
radiasi, prosentase bunga menjadi buah juga rendah. Dari gambaran unsur iklim (Tabel 4), 
nampak bahwa curah hujan, hari hujan, kelembaban udara dan penyinaran matahari 
mempengaruhi prosentase bunga jadi. Peningkatan curah hujan dan hari hujan mengakibatkan 
penurunan nilai prosentase bunga jadi, sebaliknya peningkatan nilai penyinaran matahari 
mengakibatkan peningkatan nilai prosentase bunga jadi. 

Curah hujan di Maluku bulan Oktober, Pebruari dan Juni masing-masing adalah bulan 
saat musim kemarau, musim peralihan dan musim hujan.  Hasil penelitian di India oleh 
Thangaselvabai, et al. (2011) bahwa persentase buah jadi bervariasi antara pohon-pohon dan
pada aspek berbeda dan pembentukan buah   tertinggi adalah pada pohon-pohon di bagian barat 
dan aspek pohon sebelah timur. 

Tabel 4. Unsur iklim bulanan waktu mekar bunga di Ambon
Bulan CH

(mm)
HH
(hari)

RH
(%)

Suhu (oC) Angin Radiasi

Rataan Max. Min Km/ 
jam

(%)

Okt.
2013

129 12 85 26.8 30.1 24.2 7.408 85.2

Pebr.
2014

177 15 82 27.1 31.0 24.0 9.26 63

Juni 
2014

384 29 88 26.1 28.9 24.1 7.408 26
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Waktu Berbuah
Buah terbentuk setelah  7 – 12 hari bunga mekar, nampak seperti kelopak bunga yang 

mengering berwarna coklat dengan tangkai yang hijau. Dua – tiga minggu setelah terbentuk 
buah, buah lebih jelas terlihat dengan terlepasnya kelopak bunga dari buah dan ukuran diameter 
buah 8-11 mm. Pada pembungaan bulan Desember IV, buah terlihat di bulan Februari III. 
Pembungaan Mei, buah terlihat di bulan Juli II, sedangkan bunga September, buah  tampak 
terlihat pada bulan Oktober IV (Tabel 1). 

Waktu muncul buah pertama pada setiap daerah di Maluku bervariasi, karena berkaitan 
dengan saat muncul bunga. Waktu buah pertama di pulau Ambon pada Pebruari minggu III, 
Juli II dan Oktober IV. Di Seram bulan Januari II, Juni III dan Oktober IV. Di Banda pada bulan 
April IV, Oktober I  dan Desember V  (Tabel 1 dan Gambar 2). 

Gambar 2. Diagram waktu muncul buah pertama tanaman pala di Maluku

Waktu Panen 
Waktu panen buah pala di tingkat petani dan hasil penelitian berbeda. Di tingkat petani 

panen dilakukan lebih awal. Di Ambon panen di tingkat petani dilakukan pada bulan Maret II , 
Juni I, dan  Desember I. Di Seram bulan Pebruari II, Juni I, dan Nopember II. Di Banda pada 
bulan Pebruari II, Juni I dan Oktober I.  Hasil pengamatan pada biji pala yang dipanen petani, 
rata-rata  memiliki nilai prosentase kualitas rendah cukup tinggi. Nilai prosentase kualitas biji 
yang tinggi terdapat pada petani di kepulauan Banda. Sedangkan di Ambon dan Seram cukup 
rendah.

Hasil observasi panen dapat dilakukan di Ambon baru dapat dilakukan pada bulan 
Januari III, April II dan Juli III - Agustus. Di Seram pada Maret IV, Juli I dan Desember II. Di  
Banda pada bulan Pebruari II, Juni III, dan Oktober IV.  

Waktu yang dibutuhkan untuk berbunga hingga panen,  rata-rata sebesar 11.3 bulan 
(340.7 hari), sedangkan lama waktu yang dibutuhkan saat berbuah hingga panen sebesar 9.6 
bulan (288.6 hari) (Tabel 2). 

Dari setiap musim pembungaan dan buah, pada fase buah – panen masing-masing 
musim I, II dan III sebesar 287, 252 dan 326.7 hari (9.6 , 8.4 dan 10.9 bulan), dan untuk fase 
berbunga- panen masing-masing sebesar 347.7, 303.3 dan 371 hari (11.6, 10.1 dan 12.3 bulan).  
Musim III (Desember ) rata-rata membutuhkan waktu lebih lama (12.3 bulan).
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Gambar 3. Diagram waktu panen pala di Maluku

Dari setiap wilayah penanaman tanaman pala masing-masing Ambon, Seram dan 
Banda, waktu yang dibutuhkan untuk fase berbunga hingga buah dipanen sebesar 11.7; 11.3 dan 
10.9 bulan, sedangkan untuk fase buah – panen adalah 9.7; 9.6 dan 9.6 bulan (Tabel 2).  Hadat, 
et.al. (2007), Marzuki (2007),menyatakan bahwa buah pala dapat dipanen setelah 9 bulan sejak 
terbentuknya bunga.

Wilayah kepulauan Banda memiliki waktu lebih cepat untuk memenuhi fase berbunga-
panen, yaitu 329 hari (10.9 bulan) dibanding di Seram 340.7 hari (11.3 bulan) dan Ambon 352.3 
hari (11.7 bulan) (Tabel 2). 

Tabel 5. Waktu yang dibutuhkan untuk berbunga – panen (bulan) dan curah hujan (mm/musim) pada 
setiap musim di Maluku

Musim Ambon Seram Banda
Wkt CH Wkt CH Wkt CH

I 11.7 400.8 11.7 200.6 11.6 270.1
II 10.5 229.5 10.0 168.0 9.8 225.8
III 13.1 393.2 12.2 196.9 11.7 267.6
Rataan 11.7 341.2 11.3 188.5 10.9 254.5

Antara musim pembungaan I, II, dan III, terlihat bahwa musim I (Desember-Januari) 
rata-rata membutuhkan waktu lebih lama yaitu 12.44 bulan (372.33 hari) untuk berbunga-panen. 
Musim II (berbunga Maret-Mei) membutuhkan waktu 11.98 bulan (359.33 hari), dan musim III 
(berbunga Agustus-September) membutuhkan waktu lebih pendek, 10.42 bulan (312.67 hari). 
Hal ini diduga pembungan musim Desember-Januari, buah terbentuk di Januari – Pebruari, dan 
masa pertumbuhan buah aktif di bulan Mei-Agustus, saat ini adalah musim hujan dimana radiasi 
berada pada prosentase rendah, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi 
kebutuhan pertumbuhan buah atau fotosintesis dibawah optimum. 

Waktu yang dibutuhkan saat pembunggan bulan April-Mei sebesar 11.97 bulan sejak bunga 
terbentuk hingga panen.  Buah terbentuk di bulan Juli (I), buah maksimum pada minggu Januari
(I), panen pada bulan April (II). Jarak waktu dari buah maksimum – panen  15 minggu atau 3.5 
bulan.

Waktu yang dibutuhkan saat pembunggan bulan Agustus-September sebesar 10.42 
bulan, sejak bunga terbentuk hingga panen.  Buah terbentuk di bulan Oktober (IV), buah 
maksimum pada bulan April (IV), panen pada bulan Juli (II) atau 9 bulan sejak terbentuk buah). 
Jarak waktu dari buah maksimum – panen sebesar 10 minggu atau 2.5 bulan.
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Hal ini diduga proses pertumbuhan dan perkembangan buah berada pada iklim yang 
berbeda. Jumlah curah hujan selama pertumbuhan buah hingga buah maksimum pada musim I, 
II dan III, masing-masing sebesar 2221, 1913 dan 1136 mm, dengan rata-rata per bulan 493.6, 
273.3, dan 162.3 mm/bulan. Makin kecil jumlah curah hujan saat pertumbuhan buah cenderung 
waktu yang dibutuhkan lebih sedikit.  Begitu pula waktu yang dibutuhkan sejak terbentuknya 
buah hingga panen lebih lama dengan tingginya nilai curah hujan yang jatuh selama 
pembuahan. 

Setiap unsur iklim selalu berkaitan dengan unsur iklim lainnya.  Curah hujan tinggi, 
mengakibatkan radiasi berkurang, yang disebabkan penutupan awan, sebaliknya kelembaban 
meningkat, suhu udara berkurang. Semua ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman.

Diagram fenologi pembungaan, buah dan panen selama tiga musim di Maluku 
ditampilkan dimasing-masing wilayah pada Gambar 4.

Gambar 4. Diagram fenologi bunga, buah dan Panen di Ambon (a), Seram (b) dan Banda (c) di tiga 
musim berbunga

KESIMPULAN
a. Di Maluku setahun terjadi musim  berbunga, berbuah dan panen tanaman pala sebanyak 

tiga kali. Terdapat perbedaan saat berbunga dan panen dari setiap wilayah. Kepulauan 
Banda memiliki waktu berbunga dan panen yang lebih awal dari Seram dan Ambon.

b. Waktu berbunga di Banda bulan Maret, Agustus, dan Nopember/Desember. Di Seram 
April, Agustus/September, dan Desember. Di Ambon bulan April/Mei,  
Agustus/September, dan Desember/Januari.

c. Panen di Banda pada bulan Maret, Juni dan Oktober/Nopember. Di Seram Maret/April, 
Juni/Juli dan Desember. Di Ambon bulan April, Juli/Agustus dan Desember/Januari.

DAFTAR PUSTAKA

Anandaraj, M., S. Devasahayam, T.J. Zachariah, B.Krishnamoorthy, P.A. Mathew, And J. 
Rema. 2005. Nutmeg (Extension Pamphlet). Publisher V.A.Parthasarathy, Director, Indian 
Institute of Spices Research.

Anderson D.P, Nordheim E.D, Moermond T.C., et al, 2005.  Factors influencing tree phenology 
in Tai National Park, Cote d’Ivoire. Biotropica 37:631–640.

Arrijani, 2005. Biologi dan konservasi marga Myristica di Indonesia. Biodiversitas. 6(2): 147-
151.

Chapman C.A, R.W.Wrangham, L.J.Chapman, D.K.Kennard and A.E Zanne, 1999. Fruit and 
flower phenology at two sites in Kibale national Park, Uganda. J.Tropic.Ecol. 15:189-211.

Coch, E.,, E.Bruns, F. M. Chmielewski, C.Defila, W. Lipa, A. Menzel, 2011. Guidelines for 
plant phenological observations. Available from: www.fsd.nl/.../73471/guidelines. access, 
Juni  2013.

de Guzman CC, and Siemonsma BS. 1999. Spices. Plant Resources of South-East Asia (Prosea 
No. 13). Prosea Foundation, Bogor.

Dirjenbun, 2012. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar. 
Direktorat Jenral Perkebunan Kementrian Pertanian, Jakarta. 

Elzinga, J. A., A. Atlan, A.Biere, L. Gigord, A. E. Weis, dan G. Bernasconi, 2007. Time after 
time: flowering phenology and biotic interactions. Trends in Ecology & Evolution, Vol 22, 
8. Page 432 – 439. Saindirect. online, access. 26 Feb. 13.

cba



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 S. Sangadji, dkk; hal 212-220

Paper-PKP005- Iklim dan Fenologi … 219

Fenner M.,1998. The phenology of growth and reproduction in plants. Prespect.Plant 
ecol.Evol.Syst. 1:78-91.

Flach, M. 1966. Nutmeg cultivation and its sex problem. An agronomial and cytogenetical study 
of the dioecy in Myristica fragrans Houtt and Myristica argentea Warb. H Veenman & NV 
Zonen (Eds.). Mededelingen Van De Landbouwhogeschool Wageningen. 66:1–85.

Hadad, E.A.1990. Mengenal berbagai plasmanutfah pala di daerah Maluku Utara. 
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Bogor.

Hadad, E.A., W. Lukman, D. Sudrajat. A. Nurawan, T. Iskandar, dan S. Bachmid. 
1996. Keragaman tanaman pala di kebun koleksi ex situ Bacan Maluku Utara. 
Prosiding Seminar Hasil Penelitian Plasma Nutfah Pertanian. Badan Litbang 
Pertanian. hlm. 213-223.

Hadad, M.E.A, E. Randriani, C. Firman, dan T. Sugandi. 2006. Budidaya Tanaman Pala. Balai 
Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri. Bogor.

Hadad, M.E.A.,  M.Assagaf, I.M.J.Mejaya, N.R. Ahmadi dan T. Octivia, 2007. Pemanfaatan 
sumber daya genetik pala melalui eksplorasi dan pemilihan blok penghasil tinggi tanaman 
pala di Maluku Utara. Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya 
Genetik di Indonesia. Bogor.

Hamann A. 2004. Flowering and fruiting phenology of a Philippine submantane rain forest: 
climate factors as proximate and ultimate cause. J.Ecol. 92:24-31.

Haldankar, PM., G.D.Joshi, B. P. Patil dan P.C. Haldavnekar, 2004. Variability for growth, 
flowering and fruit set in seedling progenies of nutmeg (Myristica fragrans Houtt.). Journal 
of spices and Aromatic Crop. Vol.13 (1): 28-33.

Johansson, J., K.Bolmgren and N. Jonzen, 2013. Climate change and the optimal flowering time 
of annual plants in seasonal environments. Global Change Biology, 19: 197-207.

Lovelless, D. Marylin, Grogan dan James. 2006. Flowering Phenology, Flowering 
Neighborhood, and Fruiting in Swietenia macrophylla, Big-Leaf Mahagony, in Southern 
Para, Brazil. http://www.2006.botanyconference.org/engine/search/index

Marzuki, I., 2007. Studi Morfo-ekotipe dan Karakterisasi Minyak Atsiri, Izosim dan DNA Pala 
Banda (Myristica pragrans Houtt) Maluku. Sekolah Pascasarjanah IPB Bogor. Disertasi. 
Available from: http://repository.ipb.ac.id/   

Marzuki, I., M. R. Uluputty, S. A. Aziz  dan M. Surahman, 2008. Karakterisasi Morfoekotipe 
dan Proksimat Pala Banda ( Myristica fragrans Houtt .). Bul. Agron. 36 (2) 146 – 152.

Marques M.C.M , J. J. Roper and A P B. Salvalaggio, 2004. Phenological patterns among plant 
life-forms in a subtropical forest in southern Brazil. Plant Ecol. 173: 203–213.

Morellato LPC, Talora DC, Takahasi A. 2000. Phenology of Atlantic rain forest trees: a 
comparative study. Biotropica 32:811–823

Muhanguzi H.D.R. and P. Ipulet, 2011. Fruiting phenology of fig trees in Kalinzu Forest, 
Uganda. Afr. J. Ecol. 50: 90-101.

Nunes Y.R.F, G. R. da Luz and L. de Lima Braga, 2012. Phenology of Tree Species Populations 
in Tropical Dry Forests of Southeastern Brazil. Phenology and Climate Change. Available 
from: http://www.intechopen.com/books/phenology-and-climatehange

Nurdjannah, N. 2007. Teknologi pengolahan pala. Badan Penelitian Dan Pengembangan 
Pertanian Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Bogor.

Okullo J.B.L., Hall J.B. and Obua J., 2004. Leafing, flowering aand fruiting of vitellaria 
paradoxa subsp. Nilotica in savanna parklands in Uganda. Agroforest.Syst. 60: 77-91.

Purseglove JW, E.G.Brown, C.L.Green, S.R.J.. Robbin. 1981. Spices, Nutmeg and Mace. Vol. 
1. Longman, New York. 439 p (174-228).

Rathcke B.J. and E.P. Lacey, 1985. Phenological patterns of terrestrial plants. Annual Review 
of Ecology and Systematics 16: 179-214.

Sitompul, S.M. dan B. Guritno. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman.Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press.



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 S. Sangadji, dkk; hal 212-220

220 Paper-PKP005- Iklim dan Fenologi …

Tabla, V.P. dan C.F. Vargas. 2004. Phenology and phenotypic natural selection on the 
flowering time of a deceit-pollinated tropical orchid,Myrmecophila christinae. Annals of 
Botany, 94(2): 243- 250. http://aob.oxfordjournals.org/cgi/content/full/94/2/243. 

Venkatesh, D.R., N. Parthasarathy, and K.Muthuchelian, 2011. Flowering and fruiting 
phenology of woody species in tropical dry evergreen forests on the Coromandel coast of 
India. J.Biosci.Res. 2(2): 50-54.

Venkateswaran, R. and  N. Parthasarathy, 2004. Short-term changes in tree population, growth 
and phenology of woody species in tropical dry evergreen forests on the Coromandel Coast 
on India.  Tesis, Salim Ali School of ecology and Environmental Sciences Pondicherry, 
India. Available from: WWW. Ebsco.com

Selwyn M.A., and N.Parthasarathy, 2007. Fruiting phenology in a tropical dry evergreen forest 
o the Coromandel coast o india in relation to plant life-forms, physiognomic groups, 
dispersal modes, and climate constraints. Flora,  202:371-382.

Thangaselvabai,T.,  K.R. Sudha, T. Selvakumar and R. Balakumbahan, 2011. Nutmeg 
(Myristica fragrans HOUTT). The Twin Spice- a review. Agri Review 32 (4): 283-293.

Peter, K.V. 2001. Herbs and spices. Woodhead Publishing  Limited and CRC Press LLC, 
Cambridge England. 332p.

Sasikumar, B., B. Krishnamoorthy, K.V. Saji, J.K. George, K.V. Peter, and P.N. Ravindran. 
1999. Spices diversity and conservation of plants that yield major spices in India. Plant 
Genetic Resources. 118:19-26.

Wahyuni, S., E.A. Hadad, Suparman, dan Mardiana. 2008. Keragaman produksi plasma nutfah 
pala (Myristicafragrans) di KP Cicurug. Buletin Plasma Nutfah. 14(2): 68-75.

Wardiana, E., E. Randriani, Dan C. Tresniawati. 2007. Seleksi beberapa karakter penting 15 
aksesi tanaman pala (Myristica fragrans) di Kebun Percobaan Cicurug Sukabumi. Zuriat. 
18(2): 169-179.



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 I. Marasabessy, A.M. Serang; hal 221-227

Paper-PKP006- Pengaruh Umur Panen … 221

PENGARUH UMUR PANEN RUMPUT LAUT KAPPAPHYCUS ALVAREZII 
TERHADAP KUALITAS SEMI REFINED CARRAGEENAN ASAL 

KEPULAUAN KEI

Ismael Marasabessy1
, Abdul Malik Serang2

1Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Politeknik Perikanan Negeri Tual 
Email: ismael_mabes@yahoo.com1

2Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Politeknik Perikanan Negeri Tual 
Email: serangm@yahoo.co.id1

ABSTRAK

Salah satu produk non pangan dari rumput laut yang 
mempunyai nilai ekonomi cukup baik adalah Semi 
Refined Carragenan (SRC). Kualitas SRC 
dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya umur 
panen, kondisi pasca panen, serta proses ekstraksi. 
Minimnya pengetahuan dan teknologi menyebabkan 
rumput laut lebih banyak dijual dalam bentuk 
gelondongan menyebabkan nilai tambahnya sangat 
kecil. Tujuan penelitian untuk mendapatkan umur 
panen yang tepat guna menghasilkan SRC yang
berkualitas. Penelitian menggunakan metode 
eksperimental dan dilakukan dalam tiga tahap.
Pertama dilakukan pengukuran kualitas air, kedua 
budidaya rumput laut Kappaphycus alvarezii, dan 
ketiga produksi SRC. Hasil penelitian menunjukkan 
kualitas air lokasi budidaya rumput laut sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan. Rumput laut 
yang dipanen umur 60 hari menghasilkan SRC 
dengan kualitas lebih baik yakni kekuatan gel 
430,74gr/cm2, rendemen 20,74%, dan viskositas 
552%. Faktor yang paling berpengaruh dalam 
penentuan kualitas SRC adalah kekuatan gel dan 
rendemen. Secara statistik nilai tersebut diatas 
berbeda tidak nyata dengan SRC yang dipanen umur 
45 hari.

Kata kunci: Umur panen, K. alvarezii, SRC, 
Kualitas

ABSTRACT

One of non food products from the seaweed that 
having fairly good economics value is a Semi Refined 
Carageenan (SRC). The quality of SRC was affected 
by many    factors, such as, its crop age. condition of 
post crop, and the process of extraction. Lack of 
knowledge and technology  cause seaweed more sold 
in the form of dried seaweed lead to  a  small added 
value. The purpose of research to get the correct crop 
age to produce qualified SRC. Research use 
experimental method and done in three phases. First 
to   perform the measurement of water quality, 
secondly, to cultivate Kappaphycus alvarezii, and the 
thirdly,  productions of SRC. The result showed the 
quality of water in the location of seaweed cultivation 
according to the requirements set out. Seaweeds that 
harvested at age 60 day  produced SRC with better 
quality namely the gel strength of 430,74gr/cm2,
rendement of 19,10%, and viscosity of 552cP. The 
most factor have an effect  in the  determination of 
SRC quality is gel strength and rendement. 
Statistically the above values were not  significantly 
different with the same value of SRC that harvested at 
age 45 day.

Keywords : harvesting time, K. alvarezii, SRC, 
quality

PENDAHULUAN
Rumput laut termasuk salah satu komoditas unggulan dalam revitalisasi hasil perikanan 

(selain tuna dan udang) yang telah ditetapkan oleh pemerintah (termasuk di Provinsi Maluku). 
Potensi yang dimiliki rumput laut sangat besar untuk bisa dikembangkan baik menjadi produk 
pangan maupun produk non pangan diantaranya Semi Refined Carragenaan (SRC). Indonesia 
dalam 5 tahun terakhir masih kekurangan pasokan karaginan dalam negeri sehingga harus 
mengimport karaginan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi, kosmetik, 
kertas, plastik dan lain-lain. Khusus untuk SRC, prediksi kebutuhan dunia tahun 2010 adalah 
sekitar 48.830 ton, sementara yang tersedia di pasar dunia belum setengahnya. Ini berarti produk 
industri rumput laut (SRC) memiliki prospek pasar yang besar sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan devisa daerah dan negara. Peluang 
tersebut semakin besar setelah pemerintah berencana akan mengeluarkan kebijakan pembatasan 
ekspor rumput laut kering atau gelondongan, kecuali yang telah diolah.

Selama ini penanganan rumput laut di tingkat nelayan masih sebatas asalan, dimana 
panen masih mengikuti kebutuhan ekonomi, sementara pengolahan belum dilakukan kecuali 
untuk menjadi pangan yang dikonsumsi secara lokal dalam keluarga. Hal ini menyebabkan nilai 
tambah rumput laut sangat kecil. Hasil yang diperoleh nelayan masih jauh dari harapan akibat 
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belum banyak teknologi yang dimiliki termasuk teknologi pengolahan menjadi bahan baku 
industri (seperti SRC). 

Semi Refined Carrageenan (SRC) adalah salah satu produk karaginan dengan tingkat 
kemurnian lebih rendah dibandingkan refined carragenan, karena masih mengandung sejumlah 
selulosa yang ikut mengendap bersama karaginan. SRC secara komersial diproduksi dari rumput 
laut jenis Kappaphycus alvarezii. Kuantitas dan kualitas SRC dipengaruhi oleh banyak faktor, 
diantaranya oleh umur panen rumput laut, kondisi pasca panen, serta proses ekstraksinya. 
Melihat kondisi diatas, transfer teknologi kepada masyarakat nelayan untuk meningkatkan 
kualitas serta nilai tambah rumput laut sudah sangat mendesak dilakukan. Untuk itu perlu segera 
dilakukan diversifikasi olahan menjadi bahan baku industri seperti SRC serta kajian kualitasnya 
baik dari segi umur panen maupun pasca panennya. 

Tujuan penelitian ini menghasilkan Semi Refined Carragenan (SRC) dari rumput laut 
Kappaphycus alvarezii.  Secara khusus bertujuan untuk mendapatkan umur panen yang tepat 
untuk meningkatkan kualitas Semi Refined Carragenan rumput laut Kappaphycus alvarezii
yang berasal dari Kepulauan Kei.

METODOLOGI
Waktu dan Tempat Penelitian

Budidaya rumput laut dilakukan di desa Letvuan (pesisir timur) wilayah Kabupaten 
Maluku Tenggara. Penelitian dilakukan pada tiga tempat yaitu laboratorium Pengolahan Ikan,
laboratorium Uji Mutu Polikant, dan laboratorium Kimia Balai Besar Riset Pengolahan Produk 
dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Jakarta.

Bahan dan Alat
Bahan utama yang digunakan adalah rumput laut jenis Kappaphycus alvarezii. Bahan 

kimia yang digunakan adalah KOH teknis,  HCl, BaCl2, NaOH, NaSO4, H2SO4, BaSO4 dan 
K2SO4. Peralatan yang digunakan meliputi alat untuk budidaya rumput laut, alat untuk produksi 
dan analisis mutu SRC.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Tahapan penelitian ini dilakukan sebagai 

berikut : pada tahap pertama dilakukan pengukuran kualitas perairan lokasi budidaya. 
Pengukuran kualitas air dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kondisi perairan terhadap 
standar yang disyaratkan meliputi DO, pH, kecepatan arus, salinitas, dan suhu. 

Kedua dilakukan budidaya rumput laut Kappaphycus alvarezii dengan sistem longline
atau tali permukaan selama 45 dan 60 hari. Jarak antar bibit 20 cm, serta jarak antar tali ris 2 
meter. Bibit yang digunakan berumur sekitar 40 hari. Panen dilakukan dengan cara mengambil 
seluruh tanaman rumput laut. Tahap ketiga adalah produksi SRC dan analisis kualitasnya.

Ekstraksi Semi Refine Carrageenan (SRC)
Proses ekstraksi SRC dilakukan mengacu pada metode Yunizal (2004) yang dimodifikasi. 

Rumput laut kering yang dipanen umur 45 dan 60 hari diekstraksi menggunakan larutan KOH 
8% selama 2 jam pada suhu 70-750C. SRC hasil ekstraksi dinetralkan dengan air bersih sampai 
pH sekitar 8-9. Selanjutnya dipotong-potong lalu dikeringkan. SRC chips yang dihasilkan lalu
digiling dan diayak menggunakan ayakan ukuran 80ms. Penentuan kondisi terbaik SRC dipilih 
berdasarkan parameter rendemen (FMC Corp. 1977), kekuatan gel (FMC Corp. 1977), 
viskositas (FMC Corp. 1977), derajat putih (Food Chemical Codex 1981), kadar air (AOAC 
1995), dan kadar sulfat (FMC Corp. 1977).

HASIL
Kualitas Perairan Lokasi Budidaya

Lokasi yang menjadi tempay budidaya rumput laut adalah perairan desa Letvuan 
Kabupaten maluku Tenggara. Berdasarkan data pengukuran, kualitas air pada lokasi ini adalah 
sebagau berikut pH 7,1, kecepatan arus 0,5m/det, salinitas, 27,33‰, suhu air 26,11oC, dan DO 
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4,65. Nilai tersebut masih dalam batas toleransi standar yang dianjurkan. Menurut SNI (1992) 
kondisi perairan lokasi budidaya rumput laut sebaiknya memenuhi persyaratan kualitas air 
dengan pH 6-8, kecepatan arus 0.2-0.4 m/det, serta suhu 20-28oC.

Kualitas Rumput Laut Kering 
Hasil analisis kadar air rumput laut kering (bahan baku SRC) menunjukkan bahwa kedua 

perlakuan mempunyai kadar air diatas 35% (batas atas syarat mutu) kadar air rumput laut kering
(Gambar 1). Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi ruang penyimpanan yang kurang 
baik. Dengan kelembaban ruang penyimpanan dalam laboratorium pengolahan Polikant sekitar 
70% memungkinkan terjadinya rehidrasi atau masuknya uap air (dari udara) ke dalam produk 
terutama pada produk yang kering sehingga rumput laut kering dapat menjadi basah kembali. 
Selain itu adanya garam pada permukaan rumput laut kering juga membantu penyerapan air dari 
udara.

Industri karaginan dan SRC telah menetapkan bahwa untuk jenis rumput laut 
Kappaphycus alvarezii kering range kadar air yang diminta adalah 30 – 35% (bb). Hal ini 
diperkuat oleh Standar Nasional Indonesia (SNI, 1992) yang mensyaratkan mutu kadar air 
rumput laut kering Kappaphycus alvarezii maksimum 35%.

Gambar 1. Kadar Air Rumput Laut (Kappaphycus alvarezi) Kering Sebagai Bahan Baku SRC

Kualitas Semi Refined Carrageenan
Kadar Air

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan kadar air SRC berbeda tidak nyata antara 
perlakuan umur panen 45 dan 60 hari (Sig>0,05). Kadar air SRC yang diproduksi dari rumput 
laut panen 60 hari sedikit lebih tinggi (8,18%) dari kadar air SRC rumput laut yang dipanen 45 
hari (6,94%), tetapi secara statistik keduanya tidak berbeda. 

Kedua perlakuan mempunyai kadar air SRC yang cukup rendah. Rendahnya kadar air 
tersebut disebabkan oleh factor-faktor pengolahan saat produksi SRC. Dimana terdapat 2 faktor 
utama yang mempengaruhi yaitu saat pengeringan SRC chips dan saat penepungan. Kedua 
tahapan tersebut cukup banyak mengeluarkan air dari SRC. Selama proses pengeringan dan 
penggilingan terjadi kenaikan suhu sehingga lebih banyak air yang keluar dari SRC.

Gambar 2. Kadar Air SRC Pada berbagai Umur Panen Rumput Laut (Kappaphycus alvarezi)
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Rendemen
Rata-rata nilai rendemen SRC berkisar antara 18 sampai 20%. Rendemen SRC tertinggi 

diperoleh dari rumput laut yang dipanen umur 60 hari yakni 20,74%, sedangkan rendemen 
terendah diperoleh dari rumput laut yang dipanen umur 45 hari yaitu 18,84%. Rendemen yang 
diperoleh dari hasil penelitian ini masih dibawah standar yang ditetapkan yakni minimum 25%. 
Minimnya rendemen berhubungan dengan kualitas alat penggiling yang digunakan tetapi tidak 
berhubungan dengan umur panen rumput laut. Hal ini diperjelas dengan hasil analisis sidik 
ragam yang menunjukkan bahwa umur panen tidak berpengaruh pada rendemen SRC
(Sig>0,05). Penggunaan alat penggiling menghasilkan SRC yang agak kasar cukup banyak 
sehingga tidak lolos saringan ukuran 80ms. Secara jelas grafik nilai rendemen ditampilkan pada 
Gambar 3.

Gambar 3. Nilai Rendemen SRC pada berbagai umur panen Rumput Laut (Kappaphycus alvarezi)

Rendemen yang sedikit lebih tinggi pada usia rumput laut 60 hari kemungkinan akibat 
kandungan selulosa yang masih tinggi sehingga saat ekstraksi masih banyak bagian yang tidak 
larut dan mempengaruhi jumlah rendemen. Menurut Oviantari dan Parwata (2007), semi refined 
carrageenan adalah salah satu produk karaginan dengan tingkat kemurnian lebih rendah
dibandingkan refined carragenan, karena masih mengandung sejumlah kecil selulosa yang ikut 
mengendap bersama karaginan. 

Kekuatan Gel
Kekuatan gel sangat penting untuk menentukan perlakuan yang terbaik dalam proses 

ekstraksi SRC. Menurut Glicksman (1969) salah satu sifat fisik yang penting dari karaginan 
adalah kekuatan untuk membentuk gel, dimana mampu mengubah cairan menjadi padatan atau 
mengubah bentuk sol ke gel yang bersifat reversible. Kemampuan inilah yang menyebabkan 
karaginan sangat luas penggunaanya. 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan perlakuan umur panen berpengaruh terhadap 
kekuatan gel SRC (Sig<0,05). Hasil uji lanjut tukey menunjukkan bahwa kekuatan gel SRC 
berdasarkan umur panen berbeda nyata antara rumput laut yang dipanen pada umur 45 dan 60 
hari.

Berdasarkan umur panen, nilai kekuatan gel SRC tertinggi diperoleh dari rumput laut 
yang dipanen umur 60 hari yakni 400,6 g/cm2 dan berbeda nyata dengan umur panen 45 hari 
yakni 430,74 g/cm2. Nilai rata-rata kekuatan gel yang diperoleh dari hasil penelitian ini masih 
dibawah standar yang diisyaratkan Industri saat ini yaitu minimum 600-700 g/cm2. Secara jelas 
grafik nilai kekuatan gel ditampilkan pada Gambar 4.

Pada penelitian ini ternyata semakin tua rumput laut (sampai batas tertentu), kandungan 
karaginan lebih tinggi. Hal ini sangat berhubungan dengan kandungan sulfatnya, dimana 
semakin rendah kandungan sulfat maka kekuatan gelnya akan semakin tinggi. Menurut 
Friedlander dan Zelokovitch (1984) peningkatan kekuatan gel berbanding lurus dengan
kandungan 3,6 anhidrogalaktosa dan berbanding terbalik dengan kandungan sulfatnya. 
Kandungan 3,6 anhidrogalaktosa menyebabkan sifat beraturan dalam polimer meningkatkan 
pembentukan heliks rangkapnya sehingga pembentukan gel lebih cepat.
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Gambar 4. Kekuatan Gel SRC pada berbagai umur panen Rumput Laut (Kappaphycus alvarezi)

Viskositas
Viskositas merupakan salah satu sifat fisik karaginan/SRC yang cukup penting karena 

untuk mengetahui tingkat kekentalan karaginan sebagai larutan pada konsentrasi dan suhu 
tertentu. Viskositas karaginan biasanya diukur pada suhu 75ºC dengan konsentrasi 1,5% (FAO, 
1990).

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan umur panen berpengaruh terhadap viskositas 
SRC (Sig<0,05). Hasil uji lanjut tukey memperlihatkan bahwa viskositas SRC berdasarkan 
umur panen berbeda nyata antara rumput laut yang dipanen pada umur 45 dan 60 hari.

Viskositas SRC tertinggi diperoleh dari rumput laut yang dipanen umur 60 hari yakni 
552,5 cP sedangkan terendah diperoleh dari rumput laut yang dipanen umur 45 hari yakni 227
cP. Nilai rata-rata viskositas yang diperoleh dari hasil penelitian ini cukup tinggi dibanding 
standar yang diisyaratkan Industri yaitu minimum 5 cP. Secara jelas grafik nilai kekuatan gel 
ditampilkan pada Gambar 5.

Pada penelitian ini ternyata semakin tua rumput laut (sampai umur 60 hari), viskositas 
SRC masih tinggi. Menurut Guiseley et al., (1980) viskositas pada larutan karaginan disebabkan 
adanya daya tolak-menolak antar gugus sulfat yang bermuatan negative sepanjang rantai 
polimernya, sehingga menyebabkan rantai polimer kaku dan tertarik kencang. Karena sifat 
hidrofilik menyebabkan molekul tersebut dikelilingi oleh air yang tidak bergerak dan hal inilah 
yang menyebabkan nilai viskositas karaginan meningkat.

Gambar 5. Viskositas SRC pada berbagai umur panen Rumput Laut (Kappaphycus alvarezi)

Derajat Putih 
Derajat putih merupakan gambaran secara umum dari warna suatu bahan. Derajat putih 

SRC diharapkan mendekati 100% karena karaginan yang berkualitas baik biasanya berwarna 
(putih/terang) sehingga aplikasinya bisa lebih luas.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan umur panen rumput laut berpengaruh tidak nyata 
terhadap derajat putih SRC (Sig<0,05). Derajat putih SRC dari rumput laut umur 60 hari yakni 
44,9 sedikit lebih tinggi dari SRC yang dipanen umur 45 hari yakni 38,9.

Kedua perlakuan setelah ditepungkan menjadi SRC, warnanya berubah menjadi agak 
kekuningan (agak gelap dibanding SRC komersiil). Perubahan tersebut diduga akibat proses 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 I. Marasabessy, A.M. Serang; hal 221-227

226 Paper-PKP006- Pengaruh Umur Panen …

pengeringan SRC setelah ekstraksi dan dan penggilingan untuk menjadi tepung bukan akibat 
umur panen. Peningkatan suhu saat kedua proses tersebut menyebabkan terjadi perubahan warna 
SRC menjadi agak gelap sehingga derajat putih dari kedua perlakuan ini masih dibawah 50%. 

Kadar Sulfat
Kadar sulfat merupakan parameter yang digunakan untuk berbagai jenis polisakarida 

yang terdapat dalam alga merah (Winarno, 1997). Hasil ekstraksi rumput laut bisa dibedakan 
berdasarkan kandungan sulfatnya, dimana karaginan mengandung sulfat minimal 18%. 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan umur panen berpengaruh tidak nyata terhadap 
kadar sulfat SRC (Sig>0,05). Kadar sulfat SRC dari rumput laut yang dipanen pada umur 45 
hari (yakni 15,00%) lebih tinggi dari SRC yang diperoleh dari rumput laut yang dipanen pada 
umur 60 hari (yakni 13,80%). Perbedaan kandungan sulfat diduga akibat pengaru perbedaan 
viskositasnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Umur panen rumput laut 60 hari merupakan perlakuan terbaik karena menghasilkan Semi 
Refined Carragenaan (SCR) dengan rendemen, kekuatan gel, viskositas, derajat putih lebih 
tinggi, sedangkan kadar sulfatnya lebih rendah dibanding umur panen 45 hari.

Secara statistik, hanya parameter kekuatan gel dan viskositas SRC yang dipengaruhi oleh 
perlakuan umur panen.

Saran
Untuk menghasilkan SRC yang berkualitas dari desa Letvuan, sebaiknya rumput laut 

dipanen pada umur 60 hari.
Perlu penelitian lanjutan untuk lebih meningkatkan kekuatan gel, rendemen dan derajat 

putih SRC.
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ABSTRAK

Pengembangan model alat pengasapan telah 
banyak dilakukan, namun  masih berbentuk 
biasa yakni lemari pengasapan (smoking 
cabinet) dengan penggunaan waktu pengasapan 
yang belum optimal. Untuk itu perlu 
dikembangkan teknologi pengasapan yang semi 
modern dan lebih efisien serta mudah 
digunakan. Tujuan penelitian ini menghasilkan 
alat pengasapan kabinet yang dapat 
meningkatkan kualitas ikan asap serta dapat 
diterima masyarakat. Metode penelitian yang 
digunakan adalah eksperimen terhadap uji coba 
rancangbangun lemari pengasapan. Penelitian 
ini menggunakan ikan tongkol (Euthynuss 
affinis) sebagai bahan baku ikan asap serta dan 
tempurung kelapa sebagai bahan bakar 
pengasapan. Data  penelitian dianalisis secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
lemari pengasapan yang berbentuk oven yang 
berdimensi 65x60x200 cm tersebut mampu 
menghasilkan ikan tongkol asap yang disukai 
panelis. Suhu yang digunakan dalam penelitian 
ini berkisar 70 oC, kelembaban ruang 
pengasapan 60%, dan kualitas organoleptik 
cukup baik serta efisensi bahan bakar sekitar 
40%. Suhu dalam ruang pengasapan cenderung 
berbeda antar tiap rak dengan kelembaban yang 
cenderung sama.

Kata kunci:  Rekayasa, lemari pengasapan,  
ikan tongkol

ABSTRACT

The development  of fish smoking equipment 
model heavily performed, but still in the form 
ordinary namely smoking cabinet with 
inefficient smoking time usage. The purpose of 
the study is to develop the technology of semi-
modern smoking cabinet which is more efficient 
and easy ti be used. Purpose of this research to 
produce smoking cabinet that can increase the 
cuality of smoked fish which is accepted by 
public. The used research method is 
experimental method on design testing of 
smoking cabinet.  This research using small 
tuna species of fish (Euthynuss affinis)  and 
shell  of coconut as burning materials.  The data 
of research was analyzed descriptively.  The 
result of research indicated that the smoking 
cabinet which in the form of oval that with 
dimension 65x60x200 cm is able to producing 
smoke fish that taken a fancy to panelist. 
Temperature used in the cabinet room was 
70oC, the humidity in the cabinet room was 
60%, and quality of organoleptic was faily good 
also burning efficiency around 40%. 
Temperature in the cabinet room tend to 
different bentween every rack with the humidity 
that tend to equal.

Keywords: Enngineering, smoking cabinet, 
smaal tuna

PENDAHULUAN
Produksi ikan asap di Propinsi Maluku cukup tinggi, termasuk Kabupaten Maluku 

Tenggara yang merupakan salah satu sentra produksi ikan pelagis kecil. Produksi ikan tongkol 
di Maluku Tenggara dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Penanganan ikan 
tongkol setelah ditangkap, masih dilakukan secara tradisonal yakni mengolah menjadi berbagai 
macam produk diantaranya ikan asap (ikan asar), bekasem (bakasang),  ikan bakar. Produk ikan 
asap yang oleh masyarakat setempat menyebutnya ikan asar termasuk salah satu produk 
unggulan karena termasuk produk siap saji (ready to eat) yang cukup banyak peminatnya. 

Pengasapan dapat didefinisikan sebagai proses penetrasi senyawa volatil pada ikan yang 
dihasilkan dari pembakaran kayu (Palm et al., 2011), yang dapat menghasilkan produk dengan 
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rasa dan aroma spesifik (Bower et al., 2009), umur simpan yang lama karena aktivitas anti 
bakteri (Abolagba dan Igbinevbo, 2010), menghambat aktivitas enzimatis pada ikan sehingga 
dapat mempengaruhi kualitas ikan asap (Kumolu-Johnson et al., 2010). Senyawa kimia dari 
asap kayu umumnya berupa fenol (yang berperan sebagai antioksidan), asam organik, alkohol, 
karbonil, hidrokarbon dan senyawa nitrogen seperti nitro oksida (Bower et al., 2009), aldehid, 
keton, ester, eter, yang menempel pada permukaan dan selanjutnya menembus ke dalam daging 
ikan (Gόmez-Guillén et al., 2009). 

Masyarakat pengolah ikan asap di Maluku Tenggara secara umum masih tergolong 
masyarakat dengan pengetahuan yang kurang. Hal ini ditandai dengan teknologi pengasapan 
yang sangat sederhana berupa tungku pengasapan yang sangat tidak ramah lingkungan. 
Produksi dan efisiensi pengasapan sangat rendah, sehingga sangat sulit menghasilkan ikan asap 
dengan daya saing tinggi. Intinya bahwa pengasapan menggunakan alat tradsional yang selama 
ini digunakan kurang praktis dan tidak produktif. Untuk itu perlu dikembangkan teknologi 
pengasapan yang semi modern yang mudah digunakan. Pemanfaatan smoking cabinet sebagai 
alternative metode pengasapan yang ramah lingkungan sangat tepat diterapkan terutama pada 
lingkungan yang padat penduduk. 

Pengembangan model alat pengasapan telah banyak dilakukan, namun bentuknya masih 
standar yakni lemari pengasapan (smoking cabinet) biasa. Marasabessy dan Royani (2013) juga 
telah melakukan rekayasa alat pengasapan ikan untuk tujuan perbaikan produksi dan sanitasi 
higiene produk ikan asap. Hasilnya cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas produksi 
namun belum efisien dalam waktu pengasapan, serta masih terkendala dengan ukuran alat, 
design tungku dan dinding ruang pengasapan sehingga masih membutuhkan waktu agak lama 
dalam proses pengasapan. Efektifitas proses pengasapan sangat tergantung dari volume asap, 
bentuk ikan, suhu pengasapan, kelembaban ruang pengasapan, dan design alat pengasapan. 
Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka perbaikan teknologi pengasapan dalam penelitian ini 
difokuskan pada bentuk tungku pengasapan, dinding ruang pengasapan, dan cerobong asap. 
Rekayasa alat pengasapan ini merupakan perbaikan dari alat pengasapan sebelumnya, sehingga 
diharapkan alat ini lebih mudah diadopsi dan dapat diterima masyarakat. Tujuan penelitian ini 
adalah menghasilkan alat pengasapan kabinet (model oven) yang dapat diterima masyarakat.

METODOLOGI
Bahan dan Peralatan

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan tongkol/komu (Euthynnus 
Affinis) segar dengan ukuran sekitar 350 – 500 gram per ekor yang diperoleh di Pasar Ikan Tual.  
Bahan pembantu yang digunakan adalah : garam dapur.   Bahan untuk pembuatan alat 
pengasapan pelat besi/baja, besi kotak/siku, lembaran aluminium. Bahan bakar untuk 
menghasilkan asap adalah tempurung kelapa. Peralatan yang digunakan meliputi perlengkapan 
untuk perbengkelan (untuk pembuatan alat pengasapan), pisau, baskom, termokopel, 
hygrometer, timbangan digital, neraca analitik, cawan porselin, oven dan  desikator.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan membuat dan melakukan uji coba 

alat pengasapan.  Data yang diukur meliputi data suhu dan kelembaban ruang pengasapan, berat 
ikan, berat bahan bakar awal dan akhir pengasapan, kadar air ikan awal dan akhir pengasapan. 
Data yang diperoleh dianalisis secara deskritif.

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap kegiatan, yaitu : pembuatan alat pengasapan dan 
uji kinerja alat.

Tahap Pertama
Kegiatan tahap pertama adalah pembangunan instrumen pengasapan, yaitu berupa alat 

pengasap berbentuk kabinet (Gambar 1), yang tersusun atas tiga ruang utama, yaitu: ruang 
tempat pembakaran kayu (smoking furnace), ruang pengasap (smoking chamber) dan cerobong 
asap.  
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Tahap kedua 
Kegiatan tahap kedua adalah uji coba/uji kinerja alat pengasapan ikan dilakukan dengan 

pengukuran efisiensi pengasapan meliputi lama pengasapan, jumlah bahan bakar terpakai, suhu 
pengasapan, kelembaban ruang pengasapan dan kadar air yang dicapai. Untuk mengetahui hasil 
uji kinerja alat pengasapan dilakukan juga pengamatan/uji kesukaan (skala hedonik 1-5)
terhadap ikan asap. 

Gambar  1.  Kerangka alat pengasapan kabinet (model oven)

Ikan tongkol (Euthynnus affinis) digunakan sebagai sampel dalam proses pengasapan.  
Ikan tongkol yang telah disiangi dicuci bersih dan ditimbang untuk mengetahui berat awal dan 
ditambahkan garam 2,5%. Selanjutnya ditiriskan dan diatur di atas rak pengasapan. Bahan bakar 
(tempurung kelapa) ditimbang kemudian dilakukan proses pengasapan selama 3 jam. Selama 
proses pengasapan, diukur suhu pada setiap rak dan kelembaban udara (RH) dalam ruang 
pengasapan. Setiap 30 menit dilakukan pengujian kadar air ikan asap (SNI 01-2354.2-2006), dan 
pengukuran berat bahan bakar di awal dan akhir proses pengasapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Alat Pengasapan

Alat pengasapan tipe kabinet (model oven) ini umumnya sama dengan alat pengasapan 
kabinet lainnya yakni terbagi atas tiga ruang yaitu ruang tungku, ruang pengasapan/ruang 
produk, dan ruang pengeluaran asap (cerobong) (Gambar 2). Bagian tungku dengan ukuran 52 x 
46 x 15,5 cm berbentuk kotak dilengkapi dengan kawat kasa yang berfungsi sebagai penyaring 
debu dan asap serta pelat besi berbentuk V (membentuk sudut 100o terbuka keatas) yang diberi 
lobang berdiameter 10 mm sebagai penyalur asap ke ruang produk  Ruang tungku terhubung 
langsung dengan ruang plenum samping kiri dan kanan yang berfungsi menyalurkan asap masuk 
ke ruang pengasapan tepat disamping produk sehingga terdapat tiga jalur asap masuk ke ruang 
produk yakni langsung dari tungku, serta dinding samping kiri dan kanan  (plenum). Pada 
dinding diberi lubang tepat diatas tiap rak untuk memudahkan asap menyebar pada ikan secara 
merata. Bagian ruang pengasapan atau ruang produk dilengkapi dengan tiga buah rak ukuran 45
x 55 cm dari stainless steel dengan jarak antara rak 25 cm. Setiap rak dilengkapi dengan 7 buah 
lubang/ventilasi penyalur asap pada dinding samping kiri dan kanan. Kapasitas total ruang 
pengasapan untuk menampung ikan adalah 15 kg. Sementara untuk ruang cerobong berukuran 
10 x 30 cm pada bagian bawah dilengkapi dengan kawat kasa untuk menghambat laju 
pengeluaran asap sehingga dapat menghemat bahan bakar.
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Gambar 2. Alat pengasapan ikan : a) Tampak depan, memperlihatkan keseluruhan alat; dan b) Tampak 
bagian dalam, memperlihatkan rak-rak pengasapan

Gambar 3.  Perubahan suhu pengasapan selama proses pengasapan

Alat pengasapan ini bersifat mobile atau mudah dipindahkan karena menggunakan 4 buah 
roda pada bagian bawah. Pintu alat pengasapan bersifat kedap udara/asap karena dilapisi dengan 
karet yang tahan terhadap panas serta dilengkapi dengan jendela kaca untuk mengontrol bagian 
dalam ruang pengasapan ketika pintu sedang tertutup. Tinggi keseluruhan alat pengasapan 
diukur dari lantai ke atap dan cerbong asap adalah 200 cm. Untuk mempermudah keluar –
masuknya rak pembakaran pada bagian bawah rak dipasang as roda.

Mekanisme Kerja Alat Pengasapan
Prinsip kerja alat pengasapan kabinet (model oven) ini, sama dengan proses kerja alat 

pengasapan lainnya, namun perbedaan terletak pada jalur asap. Asap yang dihasilkan dari ruang 
pembakaran terbagi tiga jalur, pertama asap melalui kawat kasa/pelat penyalur asap, kedua asap 
melalui plenum samping kiri dan kanan ruang pengasapan lalu masuk ke ruang produk melalui 
lubang/ventilasi yang berada disetiap rak. Dengan design seperti ini, ikan mengalami penetrasi 
asap dari tiga sisi (bawah, kiri dan kanan) sehingga kenampakan ikan akan lebih seragam.

Uji Kinerja Alat Pengasapan
Suhu dan kelembaban ruang pengasapan

Hasil uji coba pengasapan menunjukkan suhu udara dalam ruang pengasapan 
berfluktuatif (Gambar 3), cenderung naik diawal proses selanjutnya naik turun sampai akhir 
pengasapan. Kondisi ini memang sangat berhubungan dengan sumber bahan bakar. Penggunaan 
biomassa dalam pembakaran agak sulit dikontrol terutama saat proses penyalaan api. Reaksi 
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eksoterm yang terjadi setelah api dimatikanpun masih akan mempengaruhi kenaikan suhu. Hal 
ini berbeda jika menggunakan energi listrik, dimana proses pembakaran/pemanasan sepenuhnya 
dapat dikontrol termasuk perubahan suhu.

Jika dilihat per rak, suhu dalam ruang pengasapan cenderung berbeda antar tiap rak 
dengan membentuk pola yang hampir serupa (Gambar 3). Awal pengasapan (tiga puluh menit) 
pertama suhu naik tinggi kemudian fluktuatif dengan variasi suhu tertinggi terjadi pada menit ke 
90 yakni 14oC. Pola penyebaran suhu dalam ruang pengasapan terjadi secara alami dimana 
semakin jauh rak dari sumber panas (tungku), suhu udara semakin turun. Keadaan ini 
berpengaruh terhadap keseragaman proses pematangan ikan sehingga harus dilakukan rotasi rak 
agar tingkat kematangan ikan bisa merata pada semua rak. 

Berbeda dengan pembentukan suhu, kelembaban ruang pengasapan cenderung stabil, 
dengan perbedaan hanya sekitar 6% (Gambar 4). Pada tahap awal pengasapan, kelembaban 
ruang berada diangka 56% cenderung stabil sampai menit ke 150, kemudian memasuki menit 
180 (2 jam) waktu pengasapan kelembaban meningkat hingga 60% dan selanjutnya turun pada 
akhir proses pengasapan mencapai 54%. Kondisi ini sesuai dengan kondisi suhu pengasapan, 
dimana pada satu jam terakhir pengasapan suhu ruang pengasapan pada ketiga rak cenderung 
naik sementara kelembaban sebaliknya turun. 

Gambar 4. Perubahan kelembaban ruang pengasapan selama proses pengasapan Volume Asap

Kondisi asap dalam proses pengasapan juga sangat ditentukan oleh kondisi bahan bakar. 
Pengaturan nyala api mempengaruhi pembentukan asap. Pada awal pengasapan sebaiknya suhu 
rendah sehingga asap lebih banyak yang menempel ada ikan dalam kondisi basah. Namun 
sulitnya mengontrol nyala api menyebabkan peningkatan suhu pada jam pertama sangat tinggi 
mencapai hampir 90oC. Biomassa yang digunakan berpengruh pada kualitas asap yang 
dihasilkan. Penggunaan tempurung kelapa cukup baik dalam menghasilkan asap sehingga 
walaupun pada awal pengasapan suhu agak sulit dikontrol namun pembentukan asap sudah 
dapat membuat tampilan ikan menjadi lebih menarik dengan kuning keemasannya. 

Design alat dengan dilengkapi plenum pada sisi kiri dan kanan ruang pengasapan 
menyebabkan produksi dan penyebaran asap lebih merata. Secara teori ikan pada rak pertama 
akan mendapat asap yang lebih banyak dari rak diatasnya (jika tidak dilakukan rotasi rak), 
namun hal ini sedikit teratasi dengan design dinding ruang pengasapan yang diberi plenum dan 
dilengkapi dengan lubang penyebaran asap. Asap masuk ke dalam ruang pengasapan melalui 3 
jalur, jalur pertama langsung melalui tungku, jalur kedua dan ketiga melalui plenum disisi kiri 
dan kanan ruang pengasapan. Hal ini menyebabkan ikan secara merata mendapat penetrasi asap 
dari ketiga sisi.  

Jumlah bahan bakar terpakai
Salah satu variabel efisiensi proses pengasapan adalah jumlah bahan bakar yang tersisa 

setelah proses pengasapan. Bahan bakar yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempurung 
kelapa. Selama 3 jam proses pengasapan, rendemen atau sisa bahan bakar yang dihasilkan 
mencapai hampir 40%. Hal ini menunjukkan bahan bakar yang terpakai selama proses 
pengasapan sekitar 60%. Dengan demikian jika dihitung berdasarkan rendemen tersebut, maka 
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bahan bakar (tempung kepala) masih dapat digunakan selama 5-6 jam, sehingga jumlah ikan 
asap masih dapat diperbanyak dengan sisa bahan bakar tersebut hingga 2 kali lipat dari total 
produksi ikan asap yang telah dihasilkan. Hollandari (1997) melaporkan bahwa pengasapan 
ikan patin dengan ukuran berat 450-650 gr/ekor membutuhkan bahan bakar sebanyak 71-77 kg 
untuk lama pengasapan 17-19 jam. Selanjutnya Leksono et al., (2009) menyatakan bahwa faktor 
yang dapat mempengaruhi besarnya pemakaian bahan bakar untuk pengasapan antara lain: 
lamanya pengasapan, kapasitas ruang pengasapan atau jumlah dan ukuran ikan yang diasap, 
serta kadar air akhir ikan asap yang dikehendaki.

Kadar air ikan asap
Laju pengeringan atau kecepatan proses pengeringan diukur dengan cara menentukan 

besarnya persentase kadar air ikan selama proses pengasapan.  Seiring dengan bertambahnya 
waktu pengasapan maka berat produk akan semakin berkurang.  Cepat lambatnya penurunan 
kadar air ikan salah satunya dipengaruhi oleh kelembaban udara di sekitar produk.  Semakin 
rendah  RH, semakin cepat proses dehidrasi.  Sementara itu, rendahnya RH dipengaruhi oleh 
tingginya suhu pada ruang tersebut. Penurunan kadar air berlangsung secara linier (Gambar 5). 
Awal pengasapan kadar air ikan asap sekitar 74% turun hingga 66% pada akhir pengasapan.

Gambar 5. Penurunan kadar air selama proses pengasapan

Standar nilai kadar air ikan asap berdasarkan SNI adalah maksimal 60%. Produk ikan 
asap menggunakan smoking cabinet memiliki kadar air masih melebihi batas standar yang telah 
ditentukan oleh SNI. Tingginya kadar air, disebabkan oleh lama waktu pengasapan yang relatif  
pendek dan suhu pengasapan yang fluktuatif, menyebabkan proses penguapan air menjadi tidak 
stabil dan menyebabkan nilai kadar air masih tinggi. Menurut Winarno et al., (1980) dalam 
Saleh et al.,(1995), terjadinya penurunan kadar air akibat penguapan dari produk karena 
pengaruh suhu udara dan kelembaban lingkungan sekitar. Awal pengasapan dengan suhu tinggi 
bisa jadi menjadi salah satu penyebab tingginya kadar air. Suhu tinggi ruang pengasapan dapat 
menyebabkan pembentukan kerak atau pengerasan permukaan produk, kondisi ini menghambat 
pengeluaran air dari dalam daging ke permukaan. Namun secara organoleptik dengan kadar air 
demikian masih dapat diterima panelis.

Kualitas organoleptik ikan asap
Untuk mengetahui kulitas ikan asap, dilakukan analisis organoleptik yakni uji kesukaan. 

Hasil analisis menunjukkan panelis memberikan apresiasi yang cukup baik terhadap ikan asap 
yang dihasilkan, yakni rata-rata nilai organoleptik diatas 3 (suka). Penampilan ikan asap yang 
agak kuning keemasan memberikan penilaian yang tinggi. Kondisi ini sangat berhubungan 
dengan proses pengasapan dan pembentukan asap. Asap yang dihasilkan diawal pengasapan 
akan melekat saat ikan masih dalam kondisi basah. Ditambah dengan design alat pengasapan 
yang memungkinkan penetrasi asap dari ketiga sisi memperkuat penyebaran asap berlangusng 
secara merata. Asap dengan kandungan berbagai senayawa kimia terutama fenol akan bereaksi 
dengan lemak dan protein ikan membentuk warna kuning keemasan. 
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Senyawa fenol dan karbonil berperan untuk memberikan rasa pada ikan asap (Martinez et 
al., 2007). Senyawa volatil spesifik khususnya senyawa fenolik dapat mempengaruhi 
karakteristik sensoris ikan asap (Cardinal et al., 2006). Beberapa senyawa fenolik seperti 
guaiakol dan siringol merupakan senyawa yang sangat khas pada ikan asap (Jónsdóttir et al., 
2008). Tempurung kelapa termasuk kayu keras yang dapat menghasilkan volume asap dengan 
kualitas yang baik akan mempengaruhi nilai organoleptik ikan asap (Marasabessy 2007). Reaksi 
antara senyawa karbonil dan protein, secara umum berperan terhadap pembentukan warna pada 
permukaan produk asap, sedangkan senyawa fenolik yang terserap ke dalam produk berperan 
menghasilkan rasa dan aroma produk asap (Kjällstrand dan Petersson, 2001). 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1) Hasil uji coba alat pengasapan model oven ini menunjukkan suhu dalam ruang pengasapan 
cenderung berbeda antar tiap rak dengan membentuk pola yang hampir serupa. Pada awal 
pengasapan (tiga puluh menit) pertama suhu naik tinggi kemudian fluktuatif dengan variasi 
suhu tertinggi terjadi pada menit ke 90 yakni 14oC. Sedangkan  kelembaban ruang 
pengasapan cenderung stabil, dengan perbedaan hanya sekitar 6% .

2) Selama 3 jam proses pengasapan, rendemen atau sisa bahan bakar yang dihasilkan 
mencapai hampir 40%. Bahan bakar yang terpakai selama proses pengasapan sekitar 60%.

3) Penggunaan alat pengasapan model oven ini menghasilkan mutu ikan tongkol yang disukai 
panelis.
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KADAR ALGINAT ALGA COKLAT YANG TUMBUH DI 
PERAIRAN PANTAI DESA HUTUMURI,  PULAU AMBON

Inem Ode dan Jahra Wasahua
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Abstrak

Alginat atau algin merupakan senyawa 
hidrokoloid yang diekstraksi dari alga coklat 
(phaeophyceae).  Alginat menjadi penting 
karena penggunaanya yang cukup luas dalam 
industri antara lain sebagai bahan pengental, 
pensuspensi, penstabil, pembentuk film, 
pembentuk gel, disintegrating agent, dan bahan 
pengemulsi. Kandungan alginat alga coklat 
bervariasi tergantung jenis, parameter fisik dan 
kimia lingkungan perairan, dan musim. 
Kemungkinan perbedaan jenis dan lokasi tempat 
tumbuh dapat menyebabkan perbedaan kadar 
alginat alga coklat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui jenis-jenis alga coklat yang 
tumbuh di Perairan pantai desa Hutumuri, dan 
mengetahui kadar alginat dari setiap jenis alga 
coklat. Penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan memberikan informasi 
terhadap kemajuan penelitian alginat di 

Indonesia serta meningkatkan nilai tambah alga 
coklat untuk bahan baku alginat di masa yang 
akan datang. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi dilapangan dan 
eksperimen di laboratorium. Dari hasil sampling 
dan identifikasi alga coklat di perairan pantai 
Hutumuri ditemukan tujuh jenis yakni 
Sargassum crassifolium, Sargassum vulgare, 
Sargassum cinereum, Sargassum sp,
Hormophysa cuneiformis, Turbinaria ornata, 
dan Padina Australis. Hasil uji kadar alginat 
Sargassum crassifolium (45,54 - 49,96 %), 
Sargassum vulgare (49,33-54,75 %), Sargassum 
cinereum (62,59-64,30%), Sargassum sp 
(24,39%), Hormophysa cuneiformis (62,59-
64,30%), Turbinaria ornata (24,98-31,54%), 
dan Padina australis (26,41-36,46 %).

Kata Kunci : Alginat, alga coklat,Rumput Laut
desa Hutumuri

PENDAHULUAN
Alginat atau algin merupakan senyawa hidrokoloid yang diekstraksi dari alga coklat 

(phaeophyceae). Secara kimiawi, senyawa alginat merupakan suatu polimer panjang yang 
disusun oleh dua unit monomerik, yaitu β-D-mannuronic acid dan α-L-guluronic acid  (Draget 
et al, 2005).

Alginat membentuk garam yang larut dalam air dengan kation monovalen, serta amin 
dengan berat molekul rendah dan ion magnesium. Alginat mudah sekali menyerap air karena 
merupakan molekul linier dengan berat molekul tinggi. Alginat dapat berfungsi sebagai 
senyawa pengikat daya suspensi larutan (stabilisator) pada proses pengentalan larutan tersebut. 
Alginat juga menjaga suspensi karena muatan negatifnya serta ukuran kalorinya yang 
memungkinkan membentuk pembungkus bagi partikel yang tersuspensi. Alginat menjadi 
penting karena penggunaanya yang cukup luas dalam industri antara lain sebagai bahan 
pengental, pensuspensi, penstabil, pembentuk film, pembentuk gel, disintegrating agent, dan 
bahan pengemulsi. Sehubungan dengan fungsi tersebut maka alginat banyak dibutuhkan oleh 
berbagai industri, seperti farmasi (5%), tekstil (50%), makanan dan minuman (30%), kertas 
(6%), serta industri lainnya (9%) (Anggadiredja, et al., 2008). 

Usaha ektraksi alginat di Indonesia masih belum berkembang, bahkan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri akan alginat kita masih melakukan impor produk jadi sekitar 2000 
ton/tahun. Salah satu kendala mengenai kurang berkembangnya usaha ekstraksi alginat adalah 
karakteristik kandungan alginat yang sangat dipengaruhi oleh jenis rumput laut, musim, lokasi 
rumput laut tumbuh maupun umur rumput laut. Karena itu sangat diperlukan informasi spesies 
rumput laut (alga) penghasil alginat dan kadar alginat yang dikandungnya (Angka dan 
Suhartono, 2000).

Menurut Misrhafiey (2009), kandungan alginat rumput laut coklat bervariasi tergantung 
jenis, parameter fisik dan kimia lingkungan perairan, musim, dan metode ekstraksi. Diduga 
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perbedaan lokasi tempat tumbuh dan kondisi perairan, dapat menyebabkan perbedaan 
kandungan alginat dari alga coklat.

Peneliti sebelumnya telah melaporkan kandungan alginat jenis-jenis alga coklat di 
beberapa perairan di Indonesia, Mushollaeni dan Rusdiana, (2011) melaporkan kandungan 
alginat alga coklat Sargassum, Turbinaria dan Padina di pantai berkarang Gunung Kidul 
Jogjakarta. Widyastuti (2009), melaporkan kadar alginat rumput laut Sargassum, Dictyota, 
Hormophysa dan Turbinaria di perairan Lombok. Rasyid dan Rachmad (2009) melaporkan 
kandungan alginat Sargassum polycystum asal pulau Pari, dan Kepulauan Spermonde. Rasyid, 
(2010), melaporkan kadar alginat Sargassum polycystum asal Pameungpeuk. Penelitian 
kandungan alginat alga coklat Sargassum dan Turbinaria di beberapa perairan Nusa Tenggara 
Barat,  Gili Pegatan, dan Gili Bedil (Rasyid, 2003).

Di pulau Ambon, alga coklat tersebar di beberapa wilayah pesisir, namun data tentang 
kandungan alginatnya belum tersedia, sehingga meskipun potensinya cukup melimpah, namun 
tidak dimanfaatkan sama sekali. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan dan memberikan informasi terhadap kemajuan penelitian alginat di Indonesia 
serta meningkatkan nilai tambah alga coklat untuk bahan baku alginat di masa yang akan 
datang.

Alginat atau algin merupakan senyawa hidrokoloid yang diekstraksi dari alga coklat 
(phaeophyceae). Secara kimiawi, senyawa alginat merupakan suatu polimer panjang yang 
disusun oleh dua unit monomerik, yaitu β-D-mannuronic acid dan α-L-guluronic acid  (Draget 
et al, 2005).

Alginat membentuk garam yang larut dalam air dengan kation monovalen, serta amin 
dengan berat molekul rendah dan ion magnesium. Alginat mudah sekali menyerap air karena 
merupakan molekul linier dengan berat molekul tinggi. Alginat dapat berfungsi sebagai 
senyawa pengikat daya suspensi larutan (stabilisator) pada proses pengentalan larutan tersebut. 
Alginat juga menjaga suspensi karena muatan negatifnya serta ukuran kalorinya yang 
memungkinkan membentuk pembungkus bagi partikel yang tersuspensi. Alginat menjadi 
penting karena penggunaanya yang cukup luas dalam industri antara lain sebagai bahan 
pengental, pensuspensi, penstabil, pembentuk film, pembentuk gel, disintegrating agent, dan 
bahan pengemulsi. Sehubungan dengan fungsi tersebut maka alginat banyak dibutuhkan oleh 
berbagai industri, seperti farmasi (5%), tekstil (50%), makanan dan minuman (30%), kertas 
(6%), serta industri lainnya (9%) (Anggadiredja, et al., 2008). 

Usaha ektraksi alginat di Indonesia masih belum berkembang, bahkan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri akan alginat kita masih melakukan impor produk jadi sekitar 2000 
ton/tahun. Salah satu kendala mengenai kurang berkembangnya usaha ekstraksi alginat adalah 
karakteristik kandungan alginat yang sangat dipengaruhi oleh jenis rumput laut, musim, lokasi 
rumput laut tumbuh maupun umur rumput laut. Karena itu sangat diperlukan informasi spesies 
rumput laut (alga) penghasil alginat dan kadar alginat yang dikandungnya (Angka dan 
Suhartono, 2000).

Menurut Misrhafiey (2009), kandungan alginat rumput laut coklat bervariasi tergantung 
jenis, parameter fisik dan kimia lingkungan perairan, musim, dan metode ekstraksi. Diduga 
perbedaan lokasi tempat tumbuh dan kondisi perairan, dapat menyebabkan perbedaan 
kandungan alginat dari alga coklat.

Peneliti sebelumnya telah melaporkan kandungan alginat jenis-jenis alga coklat di 
beberapa perairan di Indonesia, Mushollaeni dan Rusdiana, (2011) melaporkan kandungan 
alginat alga coklat Sargassum, Turbinaria dan Padina di pantai berkarang Gunung Kidul 
Jogjakarta. Widyastuti (2009), melaporkan kadar alginat rumput laut Sargassum, Dictyota, 
Hormophysa dan Turbinaria di perairan Lombok. Rasyid dan Rachmad (2009) melaporkan 
kandungan alginat Sargassum polycystum asal pulau Pari, dan Kepulauan Spermonde. Rasyid, 
(2010), melaporkan kadar alginat Sargassum polycystum asal Pameungpeuk. Penelitian 
kandungan alginat alga coklat Sargassum dan Turbinaria di beberapa perairan Nusa Tenggara 
Barat, Gili Pegatan, dan Gili Bedil (Rasyid, 2003).

Di pulau Ambon, alga coklat tersebar di beberapa wilayah pesisir, namun data tentang 
kandungan alginatnya belum tersedia, sehingga meskipun potensinya cukup melimpah, namun 
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tidak dimanfaatkan sama sekali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis alga 
coklat yang tumbuh di Perairan pantai desa Hutumuri, dan mengetahui kadar alginat dari setiap 
jenis alga coklat.Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan memberikan informasi terhadap kemajuan penelitian alginat di Indonesia serta 
meningkatkan nilai tambah alga coklat untuk bahan baku alginat di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2014, Pengambilan sampel alga coklat 

dilakukan dengan cara koleksi bebas pada saat surut, pada saat pengambilan sampel diamati 
secara visual kondisi substrat tempat tumbuh alga coklat. Selanjutnya alga coklat yang diperoleh 
diidentifikasi, kemudian dikeringkan untuk selanjutnya diekstraksi.

Ekstraksi alginat dilakukan di Baristrand Ambon, menggunakan acuan SNI 01-8291-
1992, Alga coklat yang sudah dikeringkan ditimbang sebanyak 20 gram, kemudian rendam 
dalam 100 ml asam kholrida (HCl) encer (0,33%). Perendaman ini dimaksudkan untuk mencuci 
garam yang masih melekat pada rumput laut tersebut. setelah itu tiriskan dan dihaluskan dengan 
menggunakan blender, kemudian direndam dalam larutan soda abu 100 ml (Na2CO3) 2 sampai 
2,5% pada pH 10, selama 24 jam sambil diaduk dalam magnetic strirrer sehingga diperoleh gel 
yang kental, (perlakuan dilakukan pada suhu 100C). Haluskan gel sambil tambahkan 6 volume 
air panas kedalamnya, kemudian saring untuk memisahkan sisa yang tidak larut (Tambahkan 50 
ml larutan kalsium klorida (CaCl) 10 % ke dalam saringan untuk mengendapkan kalsium 
alginat. Kemudian saring dan tambahkan asam klorida (HCl 100 ml) 5% untuk mendapatkan 
asam alginat yang tidak larut dalam air, cuci dengan air suling, dikeringkan dan timbang. Kadar 
alginat dihitung berdasarkan (Widyastuti, 2009).

Berat Alginat Kering
Kadar (%) = -----------------------------------  x 100 %
Berat Rumput laut Kering
Pengukuran parameter lingkungan fisika-kimia perairan dilakukan di beberapa titik yang 
mewakili lokasi penelitian yaitu suhu dengan menggunakan thermometer batang, salinitas 
dengan menggunakan handrefraktometer, derajat keasaman (pH) menggunakan pH meter, 
kecepatan arus menggunakan stop watch dan layangan arus. Pengukuran suhu, salinitas, pH, 
kecepatan arus dilakukan in-situ. Untuk  posfat (PO4) dan nitrat (NO3)  sampel air diambil di 
lokasi penelitian dengan menggunakan botol gelap, kemudian dianalisa menggunakan 
spektrofotometer di laboratorium LIPI Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Diskripsi Lokasi penelitian

Desa Hutumuri adalah salah satu desa yang ada di bagian Selatan Pulau Ambon. Secara 
administratif termasuk dalam Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian
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Perairan pesisir Hutumuri terletak di wilayah pesisir bagian selatan pulau Ambon yang 
berhadapan langsung dengan Laut Banda. Perairan pesisir Hutumuri merupakan perairan teluk 
berbentuk lengkung setengah busur yang diapit oleh Tanjung Riki di bagian Selatan  dan 
Tanjung Hutumuri di bagian utara. Panjang garis pantai Negeri Hutumuri adalah 1.439 m dan 
luas kawasan pasang surut adalah 35.960 m2 (35.9 ha) dengan lebar sekitar 250 m ( Kiriwenno, 
2010 ).  

Substrat yang mendominasi perairan pantai Hutumuri adalah substrat berbatu, dan pasir 
bercampur patahan karang mati. Substrat merupakan salah satu komponen terpenting dalam 
keberadaan dan pertumbuhan jenis rumput laut. Bold (1985) dalam Indrawati (2009) 
menyatakan bahwa rumput laut merupakan makro bentos yang tumbuh melekat pada berbagai 
jenis tipe substrat seperti lumpur atau pasir, pada batu-batuan atau karang, dengan kata lain pada 
kondisi atau tipe substrat yang sesuai suatu jenis rumput laut ditemukan melimpah. Rumput laut 
merupakan tumbuhan berklorofil yang hidup dengan melekatkan diri pada substrat perairan 
menggunakan holdfast sehingga rumput laut tidak mudah berpindah oleh gerakan air. Rumput 
laut banyak tumbuh di daerah pasang surut yang perairannya jernih dan menempati substrat 
tertentu yang sesuai dengan kehidupannya (Kadi, 2006).

Gambar 2.Kondisi substrat di lokasi penelitian

Jenis - jenis Alga Coklat
Di perairan Indonesia terdapat sekitar 28 spesies alga coklat yang berasal dari enam genus 

yakni Dyctyota,Padina, Hormophysa, Turbinaria, dan Hydroclathrus. Spesies rumput laut yang 
telah diidentifikasi yaitu Sargassum sp sebanyak 14 spesies, Turbinaria sebanyak 4 spesies,  
Hormophysa baru 1 spesies,  Padina 4 spesies,  Dyctyota 5 spesies dan Hydroclathrus 1 spesies.  

Dari hasil sampling dan identifikasi alga coklat di perairan pantai Hutumuri ditemukan 
tujuh jenis yakni Sargassum crassifolium, Sargassum vulgare, Sargassum cinereum, Sargassum 
sp, Hormophysa cuneiformis, Turbinaria ornata, dan Padina Australis.

Widiyastuti (2009), alga coklat memiliki thallus berwarna coklat yang bervariasi dari coklat 
tua sampai coklat muda. Bentuk thallus alga coklat beranekaragam, ada yang silindris, gepeng 
dan banyak juga yang berbentuk lembaran. Berdasarkan bentuk thallusnya, alga coklat 
merupakan kelas Thallophyta yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi, karena organ 
thallusnya menyerupai akar, batang dan daun. 

Genus Sargassum hidup pada bongkahan batu karang, warnanya bermacam-macam dari 
coklat muda sampai coklat tua. Alat pelekatnya terdiri dari cakram pipih, dari cakram ini 
muncul tangkai yang pendek silindrik yang tegak. Dari tangkai yang pendek ini muncul poros-
poros silindrik panjang. Masing-masing poros ini dapat mencapai 1 meter panjangnya di 
mintakat bawah litoral dimana Sargassum hidup. Pada poros yang silindrik dengan diameter 3 
mm terdapat bentuk-bentuk seperti daun, kantung udara dan cabang-cabang perkembangbiakan 
(Romimohrarto dan Juwana, 2007). Dilokasi penelitian terdapat 4 jenis yakni Sargassum 
crassifolium Sargassum cinereum, Sargassum vulgare dan Sargassum sp. 
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Gambar 3. Jenis - jenis  alga coklat yang tumbuh 
di perairan pantai Hutumuri.

Hormophysa cuneiformis,  Ciri-ciri umum thallus tegak, rimbun, alat pelekat seperti 
cakram dan rhizoid pendek, bagian pangkal thalli menyerupai tangkai, warna coklat tua. 
Sepanjang sumbu tegak dan cabang-cabanya, pada kedua sisinya terdapat semacam 'sayap' yang 
bentuknya tidak teratur, hidup menempel pada batu dengan alat pelekatnya berbentuk cakram 
kecil. Alga ini hidup bercampur dengan Sargassum dan Turbinaria.

Turbinaria, memiliki thallus foloid yang bentuknya menyerupai turbin, memiliki gerigi 
pada pinggirannya yang bervariasi tergantung spesiesnya (Widiyastuti, 2009). Turbinaria 
mempunyai cabang-cabang silindrik dengan diameter 2-3 mm, dan mempunyai cabang lateral 
pendek dari 1-1,5 cm panjangnya. Ini berakhir pada sebuah reseptakel dengan pinggiran 
bergerigi dan garis tengahnya kira-kira 1 cm. 

Padina australis, spesies ini menunjukkan ciri utama yaitu thali berukuran besar 
(sekitar 15 cm), membentuk kipas dengan lebar 2 – 8 cm, dan terdapat segmen-segmen 
lembaran tipis (lobus) dengan garis-garis berambut radial. Thalus Padina australis tersusun dari 
epidermis dan sel parenkim. Ukuran lembaran thalus yaitu 5 – 10 cm dan bersifat mudah robek. 
Warna utama adalah coklat muda kekuning-kuningan, tetapi terkadang warnanya memutih 
karena adanya perkapuran di permukaan daun. Bagian atas lobus agak melebar dengan 
pinggiran rata dan holdfast berbentuk cakram kecil berserabut. Padina memiliki thallus 
berbentuk lembaran yang menyerupai kipas. (Romimohtarto dan Juwana, 2007) Padina tumbuh 
menempel di batu pada daerah rataan terumbu, alat pelekatnya terdiri dari cakram pipih, 
biasanya terbagi menjadi cuping-cuping pipih. 

Parameter Lingkungan
Kondisi lingkungan mempengaruhi laju fotosintesis rumput laut sehingga berpengaruh 

pada pertumbuhan rumput laut yang pada akhirnya juga berpengaruh pada alginat yang 
dihasilkan. Hal ini ditegaskan oleh Soviyeti (1990), yang menyatakan bahwa pertumbuhan 
rumput laut ditentukan oleh tempat tumbuhnya. Selanjutnya Laju pertumbuhan, fotosintesis dan 
respirasi pada rumput laut cenderung berkorelasi dengan suhu, cahaya, pH dan nutrien tempat 
tumbuhnya. Parameter lingkungan di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut
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Tabel 1. Parameter lingkungan di lokasi penelitian
Parameter Lingkungan Nilai

Suhu 29-300C
Salinitas 33-34 ppt

pH 8,4 – 8,5
Kecepatan Arus 8,3 – 11,1 cm/det
Phosfat (PO4) 0,0058-0,0069 ppm
Nitrat (NO3) 0,0061-0,0093 ppm

Kisaran suhu selama penelitian berkisar antara 29 – 30 ºC. Suhu lingkungan berperan 
penting dalam proses fotosintesa, dimana semakin tinggi intensitas matahari dan semakin 
optimum kondisi temperatur, maka akan semakin nyata hasil fotosintesanya (Lee, 1999). 
Menurut (Afrianto dan Liviawati, 1993) meskipun temperatur tidak mematikan namun dapat 
menghambat pertumbuhan rumput laut. Pada umumnya rumput laut tumbuh dengan baik di 
daerah yang mempunyai kisaran suhu sekitar 26 – 33 ºC.

Salinitas yang diperoleh selama penelitian berkisar antara 33 – 34 ppt. Salinitas 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut. Kondisi salinitas 
yang baik untuk pertumbuhan rumput laut yaitu berkisar antara 15-34 ppt (Zatnika, 2009). 
Menurut Choi et al., dalam Umasugi (2001), rumput laut akan mengalami pertumbuhan yang 
lambat, apabila salinitas terlalu rendah (15 ppt) atau terlalu tinggi (35 ppt), lebih lanjut 
dikatakan bahwa perbedaan salinitas mempengaruhi mekanisme fisiologi dan biokimia rumput 
laut sebab proses perubahan tekanan osmosis berkaitan erat dengan peran membran sel dalam 
proses transfor nutrien.

Hasil pengukuran pH di lokasi penelitian berkisar antara 8,4 – 8,5. Pertumbuhan rumput 
laut memerlukan pH air laut optimal yang berkisar antara 6-9 (Zatnika, 2009). Chapman (1962 ) 
dalam Supit (1989) menyataka bahwa hampir seluruh rumput laut menyukai kisaran pH 6,8 -
9,6. Sehingga variasi pH yang tidak terlalu besar tidak akan menjadi masalah bagi pertumbuhan 
rumput laut.Zulbainarmi (1997) dalam Umasugi (2001), menyatakan bahwa rumput laut 
tumbuh pada kisaran pH 6,5 – 8,5 keadaan pH yang sesuai sangat berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan kualitas serta kuantitas dari rumput laut itu sendiri. Hal ini mengoptimalkan 
sistem metabolisme dari rumput laut yang mana dalam hal ini, pembentukan biomassa terhalang 
oleh aktivitas dari rumput laut yang menggunakan energi untuk menstabilkan kondisi 
jaringannya karena adanya perubahan pH yang tidak ideal untuk pertumbuhannya.

Kecepatan arus di suatu perairan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dan 
mengontrol pertumbuhan rumput laut. Selain dapat menyediakan nutrien bagi rumput laut, arus 
juga dapat mengontrol peningkatan suhu air (Radiarta et al, 2007 dalam Tiensongrusmee, 
1990). Pengaruh arus cukup besar dalam menghalau sisa-sisa metabolisme atau limbah, 
percampuran dan penyebaran nutrien serta gas-gas. Oleh karena itu, arus dapat dijadikan 
sebagai indikator tingginya laju produktivitas perairan. Selain itu, kenaikan kecepatan arus 
meningkatkan proses fotosintesis, tetapi pada level tertentu laju fotosintesis tetap 
(Supriharyono, 2008). Menurut Mubarak(1981) kecepatan arus yang optimal bagi pertumbuhan 
rumput laut di suatu perairan pantai  berkisar antara 20 - 40 cm/detik. Kecepatan arus yang 
terukur pada saat pengambilan sampel alga coklat berkisar antara yaitu 8,3 – 11,1 cm/det.

Masrawati (1998), menjelaskan bahwa unsur fosfor dan nitrogen diperlukan rumput laut 
bagi pertumbuhannya dan umumnya unsur fosfor yang diserap oleh alga adalah ortofosfat 
sedangkan nitrogen diserap dalam bentuk nitrit, nitrit maupun amonium. Kandungan phosfat 
dalam perairan berkisar antara 1-60 ppm dan kisaran nitrat yang baik di lautan bagi kehidupan 
organisme nabati adalah sekitar 0,01 – 5 ppm (Alam, 2011). Kandungan phosfat di lokasi 
penelitian berkisar antara  0,0058-0,0069 ppm sedangkan nitrat berkisar antara 0,0061-0,0093 
ppm. Kisaran ini sangat rendah dibanding kisaran rata-rata untuk pertumbuhan alga. Menurut 
Dawes (1974) dalam Masrawati (1998) bahwa zat hara bagi rumput laut / alga diperoleh dari air 
sekelilingnya dimana penyerapannya dilakukan melalui seluruh bagian tanaman. Selain itu 
ketersediaan zat hara tidak menjadi faktor penghambat pertumbuhan rumput laut, artinya zat 
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hara yang ada dilaut masi cukup bahkan berlebihan untuk kehidupan rumput laut. Hal ini dapat 
terjadi karena adanya sirkulasi yang baik, run off dari daratan dan gerakan air.

Kadar Alginat Alga Coklat
Rasyid (2007), di Indonesia ditemukan alga coklat yang berpotensi sebagai penghasil 

alginat (alginofit) yaitu Sargassum sp, Turbiaria sp, Hormophysa sp, dan Padina sp. Hasil Uji 
kadar alginat tujuh jenis alga coklat yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 
berikut 

Tabel 2. Hasil Uji Kadar Alginat
Jenis Alga Coklat Kadar Alginat (%)

Sargassum crassifolium 45,54 - 49,96
Sargassum cinereum 62,59-64,30
Sargassum vulgare 49,33-54,75
Sargassum sp 24,39
Hormophysa cuneiformis      62,59-64,30
Turbinaria ornata 24,98-31,54
Padina australis 26,41-36,46

Tujuh jenis alga coklat yang diperoleh dari perairan pantai desa Hutumuri memiliki 
kandungan alginat yang berbeda-beda. Menurut Misrhafiey (2009), kandungan alginat rumput 
laut coklat bervariasi tergantung jenis, parameter fisik dan kimia lingkungan perairan, musim, 
dan metode ekstraksi. Perbedaan kadar alginat dari tiap jenis alga coklat diduga disebabkan oleh 
bentuk morfologi thallus yang berbeda dari tiap jenis. Menurut Widyartini, dkk (2012), Thallus 
rumput laut mempunyai bentuk dan ukuran yang beranekaragam, dari thallus bebentuk batang 
yang terkumpul dalam suatu berkas sampai thallus besar yang kadang-kadang memperlihatkan 
bentuk luar seperti tumbuhan tinggi, bentuk thallus dapat mempengaruhi kandungan alginat. 
Menurut Atmadja et.al (1996), kandungan alginat berbeda-beda antara spesies berhubungan erat 
dengan morfologi thallus yang akan mempengaruhi laju fotosintesis pada masing-masing 
spesies. Pada thallus batang yang panjang dan thallus daun yang banyak proses fotosintesis 
dapat berjalan lebih baik, sehingga laju pertumbuhan dan produksi cadangan  makanan lebih 
banyak. Soegiarto et.al (1992) ketebalan thallus menunjukan banyaknya kandungan alginat

Beberapa hasil penelitian tentang kadar alginat alga coklat antara lain Widyastuti 
(2009), kadar alginat alga coklat dari perairan laut Lombok yakni Sargassum crassifolium
5,75%, Hormophysa sp 4,31- 4,43 %, dan Padina 18,27 % - 18,30 %.  Rasyid (2007) mendapat 
kandungan alginat dari Padina australis di perairan pantai beberapa pulau di Kalimantan Timur 
sebesar 4,79-8,32%. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
 Di perairan pantai Hutumuri ditemukan tujuh jenis alga coklat yakni Sargassum 

crassifolium, Sargassum vulgare, Sargassum cinereum, Sargassum sp, Hormophysa 
cuneiformis, Turbinaria ornata, dan Padina australis.

 Hasil uji kadar alginat Sargassum crassifolium (45,54 - 49,96 %), Sargassum vulgare 
(49,33-54,75 %), Sargassum cinereum (62,59-64,30%), Sargassum sp (24,39%),
Hormophysa cuneiformis (62,59-64,30%), Turbinaria ornata (24,98-31,54%), dan Padina 
australis (26,41-36,46 %).

 Substrat yang mendominasi perairan pantai Hutumuri adalah substrat berbatu, dan patahan 
karang mati campur pasir

 Parameter lingkungan yang terukur selama penelitian, untuk suhu, salinitas, dan pH masih 
berada dalam  kisaran optimum untuk kehidupan alga coklat. Sedangkan untuk kecepatan 
arus, phosfat dan nitrat berada dibawah nilai optimum untuk pertumbuhan alga.
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Saran
Dari tujuh jenis alga coklat yang ditemukan di perairan pantai desa Hutumuri, perlu 

dilakukan studi lanjut tentang ekologi dan potensi pemanfaatannya sehingga dapat dilakukan 
upaya pengembangannya.
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Abstrak
Mangrove merupakan salah satu ekosistem 
hutan tropis yang memiliki karakteristik yang 
khas, dan berperan ekologis penting sebagai 
tempat pemijahan (spawning ground), 
pengasuhan (nursery ground), dan tempat 
mencari makan (feeding ground) bagi 
komunitas ikan. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan Mei – Juni 2014 pada ekosistem hutan 
mangrove perairan pantai Wael -Teluk Kotania 
Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, 
komposisi jenis dan struktur komunitas ikan 
secara spasial berdasarkan habitat mangrove 
yang berbeda dan secara temporal berdasarkan 
perbedaan siang dan malam hari, serta 
mengetahui hubungan parameter lingkungan 
dengan keragaman komunitas ikan. Data 
komunitas ikan dikoleksi menggunakan jaring 
insang dasar berukuran mata jaring 2 inchi 
diletakan pada ekosistem mangrove saat pasang 
bergerak surut. Hasil penelitian ini menemukan 
jumlah total ikan sebanyak 127 individu, 27 

speseis, 22 genera dari 21 famili yang 
terdistirbusi pada stasiun I dan satasiun II. Pada 
Stasiun I ditemukan sebanyak 70 individu, 21 
spesies, 19 genera dari 18 famili. Sedangkan 
pada stasiun II  ditemukan sebanyak 57 
individu, 16 spesies, 14 genera dan 14 famili. 
Jumlah individu, spesies, genera dan famili. 
Pada stasiun I dan II ikan lebih banyak 
ditemukan pada periode malam hari 
dibandingkan siang hari. Terdapat variasi 
struktur komunitas ikan pada siang dan malam 
hari dimana keragaman ikan cenderung tinggi 
pada malam hari, sedangkan indeks dominansi 
cenderung tinggi pada siang hari. Hubungan 
antara parameter lingkungan (suhu, salinitas, pH 
dan kecepatan arus) dengan keragaman 
komunitas ikan sangat lemah, artinya tinggi dan 
rendahnya nilai parameter lingkungan tidak 
berhubungan erat dengan tinggi rendahnya 
keanekaragaman komunitas ikan.

Kata Kunci : Struktur Komunitas, Ikan, Hutan 
Mangrove, Wael

PENDAHULUAN
Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem hutan tropis yang memiliki 

karateristik yang khas, dan juga merupakan salah satu ekosistem penting di daerah 
pesisir/pantai. Hutan mangrove sering disebut sebagai hutan payau karena sebagian besar hidup 
dan berkembang di daerah payau (Noor et al 2006). Keberadaan hutan mangrove di kawasan 
pesisir secara ekologi dapat berfungsi sebagai perangkap sediment (sediment trap), pelindung 
pantai dari badai dan pengikisan air laut, sebagai daerah asuhan dan tempat mencari makan bagi 
beberapa jenis ikan tertentu (Latuconsina, 2013).

Di Indonesia penelitian tentang ikan-ikan di daerah mangrove di beberapa daerah telah 
dilakukan diantaranya: Genisa (1995) tentang komunitas keanekaragaman ikan di daerah 
mangrove Sungai Banyuasin, Sumatera Selatan, menjumpai 99 jenis ikan, termasuk 38 suku, 
diantaranya ada 9 suku yang termasuk ikan ekonomis penting, dari famili Ariidae, Bagridae, 
Clupeidae, Polyremidae, Plotosidae, Scianidae, Stromateidae, Lutjanidae dan Mugillidae. 
Genisa (2006) menemukan ikan penghuni ekosistem mangrove muara sungai Mahakam 
Kalimantan Timur sebanyak 1.684 ekor terdiri dari 80 jenis dari 44 famili. Sardinella fimbriata, 
Leiognathus elongatus, Rastrelliger kanagurta dan Apogon caramensis merupakanjenis-jenis 
yang dominan.

Penelitian terkait komunitas ikan pada ekosistem hutan mangrove di perairan pantai 
Wael-Teluk Kotania belum pernah dilakukan, penelitian ikan pada ekosistem mangrove di 
perairan sekitarnya pernah dilakukan oleh Manuputty et al (1984) yang menemukan 30 jenis 
ikan dari 24 famili. Sementara itu Latuconsina et al (2013) menemukan sebanyak 65 spesies 
dari 33 famili ikan pada ekosistem mangrove yang berhubungan langsung dengan ekosistem 
mangrove perairan pulau Buntal-Teluk Kotania. Dengan didominasi oleh ikan Baronang 
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(Siganus canaliculatus), ditemukan juga sepesies ikan khas mangrove seperti dari Famili 
Carangidae, Gerreidae, dan Mugilidae. Fenomena ini diduga adanya kontribusi ekosistem 
mangrove terkait dengan distribusi ikan pada ekosistem padang lamun melalui mekanisme 
pasang surut, seperti yang diteukan oleh Unsworth et al (2009) pada ekosistem pada ekosistem 
padang lamun perairan Wakatobi yang berhubungan langsung dengan ekosistem mangrove.

Untuk itulah dianggap perlu untuk dilakukan penelitian terkait dengan struktur 
komunitas ikan pada ekosistem mangrove perairan Wael-Teluk Kotania sebagai informasi dasar 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan ikan beserta ekosistem hutan mangrove secara 
berkelanjutan.

METODE PENELITIAN
Lokasi  dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan  pada bulan Mei - Juli 2014 pada Hutan mangrove Wael-
Teluk Kotania, Seram Barat. Lokasi penelitian ditentukan secara purposivedengan 
pertimbangan letak ekosistem hutan mangrove sebagai stasiun pengamatan yang berada pada 
perairan Wael-Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat 

Secara geografis Hutan mangrove letak Perairan Pantai Wael yang dijadikan sebagai 
lokasi penelitian adalah adalah : Stasiun I terletak pada posisi 03004’ 04.10” LS dan 1280 05’ 
28.36” BT. Stasiun II terletak pada posisi 03004’ 04.77” LS dan 1280 05’ 12.86” BT (Gambar 1)

Gambar 1.Peta lokasi penilitian pada ekosistem Hutan Mangrove Pantai Wael-Teluk Kotania, Kabupaten 
Seram Bagian Barat.

Teknik Sampling Komunitas Ikan
Ikan dikoleksi menggunakan jaring insang dasar berukuran mata jaring 2 inchi diletakan 

pada ekosistem mangrove saat pasang bergerak surut.Ikan yang tertangkap ditempatkan pada 
kantong plastik yang diberi label kemudian diidentifikasi jenis (spesies), dihitung jumlah. 
Identifikasi spesies ikan menurut Allen (1999), Carpenter & Niem (1999,dan 2001), Kuiter & 
Tonozuka (2001), dan Allen & Erdmann (2012). 

Analisa Data
Komposisi setiap spesies ikan hutan mangrove perhitungan presentase jumlah. 

Persamaan yang digunakan menurut Krebs (1972) dalam Setyobudiandi (2009), yaitu :

Ks =   100 %
      Ks= Komposisi spesies ikan (%))
      ni= jumlah individu spesies ke-i
      N = jumlah total individu semua spesies

Struktur komunitas ikan yang dianalisa meliputi Indeks Dominansi dan Indeks 
Keanekaragaman.Nilai indeks dominansi memberikan gambaran tentang dominansi ikan dalam 
suatu komunitas ekologi yang dapat menerangkan bilamana suatu spesies ikan lebih banyak 
terdapat selama pengambilan data, dengan formula Margalef (1958) dalam Odum (1983):
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C =∑ ²

     C = Indeks Dominansi Simpson, 
     N = Jumlah individu seluruh spesies,  
     ni = Jumlah individu dari spesies ke-i.

Indeks keanekaragaman adalah nilai yang menunjukkan keseimbangan keanekaragaman 
dalam suatu pembagian jumlah individu tiap spesies.Sedikit atau banyaknya keanekaragaman 
spesies ikan dapat dilihat dengan menggunakan indeks keanekaragaman mempunyai nilai 
terbesar jika semua individu berasal dari spesies yang berbeda-beda.Sedangkan nilai terkecil 
didapat jika semua individu berasal dari satu spesies saja (Odum, 1983).

Nilai indeks keanekaragaman Shannon (H’) menurut Shannon and Wiener (1949) 
dalam Odum (1983) dihitung menggunakan formula :
H’ =  -∑ Pi ln (Pi)
H’ = Indeks Keanekaragaman, 
Pi = Proporsi jumlah individu (ni/N). 

Tabel 1.Kriteria Nilai Struktur Komunitas (Setyobudiandy et al, 2009).
Indeks Kisaran Kategori

Dominansi (C)
0,00 < C ≤ 0,50
0,50 < C ≤ 0,75
0,75 < C ≤ 1,00

Rendah
Sedang
Tinggi

Keanekaragaman (H’)
H’ ≤ 2

2,0 < H’ ≤ 3
H’ ≥ 3,0

Rendah
Sedang
Tinggi

Untuk mengetahui tingkat pengelompokkan berdasarkan kesamaan spesies ikan hutan 
mangrove secara spasial dan temporal digunakan Indeks Bray – Curtis (Bray– Curtis Similarity) 
dimodifikasi dari Legendre dan Legendre (1983) dalam Bengen (2002). Hasil perhitungan 
indeks Bray-Curtis ditampilkan dalam bentuk dendogram.Pengolahan data menggunakan 
softwere PRIMER vs. 5.

Analisis Statistik
Variasi rata-rata struktur kmunitas ikan (indeks dominansi dan keanekaragaman) 

komunitas ikan secara spasial berdasarkan habitat mangrove yang berbeda dan secara temporal 
pada siang dan malam hari dianalisis menggunakan uji-t (Indepndent Samples Test).Analisis 
menggunakan Microsoft Exel 2007 (Suliyanto, 2012).

Analisis korelasi untuk mengetahui sejauh mana hubungan (korelasi) antara parameter 
fisika-kimia lingkungan perairan dengan keanekaragaman komunitas ikan, analisa korelasi 
digunakan dengan metode Pearson Product Moment, dengan rumus (Abdurahman et al, 2012).

Besarnya koefisien korelasi Pearson (r) menunjukkan kekuatan hubunganlinear, jika 
positif maka kedua variabel memiliki hubungan searah, sebaliknya jikanegatif maka kedua 
variabel memiliki hubungan terbalik. Dengan kriteria: (a) 0,00 -<0,20: hubungan sangat 
lemah/diabaikan, (b) ≥0,20 - <0,40: hubungan lemah, (c)≥0,40 - <0,70: hubungan 
cukup/sedang, (d) ≥0,70 - <0,90: hubungan kuat (e) ≥0,90 -≤1.00: hubungan sangat kuat. 
Analisis korelasi menggunakan bantuan program SPSSvs.17.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Karakteristik Vegetasi Mangrove
Ekosistem hutan mangrove Wael-Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat 

memiliki potensi hutan mangrove yang cukup tinggi (Gambar 2).

Gambar 2. Lokasi Pengambilan Sampel dengan keragaman dan kerapatan mangrove yang berbeda

Pada stasiun I memiliki keragaman dan kerapatan jenis mangrove yang lebih tinggi 
yang tersusun atas 16 spesies dan didominasi jenis Rhizophora apiculata, sementara pada 
stasiun dua ditemukan 14 spesies mangrove dengan kerapatan jenis yang lebih rendah 
dibandingkan stasiun I,  dan juga didominasi oleh Rhizophora apiculata (Iswandi, 2014). 
Tingginya kerapatan dan keragaman vegetasi mangrove pada stasiun I diduga mempengaruhi 
keragaman dan kelimpahan kounitas ikan yang berasosiasi di dalamnya. 

ParameterOseanografi
Hasil pengukuran beberapa parameter fisik-kimia perairan selama periode pengamatan 

seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Parameter Oseanografi selama Pengamatan

Parameter Lingkungan
Stasiun I Stasiun II

Siang 
(Mean ± SE)

Malam 
(Mean ± SE)

Siang 
(Mean ± SE)

Malam
(Mean ± SE)

Suhu (°C) 29,29 ± 1,25 29,14 ± 1,07 29,00 ± 1,00 29,57 ± 2,07

Salinitas (‰) 33,43 ± 1,72 32,14 ± 1,68 32,86 ± 1,68 32,43 ± 1,99

pH 7,83 ± 0,34 7,82 ± 0,37 7,86 ± 0,32 7,88 ± 0,34

Kecepatan Arus (cm/dtk) 41,94 ± 1,90 40,91 ± 2,54 41,76 ± 2,26 43,03 ± 4,00
             Sumber : Analisa Data Primer (2014)

Hasil pengukuran suhu perairan pada stasiun I selama periode siang hari sebesar 
29,29°C dan pada malam hari sebesar 29,14°C hasil yang tidak berbeda jauh didapatkan pada 
stasiun II selama periode pengamatan siang hari sebesar 29,00°Cdan pada malam hari sebesar 
29,57°C. Nilai rata-rata suhu perairan yang didapatkan masih merupakan nilai optimal bagi 
kehidupan ikan. Menurut Kordi &Tancung (2007), kisaran suhu optimal bagi kehidupan ikan di 
perairan tropis antara 28⁰C - 32⁰C, dimana suhu perairan mempengaruhi aktifitas metabolisme 
ikan dan berkaitan erat dengan konsumsi oksigen oleh ikan.

Nilai salinitas perairan yang didapatkan selama penelitian tidak berbeda antara periode 
pengamatan maupun antar stasiun pengamatan. Dimana pada stasiun I selama periode siang hari 
didapatkan sebesar 33,43‰sedangkan pada malam hari sebesar 32,14‰. Sementara itu pada 
stasiun II selama periode siang hari didapatkan nilai sebesar 32,86‰, dan pada periode malam 
hari didapatkan nilai rata-rata sebesar 32,43‰.

Menurut Laevastu dan Hayes (1982) bahwa setiap jenis ikan memiliki kemampuan 
yang berbeda untuk beradaptasi dengan salinitas perairan laut, meskipun ada yang bersifat 
eurihaline namun sebagian besar bersifat stenohalin. Sementara itu menurut Kordi dan Tancung 
(2007), salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air, dan semakin tinggi salinitas akan 
semakin besar tekanan osmotiknya yang berpengaruh terhadap biota perairan.

Nilai kisaran pH yang didapatkan selama penelitian pada satasiun I selama periode 
siang hari sebesar 7,83sedangkan pada malam hari sebesar 7,82.Hasil yang tidak berbeda jauh 
ditemukan pada stasiun II selama periode siang hari sebesar 7,86 dan pada peridoe malam hari 
sebesar  7,88.Meskipun demikian nilai pH perairan yang didapatkan ini masih sangat layak bagi 
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kehidupan ikan. Dimana menurut Effendi (2003) bahwa sebagian besar biota akuatik sensitif 
terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7 -8.5. Sementara itu menurut Kordi dan 
Tancung (2007) nilai pH 6,5 – 9,0 merupakan kisaran pH optimal bagi pertumbuhan ikan. pH 
air mempengaruhi tingkat kesuburan perairan karena mempengaruhi kehidupan jasad renik. 
Perairan yang asam akan kurang produktif karena kandungan oksigen terlarutnya rendah, yang 
berakibat aktivitas pernafasan ikan meningkat dan nafsu makan menurun.

Kecepatan arus selama pengamatan pada stasiun satu dan dua selama periode 
pengamatan tidak berbeda jauh, dimana pada stasiun satu selama periode pengamatan siang hari 
mendapatkan nilai rata-rata 41,94cm/dtk dan pada malam hari mendapatkan nilai rata-rata 
40,91cm/dtkperiode, sementara itu  pada stasiun II mendapatkan nilai rata-rata pada periode 
siang hari sebesar  41,76cm/dtk sedangkan pada periode malam hari didapatkan nilai kecepatan 
arus sebesar 43,03cm/dtk.  Menurut Laevastu dan Hayes (1981), arus berpengaruh bagi ikan 
terhadap transportasi telur, larva, dan ikan-ikan kecil dan juga berperan dalam menentukan 
orientasi migrasi.

Hasil analisa korelasi antara parameter oseanografi dengan keragaman komunitas ikan 
pada hutan mangrove Wael-Teluk Kotania seperti yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Niai Korelasi antara parameter Oseanografi dengan Keragaman Komunitas Ikan

Variabel
Parameter Oseanografi

Suhu Salinitas pH Kec. Arus

Keanekaragaman + 0,107 - 0,227 + 0,105 + 0,120

Berdasarkan hasil analisa korelasi antara parameter oseanografi dengan keragaman 
komunitas ikan (Tabel 3), menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif untuk suhu, pH dan 
kecepatan arus namun masuk kategori sangat lemah sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi 
rendahnya nilai suhu,pH dan kecepatan meskipun searah namun tidak mempengaruhitingginya 
keanekaragaman hayati ikan, sementara nilai salinitas menunjukan nilai negatif yang artinya 
peningkatan salinitas tidak mempengaruhi nilai keanekaragaman ikan termasuk kategori lemah.

Jumlah dan Komposisi Spesies Ikan Mangrove
Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan Total jumlah individu ikan yang ditemukan 

pada ekosistem hutan mangrove Perairan Wael  selama penelitian sebanyak 127 individu 
meliputi 27 speseis, 22 genera dari 21 famili (Tabel 4)

Tabel 4. Jumlah Individu, Spesies, genera dan family ikan yang ditemukan pada lokasi penelitian
Stasiun Penelitian

Stasiun I Stasiun II
∑ Individu 23 47 23 34
∑ Spesies 9 19 9 13
∑ Genera 8 17 9 8
∑ Famili 8 17 8 12
Total Jumlah Individu 70 57
Total Jumlah Spesies 21 16
Total Jumlah Genera 19 14
Total Jumlah Famili 18 14

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa jumlah indvidu, spesies, genera dan famili 
ikan lebih tinggi ditemukan pada stasiun I dengan kerapatan dan keragaman vegetasi mangrove 
yang tinggi jika dibandingkan dengan stasiun II.  Fenomena ini diduga berkaitan erat dengan 
tingginya jumlah dan keragaman makanan serta habitat yang lebih baik untuk mencari makan 
dan berlindung pada stasiun I dibandingkan stasiun II. Hal ini diperkuat pernyataan Latuconsina 
(2013), bahwa komponen dasar rantai makan pada ekosistem mangrove adalah serasah 
mangrove yang berupa luruhan daun, ranting, buah dan batang yang didekomposisi oleh bakteri 
menjadi nutrient terlarut yang selanjutnya dimanfaatkan oleh fitoplankton, alga atau vegetasi 
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mangrove untuk proses fotosintesis, dan sebagian partikel serasah dimanfaatkan oleh ikan, 
udang, maupun kepiting sebagai suber makanan.

Komposisi spesies ikan pada ekosistem mangrove Perairan Pantai Wael Kabupaten 
Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Komposisi Spesies Ikan pada Stasiun I

Spesies
Periode Siang Periode Malam
Σ KS (%) Σ KS (%)

Pranesus pinguis (Lacepede, 1803) 2 8.70 0 0.00
Spaheramia orbicularis (Cuvier,1828) 0 0.00 1 2.13
Tylosurus crocodilus (Peron & Lesueur,1821) 0 0.00 1 2.13
Bothus pantherinus (Ruppel, 1830) 0 0.00 1 2.13
Caranx sexfasciatus (Quoy & Gaimard,1825) 1 4.35 6 12.77
Chanos chanos (Forsskal,1775) 0 0.00 3 6.38
Gerres kapas Bleeker, 1851 0 0.00 2 4.26
Gerres oyena (Forsskål, 1775) 2 8.70 3 6.38
Lethrinus lentjan (Lacepede,1802) 2 8.70 4 8.51
Lethrinus ornatus (Valenciennes,1830) 2 8.70 0 0.00
Gazza minuta (Bloch,1797) 6 26.09 2 4.26
Plectorhinchus gibbosus (Lacepede,1802) 0 0.00 1 2.13
Monodactylus argenteus (Linnaeus,1758) 0 0.00 1 2.13
Mugil cephalus Linneaus,1758 2 8.70 6 12.77
Pelates quadrilineatus (Bloch,1790) 5 21.74 5 10.64
Papilloculiceps nematophthalmus (Gunther,1860) 1 4.35 2 4.26
Epinephelus corallicola (Valenciennes,1828) 0 0.00 1 2.13
Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) 0 0.00 1 2.13
Siganus canaliculatus (Park,1797) 0 0.00 4 8.51
Sphyraena flavicauda Rüppell, 1838 0 0.00 2 4.26
Saurida gracilis (Quoy & Gaimard,1824) 0 0.00 1 2.13

Σ 23 100.00 47 100.00
     Sumber : Analisa Data Primer (2014)

Berdasarkan Tabel 5, memperlihatkan bahwa jumlah kehadiran spesies ikan pada 
ekosistem mangrove stasiun I lebih tinggi pada periode malam hari yaitu sebanyak 19 spesies 
dengan total jumlah 47 individu, sementara pada periode siang hari hanya sebanyak 9 spesies 
dengan total jumlah 23 individu.Berdasarkan hasil uji-t menunjukan bahwa tidak terdapat 
perbedaan secara signifikan kehadiran jumlah individu ikan antara periode siang dan malam hari 
dengan nilai thitung < dari t tabel (1,846 < 2,178) dengan jumlah individu ikan terbanyak
ditemukan pada periode malam hari.

Fenomena ini diduga terkait dengan sifat ikan yang lebih aktif pada siang hari (diurnal), 
maupun yang aktif pada malam hari (nokturnal). Ikan-ikan yang memiliki frekuensi kehadiran 
yang cukup tinggi pada stasiun I merupakan ikan-ikan khas mangrove seperti dari famili 
Carangidae (Caranx sexfasciatus), Leiognathidae (Gazza minuta), Terapontdae (Pelates 
quadrilineatus), dan Mugilidae (Mugil cephalus) Sebagian besar spesies ini menjadikan 
ekosistem mangrove sebagai daerah pembesaran yang terbukti dengan ditemukannya dalam 
ukuran juwana dan jelang dewasa.

Tabel 6.Komposisi Spesies Ikan pada Stasiun II

Spesies
Periode Siang Periode Malam
Σ KS (%) Σ KS (%)

Caranx sexfasciatus (Quoy & Gaimard,1825) 2 8.70 7 20.59
Gerres oyena (Forsskål, 1775) 0 0.00 4 11.76
Gerres kapas Bleeker, 1851 1 4.35 0 0.00
Lethrinus lentjan (Lacepede,1802) 2 8.70 2 5.88
Gazza minuta (Bloch,1797) 0 0.00 2 5.88
Lutjanus carponotatus (Richardson,1842) 1 4.35 0 0.00
Parupeneus barberinus (Lacepede,1801) 1 4.35 0 0.00
Mugil cephalus Linneaus,1758 6 26.09 4 11.76
Pentapodus trivittatus (Bloch,1791) 0 0.00 1 2.94
Papilloculiceps nematophthalmus (Gunther,1860) 0 0.00 1 2.94
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Plotosus anguilaris (Bloch, 1794) 0 0.00 1 2.94
Pelates quadrilineatus (Bloch,1790) 3 13.04 3 8.82
Epinephelus corallicola (Valenciennes,1828) 0 0.00 3 8.82
Siganus canaliculatus (Park,1797) 6 26.09 4 11.76
Siganus punctatus (Forster,1801) 0 0.00 1 2.94
Sphyraena barracuda (Walbaum,1792) 1 4.35 1 2.94

N 23 100.00 34 100.00
                   Sumber : Analisa Data Primer (2014)

Tabel 6, memperlihatkan fenomena yang sama, dimana jumlah spesies ikan lebih tinggi 
ditemukan pada periode malam hari dibandingkan siang hari. Pada malam hari ditemukan 
sebanyak 34 individu dari 13 spesies, sementara pada periode siang hari ditemukan sebayak 23 
individu dari  9 spesies. 

Jumlah individu ikan juga yang ditemukan lebih melimpah pada malam hari 
dibandingkan siang hari, meskipun berdasarkan uji-t tidak menunjukkan perbedaan signifikan 
jumlah individu ikan antara periode siang dan malam hari dimana nilai t hitung < nilai t tabel 
(1,184 <2,178). Menurut Supriadi et al. 2004, melimpahnya ikan pada malam  hari diduga 
terkait sifat nokturnal ikan yang lebih aktif pada malam hari seperti yang ditemukan pada 
perairan pulau Barrang Lompo.

Pada stasiun II ditemukan juga ikan-ikan khas mangrove yang tersebar pada siang 
maupun malam hari dengan frekuensi kehadiran yang cukup tinggi yaitu : family Carangidae 
(Caranx sexfasciatus), Lethrinidae (Lethrinus lentjan), Mugilidae (Mugil cephalus), 
Terapontidae (Pelates quadrilineatus), dan Siganidae (Siganus canaliculatus). Menurut Niarita 
et al (1996), ikan-ikan khas mangrove yang termasuk penetap sejati adalah dari Famili 
Mugilidae, Carangidae, dan Gerreidae, sementara ikan yang mengunjungi mangrove pada saat 
pasang adalah sebagian dari family Carangidae dan Sphyraenidae. 

Distribusi Spasial - Temporal Ikan Mangrove
Adanya perbedaan komposisi spesies baik spasial berdasarkan stasiun pengamatan yang 

berbeda maupun temporal berdasarkan periode siang dan malam hari (Tabel 6) pada daerah 
penelitian membuktikan bahwa distribusi ikan dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik habitat 
dan sifat nokturnal dan diurnal ikan.

Tabel 6. Distirbusi Spasial dan Temporal Ikan Mangrove Wael-Teluk Kotania Seram Barat

Famili Spesies
Stasiun I Stasiun II

Siang Malam Siang Malam
Atherinidae Pranesus pinguis (Lacepede, 1803) + - - -
Apogonidae Spaheramia orbicularis (Cuvier,1828) - + - -

Belonidae
Tylosurus crocodilus (Peron & 
Lesueur,1821) - + - -

Bothidae Bothus pantherinus (Ruppel, 1830) - + - -
Carangidae Caranx sexfasciatus (Quoy & Gaimard,1825) + + + +
Chanidae Chanos chanos (Forsskal,1775) - + - -
Gerreidae Gerres oyena (Forsskål, 1775) + + - +

Gerres kapas Bleeker, 1851 - + + -
Leiognathidae Gazza minuta (Bloch,1797) + + - +

Lethrinidae Lethrinus ornatus (Valenciennes,1830) + - - -
Lethrinus lentjan (Lacepede,1802) + + + +

Haemulidae Plectorhinchus gibbosus (Lacepede,1802) - + - -
Lutjanidae Lutjanus carponotatus (Richardson,1842) - - + -
Mugilidae Mugil cephalus Linneaus,1758 + + + +
Mullidae Parupeneus barberinus (Lacepede,1801) - - + -

Monodactylidae Monodactylus argenteus (Linnaeus,1758) - + - -
Nemipteridae Pentapodus trivittatus (Bloch,1791) - - - +

Platycephalidae
Papilloculiceps nematophthalmus
(Gunther,1860) + + - +

Plotosidae Plotosus anguilaris (Bloch, 1794) - - - +
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Serranidae Epinephelus corallicola (Valenciennes,1828) - + - +
Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) - + - -

Siganidae Siganus canaliculatus (Park,1797) - + + +
Siganus punctatus (Forster,1801) - - + -

Sphyraenidae Sphyraena flavicauda Rüppell, 1838 - + - -
Sphyraena barracuda (Walbaum,1792) - - - +

Synodontidae Saurida gracilis (Quoy & Gaimard,1824) - + - -
Terapontidae Pelates quadrilineatus (Bloch,1790) + + + +

                 Sumber : Analisa Data Primer (2014)

Berdasarkan Tabel 6, adanya kehadiran spesies khas terumbu karang seperti 
Cromileptes altivelis, Lutjanus carponotatus, Lethrinus ornatus, Lethrinus lentjan, dan Siganus 
punctatus dan spesies khas padang lamun seperti Siganus canaliculatus menunjukan adanya 
konektifitas yang tinggi antara ekosistem mangrove dengan ekosistem terdekat seperti padang 
lamun dan terumbu karang dalam mendukung distribusi komunitas ikan secara temporal 
berdasarkan siang dan malam hari maupun secara spasial dengan memanfaatkan mekanisme 
pasang surut untuk aktivitas biologis seperti mencari makan dan berlindung maupun aktivitas 
pemijahan seperti yang ditemukan Unsworth et al (2009), pada perairan Pulau Hoga –
Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara.

Fenomena yang sama dibuktikan Nagelkerken et al. (2002) yang menemukan 
kelimpahan ikan di terumbu karang merupakan fungsi keberadaan mangrove dan padang lamun 
sebagai areal asuhan dan pembesaran ikan di Karibia. Nagelkerken & Van der Velde (2002) 
menemukan kelimpahan ikan-ikan juvenil pada ekosistem mangrove perairan Karibia yang 
keberadaannya terkit dengan ekosistem padang lamun yang berada disekitarnya. Sementara itu 
Jelbart et al, (2007) menemukan komunitas ikan padang lamun di Australia Tenggara yang 
dekat dengan mangrove memiliki kepadatan komunitas ikan lebih besar dari padang lamun yang 
jauh dari mangrove, khususnya ikan juvenil.

Struktur Komunitas Ikan Mangrove
Komunitas merupakan agregasi dari interaksi spesies dalam suatuhabitat, dimana 

interaksi antar jenis lebih kompleks dan bervariasi padasuatu komunitas dengan tingkat 
keanekaragaman tinggi sehingga terjadiperpindahan energi (food web), predasi dan kompetisi 
(Brower et al,1990).Hasil analisa struktur komunitas ikan yang meliputi dominansi dan 
keanekaragaman jenis seperti terlihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Diagram Strukutur Komunitas Ikan Mangrove pada Lokasi Penelitian

Menurut Soeginato (1995), struktur suatu komunitas tidak hanya dipengaruhi oleh 
hubungan antar spesies,tetapi juga oleh jumlah relatif organisme dari spesies-spesies 
tersebut,sehingga kelimpahan relatif suatu spesies dapat mempengaruhi fungsisuatu komunitas, 
distribusi individu dalam komunitas, bahkan dapat mempengaruhi keseimbangan komunitas dan 
akhirnya pada stabilitaskomunitas tersebut.

Kesamaan Spesies Ikan Mangrove
Indeks kesamaan jenis Bray – Curtis secara spasial antar stasiun pengamatan dengan 

karaktersitik fisik habitat yang berbeda dan secara temporal pada periode siang dan malam hari 
memperlihatkan adanya perbedaan (Gambar 4). Berdasarkan gambar 3 terdapat 
pengelompokkan spesies ikan berdasarkan kehadirannya secara spasial maupun temporal. 

Kesamaan spesies yang tinggi secara spasial antara stasiun I (siang) dan stasiun II 
(malam) sebesar 70,0 %. Sedangkan secara temporal antara siang dan malam hari pada masing-
masing stasiun relative rendah kesamaan sepseisnya, dimana pada stasiun I antara siang dan 
malam sebesar 51,8 % dan pada stasiun II siang dan malam sebesar 47,6 %. Fenomena ini 
menunjukkan bahwa sebaran spasial ikan pada eksosistem mangrove Wael-Teluk Kotania 
berdasarkan karaktersitik mangrove yang berbeda memperlihatkan kesamaan spesies yang 
tinggi, sebaliknya perbedaan kehadiran spesies telihat pada periode siang dan malam hari pada 
masing-masing stasiun pengamatan yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebaran 
temporal ikan pada siang dan malam hari.  
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Gambar 4. Dendrogram Pengelompokan Kesamaan Spesies Ikan Mangrove secara spasial-tempral 
berdasarkan kehadirannya di lokasi penelitian.

Adapun spesies yang sama di temukan yaitu :spesies Caranx sexfasciatus, Gerres oyena,
Gazza minuta, Lethrinus lentjan, Mugil cephalus, Papilloculiceps nematophthalmus, Pelates 
quadrilineatus. Spesies-spesies ikan yang ditemukan dengan kehadiran yang tinggi pada siang 
dan malam hari ini merupakan spesies khas mangrove yang menjadikan ekosistem mangrove 
sebagai tempat pemijahan, asuhan dan mencari makan. Seperti menurut Niarita et al (1996) 
ikan-ikan yang ditemukan pada eksitem hutan mangrove dapat digolongkan ke dalam ikan
penetap sementara seperti dari famili Carangidae, dam ikan pengunjung musiman sebagai tepat 
asuhan, pemijahan dan tempat perindungan yaitu dari seperti famili Mugilidae. 

PENUTUP
Kesimpulan
1) Total jumlah individu ikan yang ditemukan pada ekosistem hutan mangrove Perairan Wael  

selama penelitian sebanyak 127 individu meliputi 27 speseis, 22 genera dari 21 famili yang 
terdistirbusi pada stasiun I dan satasiun II. Pada stasiun I ditemukan 70 individu, 21 
spesies, 19 genera dari 18 famili, sedangkan pada stasiun II ditemukan sebanyak 57 
individu, 16 spesies, 14 genera dari 14 famili dimana jumlah individu, spesies, genera dan 
family pada stasiun I dan II lebih banyak ditemukan  pada periode malam hari 
dibandingkan siang hari.

2) Keragaman ikan lebih tinggi pada malam hari, sedangkan indeks dominansi lebih tinggi 
pada siang hari.

3) Hubungan parameter oseanografi dengan keragaman komunitas ikan sangat lemah, artinya 
tinggi dan rendahnya nilai parameter oseanografi tidak berhubungan langsung dengan 
tinggi rendahnya keragaman komunitas ikan 

4) Adanya konektivitas yang tinggi antara ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang 
terkait distribusi harian komunitas  ikan 

Saran
Diperlukan upaya konservasi untuk Hutan Mangrove dan ekosistem perairan di sekitarnya untuk 
pemanfaatan sumberdaya ikan berkelanjutan 

Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kami sampaikan atas bantuan dana penelitian dari KOPERTIS Wilalayah
XII melalui DIPA Tahun 2014.

REFERENSI

Stasiun II (Siang)

Stasiun I (Malam)

Stasiun I (Siang)

Stasiun II (Malam)

40 60 80 100

Similarity



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 H. Latuconsina, dkk; hal 245-256

Paper-PKP009- Komposisi dan Struktur … 255

Abdurahman, M., S.A. Muhidin & A. Somantri. 2012. Dasar-dasar metode statistika untuk 
penelitian. Pustaka Setia. Bandung. 352 p.

Alen, G. 1999. Marine Fishes of South East Asia. Western Australia Museum: 292 p.
Allen GR & Erdmann MV. 2012. Reef fishes of the East Indies. Volume I-III.Tropical Reef 

Research, Perth, Australia.1292 p.
Bengen, D.G. 2002.Teknik Pengambilan Contoh dan Analisis Data Biofisik Sumberdaya 

Pesisir.Sinopsis, PKSPBL-IPB.Bogor. 89 p.
Brower, J.E., J.H. Zar, & C.N. von Ende. 1990. Field and Laboratory Methods for General 

Ecology. Wim. C. Brown Co. Pub.Dubuque. Iowa. 237 p.
Carpenter, K.E and V.H. Niem.1999. The living Marine Resources of The Western Central 

Pasific. Volume 3, Batoid fishes part 2 (Mugillidae to Carangidae) FAO Species 
Identification Guide For Fishery Purpose. Food And Agriculture Organization of The 
United Nations. Rome: 1397 - 2068.

Carpenter, K.E and V.H. Niem, 2001 a. The living Marine Resources of The Western Central 
Pasific. Volume 4. Bony fishes part 2 (Mugillidae to Carangidae) FAO Species 
Identification Guide For Fishery Purpose. Food And Agriculture Organization of The 
United Nations. Rome: 2069 - 2790.

Carpenter, K.E and V.H.Niem, 2001b. The living Marine Resources of The Western Central 
Pasific. Volume 5. Bony fishes part 3 (Menidae to Pomacentridae) FAO Species 
Identification Guide For Fishery Purpose. Food And Agriculture Organization of The 
United Nations. Rome: 2791 – 3379.

Carpenter, K.E and V.H. Niem, 2001c. The living Marine Resources of The Western Central 
Pasific. Volume 6. Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae) FAO Species 
Identification Guide For Fishery Purpose. Food And Agriculture Organization ofThe 
United Nations. Rome: 3381 -4218.

Effendi, H. 2003. Telaah kualitas air bagi pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perairan. 
Kanisius. Yogyakarta. 112 p.

Genisa, A.S. 1995. Komunitas ikan di daerah mangrove muara Sungai Musi Banyuasin 
Palembang, Dalam :S. Soemodihardjo, P. Wiroatmodjo, S. Bandijono, M.Sudomo, 
Suhardjono (eds.). Prosidings Seminar V Ekosistem Mangrove, Jember 3-6 Agustus 1994. 
Panitia Program MAB Indonesia-LIPI: 168-174.

Genisa, A.S. 2006.Keanekaragaman fauna Ian di perairan Mangrove Sungai Mahakam, 
Kalimantan Timur.Oseanologi dan Limnologi di Indonesia 2006.  No. 41 : 39 – 53.

Iswandi, G. 2014. Komposisi dan Kerapatan Vegetasi Mangrove Perairan Pantai Wael-Teluk 
Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Universitas Darussalam Ambon.

Jelbart, J.E., P.M.Ross & R.M Connolly. 2007. Fish assemblages inseagrass beds are 
influenced by the proximity of mangrove forests. Mar Biol. 150:993–1002.

Kordi M.G.H &A.B., Tancung, 2007. Pengelolaan kualitas air dalam budidaya perairan. 
Rineka Cipta. Jakarta. 208 p.

Kuiter, R.H. & T. Tonozuka. 2001. Indonesia Reef Fishes. Psrt 3. Jawfishes-Sunfishes. 
Zoonetic, Melbourne. Australia. 123 p. 

Kuiter, R.H. & T. Tonozuka. 2001.Indonesia Reef Fishes. Part 2. Fusiliert to Dragonets.: 
Caesionedea to Callyonimidea. Zoonetic, Melbourne. Australia. 161 p.

Laevastu T & Hayes M. 1982. Fisheries oceanography and ecology. Fishing News Book, Ltd. 
Farnham. Surrey. England. 199 p.

Latuconsina, H. 2013. Ekologi Perairan Tropis; Prinsip Dasar Pemanfaatan dan Pengelolaan 
Sumberdaya Hayati Perairan Berkelanjutan. Depublish. Yogyakarta. 416 p.

Latuconsina,H., A.R.Lestaluhu, M.A.Al’aidi. 2014. Sebaran Spasio Temporal Komunitas ikan 
padang lamun Perairan Pulau Buntal Teluk Kotania-Seram Bagian Barat. Dalam 
Atmadipoera (eds). Prosiding  Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oseanologi (PIT 
ISOI X) Tahun 2013 Jakarta: 280-295.

Odum, E.P. 1983. Basic Ecology. Saunders College Publishing, New York. 612 pp.



256 Paper-PKP009- Komposisi dan Struktur …

Setyobudiandi, I., Sulistiono., F. Yulianda., C.Kusmana,C.,S.Hariyadi.,A.Damar., A.Sembiring 
dan Bahtiar. 2009. Sampling dan Analisis Data Perikanan dan Kelautan; Terapan Metode
Pengambilan Contoh di Wilayah Pesisir dan Laut. FIKP.IPB.Bogor. 312 p.

Soegianto A. 1995. Ekologi kuantitatif: metode analisis populasi dan komunitas. Usaha 
Nasional. Surabaya. 173 p.

Manuputty,A.E.W., S.A.P.Dwion., D.L.Rahayu. 1984. Studi pendahuluan komposisi biota di 
sekitar daerah mangrove Talaga, Teluk Piru. Oseanologi di Indoneseia.No.18:63-77.

Nagelkerken I, Roberts CM, van der Velde G,  Dorenbosch M, van Riel MC, Cocheret de la 
Morinière E, Nienhuis PH. 2002. How important are mangroves and seagrass beds for 
coral-reef fish? The nursery hypothesis tested on an island scale. Marine Ecology Progress 
Series, 244: 299–305.

Nagelkerken I, Roberts CM, van der Velde. 2002. Do non Estuarine mangrove harbour higher 
densities of juvenile fish than adjacent shallow-water and coral reef habitats in curacao 
(Netherland Atilles ?). Marine Ecology Progress series. 245: 191-204.

Niarita, C.E., P.Wibowo dan D.Padmawinata (eds). 1996. Ekosistem Lahan Basah Indonesia. 
Kerja sama antara Wetland International – Indonesia program, Ditjen PHPA, Canada Fund, 
Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA dan British Petrolium. Jakarta.

Noor, Y.S., M.Khazali dan I.N.N Suryadiputra. 2006. Panduan Mangrove di Indonesia. 
PHKA/WI-IP, Bogor.

Suliyanto. 2012. Analisis statistik; pendekatan praktis dengan Microsoft Exel. Penerbit 
Andi.Yogyakarta. 232 p.

Supriadi., Y.A.La Nafie dan A.I. Burhanuddin. 2004. Inventarisasi Jenis, Kelimpahan dan 
Biomas Ikan di Padang Lamun Pulau Barrang lompo Makassar.Torani,Vol.14(5):288-295.

Unsworth RFK, Garrard SL, de León PS, Cullen LC, Smith DJ, SlomanKA, Bell JJ. 2009. 
Structuring of Indo-Pacific fish assemblages along the mangrove–seagrass continuum.
Aquatic Biology, 5: 85–95.



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 S. Karepesina,dkk; hal 257-263

Paper-PKP010- Kolonisasi  Fungi Mikoriza …

KOLONISASI FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA
PADA RIZOSFIR SAMAMA (Anthocephalus macrophyllus Roxb)

DI MALUKU TENGAH

Sedek Karepesina1, Fitriyanti Kaliky2, Irdika Mansur3

1,2Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian UNIDAR, Ambon
*Email : sedek_ifal@yahoo.com

2Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

ABSTRAK

Samama merupakan jenis tanaman 
endemik di Maluku dan Sulawesi. Jenis ini 
tergolong jenis tanaman cepat tumbuh yang 
bernilai ekonomis tinggi. Fungi mikoriza 
arbuskula merupakan asosiasi mutualistik antara 
fungi dan struktur perakaran tanaman. FMA 
tersebar luas di komunitas teresterial dan lebih 
dari 80% tanaman dilaporkan berasosiasi 
dengan FMA. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kolonisasi dan 
mengeksplorasi FMA pada rizosfir samama.
Eksplorasi FMA Pada Rizosfir Samama, 
pengambilan contoh tanah yang diambil pada 
rizosfir samama, tepatnya dibawah pohon 
samama yang tersebar pada empat lokasi di 
Kabupaten Maluku Tengah (Salahutu, Leihitu 
dan Seram Utara Barat). Contoh tanah yang di 
ambil sebanyak 500 g pada zona rizosfir dengan 
kedalaman 0 - 20 cm. Selain contoh tanah juga 
dilakukan pengambilan contoh akar tanaman

untuk mengetahui tingkat kolonisasi (infeksi) 
FMA. Isolasi dan Identifikasi FMA, isolasi 
spora dari tanah contoh dilakukan mengikuti 
metoda tuang dan saring (Gerdemann & 
Nicolson 1963) dan dilanjutkan dengan metode 
sentrifugasi (Brundrett et al. 1996). Tanah 
contoh pada rizosfir samama masing-masing 50 
g ditambah air secukupnya diaduk sampai 
merata, kemudian disaring dengan saringan 
bertingkat berukuran 500 µm, 125 µm, dan 45 
µm. Hasil identifikasi FMA pada rizosfir 
samama berdasarkan sifat morfologi (bentuk, 
warna, dinding dan permukaan spora) 
menunjukkan bahwa terdapat 8 tipe spora FMA
yang termasuk kedalam genus Glomus.
Sedangkan persentase tingkat kolonisasi FMA 
terhadap akar samama, yaitu berkisar antara 
73,33 persen sampai dengan 82,67 persen.

Kata Kunci : kolonisasi fungi mikoriza 
arbuskula, rizosfir, samama

PENDAHULUAN
Samama merupakan jenis tanaman endemik di Maluku dan Sulawesi. Jenis ini tergolong 

jenis tanaman cepat tumbuh yang bernilai ekonomis tinggi. Jabon merah tumbuh dengan baik di 
dataran rendah maupun hutan pegunungan rendah hingga lahan marginal dan iklim sedikit 
bermusim (Soerianegara dan Lemmens, 1994). Samama merupakan komoditas yang tidak 
begitu populer di dunia perdagangan kayu. Data mengenai produksinya jarang sekali didapat 
karena kayu ini lebih banyak dimanfaatkan di daerah setempat. Namun setelah jenis ini berhasil 
disemaikan di luar habitatnya maka samama akan bersaing dengan kayu-kayu lain karena 
memiliki pertumbuhan pohon dan kualitas kayu yang lebih baik dari jabon putih 
(Anthocephalus cadamba Roxb.) (Ohorella dan Djumat, 2009).

Fungi mikoriza arbuskula merupakan asosiasi mutualistik antara fungi dan struktur 
perakaran tanaman (Brundrett, 2004). FMA tersebar luas di komunitas teresterial dan lebih dari 
80% tanaman dilaporkan berasosiasi dengan FMA (Smith dan Read, 1997). 

Menurut Brundrett, (2004); Samarmata (2005); dan Whipps, (2004), FMA merupakan 
mikroorganisme alam yang membantu penyerapan unsur hara terutama P, membantu tanaman 
untuk dapat tahan pada kondisi kekeringan karena adanya hifa-hifa yang mampu menembus 
pori-pori tanah dan memperluas daerah penyerapan air, reforestasi, revegetasi dan perbaikan 
lahan kritis serta biokontrol terhadap patogen. 

Penelitian mengenai status dan keanekaragaman FMA di Indonesia sudah banyak 
dilakukan diantaranya studi keragaman FMA dilahan gambut Riau telah mengungkapkan 
berbagai jenis FMA (Ervayenri et al., 1997). Delvian (2003) mendapatkan berbagai tipe dan 
jenis FMA di lahan pantai Leuwi Sancang Garut. Santri et al., (2005) mendapatkan keragaman 
FMA pada rizosfir tembesu di Sumatera Selatan. Husna et al., 2006 dapat mengeksplorasi jenis 
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FMA dari bawah tegakan jati Muna di Sulawesi Tenggara. Karepesina (2007) mengeksplorasi 
tipe FMA di bawah tegakan jati Ambon di Maluku. Mansur (2012) mendapatkan tipe dan jenis 
FMA di hutan rakyat jabon di Bogor. 

Kolonisasi FMA khususnya di bawah risosfir sama belum pernah dilakukan. Kurangnya 
informasi tentang keanekaragaman FMA pada suatu ekosistem atau tegakan merupakan faktor 
pembatas penggunaan FMA secara luas, disamping kurangnya jenis dan jumlah isolat yang 
tersedia. Menurut Mansur et al. (2002) hampir 70% kegiatan penelitian FMA diarahkan pada 
manfaatnya dalam pertumbuhan tanaman dan kurang dari 15% yang mempelajari 
keanekaragaman pada suatu ekosistem atau tegakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat kolonisasi dan mengeksplorasi FMA pada rizosfir samama.

METODE
Eksplorasi FMA Pada Rizosfir Samama

Pengambilan contoh tanah yang diambil pada rizosfir samama, tepatnya dibawah pohon 
samama yang tersebar pada empat lokasi di Kabupaten Maluku Tengah (Salahutu, Leihitu dan 
Seram Utara Barat). Contoh tanah yang di ambil sebanyak 500 g pada zona rizosfir dengan 
kedalaman 0 - 20 cm. Selain contoh tanah juga dilakukan pengambilan contoh akar tanaman
untuk mengetahui tingkat kolonisasi (infeksi) FMA. 

Kolonisasi Akar
Pewarnaan akar dilakukan mengikuti metode Philips dan Hayman (1970) dengan 

memodifikasi dengan memodifikasi oleh kormanik dan McGraw (1982) (Radjapkse dan Miller, 
1992). Analisa data. Data keragaman FMA, kepadatan dan distribusinya, serta persentase 
kolonisasi akar dianalisa menggunakan metode “Present and Absent” dari Giovanetti dan Mosse 
(1980) dan Setiadi (1992). Beberapa contoh akar diambil, dicuci dengan air biasa untuk 
melepaskan semua miselium luar. Jumlah akar yang terinfeksi FMA dari 10 potong akar 
tersebut dicatat. Penampakan struktur hifa internal, spora, vesikula, atau arbuskula merupakan 
suatu indikasi bahwa contoh akar tersebut telah terinfeksi oleh FMA. Persen akar terinfeksi 
dihitung berdasarkan rumus: 

               Bidang pandang akar terinfeksi
(%) infeksi =                                                          x 100%
                        Bidang pandang akar yang diamati

Isolasi dan Identifikasi FMA
Isolasi spora dari tanah contoh dilakukan mengikuti metoda tuang dan saring 

(Gerdemann & Nicolson 1963) dan dilanjutkan dengan metode sentrifugasi (Brundrett et al. 
1996). Tanah contoh dari pada rizosfir samama masing-masing 50 g ditambah air secukupnya 
diaduk sampai merata, kemudian disaring dengan saringan bertingkat berukuran 500 µm, 125 
µm, dan 45 µm. Hasil dari saringan 125 µm, dan 45 µm ditambah larutan glukosa 70% 
sebanyak 1/3 bagiannya, di masukan ke dalam tabung dan disentrifus selama 3 menit dengan 
kecepatan 2500 rpm. Cairan yang agak bening dibagian tengah tabung yang merupakan 
peralihan antara larutan gula dengan air disedot menggunakan mikro pipet untuk dicuci dan 
disaring dengan saringan 45 µm, hasilnya ditempatkan dalam cawan Petri dan diamati di bawah 
mikroskop Carton NSWT perbesaran 3x untuk penghitungan kepadatan spora. Preparat spora 
dibuat melakukan identifikasi spora FMA yang ditemukan.

Pembuatan preparat spora menggunakan bahan pewarna Melzer’s dan pengawet PVLG 
yang diletakkan secara terpisah pada satu kaca preparat. Spora-spora FMA yang diperoleh dari 
isolasi setelah dihitung jumlah diletakkan dalam larutan Melzer’s dan PVLG. Selajutnya spora-
spora tersebut dipecahkan secara hati-hati dengan cara menekan kaca penutup preparat 
menggunakan ujung lidi. Perubahan warna spora dalam larutan Melzer’s adalah salah satu 
indikator untuk menentukan genus spora yang ada.
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Uji Propagul Infektif
Uji propagul infektif Fungi Mikoriza Arbuskula dapat dihitung dengan metoda MPN

(Most Probable Number) Porter (1979). Inokulum yang digunakan adalah tanah dari bawah 
tegakan samama. Persiapan seri pengenceran (dengan kelipatan 10) yaitu dengan 
mencampurkan contoh sampel uji dengan media tanah steril. Untuk seri pengenceran 100 yaitu 
sampel uji murni dari lapangan, 10-1 yaitu 10% bagian sampel uji murni dari lapangan (100) dan 
90% bagian tanah steril, 10-2 yaitu 10% bagian sampel dari (10-1) lapangan dan 90% bagian 
tanah steril, dan seterusnya sampai pengenceran 10-8, dimana setiap seri pengenceran diulang 
sebanyak 5 kali. Tanaman inangnya adalah Sorghum vulgare dan infeksi diamati 1 bulan setelah 
tanam. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Isolasi dan Identifikasi FMA Rizosfir Samama 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah spora FMA hasil isolasi tanah lapangan pada 
rizosfir samama di Maluku Tengah menunjukkan bahwa Salahutu memiliki jumlah spora 
terbanyak yaitu 106 per 50 gram tanah. Sedangkan jumlah spora terkecil adalah Leihitu dengan 
nilai 60 per 50 g tanah (Gambar 1).

Kepadatan spora hasil isolasi lapangan pada setiap lokasi sangat rendah. Hasil 
penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilaporkan Karepesina (2007), Lapanjang 
(2010) dan Hartoyo et al. (2011) bahwa jumlah dan jenis spora FMA yang didapatkan 
cenderung terbatas karena belum bersporulasi dan lebih banyak mengandung hifa. 

Gambar 1. Jumlah Spora FMA Hasil Isolasi Per 50 g Tanah Lapangan pada Rizosfir Samama di Maluku 
Tengah

Menurut Rainiyati (2007) menyatakan bahwa perbedaan kepadatan spora dipengaruhi 
oleh perbedaan lingkungan (jenis tanah, hara tanaman, ketinggian tempat, dan cahaya) serta 
musim pengambilan contoh tanah. 

Berdasarkan hasil identifikasi FMA pada rizosfir samama berdasarkan sifat morfologi 
(bentuk, warna, dinding dan permukaan spora) menunjukkan bahwa terdapat 8 tipe spora FMA
yang termasuk kedalam genus Glomus antara lain : (Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus sp. 3, 
Glomus sp. 4, Glomus sp. 5, Glomus sp. 6, Glomus sp. 7, Glomus sp. 8. Identifikasi tipe FMA 
pada rizosfir samama di Maluku Tengah dapat disajikan pada Tabel 1.

Dari hasil identifikasi spora FMA diamati menunjukkan bahwa genus Glomus dijumpai 
pada semua lokasi baik untuk Salahutu maupun Seram Utara Barat. Hasil penelitian ini sama 
dengan hasil penelitian yang dilaporkan Karepesina (2007) pada tegakan jati Ambon yang 
ditemukan 2 genus (Glomus dan Acaulospora) tetapi spesies yang dominan adalah genus 
glomus; Delvian (2006) bahwa Glomus adalah jenis MA yang paling dominan penyebarannya, 
dimana 25 spesies dari 37 spesies yang ditemukan adalah tipe Glomus. Karena genus Glomus
mempunyai tingkat adaptasi yang cukup tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan dan 
memiliki sebaran yang luas (Shi et al., 2007).

Tabel 1. Identifikasi Spora FMA pada Rizosfir Samama di Maluku Tengah
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Tipe FMA
Karakterisasi Spora

Bentuk Warna Dinding
Permukaan 

Spora
Glomus sp.1
Glomus sp.2
Glomus sp.3
Glomus sp.4
Glomus sp.5
Glomus sp.6
Glomus sp.7
Glomus sp.8

Bulat
Bulat
Bulat
Bulat
Bulat
Bulat
Bulat
Bulat

Coklat
Kuning tua

Kuning keemasan
Kuning kecoklatan
Kuning kecoklatan
Kuning kemerahan
Kuning kecoklatan

Kuning pucat

1
1
2
1
1
1
1
1

Halus 
Halus
Halus
Kasar
Kasar
Kasar 
Kasar 
Kasar 

Penamaan spesies FMA hasil identifikasi dan karakterisasi yang didasarkan pada lokasi 
pengambilan sampel tanah dapat disajikan pada Gambar 2. Proses perkembangan spora Glomus
adalah dari ujung hifa yang membesar sampai mencapai ukuran maksimal dan terbentuk spora 
karena sporanya berasal dari perkembangan hifa maka disebut chlamydospora, kadang-kadang 
hifa bercabang dan tiap cabang terbentuk chlamydospora dan membentuk sporocarp.

Gambar 2. Tipe Spora FMA Genus Glomus Rizosfir Samama (a) Glomus sp. 1 (b) Glomus sp. 2  (c) 
Glomus sp. 3 (d) Glomus sp. 4 (e) Glomus sp. 5 (f) Glomus sp. 6 (g) Glomus sp. 7 (h) 
Glomus sp. 8.

Kolonisasi Akar Samama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tingkat kolonisasi FMA terhadap akar 
samama, yaitu berkisar antara 73,33 persen sampai dengan 82,67 persen, hal ini 
mengindikasikan bahwa FMA berasosiasi dengan tegakan samama. 

cba
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Gambar 3. Tingkat Kolonisasi Akar Samama

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kecenderungan jumlah spora yang 
banyak dapat meningkatkan persentase kolonisasi pada risosfernya. Dengan adanya kolonisasi 
pada akar samama, telah ditemukan struktur FMA berupa hifa, miselia dan vesukula, sedangkan 
arbuskula tidak ditemukan. 

Gambar 4. Infeksi FMA Pada Contoh Akar Samama, (a = Hifa internal, b = Vesikula ) dengan 
pembesaran 100x.

Menurut Setiadi (1992), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kolonisasi FMA yaitu
kepekaan inang terhadap kolonisasi, faktor iklim (cahaya) dan kandungan air tanah, termasuk 
pemupukan, nutrisi tanah serta perlakuan pestisida.

Uji Propagul Infektif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian potensi inokulum fungi mikoriza 

arbuskula dari bawah tegakan samama dengan metode Most Probable Number (Porter 1979) 
dari masing-masing contoh tanah yang mengandung mikoriza hasilnya berbeda. Jumlah potensi 
inokulum yang infektif sangat bervariasi dimana hasil tertinggi terdapat pada contoh tanah 
lokasi Salahutu, sedangkan jumlah infektif terrendah terdapat pada contoh tanah lokasi Leihitu 
dan Seram Utara Barat. Hasil perhitungan nilai propagul infektif dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil perhitungan uji MPN berdasarkan metode Most Probable Number pada inokulum tanah 
FMA dari rizosfir samama di Maluku Tengah

Lokasi
Jumlah propagul infektif (10%)

Jumlah/ 100 
g

Kisaran jumlah propagul pada selang 
kepercayaan 95%

- Salahutu

- Leihitu
- Seram Utara Barat

1,7 x 104

1,1 x 104

1,1 x 104

1,32 - 3,96 x 104

1,21 - 2,56 x 104

1,21 - 2,56 x 104

65
70
75
80
85

Salahutu Leihitu SUB

82.67

73.33
75.67

Ko
lo

ni
sa

si
 A

ka
r (

%
)

Lokasi

a b
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KESIMPULAN
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ditemukan 1 genus yang terdiri dari 8 jenis 

pada rizosfir samama. Tingkat persentase kolonisasi akar samama berkisar antara 73,33 -
82,67%. 
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ABSTRAK

Diatom merupakan salah satu kelas dari 
fitoplankton yang terdiri dari ordo pennales 
(umumnya hidup secara bentik) dan ordo 
centrales (umumnya hidup secara planktonik), 
merupakan makanan bagi organisme 
makrobentos seperti teripang yang memiliki 
nilai ekonomis penting sehingga terus 
diekslpoitasi di alam. Eksploitasi teripang yang 
terus-menerus  di alam dikhawatirkan dapat
menyebabkan populasinya akan berkurang. 
Guna mengatasi berkurangnnya populasi 
teripang di alam, maka budidaya merupakan 
langkah alternatif dalam penyediaan stok 
teripang secara kontinu. Permasalahan dalam 
budidaya teripang adalah ketersediaan pakan 
yang sesuai, maka tujuan penelitian ini adalah
mengetahui pengaruh pakan diatom bentik 
terhadap pertumbuhan teripang pasir yang 
dipelihara. Penelitian ini dilakukan selama 3 
bulan pemeliharaan pada bulan Juni-September 
2014 terhadap 60 ekor teripang pasir 
(Holothuria scabra) di wadah terkontrol dengan
perlakuan pemberian diatom bentik sebagai 
makanannya. Penelitian ini menggunakan tiga

media pemeliharaan yang berbeda  sumber 
diatom bentiknya yaitu perlakuan A (sumber
diatom bentik dari sedimen), perlakuan B 
(sumber  diatom bentik dari sedimen dan daun 
lamun Enhalus acroides) dan perlakuan C 
(sumber diatom bentik dari sedimen dan
Navicula sp hasil kultur murni). Hasil penelitian 
diperoleh laju pertumbuhan harian perlakuan C 
sebesar -0,055% lebih baik jika dibandingkan 
dengan perlakuan A sebesar -0,367% dan
perlakuan B sebesar-0,136 %. Parameter 
lingkungan yaitu suhu, salinitas, pH dan oksigen 
terlarut mendukung pertumbuhan teripang. 
Analisa One Way ANOVA terhadap pengaruh 
media pemeliharaan  teripang pasir yang diberi
sumber diatom bentik berbeda terhadap 
pertumbuhan teripang, ternyata tidak 
mempengaruhi pertumbuhan teripang dimana
nilai Fhitung< Ftabel pada taraf kepercayaan 95% 
dan 99%  serta tingkat kelulusan hidup (SR) 
teripang pasir yang dipelihara sebesar 97%.

Kata Kunci : Diatom bentik, teripang dan 
sedimen

PENDAHULUAN
Makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan 

kelangsungan hidup organisme di alam. Organisme dapat tumbuh dan berkembang biak  karena 
adanya energi yang berasal dari makanan (Nikolsky,  1963 dalam Effendi, 2002). Hewan yang 
hidup di dasar perairan atau zoobentos termasuk kelompok makrozoobentos, dimana 
makrozoobentos merupakan salah satu kelompok terpenting dalam ekosistem perairan 
sehubungan dengan peranannya dalam rantai makanan.

Makrozoobentos  umumnya hidup sebagai organisme suspension feeder, pemakan 
detritus, karnivora atau sebagai pemakan plankton. Dimana berdasarkan cara makannya, 
makrozoobentos dikelompokkan menjadi dua yaitu :
a. Filter feeder, yaitu hewan bentos yang mengambil makanan dengan menyaring air.
b. Deposit feeder, yaitu hewan bentos yang mengambil makanan dalam substrat dasar.
Salah satu kelas fitoplankton yang merupakan makanan bagi makrozoobentos yaitu 
Baccillariophyceae atau Diatom. 

Diatom yang hidup secara bentik adalah ordo pennales yang merupakan produsen primer 
dalam kehidupan organisme bentos. Sebagaimana dikemukakan oleh Little (2000) ; Maaruf 
(2005) dan Padang (2012) bahwa diatom bentik memiliki peranan yang cukup penting seperti 
halnya diatom di kolom air, yaitu sebagai makanan bagi hewan-hewan bentik dengan cara 
makannya yang deposit feeding seperti teripang serta beberapa jenis zooplankton.

Teripang adalah salah satu kelas dari phylum Echinodermata yaitu Holothuroidea yang 
dapat dimakan. Teripang adalah hewan yang bergerak lambat (semi mobile), hidup pada dasar 
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substrat pasir, lumpur berpasir maupun dalam lingkungan terumbu karang dan lamun. 
Ketersediaan teripang di perairan sangat tergantung terhadap ketersediaan makanan pada 
substratnya. Sutaman (1993) mengemukakan bahwa teripang umumnya merupakan pemakan 
deposit yang kaya akan unsur hara  dengan sumber makanannya adalah diatom, protozoa, 
nematoda, copepoda, ostrakoda serta filamen alga dan lamun. Teripang memiliki nilai 
ekonomis, hal ini menyebabkan teripang terus dieksploitasi. Tingginya tingkat eksploitasi
terhadap teripang, dikhawatirkan akan mengurangi populasinya di alam. Guna mengatasi 
berkurangnya populasi teripang di alam, maka perlu dilakukan usaha budidaya teripang, dimana 
pakan merupakan unsur penting dalam menjamin keberhasilan usaha budidaya tersebut, 
khususnya budidaya teripang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan secara alami di habitat 
aslinya.

Dengan mengetahui makanan alaminya di alam maka sangat mudah dalam aplikasi 
budidaya sebagaimana dikemukakan oleh Effendie (2002) bahwa untuk mengetahui makanan
yang tersedia di alam (habitat) dan dimanfaatkan oleh ikan, dapat dilakukan dengan
mengambil contoh makanan yang ada pada lambungnya. Padang (2011) menemukan di 
perairan Desa Suli adanya diatom bentik di sedimen sebanyak 70 jenis dengan kepadatan 200-
2.600 sel/cm3 dan yang epifit di daun lamun sebanyak 69 sel/cm2 pada jenis Enhalus acroides. 
Selanjutnya Padang dkk (2014a) juga menemukan komposisi makanan dalam lambung teripang
terdiri dari Diatom atau Bacillariophyceae 56%, Cyanophyceae 4%, Dynophyceae 1% dan 
Zooplankton 39%, dimana komposisi diatom bentik yang terbesar terdiri dari 23 genus dan 
genus Navicula dan Nitzschia merupakan genus yang dominan.

Dengan demikian sangat diperlukan penelitian dalam mengamati pertumbuhan teripang 
dalam wadah terkontrol dengan aplikasi pemberian pakan diatom bentik dari alam (sedimen dan 
daun lamun) dan pakan diatom bentik hasil kultur, seta menganalisis parameter lingkungan di 
bak pemeliharaan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan bagi pengembangan 
usaha budidaya teripang yang terus dieksploitasi di alam..

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-September 2014, diawaili dengan 
pengambilan sampel teripang, daun lamun Enhalus acroides dan sedimen pada daerah intertidal 
Perairan Pantai Desa Suli Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki posisi geografis terletak 
pada 128017’26”-128018’15”BT dan 03037’00”-03038’19”LS.  Perairan intertidal Desa Suli 
merupakan daerah pantai yang secara visual bersubstrat  lumpur, pasir, lumpur berpasir, pasir 
berlumpur dan pasir yang bercampur dengan patahan karang dengan ciri khas pantainya landai. 
Di daerah tersebut juga ditemukan adanya ekosistem lamun dan mangrove dan sejumlah 
organisme makrobentos seperti teripang (Gambar 1).

Metode Analisa Sampel
Penelitian dilakukan dengan memelihara 60 ekor teripang pasir (Halothuria scabra) di 

wadah terkontrol (bak konteiner kapasitas 200 liter) selama 3 bulan di Balai Perikanan 
Budidaya Laut Ambon  dengan. tiga perlakuan media yang berbeda  sumber pakan diatom 
bentik yaitu :   1). Perlakuan A teripang sebanyak 20 ekor diberi sedimen sebagai substrat tanpa 
pemberian daun lamun dan diatom bentik yang dikultur; 2) Perlakuan B teripang sebanyak 20 
ekor diberi sedimen sebagai substrat dan daun lamun jenis Enhalus acroides; 3) Perlakuan C 
teripang sebanyak 20 ekor diberi sedimen sebagai substrat dan pakan diatom jenis Navicula sp 
hasil kultur murni dari Laboratorium Pakan Alami Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.
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Pada ketiga perlakuan pemeliharaan teripang pasir yang berbeda tersebut dilakukan 
pengukuran berat setiap 2 minggu sekali selama 3 bulan periode pemeliharaan. Pemberian 
Navicula sp dan daun lamun Enhalus acroides dilakukan setiap seminggu sekali sekaligus 
melakukan pengukuran parameter lingkungan meliputi suhu, salinitas, derajat keasamaan dan 
oksigen terlarut. Pergantian air di bak pemeliharaan dilakukan seminggu sekali, sedangkan 
pencucian bak pemeliharaan serta pergantian sedimen dilakukan dua minggu sekali. 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Keterangan:       =  Lokasi Penelitian
(Sumber:LIPI, 2008)

Metode Analisa Data
Pertumbuhan Teripang
            Laju pertumbuhannya yaitu berat teripang yang dicapai dalam satu periode waktu 
tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal pada periode tertentu. 
(Buddemeier dan Kinzie dalam Supriharyono, 2000) dengan rumus :
                         Wn    1/n

          G =                        - 1    x 100%
                         Wo

Dimana:
G = laju pertumbuhan per hari
Wn = berat teripang pada hari ke n
Wo = berat awal teripang
N = umur dalam hari

Tingkat Kelulusan Hidup Teripang
Kelulusan hidup dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 

(Effendie, 1979) :
     

Dimana :
SR = Kelulusan hidup teripang (%).
No = Jumlah teripang pada awal penelitian.
Nt = Jumlah teripang pada akhir penelitian

Analisa Pengaruh Media Pemeliharaan dengan Sumber diatom Bentik yang Berbeda 
Terhadap Pertumbuhan Teripang

Analisis statistik dalam menguji hipotesis adanya pengaruh  media pemelihraan dengan 
sumber pakan diatom yang berbeda terhadap pertumbuhan teripang pasir (Holothuria scabra), 
digunakan analisis One-Way Analysis Of Variance (One-Way ANOVA) yang diolah dengan 
Microsoft Excel.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Parameter Lingkungan

Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang penting dalam kehidupan organisme 
perairan. Hasil pengukuran suhu di bak pemeliharaan sebelum ganti air sebesar 25,95-26,53C
dan sesudah ganti air sebesar 26,81-27,19C. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan 
yang penting dalam kehidupan organisme perairan termasuk teripang. Sebagaimana Martoyo 
dan Winarto (2006) mengemukakan bahwa umumnya teripang dapat beradaptasi pada kisaran 
suhu 24-30C, sedangkan suhu optimum bagi pertumbuhan teripang adalah sebesar 24-30C
(Martoyo et al, 1994 dalam Gultom, 2004) ; Bakus (1973) dalam Gultom (2004) sebesar 26-
31C. Dengan demikian suhu di bak pemeliharaan sesuai bagi kehidupan teripang. 

Salinitas di bak pemeliharaan sebelum ganti air sebesar 33,17-33,59‰  dan sesudah ganti 
air sebesar 32,03-32,65‰. Teripang umumya dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan 
salinitas dengan melakukan mekanisme osmoregulasi namun tidak boleh melebihi 3‰ dari 
salinitas optimum karena dapat menyebabkan terjadinya pengelupasan kulit yang dalam kondisi 
ekstrim dapat menyebabkan kematian (Gultom, 2004).

Salinitas bagi teripang yang dikemukakan oleh beberapa para ahli antara lain Hyman 
(1955) bahwa teripang dapat menyesuaikan diri dengan salinitas berkisar antara 30-37‰; 
Martoyo dan Winarto (2006) salinitas yang dapat ditolerir oleh teripang yaitu di laut sebesar  
33-37‰ dan di perairan pantai sebesar 32-35‰ serta menurut James et al (1988) dalam Gultom 
(2004) bahwa teripang menyukai salinitas laut 32-35‰. Dengan demikian salinitas di bak 
pemeliharaan termasuk salinitas yang baik bagi pertumbuhan teripang. 

Derajat keasaman (pH) di bak pemeliharaan sebelum ganti air sebesar 7,12-7,54
sedangkan sesudah ganti air sebesar 7,19-7,43. Kisaran pH di bak pemeliharaan masih dalam 
kisaran yang baik untuk pertumbuhan  teripang. Sebagaimana dikemukakan oleh Martoyo dan 
Winarto (2006) bahwa pH air laut merupakan buffer yang besar sehingga bersifat sebagai 
larutan penyangga yang dapat menampung asam dan basa sehingga pH air laut stabil, teripang 
bisa hidup pada kisaran pH 6,5- 8,5.

Oksigen terlarut di bak pemeliharaan sebelum ganti air berkisar antara 5,98-6,86 ppm 
sedangkan sesudah ganti air berkisar antara 5,74-6,39 ppm. Kisaran oksigen terlarut ini masih 
baik bagi pertumbuhan teripang sebagaimana pendapat Martoyo et al (1994) dalam Gultom 
(2004) bahwa oksigen terlarut optimum bagi teripang sebesar 4-8 ppm, sedangkan Sutaman 
(1993) dalam Gultom (2004) mengemukakan bahwa nilai optimum bagi pertumbuhan teripang 
minimal 3 ppm.

Pertumbuhan Teripang
Pengamatan pertumbuhan teripang di wadah terkontrol dengan tiga perlakuan media yang 

berbeda sumber pakan  diatom bentiknya yaitu 1). Pakan diatom bentik yang hanya berasal dari 
sedimen ; 2). Pakan diatom bentik yang berasal dari sedimen dan daun lamun Enhalus acroides; 
3). Pakan diatom bentik yang berasal dari sedimen dan Navicula sp yang dikuktur, selama tiga 
bulan pemeliharaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Grafik pertumbuhan teripang 
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Pertumbuhan teripang yang dipelihara di wadah terkontrol dengan tiga perlakuan 
memperlihatkan adanya penurunan berat teripang dari minggu pertama ke minggu kedua. 
Namun pertumbuhan teripang dengan perlakuan sedimen dan Navicula sp memberikan 
pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dua perlakuan lainnya, sedangkan perlakuan 
sedimen dan daun lamun lebih baik jika dibandingkan dengan perlakuan pemberian sedimen 
saja.

Laju pertumbuhan harian teripang yang dipelihara dalam tiga perlakuan diperoleh pada 
media sedimen sebesar -0,367%, media sedimen dan daun lamun -0,136 % serta sedimen dan 
Navicula sp sebesar -0,055%. Hal ini memperlihatkan laju pertumbuhan harian teripang yang 
dipelihara negatif  artinya teripang yang dipelihara menggalami kekurangan makanan dalam 
media pemeliharaan. Laju pertumbuhan yang besar terjadi pada media sedimen dan Navicula
sp, hal ini  memperlihatkan bahwa walaupun teripang menggalami kekurangan makanan namun 
pertumbuhan lebih diperlihatkan oleh perlakuan sedimen dan Navicula sp. Metabolisme 
teripang yang cepat dengan mengkonsusmi Navicula sp yang dikultur lebih mempercepat 
penambahan berat teripang, sehingga pemanfaatan diatom bentik jenis Navicula sp sebagai 
makanan teripang sangat perlu dilakukan jika teripang dipelihara pada media budidaya, namun 
jika dipelihara di alam maka ketersedian Navicula sp di alam sangat banyak sebagaimana hasil 
penelitian Padang dkk (2014b) yang menemukan genus Navicula merupakan genus yang 
terbanyak berada di dalam sedimen habitat teripang serta penelitian Padang (2009; 2010 dan 
2011).

Pertumbuhan teripang yang dipelihara pada ketiga media pemeliharaan menggalami 
pertumbuhan yang lambat bahkan menggalami penurunan dimana pada media sedimen berat 
awal sebesar 86 gr menjadi 62 gr, media sedimen dan daun lamun berat awal 84 gr menjadi 75 
gr serta media sedimen dan Navicula sp berat awal 84 gr menjadi 80 gr selama 90 hari 
pemeliharaan, keadaan yang sama juga ditemukan oleh Hukom (1989)  dalam Hukom dan Pellu 
(1989) dimana teripang yang memiliki berat awal 36 gr menjadi 15 gr setelah dipelihara selama 
60 hari di akuarium, serta penelitian Darsono (2009) yang juga menemukan pertumbuhan yang 
lambat dari teripang bahkan menurun di bak pemeliharan selama 12 bulan yaitu dari berat awal 
163,40 gr menjadi 162,78 gr. Penurunan ini diduga karena teripang menggalami stres akibat 
dibatasi ruang geraknya serta ketersediaan makanan yang tidak terpenuhi.

Pengaruh Media Pemeliharaan bagi Pertumbuhan Teripang
Hasil pengamatan pertumbuhan teripang dalam bak terkontrol dengan tiga perlakuan 

media dengan sumber pakan diatom bentik yang berbeda, selama tiga bulan pemeliharaan 
ternyata hasil analisa uji statistik Anova One Way mendapatkan media pemeliharaan dengan 
sumber pakan diatom bentik yang berbeda tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan teripang 
berdasarkan nilai Fhit < Ftabel (2,381< 9,552) pada taraf kepercayaan 95% dan Fhit < Ftabel 
(2,381< 30,817) pada taraf kepercayaan 99%. 

Hal ini membuktikan bahwa media pemeliharaan dengan sumber pakan diatom bentik 
yang berbeda tidak mempengaruhi pertumbuhan teripang, meskipun hasil pengamatan laju 
pertumbuhan didapatkan pertumbuhan lebih baik pada media pemeliharaan yang diberi 
Navicula sp yang dikultur dibandingkan kedua media lainnya.

Tingkat kelulusan teripang yang dipelihara sebesar 97%, dimana dari 60 ekor teripang 
yang dipelihara mati 2 ekor teripang pada media pemeliharaan yang diberi sedimen dan daun 
lamun. Hal ini diduga karena racun yang terakumulasi dari daun lamun yang menumpuk di 
media pemeliharaan. Kejadian yang sama juga ditemukan oleh Hukom dan Pellu (1989) yang 
juga mendapatkan tingkat kelulusan sebesar 97% karena kesalahan takaran peemberian 
makanan sehingga adanya sisa makanan di sela-sela daun lamun yang mengakibatkan racun 
bagi teripang.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan :
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1) Pertumbuhan teripang lebih baik pada media pemeliharaan yang diberi sedimen dan 
Navicula sp dengan laju pertumbuhan harian sebesar -0,055% jika dibandingkan dengan 
media sedimen dan daun lamun Enhalus acroides -0,136 %, media sedimen sebesar                  
-0,367%, 

2) Parameter lingkungan yaitu suhu, salinitas, pH dan oksigen terlarut mendukung 
pertumbuhan teripang di bak pemeliharaan.

3) Tingkat kelulusan hidup teripang di bak pemeliharaan sebesar 97%.
4) Media pemeliharaan dengan sumber pakan diatom bentik yang berbeda tidak 

mempengaruhi pertumbuhan teripang dengan nilai Fhitung < Ftabel pada taraf (5% dan 
99%.

Saran
Hasil penelitian perlu diaplikasikan dengan pemeliharaan langsung di alam dengan 

metode kurungan tancap guna mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dapat dimanfaatkan 
bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan budidaya agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
serta dapat memperbaiki sumberdaya teripang yang sudah  berkurang di alam karena eksploitasi 
yang berlebihan. 
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KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS TANAMAN KAMBOJA JEPANG 
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1Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Telah dilakukan pemeriksaan farmakognostik 
dan Profil Kromatografi Lapis Tipis Tanaman 
Kamboja Jepang (Adenium obesum). Penelitian 
ini bertujuan untuk memperoleh data morfologi, 
anatomi,   organoleptik, penetapan fisis serbuk, 
penetapan ekstabilitas serbuk, identifikasi reaksi 
kimia dan Kromatografi Lapis Tipis dari 
Tanaman Kamboja Jepang (Adenium obesum).
Desain penelitian yang digunakan adalah 

eksperimental laboratorium. Pada pemeriksaan 
morfologi menunjukkan   bahwa Kamboja 
Jepang (Adenium obesum) termasuk kelas  
Dicotyledoneae dengan batang bercabang 
banyak, tegak, bergetah, berwarna hijau muda 
kecoklatan, pada bagian bawahnya membesar 
menyerupai umbi dan sistem perakaran 
tunggang. Irisan melintang anatomi daun 
menunjukkan adanya stomata tipe bidiasitik. 
Penetapan fisis meliputi penetapan kadar abu 
total 9,4129 % dan kadar abu tidak larut asam 
4,1276 %. Penetapan kadar sari yang meliputi 
kadar sari larut air 11,8695% dan kadar sari 
larut etanol 21,6924 %. Identifikasi kimia 
terhadap serbuk daun kamboja jepang diperoleh 
hasil yang positif terhadap lignin, steroid, 
alkaloid, aleuron, saponin dan glikosida.

Kata kunci: Kamboja Jepang, Pemeriksaan 
Farmakognostik, Kromatografi lapis Tipis

ABSTRACT

The examination pharmacognostic and thin 
layer chromatography profiles cambodja 
Japanese plants (Adenium obesum). This study 
aims to obtain data on morphology, anatomy, 
organoleptic, physical setting powder, powder 
exctrability determination, identification of 
chemical reaction and Thin Layer 
Crhomatography of cambodja japanese plant 
(Adenium obesum).
Design research is an experimental  

laboratory. On morphological examination 
showed that cambodja Japanese (Adenium 
obesum) including Dicotyledoneae class with 
stams of  many branches, erect, sticky, 
brownish-colored light green, at the bottom 
enlarged tuber and large straight root system. 
Sliced crosswise anatomy lief stomata showed 
the type of bidiasitik. Phusical determination 
include determination of 9,4129 % of total ash 
content and ash content did not dissolve in acid  
4,1276 %. Determinating of pollen levels, 
including levels of water-soluble extract 
concentration 11,8695 % and 21,6924 % 
ethanol-soluble extract.  Chemical identification 
of cambodja japanese lief powder obtained 
positive results of lignin, steroids, alkaloid, 
aleurone, saponins and glycosides.

Keywords: Kamboja Jepang, Farmakognostik 
Examination, Thin Layer Chromatography

PENDAHULUAN
Kamboja jepang (Adenium obesum) termasuk   kelas Dicotyledoneae di Indonesia biasa 

dikenal dengan nama kamboja jepang sedangkan nama asing Mawar padang pasir (Asia barat 
dan Afrika) (Suhadiyah, 2011;  Wikipedia, 2009).

Kamboja jepang merupakan tanaman yang berasal dari daerah gurun pasir, akar 
adenium obesum umumnya tebal, kekar, dan merupakan tempat menyimpan cadangan pakan. 
Batang adenium termasuk batang berkayu yang dapat menyimpan cadangan air.  Bentuk daun 
adenium bervariasi, ada yang lanset dengan ujung bulat dan runcing, ada juga yang panjang 
dengan ujung runcing. Sementara itu permukaan daun ada yang berbulu halus dan ada juga 
yang mengkilap licin tanpa bulu. Bunga adenium memiliki bentuk mirip terompet. Mahkota 
bunga ada yang berbentuk mirip bintang, bergerigi, ujung terpotong, atau ujung petalnya 
membulat. Buah adenium berbentuk pipih panjang, terletak di ujung tunas, dan tumbuhnya 
berpasangan (dua buah). Biji adenium berbulu, berkulit tipis dan berongga (Agra, 2007; 
Handry,  2005).

Kamboja Jepang  (Adenium Obesum) memiliki kandungan kimia yaitu getah adenium 
mengandung kristalin glikosida. Selain itu adenium juga mengandung senyawa sejenis karet, 
yakni triterpenoid amytin dan lupeol, dan juga mengandung senyawa plumeirid. Kegunaan 
tanaman kamboja jepang (Adenium obesum) yaitu sebagai obat penurun panas akibat malaria, 
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obat luka akibat jatuh, obat luka akibat gigitan ular dan kala jengking, obat sakit gigi, obat 
penyakit kulit (Handry,2005 ).

Farmakognosi berasal dari bahasa Yunani, Pharmakon artinya ”obat” (ditulis dalam 
tanda petik, karena obat disini, maksudnya adalah obat alam, bukan obat sintesis) dan gnosis
yang artinya pengetahuan.  Farmakognosi mencangkup seni dan pengetahuan seni pengobatan 
dari alam yang meliputi tanaman, hewan, mikroorganisme dan mineral. Pemeriksaan 
farmakognostik meliputi pemeriksaan morfologi, anatomi, organoleptik (bentuk, warna, bau, 
rasa), pemeriksaan tetapan fisis serbuk, pemeriksaan ekstrabilitas dan identifikasi kandungan 
kimia (Depkes,1987& 2000; Gunawan, 2004; Indralaya, 2010; Tjitrosoepomo, 2005).

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah 
dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Depkes, 2000).

Jenis-jenis ekstraksi bahan alam yang sering digunakan adalah ekstraksi secara panas dan 
ekstraksi secara dingin. Ekstraksi secara panas dilakukan dengan metode refluks, infudasi dan 
destilasi uap air, sedangkan secara dingin dilakukan dengan metode maserasi, perkolasi, dan 
soxhletasi (Depkes, 1986).

Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan fisiko kimia yang didasarkan atas 
penyerapan, partisi (pembagian) atau gabungannya (Harmita, 2006).

Kromatografi lapis tipis digunakan untuk pemisahan senyawa secara cepat, dengan 
menggunakan zat penjerap berupa serbuk halus yang dilapiskan serba rata pada lempeng kaca, 
lempeng yang dilapis dapat dianggap sebagai “kolom kromatografi terbuka” dan pemisahan 
dapat didasarkan pada penjerapan, pembagian atau gabungannya. Tergantung dari jenis zat 
penjerap dan cara pembuatan lapisan zat  penjerap dan jenis pelarut (Ditjen POM, 1979).

METODE PENELITIAN
Jenis dan desain penelitian adalah experimental laboratorium. Penelitian ini dilakukan di 

laboratorium Farmakgnosi Universitas Muslim Indonesia, dilakukan secara langsung dengan 
menggunakan alat dan bahan, serta   prosedur kerja yang sesuai. Pengumpulan dan analisis data 
berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemeriksaan Farmakognostik

Untuk pemeriksaan mofologi, anatomi dan organoleptik diambil bagian tanaman berupa 
akar, batang, daun dan bunga dengan cara diambil bagian tanaman yang masih segar, dan 
dilakukan pengamatan

Pemeriksaan Morfologi
Dari  penelitian menunjukan bahwa tanaman kamboja jepang (Adenium obesum), 

merupakan salah satu tanaman berbentuk perdu, batangnya sukulen dan gemuk pada bagian 
bawahnya, dengan tinggi tumbuhan 40 cm.  Bunganya berwarna merah muda. Daunnya 
merupakan daun tunggal, panjangnya 10 cm dan lebarnya 4,5 cm, pangkal daunnya tumpul, 
bentuk daunnya yaitu memanjang dengan ujung daunya tumpul, warna daunnya yaitu hijau tua 
pada bagian atas dan bawahnya berwarna hijau mudah, letak duduk daunnya berseling dan 
berkarang tanpa daun penumpu. Permukaan   daun   pada bagian   bawah   berbulu   halus   dan   
bagian atas licin tanpa bulu. Tulang   daunnya menyirip,  tepi   daunnya  rata dan daging    
daunnya agak tebal,   memiliki rumus  daun 2/5. Batangnya sukulen, bentuk batang  bulat,   
permukaan  batang licin, arah tumbuh   batang tegak    lurus, memiliki   banyak percabangan 
dan arah   tumbuh  cabang tegak, batangnya   bergetah   dan berwarna   hijau  mudah ke  
coklatan. Bunganya  berbentuk terompet, lebarnya 8 cm dan panjangnya 9 cm. Mahkotanya 
mirip bintang bergerigi, berwarna merah muda, bagian mahkota (petal) terdapat semburat putih. 
Bagian corong bunga berwarna kuning, dengan panjang corong 5 cm, termasuk bunga lengkap 
dan rumus bunganya ♀ * K (5), C (5), A 5, G 1. Memiliki akar tunggang, dan memiliki akar 
khusus tunjang, berwarna kuning kecoklatan. Bentuk akar bulat, permukaan akar licin, dan 
banyak terdapat serabut-serabut akar. Akarnya membesar menyerupai umbi.



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 P. Aulia D. dkk; hal 271-276

Paper-PKP012- Pemeriksaan Farmakognostik dan … 273

Pemeriksaan Anatomi 
Pengamatan anatomi dilakukan  untuk mengamati bentuk sel dan jaringan, yang diuji 

berupa sayatan melintang dan membujur dari simplisia, dilakukan dengan menggunakan 
mikroskop yang derajat pembesarannya disesuaikan dengan keperluan. Dari hasil penilitian 
diperoleh data pada penampang  melintang daun kamboja jepang (Adenium obesum) 
pembesaran 40x terdapat epidermis, korteks, xilem, floem, berkas pembuluh dan stomata tipe 
bidiasitik. Sedangkan pada penampang membujur daun kamboja jepang (Adenium obesum) 
pembesaran 10x terdapat kutikula, epidermis atas, hablur kalsium oksalat,  epidermis bawah dan 
rambut penutup. Pada penampang melintang batang kamboja jepang (Adenium obesum) 
pembesaran 10x terdapat kutikula, epidermis, endodermis, parenkim, kristal kalsium oksalat, 
berkas pembuluh, xylem, floem dan kambium. Sedangkan pada penampang membujur batang 
kamboja jepang (Adenium obesum) pembesaran 10x terdapat epidermis, berkas pembuluh, 
hablur kalsium oksalat, dan parenkim korteks. Pada penampang melintang akar kamboja jepang 
(Adenium obesum) pembesaran 4x terdapat epidermis, endodermis, floem, xilem, dan korteks. 
Sedangkan pada penampang membujur akar kamboja jepang (Adenium obesum) pembesaran 4x 
terdapat rambut penutup, epidermis, endodermis, hablur kalsium oksalat dan berkas 
pengangkut. Dan pada penampang melintang bunga kamboja jepang (Adenium obesum) 
pembesaran 10x terdapat epidermis, parenkim, berkas pembuluh, sel sporogen dan lapisan sel 
pigmen. Sedangkan pada penampang membujur bunga kamboja jepang (Adenium obesum). 
pembesaran 10x terdapat epidermis, korteks, berkas pembuluh, rambut penutup dan serbuk sari.

Pemeriksaan Organeoleptik
Tabel 1. Hasil pemeriksaan organoleptik tanaman kamboja jepang (Adenium obesum).

No Pemeriksaan Warna Rasa Bau
1 Bunga Merah muda Pahit Tidak berbau
2 Daun Permukaan atas hijau tua, 

dan bagaian bawah hijau 
mudah

Pahit Tidak berbau

3 Batang Hijau mudah 
kecoklatan

Pahit Tidak berbau

4 Akar Kuning kecoklatan Pahit Berbau khas

Pada tabel 1 menunjukan hasil organeoleptis pada tanaman kamboja jepang (Adenium 
obesum), pengematan ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat-sifat fisik yang khas dari 
kamboja jepang (Adenium obesum).

Pemeriksaan Tetapan Fisis Serbuk
Tabel 2. Hasil pemeriksaan tetapan fisis serbuk   daun kamboja jepang (Adenium obesum).

No. Pemeriksaan Hasil 
1. Kadar abu total 9,4129 %
2. Kadar abu tidak larut asam 4,1276 %

Pada tabel 2 menunjukan hasil pemeriksaan tetapan fisis terhadap kamboja jepang 
(Adenium obesum). Pada pemeriksaan ini, bagian tanaman yang diambil adalah daun. 
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan besarnya kandungan bahan anorganik yang 
terdapat pada simplisia. Atas dasar tersebut dapat ditentukan besarnya cemaran bahan-bahan 
anorganik yang terdapat dalam simplisia yang terjadi pada saat pengolahan ataupun dalam 
pengemasan simplisia. Pelarut asam klorida digunakan untuk melarutkan logam-logam organik, 
sedangkan yang tidak larut dalam asam biasanya mengandung silikat yang berasal dari tanah 
atau pasir.

Pemeriksaan Ekstrabilitas Serbuk
Tabel 3. Hasil pemeriksaan ekstrabilitas serbuk   daun kamboja jepang (Adenium obesum).

No. Pemeriksaan Hasil 
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1. Kadar sari larut dalam air 11,8695 %
2. Kadar sari larut dalam etanol 21,6924 %

Pada tabel 3 tersebut menunjukan kadar sari yang larut air dan larut dalam etanol. 
Penetapan kadar sari yang larut dalam air digunakan untuk menentukan kemampuan dari bahan 
obat tersebut apakah tersari dalam pelarut air dan dapat menjadi acuan penggunaan jamu dalam 
bentuk rebusan (infusa) oleh masyarakat, sehingga efek yang diinginkan tercapai. Penetapan 
kadar sari yang larut dalam etanol digunakan untuk mengetahui apakah bahan  baku obat 
tradisional tersebut dapat tersari dalam etanol dan dapat dijadikan dasar dalam pembuatan 
ekstrak.

Reaksi identifikasi kimia serbuk daun kamboja jepan (Adenium obesum)

Tabel 4. Hasil pemeriksaan reaksi idenifikasi  kamboja jepang (Adenium obesum).

No Uji Pereaksi
Warna

Keterangan
Pustaka Hasil

1. Lignin Fluoroglusin + HCl Merah Merah +

2.

Tanin
a. Katekol

b. Pirogalota
nin

FeCl3 1 N Hijau Coklat -

FeCl3 1 N Biru Hijau -

NaOH Merah coklat Kuning  -

3.
Dioksiantrak
inon

KOH 10% Merah Coklat -

4. Fenol

FeCl3 Biru-hitam Kuning -

Formalin + H2SO4  P

Cincin merah, 
coklat, 
jingga ungu –
hijau

Tidak terjadi 
cincin 

-

5. Flavanoid FeCl3 + HCl Merah Hijau -

6. Alkaloid
HCl 0,5 N + Mayer Endapan putih Endapan putih +
HCl 0,5 N + 
bauchardad

Endapan coklat Endapan coklat +

7. Steroid
Lieberman + 
bauchardad

Biru – Hijau Hijau +

8. Karbohidrat
Luff Endapan Merah Endapan biru -
Fehling A dan B Endapan kuning Hijau -
Molish Cincing ungu Kuning -

9.
Pati & 
Auleron

Iodin 0,1 N Kuning coklat Kuning ciklat +

Luff
Endapan Merah 
Bata

Endapan hitam -

Iodin 0,1 N Biru Coklat -
10 Saponin HCl 2 N Terbentuk buih Terbentuk buih +

11 Glikosida
FeCl3 + HCl P

Coklat 
kemerahan

Coklat 
kemerahan

+

Amonia Merah 
lembayung

Merah 
lembayung

+

Keterangan : + = Positif
                                -  = Negatif

Pada tabel 4 tersebut menunjukan bahwa senyawa yang terkandung dalam serbuk daun 
kamboja jepang adalah lignin,  alkaloid, steroid, aleuron, glikosida dan saponin.

Ekstraksi dan Kromatografi Lapis Tipis 
Tabel 5. Hasil kromatografi lapis tipis ekstrak etanol, dietil eter dan n-butanol daun kamboja jepang 

(Adenium obesum) dengan eluen n-heksana : etil asetat (7: 3)
Ekstrak Nilai Rf Warna bercak

UV UV H2SO4 UV UV H2SO4
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254 
nm

366 
nm

10% 254 
nm

366 
nm

10%

Etanol 0,7454 0.7454 0,7454 Kuning Ungu Hijau
0,6181 0,6545 0,5454 Kuning Ungu Hijau

0,5272 0,5090 0,5272 Kuning Ungu Hijau
0,4363 0,4363 0,3454 Kuning Ungu Kuning
0,3454 0,3454    - Kuning Ungu -

Dietil 
eter

0,7272 0,7272 0,7272 Kuning Ungu Hijau
0,6181 0,6363 0,6909 Kuning Ungu Hijau
0,5090 0,4909 0,5818 Kuning Ungu Hijau
0,4181 0,4181 0,3272 Kuning Ungu Kuning
0,3454 0,3090      - Kuning Ungu -

n-
butanol

0,7272 0,7272 0,7272 Kuning Ungu Hijau
0,6363 0,6181 0,7090 Kuning Ungu Hijau
0,5090 0,5090 0,4181 Kuning Ungu Hijau
0,4181 0,4181 0,3272 Kuning Ungu Kuning
0,3272 0,3272     - Kuning Ungu      -
0,1272      -     - Ungu       -      -

Keterangan: - Fase gerak : n-heksana : etil asetat (7 : 3)
                  - Fase diam : silika gel G60 F254

Pada tabel 5 diatas diperoleh Pada ekstrak etanol dan dietil eter dengan  eluen n-heksan : 
etil asetat (7 : 3), diperoleh hasil yang sama pada penampak noda sinar UV 254 nm, 366 nm 
yaitu masing-masing 5 noda  dan H2SO4 10% yaitu masing-masing  4 noda. Sedangkan pada 
ekstrak n-butanol  dengan eluen yang sama, diperoleh hasil pada penampak noda sinar UV 254 
nm yaitu 6 noda, pada UV 366 nm yaitu 5 noda dan pada H2SO4 10% yaitu 4 noda.

Tabel 6. Hasil kromatografi lapis tipis ekstrak etanol, dietil eter dan n-butanol daun kamboja jepang 
(Adenium obesum) dengan eluen n-heksana : etil asetat (6: 4).

Ekstrak Nialai  Rf Warna bercak
UV 
254
Nm   

UV 
366 
nm

H2S
O4

10 %

UV 254
nm

UV 366 
nm

H2SO4 10 
%

Etanol 0,890
9

0,890
9

0,92
72

Hijau Ungu Kuning

0,8 0,8 0,89
09

Hijau Ungu Kuning

0,7272 - - Kuni
ng

-       -

Dietil eter 0,854
5

0,854
5

0,85
45

Hijau Ungu Kuning

0,7454 0,745
4

0,78
18

Hijau Ungu Kuning

0,6909 - - Kuni
ng

       -       -

n-Butanol 0,854
5

0,854
5

0,92
72

Hijau Ungu Kuning

0,7454 0,745
4

0,76
36

Hijau Ungu   Hijau

0,6909 0,690
9

0,69
09

Kuni
ng

Ungu Kuning

Keterangan : -  Fase gerak : n-heksana : etil asetat (6 : 4)
Pada tabel 6 diatas diperoleh ekstrak etanol dan dietil eter diperoleh hasil yang sama pada 

penampak noda sinar UV 254 nm yaitu masing-masing 3 noda, pada UV 366 nm yaitu masing-
masing 2 noda  dan H2SO4 10% yaitu masing-masing  2 noda. Sedangkan pada ekstrak n-
butanol  dengan eluen yang sama, diperoleh hasil pada penampak noda sinar UV 254 nm yaitu 3 
noda, pada UV 366 nm yaitu 3 noda dan pada H2SO4 10% yaitu 3 noda.
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  Pada elun n-heksan : etil asetat (7 : 3) lebih baik dibandingkan pada eluen n-heksana : 
etil asetat  (6 : 4) karena noda yang dihasilkan lebih banyak dan tidak berekor.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan morfologi menunjukkan bahwa tanaman ini  tingginya sekitar 40 cm, bunga 
berwarna merah muda berbentuk terompet, memiliki 5 lembar mahkota bunga, dengan 
rumus bunga yaitu ♀ * K (5), C (5), A 5, G 1. Mahkota mirip bintang dengan tepinya 
bergerigi dan panjang bunga 9,5 cm, lebar 8 cm dan panjang corong 5 cm. Termasuk daun 
tunggal, daun warna hijau tua pada bagian atas, dan bagian bawah hijau muda dan 
permukaan berbulu, berbentuk memanjang dengan ujungnya tumpul, pangkal daun tumpul, 
tepi daun rata, panjang  10 cm, tangkai daun bulat dan memiliki rumus daun yaitu 2/5. 
Batang berwarna hijau mudah kecoklatan, batangnya bulat (teres) tinggi 35 cm. Sistem 
perakarannya tunggang (radix primaria) dengan warna kuning kecoklatan.

2) Pada penampang melintang daun kamboja jepang (Adenium obesum) terdapat stomata 
dengan tipe bidiasitik.

3) Identifikasi komponen kimia terhadap serbuk daun kamboja jepang (Adenium obesum)
diperoleh hasil yang positif terhadap Lignin, steroid, alkaloid, aleuron, saponin dan 
glikosida.

4) Pemeriksaan tetapan fisis serbuk daun kamboja jepang (Adenium obesum) diperoleh kadar 
abu total 9,4129 %, kadar abu tidak larut asam 4,1276 %.

5) Pemeriksaan ekstrabilitas serbuk  daun kamboja jepang (Adenium obesum) diperoleh kadar 
sari yang larut dalam air 11,8695 % dan kadar sari yang larut dalam etanol 21,6924 %.

6) Profil kromatografi lapis tipis, dengan eluen n-heksan : etil asetat (7 : 3) pada ekstrak n-
butanol diperoleh hasil berturut-turut pada sinar UV 254 nm 6 noda dan 366 nm 5 noda, 
pada penyemprotan H2SO4 10% diperoleh 4 noda sedangkan pada ekstrak etanol dan dietil 
eter diperoleh hasil berturut-turut pada sinar UV 254 nm diperoleh 5 noda dan 366 nm 
diperoleh 5 noda, pada penyemprotan H2SO4 10%  diperoleh 4 noda.
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ABSTRAK

Teripang Holothuria scabra merupakan 
komoditi perikanan yang memiliki nilai 
ekonomis karena itu banyak ditangkap. 
Kegiatan budidaya perlu dilaksanakan guna 
penyediaan stok secara kontinu. Dalam kegiatan 
budidaya, padat tebar berpengaruh terhadap 
keberhasilan budidaya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kepadatan terhadap 
pertumbuhan dan sintasan anakan teripang H. 
scabra. Penelitian berlangsung pada bulan 
Agustus - Oktober 2013 dan dilakukan pada 
penculture yang berlokasi di desa Ngilngof. 
Sampel anakan berukuran 5 - 9 cm atau berat 30 
- 50 gram yang dipelihara dengan kepadatan 15 
individu/m2 (Perlakuan A), kepadatan 20 
individu/m2 (Perlakuan B) dan kepadatan 25 
individu/m2 (Perlakuan C). Setiap perlakuan 
diulang sebanyak tiga kali. Pengukuran 
pertumbuhan dan sintasan dilakukan setiap dua 
minggu, sedangkan pengukuran kualitas air tiga 
hari sekali. Hasil analisis diketahui perlakuan A 
memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap 
pertumbuhan dan sintasan anakan teripang 
dibandingkan dengan perlakuan B dan 
Perlakuan C.

Kata Kunci : Kepadatan, Pertumbuhan, 
Holothuria scabra

ABSTRACT

Sea cucumber of Holothuria scabra is one of the 
fishery commodity which have economic value, 
therefore it’s a lot of be caught. Cultivation 
activities require to be done to continuously 
supplying stock. In cultivation activity, stocking 
density influenced to cultivation success. This 
research conducted to know level density to 
growth and survival rates of sea cucumber 
Holothuria scabra seedlings. This research was 
done on August – October 2013 at penculture in 
Ngilngof Village. Seedlings sample was 
measures 5 – 9 cm or weight     30 – 50 gram 
which maintained with density 15 individual/m2

(treatment A), density 20 individual/m2

(treatment B) and density 25 individual/m2

(treatment C). Each treatment was repeated for 
three times. Growth measurement and survival 
was done every two week while measurement of 
water quality is three day once. The result of 
analysis known that the influence of treatment A 
on growth and survival seed of sea cucumber is 
most better than treatment B and treatment C.

Keywords : Density, Growth, Holothuria scabra

PENDAHULUAN
Saat ini, teripang merupakan calon komoditas untuk masuk ke Daftar Appendix II CITES 

(Comission of International Trade on Endangered Species), tentang pembatasan perdagangan 
internasional. Negara-negara produsen teripang akan dianjurkan memiliki aturan pemanfaatan, 
sehingga tidak merugikan kehidupan sumberdaya bersangkutan di alam. Secara umum, ada dua 
alternatif yang bisa dilakukan untuk pembatasan produksi, yaitu dengan sistem kuota dan 
dengan memberlakukan ukuran individu yang diperbolehkan untuk diambil. Strategi yang 
manapun yang akan dijadikan sistem pengaturan nantinya, Indonesia masih membutuhkan 
banyak data dan informasi tentang teripang (Purwati, 2005).

Teripang tergolong hewan berkulit duri (Echinodermata) dari famili Holothuriidae. 
Teripang terkenal di Indonesia dan dunia sebagai makanan yang lezat dan bernutrisi tinggi. Di 
Indonesia dan lebih khusus di Maluku Tenggara terdapat beberapa jenis teripang salah satunya 
yaitu teripang pasir, Holothuria scabra (Yusron 2001). Sebagai biota yang bernilai ekonomis, 
H. scabra banyak ditangkap dan diperdagangkan sehingga keberadaan populasinya mengalami 
penurunan baik jumlah maupun ukuran. Dikuatirkan beberapa tahun kedepan populasi teripang 
jenis ini bisa mengalami kepunahan apabila laju penangkapan lebih besar dari laju reproduksi 
teripang. 
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Seperti telah diketahui bersama, Indonesia belum pernah memberlakukan sistem 
pengaturan penangkapan teripang, karena memang penelitian yang mengarah ke penyediaan 
perangkat manajemen termasuk pola reproduksi, siklus hidup dan kecepatan pertumbuhan masih 
kurang. Sementara itu, isu tentang tangkap lebih (over fishing) semakin sering terdengar, 
walaupun tidak jelas apakah isu tangkap lebih ini berlaku dalam skala lokal atau nasional, dan 
untuk jenis-jenis teripang tertentu saja atau semuanya.

Oleh karena itu pengembangan budidaya teripang perlu dilakukan untuk tetap menjaga 
kelestarian populasi teripang. Dalam kegiatan budidaya, padat tebar berpengaruh terhadap 
keberhasilan budidaya. Padat tebar terlalu tinggi sangat mempengaruhi persaingan biota 
budidaya untuk memperoleh ruang, makan dan oksigen terlarut sedangkan apabila padat tebar 
yang terlalu rendah dapat berdampak pada berkurangnya produksi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (1997) dalam Susilowati, Arini dan 
Rachmawati (2004) bahwa untuk ukuran benih teripang 40 – 50 gr/ekor, padat penebarannya 
berkisar antara 10 – 15 ekor/m2. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tingkat kepadatan 
optimum anakan teripang agar didapatkan pertumbuhan dan sintasan teripang H. scabra yang 
baik sehingga hasilnya dapat diaplikasikan ke masyarakat. 

METODOLOGI
Rancangan Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan yaitu pada bulan Agustus sampai bulan 
Oktober 2013 dan dilakukan pada penculture yang berlokasi di desa Ngilngof. Anakan teripang 
yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian berukuran 5 – 9 cm dengan berat 30 – 50 gram 
dan diperoleh dari hasil tangkapan di alam. Tiga Perlakuan padat tebar yang digunakan yaitu 
Perlakuan A : kepadatan 15 individu/m2, Perlakuan B: kepadatan 20 individu/m2 dan Perlakuan 
C: kepadatan 25 individu/m2. Setiap perlakuan dilakukan ulangan sebanyak tiga kali. 

Variabel dan Metode Pengukuran. 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan (panjang dan bobot tubuh) 

dan perhitungan tingkat kelangsungan hidup (sintasan). Pengkuran pertumbuhan dan sintasan 
dilakukan dengan selang waktu dua minggu sekali. Sebelum dilakukan pengukuran, teripang 
terlebih diletakan pada tisu guna mengurani kadar airnya. Pengukuran panjang tubuh 
menggunakan jangka sorong berketelitian 0,1 mm sedangkan penimbangan bobot tubuh 
menggunakan timbangan digital berketelitian 0,1 gr. Sebagai data penunjang dilakukan 
pengukuran kualitas air dan parameter kualitas air yang diukur yaitu suhu, salinitas, oksigen 
terlarut, derajat keasaman (pH), kandungan nitrogen dan fosfat. 

Analisis Data
Data pengukuran dianalisis untuk mengetahui pertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan 

harian. Pertumbuhan mutlak dihitung dengan mengacu pada rumus Effendie (1997) 
                                      (1)

Dimana : 
Lm : Pertumbuhan mutlak (cm)
Lt : Panjang rata-rata akhir penelitian (cm)
Lo : Panjang rata-rata awal penelitian (cm)

Laju pertumbuhan harian teripang dihitung berdasarkan persamaan yang digunakan 
Bambang, Rusdi, Ismidan, dan Rahmawati (2011).

         (2)

Dimana : 
G : Laju pertumbuhan harian
Lt : Pertumbuhan biota uji pada akhir penelitian 
Lo : Pertumbuhan biota uji pada awal penelitian
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t : Lama pemeliharaan (hari)

Sintasan dihitung berdasarkan persamaan Effendie (1997) 

             S x100 (3)     

Dimana : 
S : Sintasan (%)
Nt : Jumlah individu akhir percobaan 
No : Jumlah individu awal percobaan

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara ketiga perlakuan yang dilakukan 
maka perlu diuji dengan menggunakan Uji ‘F’ (Steel dan Torrie, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah perubahan ukuran panjang atau berat suatu organisme dalam periode 
waktu tertentu. Pertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan anakan teripang selama massa 
pemeliharaan dari ketiga perlakuan kepadatan yang dilakukan ditampilkan Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Pertumbuhan Panjang Tubuh

Pertumbuhan Mutlak (cm) Laju Pertumbuhan Harian (cm/hr)

Perlakuan Perlakuan

A B C A B C

Kisaran 0,44 - 0,56 0,26 - 0,36 0,23 - 0,437 0,003 - 0,142 0,003 - 0,021 0,003 - 0,028

Rerata 0,5 0,31 0,34 0,072 0,012 0,015

Tabel 2. Pertumbuhan Bobot Tubuh

Pertumbuhan Mutlak (g) Laju Pertumbuhan Harian (g/hr)

Perlakuan Perlakuan

A B C A B C

Kisaran 11,13 - 12,26 7,5 - 8,05 3,06 - 4,96 0,142 - 0,607 0,107 - 0,464 0,035 - 0.,392

Rerata 11,695 7,78 4,01 0,374 0,285 0,213

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan anakan teripang H. scabra yang dipelihara 
dengan kepadatan berbeda dan tanpa pemberian pakan mengalami pertumbuhan panjang dan 
bobot tubuh. Pertumbuhan yang dialami diasumsikan terjadi karena adanya asupan makanan
yang terbawa arus dan dikonsumsi oleh anakan teripang. Mikro organisme seperti bakteri dan 
ptotozoa, jasad benthos, makro alga, dan detritus merupakan makanan alami teripang 
(Anonimous, 2008). Pakan alami ini yang dimanfaatkan teripang untuk pertumbuhannya. 

Pada kedua Tabel di atas teramati bahwa pertumbuhan berat mutlak rata-rata mencapai 
4,01 - 11,695 gr sedangkan pertumbuhan mutlak rata-rata panjang hanya mencapai 0,31 - 0,5. 
Ini menandakan bahwa pertumbuhan mutlak rata-rata berat teripang lebih signifikan dibanding 
pertumbuhan mutlak rata-rata panjang teripang. Susilowati, Arini dan Rahmawati (2004) 
melaporkan bahwa teripang mengalami pertumbuhan berat yang lebih nyata bila dibandingkan 
dengan pertumbuhan panjang tubuhnya. 

Terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 pertumbuhan mutlak panjang dan bobot tubuh yang 
terbaik diperoleh pada perlakuan A dengan kisaran 11,13 – 12,26 diikuti dengan perlakuan B 
dan perlakuan C. Hal yang sama juga terjadi pada laju pertumbuhan harian. Pertumbuhan yang 
lebih baik pada perlakuan A disebabkan karena rendahnya kompetisi untuk memperoleh 
makanan. Makanan merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan biota 
yang hidup di daerah tropis. Minimnya ketersedian makanan dan tingginya kepadatan 
menyebabkan teripang sulit mendapatkan makanan sehingga mengganggu pertumbuhan 
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teripang. Effendi (1997) menyatakan keberhasilan mendapatkan makanan untuk dikonsumsi 
akan menentukan pertumbuhan suatu organisme. 

Cholik, Jagatraya, Poernomo dan Jauzi (2005) menyatakan bahwa ke dalam kurungan 
pemeliharaan ditebar benih teripang berukuran 40 – 60 gr dengan kepadatan 6 – 8 ekor/m2. 
Sedangkan Yaging, Changking dan Songxim (2004) menyatakan padat tebar teripang dari jenis 
Apostichopus japonicus yang dipelihara pada tambak tergantung luas tambak yang digunakan. 

Padat penebaran pada budidaya teripang harus didasarkan pada ukuran benih dan 
ketersediaan makanan dalam areal budidaya. Benih teripang berukuran 20 – 30 gr/ekor padat 
penebarannya berkisar antara 15 – 20 ekor/m2, sedangkan untuk ukuran benih 40 – 50 gr/ekor 
padat penebarannya berkisar antara 10 – 15 ekor/m2 (Rustam, 2006). Susilowati, Arini dan 
Rachmawati (2004) melaporkan bahwa kepadatan berpengaruh terhadap pertambahan berat 
mutlak rata-rata teripang, kepadatan tidak berpengaruh terhadap pertambahan panjang mutlak 
rata-rata teripang. Kepadatan 10 ekor/m2 lebih baik disbanding kepadatan 15 ekor.m2 dengan 
menghasilkan pertambahan berat 12.061 gr dan 8,133 gr. 

Hasil uji statistik pada Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan kepadatan memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan mutlak dalam panjang dan berat pada semua 
perlakuan (P˂0.05). Dimana pertumbuhan mutlak tertinggi dalam panjang pada perlakuan A 
diikuti oleh perlakuan C dan perlakuan B. Sedangkan pertumbuhan mutlak tertinggi dalam berat 
pada perlakuan A diikuti oleh perlakuan B dan perlakuan C. 
Tabel 3.  Hasil Uji Statisitik  Pengaruh Padat Tebar Pertumbuhan Mutlak Dalam Panjang dan Berat 

Selama Periode Penelitian

Parameter Uji
Perlakuan Kepadatan

15 individu/m2 20 individu/m2 30 individu/m2

Panjang 0.49556±0.05825a 0.30167±0.05204b 0.33320±0.10224ab

Berat 11.644±0.575a 7.850±0.304b 3.756±1.051c

Keterangan: Nilai yang ditampilkan dalam bentuk rerata ± simpangan eror dari 3 ulangan. Huruf 
superskrip yang berbeda pada baris yang sama adalah berbeda nyata secara statistik 
(P<0,05).

Sintasan
Sintasan adalah jumlah yang tetap hidup menurut satuan waktu atau persentase individu 

yang hidup terhadap jumlah total individu. Hasil perhitungan sintasan anakan teripang selama 
penelitian pada ketiga perlakukan ditampilkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Sintasan Teripang Selama Pemeliharaan

Sintasan Ketiga Perlakuan (%)

A B C

Minggu 0 100 100 100

Minggu II 100 100 96

Minggu IV 100 95 92

Pada Tabel 4 terlihat persentase sintasan anakan teripang selama waktu pemeliharan tidak 
seragam. Pada akhir waktu pemeliharaan persentase sintasan yang terbesar didapati oleh 
perlakuan A (100 %) kemudian diikuti oleh perlakua B (95 %) dan perlakuan C (92 %). 
Besarnya nilai persentase yang diperoleh perlakuan A disebabkan karena jumlah individu yang 
sedikit pada areal dengan makanan yang terbatas. Persaingan yang lebih kompetitif untuk 
memperoleh ruang dan makanan menyebabkan teripang pada perlakuan B dan perlakuan C ada 
yang mengalami kematian. Berdasarkan pengamatan suplai makanan yang kurang dan 
berlangsung dalam jangka waktu yang lama menyebabkan kondisi tubuh mengalami penurunan. 
Hal ini terlihat dari pergerakan teripang yang tidak terlalu aktif pada akhir pemeliharaan jika 
dibandingkan dengan pada awal pemeliharaan. Kondisi tubuh yang menurun sangat rentang 
terserang penyakit yang berdampak pada kematian. 
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Kualitas Air
Kualitas air merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu sistem budidaya. Hasil 

pengukuran parameter kualitas air selama waktu penelitian ditampilkan pada Tabel 5 di bawah 
ini. 

Tabel 5. Parameter Kualitas Air Selama Penelitian

No Parameter Kisaran
1 Suhu (°C) 28 - 29
2 Salinitas (ppt) 31 - 33
3 pH 6,9 - 8,02
4 Oksigen terlarut (ppm) 6,83 - 8,40
5 Nitrit (mg/l) 0,008
6 Nitrat (mg/l) < 5
7 Fosfat (mg/l) < 0,25

Suhu merupakan faktor penting bagi kehidupan organisme laut karena suhu berpengaruh 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas biofisiologi organisme. Hendri, 
Sunaryo dan Pahlevi (2009) menjelaskan bahwa teripang, H. scabra hidup dan berkembangbiak 
dengan baik pada lingkungan perairan bersuhu 27 – 30°C.  Pada tabel terlihat bahwa suhu 
perairan di lokasi penelitian 28°C – 29°C. Kisaran suhu selama pemeliharaan merupakan 
kisaran suhu yang baik karena masih berada pada kisaran optimum untuk pertumbuhan anakan 
teripang H. scabra.

Salinitas tergolong faktor penting yang berkaitan dengan distribusi dan budidaya teripang. 
Martoyo, Aji dan Winanto  (2006) mengemukakan bahwa salinitas perairan yang optimal untuk 
teripang berkisar antara 28 – 32 ppt. Selama penelitian diperoleh salinitas berkisar anatara 31 –
33 ppt. Ini menandakan bahwa tidak terjadi perubahan salinitas secara mendadak dan hasil yang 
diperoleh merupakan kisaran salinitas yang optimal untuk menunjang aktivitas anakan teripang 
H. scabra. 

Derajat keasaman (pH) mempengaruhi produktifitas suatu perairan yang berdampak pada 
pertumbuhan organisme perairan. Perairan yang bersifat basa dan netral cenderung lebih 
produktif dibandingkan dengan air yang bersifat asam sehingga kehidupan hewan-hewan 
akuatik akan terganggu apabila pH air jauh dari titik normal (pH 7). Rustam (2006) menegaskan 
bahwa pH yang layak untuk kehidupan kerang mutiara berkisar antara 6,9 - 8,5. Hasil 
pengukuran pH selama penelitian berkisar antara 6,9 – 8,02 menunjukan bahwa pH yang 
diperoleh tergolong baik untuk menunjang kelangsungan anakan teripang H. scabra.

Oksigen terlarut (DO) merupakan faktor pembatas bagi biota perairan. Biota perairan 
termasuk teripang akan hidup dengan normal apabila ketersediaan oksigen dalam air 
mencukupi. Kandungan oksigen terlarut dalam air dipengaruhi oleh suhu dimana oksigen 
terlarut berbanding terbalik dengan suhu. Purcell, Bernard dan Agudo (2006) menyatakan 
oksigen terlarut yang optimum untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup teripang yaitu  di 
atas 5 ppm. Ini berarti oksigen terlarut selama pemeliharaan (6,83 – 8,40 ppm) sangat optimal 
guna mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan H. scabra. 

Nitrogen dan fosfat merupakan unsur hara mikro penentu kesuburan suatu perairan. Hasil 
pengukuran Nitrogen dan Fosfat diperoleh kandungan Nitorgen < 5 mg/l dan fosfat < 2,5 mg/l. 
Susilowati, Arini dan Rahmawati (2004) menjelaskan bahwa kandungan Nitrogen dan Fosfat 
yang baik untuk pertumbuhan teripang  yaitu < 5 dengan demikian hasil yang diperoleh masih 
normal untuk pertumbuhan teripang yang dipelihara. 

KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan pertumbuhan dan sintasan teripang dengan 

padat tebar 15 individu/m2  lebih baik dibanding dengan teripang dengan padat tebar 20 
individu/m2 dan 25 individu/m2.    
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LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP TIRAM MUTIARA 
(Pinctada maxima) PADA KEDALAMAN YANG BERBEDA DI PERAIRAN 
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh 
kedalaman terhadap pertumbuhan dan 
kelangsungan hidup tiram mutiara (Pinctada 
maxima) dengan metode rawai di perairan 
Sathean selama 90 hari. 
Penelitian ini menggunakan RAL dengan empat 
perlakuan dan tiga ulangan. Benih tiram mutiara 
berukuran 30,0 – 30,5 mm, dimasukkan 10 
individu/pocket net, dan digantung pada 
kedalaman yang berbeda, yaitu 2 m,  5 m, 8 m, 
dan 3 m sebagai kontrol. 
Hasil analisis menunjukkan tipe kedalaman 
berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan 
panjang cangkang namun tidak berbeda nyata 
terhadap pertumbuhan bobot harian anakan 
tiram mutiara.Kedalaman yang terbaik untuk
pertumbuhan panjang cangkang maupun bobot 
tubuh anakan tiram mutiara diperoleh pada 
kedalaman 2 m, dengan laju pertumbuhan
cangkang harian sebesar 0,54 ± 0,06%/hari dan 
laju pertumbuhan bobot harian sebesar 2,64± 
0,29%/hari.
Tipe kedalaman tidak berpengaruh nyata 
terhadap kelangsungan hidup anakan tiram 
mutiara. Tingkat kelangsungan hidup anakan 
tiram mutiara tertinggi diperoleh pada 
kedalaman 2 m, sebesar 93,33 ± 5,77 %. 

Kata kunci :Pertumbuhan, kelangsungan hidup, 
kedalaman, Pinctada maxima

ABSTRACT

The aims of this research is to analyse
determine deepthness toward growth and 
survival rate of pearl oyster (Pinctada 
maxima)withlong line method, at Sathean sea, 
as long120 days.  
This research use RAL, with 4 treatments and 3 
replicans.  The seed of pearl oyster with range 
30,0 – 30,5 mm, put in 10 ind./pocket net, and 
hang in different deepthness are 2m, 5m, 8 m 
and 3 m as control.  
The results of this research suggested that the
deepthness significant to growth rate shell but 
not significant to body weightrate juvenil pearl 
oyster.  The good deepthness for growth rate 
shell and body weightrate are deepthness  2 
m,with daily growth rate is 0,54 ± 0,06%/day
and daily weight rate is 2,64 ± 0,29 %/day.
Deepthness type is not significant to survival 
rate pearl oyster juvenil.  The hight survival 
rate of pearl oyster juvenil got the deepthness 2 
m are 93,33 ± 5,77%.

Keywords : Growth, survival rate, deepthness, 
Pinctada maxima

PENDAHULUAN
Salah satu kegiatan akuakultur yang menarik, diantaranya adalah budidaya mutiara, 

karena relatif mudah dipelihara sebab tidak memerlukan pakan dari luar. Saat ini usaha di 
bidang budidaya mutiara sudah menunjukkan perubahan signifikan, bahkan perkembangan yang 
terbaru sudah mengarah pada kegiatan industri budidaya yang berwawasan lingkungan. Mutiara 
dikenal sebagai salah satu perhiasan dari alam yang mahal harganya, di perairan Indonesia 
mutiara alam banyak ditemukan di perairan laut daerah Indonesia Timur.

Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara kurang lebih 7.856,70 km2 yang terdiri atas 
luas lautnya kurang lebih 3.180,70 km2. Di daerah Maluku Tenggara sampai saat ini terdapat 
perkembangan yang cukup pesat dalam pembudidayaan tiram mutiara. Tiram ini merupakan 
salah satu produksi perikanan yang penting yang dapat dibudidayakan bukan semata-mata untuk 
pengambilan dagingnya sebagai bahan makanan direstoran, akan tetapi yang lebih diutamakan 
adalah pengambilan butir mutiara yang terdapat didalamnya. 

Walaupun usaha budidaya tiram mutiara telah berkembang cukup pesat, namun sampai 
saat ini masih memiliki banyak kendala.Salah satu kendala utama pembenihan tiram saat ini 
adalah pertumbuhan yang lambat dan sintasan yang rendah dalam pemeliharaan larva, spat, 
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maupun benih.Dalam melakukan kegiatan budidaya mutiara ada beberapa faktor lingkungan 
yang perlu diperhatikan agar pertumbuhan dan kelangsungan hidup tiram mutiara dapat berjalan 
dengan baik.Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tiram mutiara adalah 
kedalaman air laut, penempatan anakan tiram mutiara pada kedalaman air laut yang tepat dapat 
membuat pertumbuhan dan kelangsungan hidup anakan tiram mutiara dapat berjalan dengan 
baik.Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kajian yang berkaitan dengan 
pemeliharaan benih di laut. Tujuan penelitian ini  adalah mengkaji pengaruh kedalaman terhadap 
pertumbuhan dan sintasan benih tiram mutiara yang dipelihara dengan metode rawai.  Dengan 
diketahuinya kedalaman yang tepat bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan tiram mutiara, 
maka diharapkan produksi tiram mutiara dapat ditingkatkan, sehingga dapat digunakan sebagai 
informasi dalam teknik pembesaran tiram mutiara.

METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus – November 2013 di perairan Desa 

Sathean, Kabupaten Maluku Tenggara. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
benih tiram mutiara (P.maxima) berukuran30,0 – 40,0 mm yang dipelihara dengan metode 
rawai pada kedalaman yang berbeda.Penelitin ini menggunakan RAL dengan 4 faktor dan 3 
ulangan. Faktor yang dicobakan dalam penelitian ini adalah : kedalaman, yang terdiri atas empat 
(4) perlakuan yakni (A) kedalaman 2 m, (B) kedalaman 5 m, (C) kedalaman 8 m dan (D) 
sebagai kontrol (kedalaman 3 meter).  Benih tiram mutiara sebanyak 120 individu dipelihara 
pada kantong pemeliharaan masing-masing terisi 10 individu/pocketnet, selanjutnya digantung 
pada metode rawai dengan jarak antar pocket net 1 meter pada tingkat kedalaman sesuai 
perlakuan.Pengamatan pertumbuhan dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan menggunakan 
kaliper digital (mm) dan timbangan digital (gr) untuk melihat pertumbuhan panjang cangkang 
maupun bobot tubuhnya.Pencatatan data kematian dilakukan setiap sampling untuk mengetahui 
presentase kelangsungan hidupnya.

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah :
1. Laju pertumbuhan bobot rerata harian dihitung berdasarkan formula NRC (1977) dalam 

Winanto (2000): 

  1001  t
Wo

Wt

(1)
Keterangan: 
α    =  Laju pertumbuhan bobot harian (%)
Wt =  Bobot akhir 
W0 =  Bobot awal 
t   =  Lama percobaan

2. Laju pertumbuhan panjang total rerata harian :

  1001  t
Lo

Lt
(2)

Keterangan: 
α  = Laju pertumbuhan rerata harian (%)
Lt = Panjang rerata individu pada waktu t 
L0 = Panjang rerata individu pada waktu o 
t= Lama percobaan (hari)

3). Kelangsungan hidup (SR)
Kelangsungan hidup dihitung menggunakan metode menurut Effendie (1979), yaitu :

Nt
SR     =              x  100

No
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(3)
Keterangan : 
SR  = Kelangsungan hidup (%) 
No  = Jumlah anakan tiram pada awalpemeliharaan 
Nt= Jumlah anakan tiram pada akhir pemeliharaan 

Parameter Kualitas Air
Pengukuran parameter kualitas air sepertisuhu, pH, salinitas, DO, kecerahan dan 

kecepatan arus dilakukan secara in situ, sedangkan untuk parameter nitrit (NO2) dan kekeruhan, 
pengambilan contoh air dipreverasi mengikuti petunjuk APHA (1998) dan dianalisis pada Balai 
Budidaya Laut (BBL) – Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Laju Pertumbuhan Panjang Cangkang Anakan Tiram Mutiara (Pinctada maxima)

Rerata laju pertumbuhan panjang harian anakan tiram mutiara selama 90 hari 
pemeliharaan pada ke empat perlakuan disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1.Rerata laju pertumbuhan panjang cangkang harian anakan tiram mutiara (P.maxima)

Perlakuan
Rata-rata panjang cangkang 

(mm)
Laju pertumbuhan 

panjang

(Kedalaman) Awal Akhir cangkang harian (%)

A ( 2 m) 34,04 67,66 0,54a ± 0,06

B (5 m) 36,08 51,70 0,45b ± 0,01

C (8 m) 35,49 50,51 0,44 b ± 0,01

D (3 m) 34,20 53,30 0,52 b ± 0,02
Rerata yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada taraf α 0,05

Hasil analisis uji - t laju pertumbuhan panjang menunjukkan bahwa kedalaman 
perairan,memberikan pengaruh yang nyata terhadap laju pertumbuhan panjang cangkang harian 
tiram mutiara(P < 0.05). Laju pertumbuhan panjang cangkang harian pada perlakuan A 
(kedalaman 2 m), sebesar 0,54 ± 0,06%/harimerupakan pertumbuhan tertinggi dari keempat 
perlakuan. Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian dari Hamzah 
(2007) yang mendapatkan laju pertumbuhan sebesar 6,7mm/bulan  atau 0,22 mm/hr, maupun
penelitian dari Taufic, dkk. (2009) yang mendapatkan laju pertumbuhan spesifik tertinggi pada 
kedalaman 3 meter sebesar 0,224 ± 0,775%/hari. Grafik rerata laju pertumbuhan panjang 
cangkang tiram mutiara dari keempat perlakuan, disajikan pada Gambar 1. 

Gambar 1. Rerata laju pertumbuhan panjang cangkang tiram mutiara (P. maxima)

Gambar 1 menunjukkan  laju pertumbuhan cangkang tertinggi diperoleh pada perlakuan 
A (kedalaman 2 m), diikuti oleh perlakuan D (kedalaman 3 m), sedangkan laju pertumbuhan 
terendah terdapat pada perlakuan C (kedalaman 8 m).  Hasil ini tidak berbeda jauh dengan 
penelitian Taufic, dkk. (2009) yang memperoleh laju pertumbuhan P.maxima terendah pada 
kedalaman 7 meter.  Rendahnya laju pertumbuhan pada perlakuan C (kedalaman 8 m) diduga 
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berhubungan dengan kurangnya faktor cahaya, dimana tiram mutiara termasuk hewan yang 
filter feeding, dengan fitoplankton sebagai sumber utama pakannya, yang membutuhkan cahaya 
matahari untuk fotosintesa.  Penyebab lainnya karena pada kedalaman ini tingkat kekeruhannya 
tergolong tinggi yaitu 1,16NTU (Tabel 4), hal ini disebabkan karena kedalaman pada perlakuan 
C hampir mendekati dasar perairan pada lokasi budidaya, sehingga kemungkinan adanya 
pengadukan oleh adanya pergerakan arus yang dapat menyebabkan kekeruhan.Hasil yang 
diperoleh pada penelitian ini, mendukung pernyataan dari Hamzah dan Nababan (2009) yang 
menyatakan bahwa kedalaman  2 m, memberikan laju pertumbuhan terbaik bagi pertumbuhan 
tiram mutiara (P.maxima) dibandingkan dengan kedalaman lainnya.Sedangkan Taufic, dkk. 
(2009), mendapatkan laju pertumbuhan tertinggi bagi P.maximapada kedalaman 3 meter di 
Teluk Sopenihi,Sumbawa.

Laju Pertumbuhan Bobot Tubuh Anakan Tiram Mutiara  (P.maxima)
Rerata laju pertumbuhan bobot tubuh anakan tiram mutiara selama 90 hari pemeliharaan 

pada ke empat perlakuan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2.Rerata laju pertumbuhan bobot tubuh harian anakan tiram mutiara

Perlakuan
(Kedalaman)

(m)

Rata-rata bobot tiram mutiara
(g)

Awal                 Akhir

Laju pertumbuhan bobot 
tiram mutiara harian

(%)

A ( 2 m) 3,56 15,08 2,64a ± 0,29

B (5 m) 4,39 12,74 1,93b± 0,14

C (8 m) 4,01 12,31 2,02 b ± 0,08

D (3 m) 3,84 12,97 2,20 b ± 0,14
Rerata yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada taraf α 0,05 

Hasil analisis uji - t laju pertumbuhan bobot harian tiram mutiara menunjukkan bahwa 
antara keempat perlakuan A (kedalaman 2 m), perlakuan B (kedalaman 5 m), perlakuan B 
(kedalaman 5 m), dan dengan perlakuan C (kedalaman 8 m), dan perlakuan D (kedalaman 3 m), 
tidak berbeda nyata (P > 0,05).Laju pertumbuhan bobot cangkang harian anakan tiram mutiara 
harian pada perlakuan A (kedalaman 2 m), sebesar 2,64 ± 0,29%/hari merupakan pertumbuhan 
bobot tertinggi dari keempat perlakuan. Hasil penelitian ini juga lebih tinggi dibandingkan 
dengan hasil penelitian dari Hamzah (2007) yang mendapatkan laju pertumbuhan sebesar 10,64 
gr/bulan atau 0,35 gr/hr. Grafik rerata laju pertumbuhan bobot cangkang tiram mutiara dari 
keempatperlakuan, disajikan pada Gambar 2. 

Gambar 2. Rerata laju pertumbuhan bobot tubuh tiram mutiara (P. maxima)
Gambar 2 menunjukkan  laju pertumbuhan bobot tertinggi pada penelitian ini juga 

diperoleh pada perlakuan A (kedalaman 2 m), diikuti oleh perlakuan D (kedalaman 3 m), 
sedangkan laju pertumbuhan bobot terendah terdapat pada perlakuan C (kedalaman 8 m).  

Kelangsungan Hidup
Kelangsungan hidup anakan tiram mutiara selama 90 hari pemeliharaan yang diperoleh 

pada penelitian ini tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3.  Rerata tingkat kelangsungan hidup anakan tiram mutiara (P.maxima)
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Perlakuan Jumlah anakan tiram mutiara (ind.) Rerata kelangsungan hidup

(Kedalaman) Awal Akhir (%)

A ( 2 m) 10 9,33 93,33b ± 5,77

B (5 m) 10 8,00 80,00a ± 17,73

C (8 m) 10 9,00 90,00b ±  10,00

D (3 m) 10 7,67 76,67b ±  15,28
Rerata yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada taraf α 0.05 

Hasil analisis uji - t menunjukkan bahwa kedalaman pada media budidaya tidak pengaruh nyata 
terhadap kelangsungan hidup anakan tiram mutiara (P>0,05).  Grafik rerata tingkat 
kelangsungan hidup anakan tiram mutiara selama 90 hari dari keempat perlakuan, disajikan 
pada Gambar 3.  

Gambar 3. Rerata kelangsungan hidup anakan tiram mutiara (P. maxima)

Gambar 3 menunjukkan rerata tingkat kelangsungan hidup anakan tiram mutiara (P. 
maxima) yang dipelihara selama 90 hari diperoleh pada perlakuan A (kedalaman 2 m) dan yang 
terendah diperoleh pada perlakuan B (kedalaman 5 m). Hasil yang diperoleh pada penelitian ini, 
mendukung pernyataan dari Hamzah dan Nababan (2009) yang menyatakan bahwa pada 
kedalaman 2 m, memberikan tingkat kelangsungan hidup tertinggi dibandingkan dengan 
kedalaman lainnya bagi anakan tiram mutiara (P.maxima).  Hal ini diduga berhubungan dengan 
arus, dimana kecepatan arus pada lapisan permukaan lebih  cepat dibandingkan dengan pada 
lapisan bawah sehingga memungkinkan ketersediaan plankton sebagai sumber pakan.  
Rendahnya kelangsungan hidup  yang diperoleh pada perlakuan B (kedalaman 5 m)diduga 
penyebabnya akibat stres yang dialami karena penanganan dalam proses transportasi benih.

Parameter Fisika Kimia Air
Bivalva laut umumnya hidup pasif sehingga kelangsungan hidupnya dipengaruhi oleh 

perubahan lingkungan (Jeong and Cho, 2007).  Data hasil pengukuran parameter fisika kimia air 
selama pemeliharaan disajikan pada Tabel 4.Besaran nilai yang ditunjukkan pada parameter 
kualitas air di perairan Sathean masih dalam kondisi yang dibutuhkan oleh tiram mutiara untuk 
pertumbuhan dan perkembangannya. 

Tabel 4.  Kualitas lingkungan perairan Sathean
Kedalaman

(m)
Salinitas

(ppt)
DO

(mg/l)
pH

(ppm)
Suhu
(°C)

Nitrit
(NO2)
Mg/l

Kekeruhan
(NTU)

A (2 m)
B (3 m)
C (5 m)
D (8 m)

30
30
31
31

8,00
8,66
8,56
9,51

7,77
7,80
7,89
7,84

31,2
30,8
30,7
30,6

0,010
0,010
0,007
0,006

0,46
0,49
0,11
1,16

Suhu perairan di lokasi penelitian tidak menunjukkan fluktuasi yang besar hal ini 
disebabkan kondisi cuaca pada saat  penelitian berlangsung relatif cerah. Menurut Winanto 
(2004), suhu memegang peranan penting dalam aktifitas biofisiologi tiram mutiara didalam air, 
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seperti aktifitas filtrasi dan metabolisme.  Selanjutnya dikatakan bahwa tiram mutiara (P. 
maxima) memiliki pertumbuhan yang baik pada suhu perairan antara 28–300C.  Pada musim 
panas, dimana suhu air laut naik, tiram mutiara dapat tumbuh dengan maksimal. Pertumbuhan 
tiram mutiara akan stabil bila suhu dan salinitas sepanjang tahun stabil dengan kondisi 
lingkungan yang ideal.

Nilai pH dan salinitas di perairan Sathean masih dalam kisaran yang dibutuhkan oleh 
tiram mutiara untuk hidup.  Winanto (2004), menyatakan bahwa tiram mutiara dapat 
berkembang biak dan tumbuh dengan baik pada pH perairan sebesar 7,9 – 8,2.Kisaran salinitas 
di perairan perairan Sathean sangat mendukung pertumbuhan P. maxima.  Menurut Winantodkk.
(2009), kisaran salinitas antara 32 – 34 ppt merupakan kisaran yang optimum bagi pertumbuhan 
P. maxima.

Kandungan oksigen pada perairan Sathean cukup baik dan berkisar 8,00 - 9,51.  Menurut 
Imai (1982), tiram dapat hidup dengan baik pada perairan dengan kandungan oksigen terlarut 
berkisar antara 5,20 – 6,60. 

Kecepatan arus yang sempat diamati pada lokasi penelitian hanya pada permukaan 
perairan saja, dan berkisar antara 0,1 – 0,2 m/s, dan lokasi budidaya berada didalam teluk. 

Kecerahan penting karena berkaitan dengan kedalaman penitrasi cahaya yang dibutuhkan 
oleh organisme.  Makin besar kedalaman penitrasi cahaya, maka nilainya makin baik 
(Atmomarsono, dkk., 1993). Penitrasi cahaya yang cukup bagi budidaya adalah lebih besar dari 
5 meter.  Hal ini berkaitan dengan membukanya cangkang, dimana cangkang tiram akan terbuka 
sedikit bila ada cahaya dan terbuka lebar bila dalam lingkungan gelap. Kecerahan di perairan 
Sathean yang tercacat saat penelitian sekitar 7 meter, nilai ini masih dalam kisaran yang baik 
untuk budidaya tiram mutiara.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tipe kedalaman berbeda nyata terhadap laju pertumbuhan panjang cangkang, namun tidak 
berbeda nyata terhadap pertumbuhan bobot harian anakan tiram mutiara (P. maxima). 
Kedalaman yang terbaik bagi pertumbuhan anakan tiram mutiara adalah pada kedalaman 2 
meter, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,79 ± 0,03 %/haridan laju pertumbuhan bobot 
harian sebesar 2,64± 0,29%/hari.

2. Tipe kedalaman pada media budidaya tidakmemberikan pengaruh nyata terhadap
kelangsungan hidup anakan tiram mutiara. Tingkat kelangsungan hidup anakan tiram 
mutiara tertinggi diperoleh pada perlakuan kedalaman 2 m sebesar 93,33 ± 5,77 %.
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ABSTRAK

Pertumbuhan abalon Haliotis squamata di 
koleksi bebas dengan ukuran rata-rata1-4 cm 
dari alam, yang di pelihara dengan sistim 
“Long-line” pada kedalaman 1,3,5 
meter.Tujuan penelitian ini adalah 
mendapatkan kedalaman yang baik untuk 
pertumbuhan abalon H.squamata. Abalon yang 
di pelihara diberi makan makroalga Gracilaria 
sp sebanyak 200gr per keranjang plastik yang 
berisikan 15 individu abalon. Metode 
pengukuran pertambahan panjang (L) dan 
berat(w) mengunakan rumus Effendiae (1997), 
dan sintasan hidup (SR) (%), uji statistik anova 
untuk melihat pola pertumbuhan, pengaruh 
parameter pakan dan kedalaman. Hasil 
pemeliharaan selama 2,5 bulan SR 95-98%, 
konsumsi pakan harian rata-rata Garcilaria sp
19-20%. berat tubuh. Pola pertumbuhan abalon 
adalah alometrik positp b>3, Parameter 
kedalaman berpengaruh positip pada 
pertumbuhan panjang sedangkan pakan kurang. 
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan. Pakan 
Gracilaria sp memberi kontribusi terhadap 
pertambahan panjang sedang kedalaman 
mempunyai pengaruh lebih erat ke 
pertambahan berat, dan kedalaman pemeliharan 
yang memberi pertumbuhan terbaik adalah 
pada 5 m.

Kata Kunci: Pertumbuhan, Kedalaman, 
Haliotis squamata

ABSTRACT

Growth study of abalon Haliotis squamata wich 
natural collecting in average size 1-4 cm with 
runching on Long-line method with diffirent 
deepnes 1,3,5 meter. The goal is to get good 
deepnes wich given best growth of ablone 
H.squamata. The foods 200gr /15 individu in 
one plastic bucket. The method measauring shell 
lenght and body weight using Effendie (1997) 
formula and survival rate (SR), Statistik test 
anova to determine growth pattern and 
influence of  food and deepnes variabel. The 
result shown SR 95-98%  as long 2,5 month, 
daily consumtion rate are 19-20% from body 
weight. Growth pattern is alometrik positip b>3, 
deepnes variabel more contoller to growth 
length ,than food is less. The conclusion are 
food Gracilaria sp more  contribution for 
growth lenght whereas deepnes more influence 
to growth weight and the good deepnes wich 
give better growth at 5 meter of depth.

Key words: Growth, Deepnes, Haliotis squamata

PENDAHULUAN
Abalon atau siput lapar-kenyang memiliki nama yang beragam, di Negara Eropa disebut 

”Ear Donkey, di Jepang disebut “awabi” sedangkan di Indonesia lebih dikenal sebagai “Kerang 
mata tujuh”. Maluku Tengah, Ambon disebut “Bia telinga” (Final report abalon Industry 
Australian-Indonesia, 2009);

Di luar negeri abalon biasa menjadi makanan eksotik yang harganya mahal. dijelaskan 
pula abalon dalam kondisi hidup memiliki harga pasar yang cukup mahal, seperti abalon jenis H. 
asinina dijual dengan harga Rp.200.000/ kg tapi jenis  lainnya yang lebih mahal yaitu H. 
supertextra atau H. squamata dapat mencapai harga Rp. 600.000/kg (Susanto. dkk, 2010), 
sedangkan H. asinina di Lombok, Makassar, Kendari, Maluku dijual kering dengan harga Rp. 
150.000-300.000/kg. selain dagingnya yang mahal cangkang abalon juga mempunyai nilai 
estetika yang dapat dibuat kancing baju dan berbagai bentuk kerajinan lainnya. Karena sifatnya 
di alam yang mudah di tangkap dan memiliki nilai ekonomis tinggi (sebagai sea food), 
mendorong terjadinya over eksploitasi dan perdagangan hewan ini. (Australian–indonesia 
Project Report, 2010)
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Budidaya abalon H squamata di Indonesia masih belum banyak berkembang, walaupun 
hasil uji pembenihan dan pembesaran telah dilaporkan dalam skala laboratorium dengan 
pemberian pakan rumput laut (Susanto et al., 2007; Rahmawati et al., 2008; Rusdi et al., 2009; 
Susanto et al., 2009).  Sedangkan pembesaran dilakukan dalam bak semen, Keramba tancap 
(pen-culture) dan KJA telah dilakukan di Gondol- Bali (BBL-Gondol, 2009).

Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan budidaya abalon adalah  masih 
terbatasnya sediaan benih baik jumlah, ukuran dan mutunya, juga metode pemeliharaan serta 
jenis pakan yang cocok belum banyak diketahui. (Susanto. dkk, 2010).

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan kedalaman yang baik untuk pertumbuhan 
abalon H.squamata.

Manfaat penelitian ini Menjadi sumber informasi jenis pakan alami dan kedalaman 
pemeliharaan yang dapat memberikan pertumbuhan optimal bagi abalon. Menjadi acuan dalam 
kegiatan pembesaran abalon (hasil pemijahan atau alami, dan menambah softskill dalam 
penerapan budidaya abalon.

METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan dari pertengahan bulan Juni-Agustus 2012, dengan lokasi 

penelitian di perairan laut Desa Amahusu, kecamatan Nusaniwe, Ambon dan analisis sampel 
dilakukan di Laboratorium Balai Budidaya Laut (BBL) Ambon di Waiheru.

Alat yang digunakan: Termometer, refraktometer, sechidisk, lux-meter, botal nansen, 
Vernier kaliper, Timbangan digital ‘O-Hauss’ Bahan abalon H. squamata sebagai hewan uji, dan 
pakan makroalga Gracilaria sp.

“Long-line” dipasang sejajar garis pantai pada kedalaman air 8-10 m saat pasang, dan 
jarak antar pelampung 2 meter.

Abalon yang telah di “tagging” diukur panjang (cm) dan berat (gr), dipellihara dalam 
keranjang plastik (P30xL20xT8cm) dengan kedalaman 1,3,5m.

Masing keranjang berisikan 15 abalon diberi pakan seberat 200gr, dan ditimbang pakan 
tersisa tiap 5 hari, dan diganti pakan yang baru dengan berat 200gr.

Pengukuran pertumbuhan panjang dengan mengunakan kaliper (ketelitian 0.05mm) dan 
berat abalon mengunakan tibangan “O-hauss” (ketelitian 0.01gr) dengan interval 15 hari.

Variabel yang diamati meliputi Pertumbuhan (Panjang dan lebar cangkang, serta berat 
badan). Selanjutnya untuk menganalisa Pertumbuhan panjang mutlak, pertumbuhan berat, serta 
tingkat sintasan mengunakan formula Effendie (1997)  sebagai berikut: 

Laju pertumbuhan panjang (mm)  L= (Lt - Lo) ........(1)
Laju pertambahan berat  (gr)    W= (Wt-Wo) .............(2)
Laju Konsumsi pakan Harian (%) DCR= (Wt-Wo)/t x100%..............(3)
Tingkat Sintasan (%)  SR= (Nt: No) x 100................ (4)
Pola Pertumbuhan   W= a.Lb  ::::::::   y= aX b ..........  (5)

HASIL
Parameter Perairan

Tipe substrat perairan pantai diletaknya “long-line” adalah substrat keras dengan 
dominasi karang hidup dan bongkahan batu. Pengukuran beberapa parameter kwalitas air dan 
kuat cahaya di lokasi penelitian, dipelihatkan pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Rata-rata suhu, salinitas dan kuat cahaya tiap kedalaman
Kedalaman Suhu

Co
Salinitas

PSU
Kuat cahaya
( x100 Lux)

Permukaan 29 32,5 104
1 meter 28 32,5 97-88
3 meter 28 33 83
5 meter 27 34 64-66
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Pada kedalaman laut 10 meter di dapat kecerahan 8-10 meter ini menunjukan kecerahan 
masih tergolong baik. Suhu dan salinitas masih termasuk syarat yang diperlukan dalam 
pemeliharaan abalon. Hasil pengukuran kuat cahaya  ingin memperlihatkan bahwa fotosintesis 
masih dapat terjadi pada kedalaman tersebut dan tidak terjadi pembusukan pakan alami yang 
diberikan.

Selain itu, abalon sebagai organismae “nocturnal” yang aktif makan pada malam hari, 
tingkat konsumsi pakan dipengaruhi oleh intensitas cahaya dalam wadah budidaya. Penelitian 
Robert (2003) memperlihatkan bahwa pada intensitas cahaya yang tinggi, abalon akan 
mengurangi aktivitas makannya. 

   Parameter kualitas air Tabel.1 masih termasuk kisaran kualitas air yang 
direkoomendasikan yakni salinitas 30-33 Psu, Suhu 29-30 0C, Do 5.9-6.11 mg/l, kecerahan 
>10m (Loka Budidaya - Lombok NTB, 2006).

Kelangsungan Hidup
Kelangungan hidup atau sintasan abalon yang dipelihara cukup tinggi,  dengan angka 

mortalitas yang rendah selama masa pemeliharaan hampir tiga bulan, diperlihatkan pada Tabel 
2.  berikut ini. 

Tabel 2 . Sintasan hidup abalon selama 2,5 bulan   pemeliharan pada masing kedalaman.
Kedalaman Sintasan hidup Abalon (SR)

(m) (%)
1 93.33
3 100
5 86.67

93.33

Dari tabel 2. diketahui bahwa sintasan hidup abalon cukup tinggi, sedangkan kematian 
yang terjadi merupakan kematian karena faktor internal. Mortaltas abalon dapat terjadi karena 
faktor eksternal seperti cara handling, jenis pakan, parameter lingkungan serta predator dan 
kompetitor, faktor internal seperti penyakit, usia dan penyebab alami lainnya. 

Kematian yang terjadi lebih disebabkan oleh adanya penyakit dan prosedur pengambilan 
saat pengukuran yang belum sempurna, sehingga masih ada daging / otot abalon yang terluka 
atau menempel pada substrat pemeliharaan. Cara yang disarankan bila saat pengukuran ada 
siput abalon yang terlalu sulit untuk lepas dari substrat menempel, dapat dibiarkan beberapa 
saat untuk kembali rileks dan dapat dicoba mencungkil dengan spatula atau sendok plastik.

Pertumbuhan vs Pakan
Pakan makroalga Gracilaria yang digunakan adalah dengan memanfaatkan hasil 

sampingan dari pemeliharan rumput laut E,cotonii yang ikut menempel pada ”long-line”. Ini 
dapat menghemat biaya pengeluaran untuk pakan,  seperti diungkapkan oleh (Anonim, 2010) 
diketahui biaya pakan dapat mencapai 60-80% dari biaya produksi

Untuk mengatasi patahnya thalus pada penelitian ini, makroalga untuk pakan dipelihara 
dalam kantong waring, dan hal ini cukup baik untuk mengatasi patahnya “thalus“ makroalga 
pada musim ombak dan juga menghidari predator. 

Dari grafik berikut ini diperlihatkan pakan gracilaria memberikan nilai pertubuhan yang 
lebih cepat, dibanding pakan Ulva dan Eucheuma sp. sedangkan seberapa besar hubungan, 
pengaruh variable pakan dan kedalaman terhadap bertumbuhan dapat  dijelaskan pada bagian 
analisa pola pertumbuhan selanjutnya.

Selanjutnya pertumbuhan abalon dari pakan Gracilaria sp pada tingkat kedalaman 1, 3, 5 
m dapat disajikan pada Gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1. Grafik Pertumbuhan abalon dengan masing   jenis pakan dan kedalaman

Konsumsi Pakan Harian 
Konsumsi pakan harian  (DCR= daily consumption rate) dari berat total untuk jenis pakan 

yang diberikan, diperoleh nilai tinggi sampai yang rendah berurutan adalah Gracilaria sp, Ulva
sp dan Eucheumasp, yang diperlihatkan pada gambar 2. rata-rata konsumsi pakan sebagai 
berikut.

Gambar 2. Grafik rata–rata konsumsi pakan harian (%) untuk Eucheuma (Series1); Ulva (Series2); 
Gracilaria (Series3)

Dari nilai di grafik tersebut memperlihatkan abalon lebih suka makan pakan Ulva dan 
Gracilaria, dan yang sedikit dikonsumsi adalah Eucheuma, dengan kisaran persen konsumsi 
harian untuk Eucheuma 17-19 %, Ulva 18-20%, dan Gracilaria 19-22%.

Diduga ada beberapa fakktor yang mempengaruhi kesukaan abalon akan suatu jenis 
pakan yakni tekstur, kandungan nutrisi, zat atraktan yang terdapat dalam pakan tersebut. 

Marsden dan Williams (1996) dalam Setyono (2005) menjelaskan bahwa tingkat 
konsumsi pakan per unit biomassa dan laju pertumbuhannya lebih tinggi pada massa juvenile 
dibandingkan pada abalon yang lebih besar. Sedikit pakan yang tesisa mengindikasikan 
pemberian pakan 20% dari bobot tubuh cukup efektif. Selanjunya Setyono (2005) menyatakan 
konsumsi pakan juvenile abalon adalah 15-25% dari bobot tubuhnya, namun untuk abalon muda 
dan induk hal tersebut kurang efektif

Pola Pertumbuhan Panjang Terhadap Berat
Hubungan panjang berat mempunyai nilai praktis yang memungkinkan merubah nilai  

panjang ke dalam nilai berat,  dengan kata lain berat dapat dianggap sebagai suatu fungsi dari 
panjang (Effendie,1992).  Sedangkan pola pertumbuhan ditunjukan dengan nilai b pada grafik 
pola pertumbuhan berikut ini:

Dari gambar 3 berikut ini dapat dilihat  jenis pakan Gracilaria sp memberi nilai 
pertumbuhan yang berbeda, yakni bahwa jenis pakan berpengaruh terhadap pola pertumbuhan.
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Gambar 3. Grafik pola pertumbuhan panjang terhadap berat untuk pakan  Gracilaria sp

Nilai b tersebut di atas menjelaskan bentuk pola pertumbuhan eksponensial yaitu untuk 
pakan Gracilaria adalah alometrik positip (b>3), dengan nilai b untuk pakan Gracilaria
(b=3.0399). atau dapat dikatakan pemberian pakan Gracilaria lebih memberikan pertumbuhan 
abalon ke berat. Hal sama juga diungkapkan oleh Susanto (2010) bahwa makroalga jenis 
Gracilaria merupakan pakan yang cocok untuk abalon jenis H. squamata, dan jenis rumput laut 
E.cotonii dapat juga diberikan sebagai pakan.

Pengaruh parameter pakan dan kedalaman. 
Untuk mengetahui pengaruh parameter kedalaman dan pakan, disajikan hasil analisa 

Anova sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Anova Pengaruh Kedalaman dan Pakan
Hasil Uji Pengaruh Terhadap Panjan

Tabel. Hasil Uji Pengaruh Terhadap Berat adalah:

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Kedalaman 76.74662 2 38.37331 3.277167 0.03844 3.011367
Pakan 39.86168 2 19.93084 1.702139 0.183209 3.011367
Interaction
(Pakan x 

Kedalaman) 114.3627 4 28.59067 2.441708 0.045763 2.387405

Within 6744.552 576 11.70929

Total 6975.523 584

Dari kedua tabel di bawah dapat dilihat bahwa untuk parameter kedalaman adalah 
berpengaruh terhadap pertambahan panjang dan berat, nilai Fh > Fcrit (Ftabel) yang masing-

ANOVA
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Kedalaman 6.857857244 2 3.428929 3.512099 0.030475 3.011367
Pakan 4.683185655 2 2.341593 2.398389 0.091771 3.011367
Interaction 
(Pakan x 
Kedalaman) 6.937670181 4 1.734418 1.776487 0.131992 2.387405
Within 562.3597022 576 0.976319

Total 580.8384153 584
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masing diperoleh terhadap nilai Panjang  (Fh= 3,51 > Ft= 3,01) dan berat (Fh=3.277 > Ft= 
3,01).

Untuk parameter Pakan tidak berpengaruh terhadap pertambahan panjang dan berat, 
dilihat dari Fh < Ft dengan nilai masing-masing untuk parameter Panjang  (Fh= 2,39 < Ft 
=3,011) dan berat (Fh= 1,702 < Ft=3,011).

Selanjutnya untuk kombinasi parametar Pakan dan kedalaman adalah tidak berpengaruh 
pada pertambahan panjang (Fh1,77 < Ft 2,38), namun berpengaruh terhadap pertambahan berat 
(Fh2,44 >Ft2,38). Di duga hal ini dapat disebabkan semakin dalam suhu akan semakin turun, 
dan cahaya akan makin berkurang, dengan sifat abalon yang ‘nocturnal’ berakibat pada waktu 
aktivitas abalon untuk makan akan lebih panjang dibanding dengan yang di pelihara pada 
kedalaman 1m, dimana intensitas cahaya relatif tinggi. Sehingga kombinasi antara pakan dan 
kedalaman akan lebih berkontribusi ke pertambahan berat pada abalon yang dipelihara di 
kedalaman tertentu.

KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan: Pakan Gracilaria sp memberi kontribusi terhadap 

pertambahan panjang sedang kedalaman mempunyai pengaruh lebih erat ke pertambahan 
berat, dan pemeliharan yang memberi pertumbuhan terbaik adalah pada kedalaman 5 m.

Pemeliharan abalon disarankan: dilakukan pengujian model metode pemeliharan siput 
abalon di alam yang lebih sesuai, mengingat abalon adalah salah satu siput yang masih dapat 
ditemukan di habitat perairan Maluku, dan makroalga sebagai pakan alami tersedia relativ 
melimpah.
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ABSTRAK

Pendugaaan  biomassa  tanaman pala 
dengan parameter diameter setinggi dada (dbh)  
perlu dilakukan dalam rangka membantu 
pemerintah daerah mempersiapkan agenda 
akademik terkait Program REDD++ di Maluku 
serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam 
bidang karbon hutan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode destruktif sampling 
dengan pemilihan pohon sampel secara 
purposive dan dipilih 3 sampel  pohon pala 
dengan diameter setinggi dada (dbh) yang 
berbeda namun berumur sama yaitu 27 tahun 
yang mewakili tegakan pala pada lahan 
agroforestri dusun di desa Liang Kecamatan 
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
persamaan allometrik untuk mengestimasi 
kandungan biomassa batang pada tanaman pala 
(Miristica pragrans) di lahan agroforestri dusun
yaitu B.batang = 0,456 dbh4,542 (kg/pohon) (R2

0,918) dan kandungan biomassa akar (below 
ground) adalah B.akar = 7,359 dbh2,889

(kg/pohon) (R2 0,996). Angka Biomass 
Expansion Factor (BEF) adalah 1,94 dan angka 
Root to shoot ratio (R/S) adalah 0,08.

Kata kunci: Biomassa, Miristica Pragrans, 
persamaan allometrik

ABSTRACT

The Estimation nutmeg plant biomass with 
parameters diameter at breast height (dbh) 
needs to be done in order to help local
governments prepare for the academic agenda 
related to REDD ++ program in Maluku and 
the development of science in the field of forest 
carbon. Data collected by destructive sampling 
method with tree selection and purposively 
selected sample 3 sample nutmeg trees with a 
diameter at breast height (dbh) are different but 
the same, namely 27-year-old representing 
nutmeg stands on agroforestry hamlet in the 
village of Liang Salahutu District of Central 
Maluku . Based on the results obtained 
allometric equations for estimating biomass 
content in the plant stem nutmeg (Miristica 
pragrans) in agroforestry hamlets namely 
dbh4,542 B.Stem = 0.456 (kg / tree) (R2 0.918) 
and root biomass content (below ground) is B 
dbh2,889 .Root = 7.359 (kg / tree) (R2 0.996). 
Figures Biomass Expansion Factor (BEF) is 
1.94 and figure Root to shoot ratio (R / S) was 
0.08.

Keywords : Biomass, Miristica pragrans , 
allometric equation.

PENDAHULUAN
REDD+ merupakan pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu-isu yang 

berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan 
hutan di negara berkembang, peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta 
peningkatan cadangan karbon hutan di negara berkembang. Pemerintah Indonesia terus 
mendorong diakuinya REDD+ sebagai mekanisme internasional untuk memberikan insentif 
yang bersifat positif bagi negara yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan.. Selain REDD+, aktivitas pengurangan emisi dari LULUCF juga diprogramkan dalam 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang diatur oleh 
Perpres 61/2001, yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi Rencana Aksi Daerah Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Berdasarkan RAN-GRK, penurunan emisi GRK dari 
sektor LULUCF ditargetkan sekitar 80% dari target total penurunan emisi atau sekitar 23% dari 
total emisi Indonesia pada tahun 2020.

Maluku, salah satu Propinsi kepulauan di Indonesia sebagian besar (80%) dari luas 
daratannya berupa hutan yang antara lain pengelolaannya oleh masyarakat dengan pola 
agroforestri dusun. Agroforestri dusun merupakan suatu sistem pola tanam berbasis pohon dapat 
mempertahankan cadangan karbon (C-stock) karena adanya akumulasi C yang cukup tinggi 
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dalam biomasa pepohonan. Selain dari pada itu sistem ini dapat mengurangi emisi gas bila 
dibandingkan dengan sistem pertanian monokultur. 

Untuk mendukung aktifitas pengurangan emisi maka melalui program Rencana Aksi 
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)  perlu dilakukan pengukuran cadangan 
karbon pada berbagai tipe lahan, salah satu diantaranya yaitu lahan yang dikelolah oleh 
masyarakat dengan pola agroforestri dusun dengan menduga seberapa besar kandungan 
biomassanya.

METODOLOGI
Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Tipe lahan agroforestri dusun di Negeri Liang Kecamatan 
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Obyek yang dikaji pada penelitian ini adalah organ 
tanaman (batang, cabang/ranting Daun dan akar) . Pengukuran pohon-pohon sampel dilakukan 
pada bulan Maret-April 2014. Penebangan pohon sampel dilakukan pada bulan Mei 2014, 
Analisis biomassa dilakukan di Laboratorium Ilmu-Ilmu Dasar UNIDAR setelah pengukuran 
pohon-pohon sampel selesai yakni pada bulan Mei  – Juli 2014.

Variabel penelitian 
- Diameter batang setinggi dada (diameter batang pada ketinggian 1,3 m dari permukaan 

tanah/diameter breast high)
- Tinggi pohon total
- Faktor bentuk (form factor)
- Volume pohon berdiri
- Volume sortimen
- Berat basah tiap-tiap organ pohon di atas permukaan tanah (batang, cabang/ranting dan 

daun),
- Berat basah organ pohon di dalam tanah (akar)
- Berat basah sampel organ tanaman (akar, batang, cabang/ranting dan daun)
- Berat kering  sampel organ tanaman (akar, batang, cabang/ranting dan daun)
- Biomassa organ  pohon di atas permukaan tanah  (batang, cabang/ranting dan daun)
- Biomassa organ pohon di dalam tanah (akar)
- Root to Shoot Ratio (R/S)

Pengukuran Biomassa di Atas Permukaan dan di Dalam Tanah
Kandungan biomassa sampel organ pohon di atas permukaan tanah (batang, 

cabang/ranting dan daun) dan di dalam tanah (akar) ditimbang dan diukur berat basah dan berat 
kering tanur.  Berat basah diperoleh dengan menimbang sampel sebelum dimasukkan ke dalam 
oven. Sedangkan berat kering tanur diperoleh dengan cara pengovenan pada suhu 103 ± 2° C 
untuk sampel batang,cabang/ranting dan akar  sedangkan untuk daun dilakukan pengovenan 
pada suhu 80±2o C sampai tercapai berat kering konstan atau berat kering tanur

Tiap bagian organ batang, cabang, daun maupun akar dihitung kandungan biomassanya
dengan menggunakan rumus berikut :

BBt

Keterangan :
BO = Biomassa organ; biomassa daun , biomassa cabang, biomassa batang dan biomassa 

akar.
BK = Berat kering konstan sampel (g).
BB = Berat basah sampel (g)
BBt = Berat basah per bagian pohon; berat basah daun, berat basah cabang, berat basah akar 

dan berat basah batang 

Biomassa total untuk setiap individu pohon diperoleh dengan menjumlahkan 
biomassa di atas permukaan tanah dan biomassa di dalam tanah, dengan rumus :            
                       Btot = Babg + Ba
Keterangan:
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Btot    = Biomassa total individu pohon
Babg = Biomassa di atas permukaan tanah
Ba = Biomassa di dalam tanah

Persamaan Allometrik
Dalam mencari korelasi dan regresinya dilakukan dengan metode dan analisis regresi 

yang dikembangkan menjadi persamaan regresi. Secara umum persamaan regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah:  

                   
Keterangan :
Y   = Variabel bergantung (dependent variable), berupa total biomassa pohon 
X  = Variabel bebas (independent variable), berupa diameter setinggi dada (DBH) atau  DBH 

kuadrat dikalikan tinggi pohon (DBH2H)
a,b = Konstanta

HASIL
Kandungan Biomassa dan Karbon Tanaman Utama

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pengamatan jenis pada 3 jalur pengamatan yang 
diamati di lokasi penelitian maka didapatkan hasil jenis yang dominan pada tingkat pohon yaitu 
pohon pala dan sekaligus sebagai jenis tanaman utama. 

Proses analisis biomassa pada penelitian ini menggunakan metode destruktif sampling
yaitu melakukan penebangan kemudian penimbangan berat basah secara langsung pada tiap 
bagian organ pohon pala (daun, cabang/ranting, batang dan akar) dan mengonversinya menjadi 
berat kering (biomassa) menggunakan nilai kadar air yang diperoleh dari tiap sampel masing-
masing organ pohon tersebut. Sampel daun dipisah menjadi 3 bagian yaitu bagian pangkal, 
tengah dan ujung kemudian ditimbang berat basah masing-masing sampel seberat 25 g. Sampel 
daun yang telah ditimbang, dikeringkan ke dalam oven pada suhu 80oC. untuk sampel masing-
masing organ batang, cabang/ranting dan akar dibuat dalam bentuk potongan kecil (disk) seperti 
yang telah dipaparkan dalam metode penelitian. Tujuan pembuatan disk pada sampel organ 
batang, cabang/ranting dan akar adalah untuk memudahkan dalam pengovenan dalam hal ini 
untuk sekali pengovenan dapat dilakukan terhadap banyak sampel (memaksimalkan volume 
oven). Sebelum sampel organ dikeringkan di dalam oven terlebih dahulu ditimbang berat 
basahnya dan didiamkan pada suhu ruangan. Proses didiamkan pada suhu ruangan ini bertujuan 
agar proses pengovenan dapat dilakukan dengan cepat serta sampel disk tidak pecah saat di 
oven. Suhu yang digunakan untuk pengovenan organ batang, cabang/ranting dan akar adalah 
103oC. Untuk memperoleh berat kering tanur dilakukan penimbangan secara berkala sampai 
diperoleh hasil berat penimbangan yang relative sama atau konstan sebanyak tiga kali 
penimbangan.Nilai berat kering konstan inilah yang disebut sebagai biomassa.

Kandungan Biomassa  Organ Pohon Pala di Atas Permukaan Tanah (Above Ground)
Kandungan biomassa organ pohon pala di atas permukaan tanah (above ground) pada 

lahan agroforestri  dusun di Desa Liang merupakan penjumlahan dari kandungan biomassa 
batang, cabang/ranting, daun dan buah. Hanya saja dalam penelitian ini perhitungan biomassa 
buah pala tidak termasuk karena pada saat dilakukan penelitian, pohon pala tidak sedang dalam 
musim berbuah. Rata-rata kandungan biomassa pada berbagai organ pohon pala di atas 
permukaan tanah (batang,cabang/ranting dan daun) disajikan pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Kandungan Biomassa Organ Pohon Sampel Tanaman Pala di Atas Permukaan Tanah

Pohon 
Sampe

l

Jalu
r

Umu
r 

(Thn)
dbh h

Biomassa (Kg)

Batang
Cab/rantin

g
Daun

Above 
Ground

1 1 27 15.28 14.9
112235.8

16
97701.299

1
81451.02

45
291388.14

2 2 27 17.51 15.2
177935.5

3
73231.882

9
63022.44

06
314189.85

4

Y = aXb
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3 3 27 18.21 14.0
255200.7

04
95456.117

9
99886.56

48
450543.38

7

Total
545372.0

5 266389.3
244360.0

3
1056121.3

8

Rerata
181790.6

83
88796.433

3
81453.34

33
352040.46

Persentase (%)
51.63914

49
25.223360

2
23.13749

49
100

Berdasarkan Tabel 5.1, terlihat  bahwa biomassa terbesar untuk organ pohon pala di atas 
permukaan tanah (Above ground) terdapat pada bagian batang dan selanjutnya secara berurutan 
terdapat pada bagian cabang/ranting dan bagian daun. Besarnya persentase masing-masing 
organ tanaman pala di atas permukaan tanah dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut:

Gambar 5.1 Persentase kandungan biomassa pada organ tanaman pala above ground 

Persentase kandungan biomassa terbesar adalah terdapat pada bagian batang yaitu 52% 
dari total biomassa above ground dan terkecil terdapat pada bagian daun.  Hal ini sesuai dengan 
penelitian Brown (1997) bahwa biomassa pada bagian berkayu umumnya mempunyai kadar 
biomassa kurang lebih 60% dari total biomassa pohon bagian atas tanah. Batang memiliki total 
berat kering organik atau biomassa yang cukup besar dibandingkan bagian-bagian lainnya 
karena bagian batang adalah bagian berkayu dan merupakan tempat disimpannya cadangan 
makanan hasil fotosintesis yang digunakan untuk melakukan pertumbuhan baik ke arah vertikal 
(tinggi) maupun horisontal (diameter). Berbeda dengan daun yang memiliki total biomassa 
terkecil (23%), hal ini dimungkinkan karena daun merupakan tempat berlangsungnya proses 
fotosintesis yang hasilnya didistribusikan ke bagian pohon lainnya, selain itu senyawa organik 
yang terkandung pada daun lebih tinggi kandungan protein dari pada kandungan selulosa. 
Karena kandungan protein yang tinggi menyebabkan daun lebih cepat terdekomposisi 
dibandingkan organ batang yang memiliki kandungan selulosa dan hemiselulosa yang tinggi 
disamping juga mengandung lignin sehingga proses terdekomposisinya membutuhkan waktu 
yang lama.

Nilai karbon masing-masing organ tanaman pala di atas permukaan tanah didapat dari 
penggunaan tetapan Brown yaitu 50% dari kandungan biomassa adalah karbon. Data kandungan 
karbon organ pohon pala di atas permukaan tanah disajikan dalam bentuk histogram pada 
Gambar 5.2.
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Gambar 5.2. Kandungan Biomassa dan Karbon organ pohon pala above ground

Salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan proporsi biomassa batang antara pohon-
pohon sampel tanaman pala (Miristica pragrans) adalah dimensi pohon (diameter dan tinggi). 
Semakin tinggi ukuran diameter dan tinggi pohon maka proporsi biomassa batang juga akan 
besar, sehingga secara otomatis akan berpengaruh terhadap kandungan karbonnya.

Kandungan Biomassa Organ Pohon Pala di Bawah Permukaan Tanah (Below Ground)

Kandungan biomassa dan alokasi karbon ke akar merupakan hal yang sangat penting 
karena proses pada akar berkaitan dengan produktivitas tumbuhan dan fisiologi tumbuhan. 
Tanpa system akar yang memadai untuk menyeimbangkan batang maka tanaman tidak akan 
berkembang dengan normal. 

Persentase kandungan biomassa pada masing-masing bagian akar disajikan pada 
gambar berikut:

Gambar 5.3. Persentase kandungan biomassa pada organ pohon pala below ground

Penggunaan tetapan Brown untuk mengetahui nilai karbon yaitu 50% dari kandungan 
biomassa akar adalah nilai karbon, secara sederhana disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 
5.4.
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Gambar 5.4. Grafik histogram kandungan biomassa dan karbon organ pohon pala di bawah permukaan 
tanah (below ground)

Terlihat pada Gambar 5.3 dan 5.4, kandungan biomassa dan karbon terbesar terletak 
pada bagian akar tunggang dibandingkan dengan gabungan akar lateral dan akar halus. Hal ini 
karena volume atau berat akar tunggang lebih besar dibandingkan bagian lain sehingga 
berpengaruh terhadap besarnya kandungan biomassa dan karbon pada masing-masing bagian 
akar pohon pala.

Pada penelitian ini, walaupun tidak diketahui berapa banyak biomassa akar yang tetap 
di dalam tanah atau hilang selama proses penggalian namun kemungkinan kesalahan 
diasumsikan kecil karena akar tunggang nilainya sudah sekitar 50% dari rata-rata berat kering 
sampel akar yang dikumpulkan.

Persamaan Allometrik untuk Menduga Kandungan Biomassa
Untuk memudahkan perkiraan perhitungan biomassa digunakan persamaan allometrik. 

Allometri didefenisikan sebagai suatu studi dari suatu hubungan antara pertumbuhan dan ukuran 
salah satu bagian organisme dengan pertumbuhan atau ukuran dari keseluruhan organisme 
(Sutaryo,2009).

Pendugaan kandungan biomassa menggunakan persamaan allometrik yang dilakukan 
dengan membuat hubungan regresi antara biomassa organ pohon dari 3 pohon sampel dengan 
ukuran diameter setinggi dada (dbh).

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.1 dan Lampiran 2 (data biomassa organ akar 
pada pohon pala), maka dihasilkan persamaan allometrik dengan kandungan biomassa sebagai 
variabel bergantung (dependent variable) dan dbh sebagai variabel bebas (independent 
variable). Pemilihan persamaan allometrik terbaik dilakukan dengan menguji beberapa 
persamaan dengan menggunakan program SPSS 16. Dalam Santoso (2001), menjelaskan bahwa 
seberapa baik tidaknya persamaan regresi dalam memprediksi dapat dilihat pada deviasi hasil 
prediksi dengan data sebenarnya. Nilai deviasi pada persamaan regresi dapat dilihat pada nilai 
kesalahan standar estimasi (SSE).Ukuran lain yang dapat digunakan adalah koefisien 
determinasi yang merupakan seberapa besar variasi dari variabel bergantung bisa dijelaskan 
oleh variasi dalam variabel bebas dan untuk menguji kontribusi variabel bebas terhadap variabel 
bergantung digunakan uji F atau disebut juga uji kelayakan model persamaan. Sedangkan uji t 
digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel dalam persamaan regresi secara individu 
signifikan dalam memprediksi nilai variabel bergantung (melihat signifikansi koefisien a dan 
koefisien pada variabel bebas/koefisien b). Pada Tabel 5.2 disajikan model persamaan 
allometrik terpilih untuk menduga biomassa masing-masing organ ataupun untuk menduga 
biomassa secara keseluruhan.

Tabel 5.2 persamaan allometrik untuk estimasi biomassa dengan parameter dbh
No Variabel Model Persamaan R R2 JKE Fsig

1 dbh-biomassa batang Power 0,456dbh4,542 0,958 0,918 0,028 sig

2 dbh-biomassa cabang/ranting Power 785985,6dbh-0,774 0,420 0,176 0,042 sig
3 dbh-biomassa daun Power 38608,4dbh0,258 0,097 0,009 0,106 sig
4 dbh-biomassa akar Power 7,359dbh2,889 0,998 0,996 0,000 sig
5 dbh-biomassa above ground Power 1167,078dbh2,013 0,751 0,563 0,047 sig
6 dbh-biomassa total Power 1054,164dbh2,075 0,782 0,611 0,041 sig
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Persamaan allometrik antara dbh dengan biomassa menunjukkan hubungan yang 
berbentuk pangkat (power). 

Biomass Expansion Factor (BEF) dan Root to Shoot Ratio (R/S)
Brown (1997) mendefinisikan Biomass Expansion Factor (BEF) sebagai ratio antara 

berat kering pohon bagian atas (daun,batang dan cabang) dengan berat kering batang. Nilai BEF 
ini digunakan untuk menghitung nilai biomassa total bagian atas dari data inventarisasi hasil 
hutan berupa data volume dengan cara mengkonversi biomassa batang ke biomassa total bagian 
atas (above ground biomass). Biomassa total bagian atas dapat dihitung dengan rumus : VOB x 
WD x BEF, dimana VOB = Volume kayu, WD = kerapatan kayu dan BEF = Biomass 
Expansion Factor

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 maka diperoleh rata-rata nilai BEF pohon sampel pala 
sebesar 1,94.

Nilai Root to shoot ratio dapat digunakan untuk menentukan biomassa bagian bawah 
pohon (akar) dengan biomassa atas pohon. Berdasarkan perpaduan data pada Tabel 5.1 dan data 
pada Lampiran 1, maka diperoleh nilai R/S pohon sampel pala yaitu 0,08.

Nilai BEF dan R/S ini dapat digunakan untuk menduga total C-Stock tegakan dengan 
rumus: C =(V x WD x BEF) x (1+R/S) x CF, C adalah total C Stock (ton/ha), V adalah volume 
tegakan (m3/ha), WD adalah rata-rata kerapatan kayu (ton/ha), BEF adalah ratio biomassa atas 
dengan biomassa batang, R/S adalah ratio biomassa akar dengan biomassa atas dan CF adalah 
nilai kandungan karbon dalam biomassa (IPCC National Greenhouse Gas Inventories 
Programme,2003).

KESIMPULAN
1. Persamaan allometrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi kandungan 

biomassa batang pada tanaman pala (Miristica pragrans) di lahan agroforestri dusun yaitu 
B.batang = 0,456 dbh4,542 (kg/pohon) (R2 0,918) dan kandungan biomassa akar (below 
ground) adalah B.akar = 7,359 dbh2,889 (kg/pohon) (R2 0,996).

2. Nilai Biomass Expansion Factor (BEF) adalah 1,94 dan nilai Root to shoot ratio (R/S) adalah 
0,08
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ABSTRAK

Indonesia meupakan Negara dengan potensi 
sumberdaya perikanan tangkap yang potensial 
untuk di kelola. Salah satu daerah dengan 
potensi sumberdaya perikanan tangkap 
terutama ikan pelagis besar adalah wilayah 
perairan Maluku Tengah, sehingga masih 
memilki peluang untuk di kembangkan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek 
bioekonomi ikan pelgis besar pada kondisi 
MSY, MEY dan OA.Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pada kondisi MSY, stok 

yang tersedia adalah 17.131,45 ton, hasil 
tangkapan adalah sebesar 15.785,36 ton dengan 
upaya tangkap sebanyak 85.755. Sedangkan 
dalam kondisi MEY,stok ikan sebesar 
22.661,22 ton, hasil tangkapan  adalah 
sebesar14.140,69 ton, dengan upaya sebanyak 
58.074. Pada kondisi OA, Stok ikan adalah 
11.059,56 ton. Hasil tangkapan adalah 
13.802,38 ton, sedangkan upaya tangkap 
sebanyak 1.161.499.

Kata Kunci: Bioekonomi, Ikan pelagis besar.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Indonesia adalah negeri bahari  dengan potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar. 
Dengan karakteristik laut tropis, maka salah satu sektor andalan sumberdaya kalautan adalah 
sektor perikanan. Manurut Kusumastanto ( 2006 ), karakeristik laut negara-negara tropis 
dicirikan dengan jumlah kandungan sumberdaya perikanan yang terdiri dari berbagai macam 
spesies ikan lebih besar jika dibandingkan dengan negara-negara sub tropis, hal ini disebabkan 
karena laut tropika mempunyai ciri ekosistem pendukung berupa terumbu karang, padang 
lamun dan mangrove sebagai tempat berkembang biaknya berbagai jenis spesies ikan. Kondisi 
ini, secara ekonomi menguntungkan bagi Indonesia karena sektor perikanan dapat dijadikan 
sebagai salah satu ujung tombak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Jumlah produksi perikanan tangkap di wilayah perairan Maluku tengah dapat dilihat 
pada table di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap .

No Tahun Produksi (Ton)

1 2009 23.137.60
2 2010 25.233.40
3 2011 26.535.70
4 2012 29.968.20
5 2013 31.207.30

Sumber: DKP. Mal-Teng diolah 2014.

Jenis sumberdaya ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah jenis ikan pelagis 
besar. Jenis ikan pelagis besar yang ada di wilayah perairan Maluku tengan meliputi jenis ikan 
cakalang dan tuna. Produksi jenis ikan tuna dan cakalang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Jumlah Tangkapan Ikan Pelagis Besar

Jenis ikan
Produksi pada tahun (Ton)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cakalang 14.839,2 17.249,1 18.174.6 19.475,3 20.843,9 20.734,3 21.598,7

6.586,2 2.486,9 3.792,6 3.792.9 3. 429,4 3.961,4 4.687,2
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Jumlah 17.326,1 21.041,7 21,967,5 22.904,7 24.805,3 25421,5 28.184,9
Sumber: Dinas Kabupaten Mal-Teng 2013.

Potensi yang ada tersebut manunjukan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan 
produksi hasil tangkapan  sejalan dengan makin meningkatnya produksi hasil tangkapan, maka 
akan berpengaruh terhadap kondisi stok sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, dengan 
demikian akan berpengaruh secara ekonomis terhadap perekonomian nelayan secara 
berkelanjutan.

Tujuan Penulisan
a. Untuk mengkaji stok ikan pelagis besar dalam konsisi MSY, MEY dan Open Acces
b. Untuk mengkaji hasil tangkapan ikan pelagis besar pada kondisi, MSY, MEY, dan 

Open Acces
c. Untuk mengkaji Upaya tangkap pada kondisi MSY, MEY dan Open Acces
d. Untuk mengkaji pengelolaan optimum ikan pegis besar.

METODOLOGI.
Pengambilan Data.

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode survey, dimana sumber data 
adalah data sekunder berupa produksi hasil tangkapan dalam runtun waktu 7 tahun.

Analisis Data.
Untuk menhitung stok ikan dalam kondisi MSY, digunakan:

Untuk menghitung hasil tangkapan dalam kondisi MSY digunakan:  

Untuk menghitung upaya tangkap pada kondisi MSY digunakan: 

Untuk menghitung stok dalam kondisi MEY digunakan :

Untuk menghitung hasil tangkapan MEY digunakan :

Untuk menghitung stok  OA digunakan : 

Untuk menhitung hasil tangkapan OA, digunakan: 

Untuk menghitung upaya tangkap OA, digunakan: 

HASIL DAN PEMBAHASAN.
Dari analisis bioekonomi ikan pelagis besar, terlihat bahwa pada saat kondisi MSY, 

jumlah stok ikan pelagis besar di wilayah perairan Kabupaten Maluku Tengah adalah sebanyak 
17.131,45ton, dengan hasil tangkapan sebesar 15.785,36 ton, dan upaya tangkap adalah sebesar 
85.755. trip, sehingga jumlah rente keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 80.509.493,5,-. 
Pada kondisi MEY ( pengelolaan sole owner) persediaan stok ikan pelagis besar adalah sebesar 
22.661,22 ton, dengan hasil tangkapan sebesar 14.140,69 ton, dan upaya penangkapan adalah 
sebangak 58.074. trip, maka diperoleh rente sebesar Rp. 1.041.763,61,-. Sedangkan pada 
kondisi open acces kondisi ketersediaan stok ikan pelagis besar adalah sebesar 11.059,56 ton, 
dengan hasil tangkapan sebesar 13.802,38 ton, dan upaya tangkap sebanyak  1.161.499 trip. 

Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai rente sumberdaya ikan pelagis besar 
pada kondisi open access adalah 0. Ini berarti jika sumberdaya ikan di wilayah perairan 
Maluku Tengah  dibiarkan terbuka untuk setiap orang, maka persaingan usaha pada kondisi ini 
menjadi tidak terkendali sehingga mengakibatkan nilai keuntungannya menjadi nol. Kondisi  
ini menjadi wajar jika setiap disebabkan dalam kondisi open acces siapa saja boleh melakukan 
eksploitasi di suatu wilayah perairan tanpa ada larangan dan batas wilayah yang jelas.  Pada 
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rezim pengelolaan MSY nilai keuntungan jenis ikan pelagis besar  yang diperoleh lebih besar  
jika dibandingkan dengan kondisi MEY. Walaupun , pada kondisi MSY jumlah stok ikan di 
perairan Kabupaten Maluku tengah menghasilkan jumlah yang lebih sedikit disbanding MEY. 
Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya jenis ikan  pelagis besar secara statik di wilayah 
perairan Kabupaten Maluku Tengah, baiknya dikelola dengan pengelolaan MSY.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini 

Tabel 3. Hasil Analisis Bioekonomi Ikan Pelagis Besar

Parameter MSY MEY Open Access Aktual

x (ton) 17.131,45 22.661,22 11.059,56 -
H (ton) 15.785,36 14.140,69 13.802,38 23.093,13

E (trip) 85.755 58.074 1.161.499 66.766,79

Rente    80.509.493 104.176.361 - 218.138,92 
Sumber : Data Hasil Olahan 2014

Pengelolaan sumberdaya perikanan secara dinamik dengan menggunakan discount rate
8% dan 15% seperti terlihat  pada Tabel 26, dimana   analisis secara dinamik ini bertujuan 
untuk mengetahui pengelolaan yang tepat agar sumberdaya ikan pelagis kecil di wilayah 
peraitan Kabupaten Maluku Tengah, dapat dikelola secara berkelanjutan. Dengan mengetahui 
jumlah ikan yang boleh ditangkap dan jumlah effort yang bisa dilakukan maka sumberdaya 
ikan pelagis kecil di wilayah perairan Kabupaten Maluku Tengah dapat dimanfaatkan secara 
optimal dan lestari

Tabel 4. Pengelolaan Optimum Pada Ikan Pelagis Besar

Parameter Optimum 8% Optimum 15% Aktual

x 22.268,58 21.968,78 -

H 14.355,99 14.526,13 23.093,13

E 59.950,30 61.541,13 66.766,79
Rente 104.067.728 103.805.257 218.138,92

Rente Overtime
(Rp Juta) 692.035.052 130.084.661 -

Sumber : Data hasil olahan 2014.

Pengelolaan secara optimal dengan menggunakan  nilai discount rate  8% dan 15% 
menunjukkan hasil yang berbeda. Nilai rente pada discount rate  8% untuk jenis komoditas 
ikan pelagis besar adalah Rp 104.067.728 juta dan rente atau keuntungan yang diperoleh pada 
tingkat penggunaan discount rate  15%  adalah Rp 103.805.257 juta. Pada pengelolaan ini, 
secara overtime menunjukkan hasil yang jauh lebih besar  yaitu Rp 130.084.661 juta  pada 
penggunaan discount rate  8% dan Rp 1.300.846,61 692.035.052 juta pada discount rate  15%. 
Pada tabel diatas juga terlihat semakin rendah nilai discount rate, maka jumlah input produksi 
semakin kecil sehingga secara alami, jumlah pertumbuhan alami sumberdaya ikan pelagis 
besar semakin meningkat dan lestari. Dengan demikian maka, kondisi ini harus dipertahankan, 
karena belum berada pada kondisi over eksploitasi.

KESIMPULAN 
Dari hasil kajian disimpulkan bahwa:
1. Stok sumberdaya ikan pelagis besar di perairan Maluku tengah masih berada dalam kondisi 

layak tangkap, di tunjukan dengan ketersediaan stok yang masih memadai karna hasil 
tangkapan masih berada di bawah ketersediaan stok ikan.

2. Secara ekonomi penerimaan masih dapat ditingkatkan karena ketersediaan stok ikan masih 
lebih besar sehingga peluang peningkatan kesejahteraan nelayan dapat di tingkatkan.
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3. Dalam kondisi open akses maka stok ikan akan mengalami penurunan hingga mancapai 
titik 0 di sebabkan karena tidak ada batasan penangkapan.
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ABSTRAK

Artikel ini merupakan ikhtiar untuk 
menemukan prinsip etika dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Sebab salah satu permasalahan hukum 
khususnya dalam pembentukan produk 
peraturan perundang-undangan di Indonesia 
dalam satu (satu) dekade terakhir ini adalah 
semakin lemahnya etika penyusunan peraturan 
perundang-undangan sehingga berpengaruh 
pada membangun hukum nasional. Artikel ini 
menggunakan pendekatan pustaka dengan tipe 
penelitian yakni penelitian hukum normatif dan 
menggunakan tipe pendekatan yaitu Pendekatan 
perundang-perundangan (statute approach) dan 
pendekatan konsep (conceptual approach).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bahwa prinsip K3B2 yakni prinsip 
konstitusional, konsisten pada hierarkis, 
konsekuen, berkekhususan dan berorientasi 
pada kemaslahatan umat merupakan prinsip 
yang tepat dalam membangun iklim perundang-
undangan Indonesia yang kondusif, sehat dan 
berkualitas. Penelitian ini juga menemukan 
bahwa agar konsep hukum modern di Indonesia
dapat terlaksana maka perlu ditunjang dengan 
etika perundang-undangan sebagai (leitstern) 
bintang pemandu perumusan norma-norma 
dalam suatu peraturan.

Kata Kunci: Prinsip K3B2, Modernisasi, 
Hukum Indonesia

ABSTRACT

This article is an effort to find ethical 
principles in the formation of legislation in 
Indonesia, because one of the legal issues, 
especially in the formation of the products of 
legislation in Indonesia in the last decade is the 
lack of ethics of drafting legislation that affects 
the development of national law. This article 
uses the library approach the normative legal 
research and use this type approach is the 
approach of legislation and approach to the 
concept. 

Based on the result of the study found that 
the constitutional principle K3B2 principles, 
consistent in a hierarchical , consistent, and 
specific oriented of the people is the right 
principle in building climate Indonesian 
legislation conducive, healthy and quality. This 
study also found that in order for the concept of 
modern law in Indonesia can be done it needs to 
be supported with ethics legislation as a guiding 
star formation of norms in a rule.

Keywords: K3B2 Principle, Modernization, 
Indonesian law.

PENDAHULUAN
Paradigma perancangan perundang-undangan di Indonesia memposisikan lembaga 

legislatif yaitu DPR, DPRD dan lembaga eksekutif yakni presiden, gubernur, bupati/walikota 
sebagai organ negara yang memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan.

Kewenangan tersebut dapat di lihat dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 
Bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama”. Dan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 
“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Kewenangan yang besar tersebut memerlukan integritas dan kapasitas dalam penyusunan 
perundang-undangan agar produk hukum yang dilahirkan akan berkualitas karena kualitas 
produk peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kualitas dan integritas yang 
dimiliki orang-orang yang duduk di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif itu sendiri, 
jika para pembuat peraturan tidak memiliki etika, kualitas, dan integritas yang baik maka 
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kemungkinan besar peraturan perundang-undangan yang dibuatnya akan bermasalah. 
Bermasalah secara teologis, filosofis, yuridis, sosiologis, maupun secara politik.

Dalam konsideran huruf (a) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan telah ditegaskan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, 
negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara 
terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin 
pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegasikan bahwa urgensi 
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan Hukum Nasional pada 
hakikatnya untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang menjamin pelindungan hak dan 
kewajiban segenap rakyat Indonesia dengan prinsip terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Namun demikian fakta menunjukkan dalam 1 (satu) dekade terakhir ini kualitas produk 
peraturan perundang-undangan yang dilahirkan sangat rendah baik ditingkat pusat maupun di 
daerah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya UU, perda, Peraturan Presiden yang dibatalakan 
baik oleh MK maupun Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 
Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa 
produk hukum nasional belum didasarkan penyusunan yang berbasis pada hirarki sistem
pembentukan norma.

Berdasarkan data rekapitulasi perkara pengujian undang-undang di Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2003 s.d. 2012, menunjukkan jumlah undang-undang 
yang dimintakan pengujian dari tahun ke tahun semakin bertambah, jumlah total pembatalan 
undang-undang yang dikabulkan dari tahun 2003 hingga awal Desember 2012 masih 
memperlihatkan angka yang tinggi, yaitu 111 undang-undang, dari 661 undang-undang yang 
diajukan ke Mahkamah Konstitusi sedangkan undang-undang yang ditolak 136 undang-undang 
dan tidak diterima 125 undang-undang serta 37 undang-undang yang ditarik kembali.

Masalah legislasi juga dipaparkan oleh BAPPENAS, yang mengidentifikasi bahwa 
permasalahan implementasi peraturan di Indonesia antara lain adalah: a) multi tafsir; b) potensi 
konflik, antar materi perundang-undangan; c) tumpang tindih, kewenangan; d) ketidaksesuaian 
asas; e) lemahnya efektivitas implementasi; f) tidak harmonis/tidak sinkron; g) tidak ada dasar 
hukumnya; h) tidak adanya aturan pelaksanaannya; i) tidak konsisten; dan j) menimbulkan 
beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun yang terkena dampak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengurai sejauhmana 
urgensi etika penyusunan peraturan perundang-undangan melalui prinsip K3B2 diperlukan 
dalam memecahkan problematika implementasi peraturan di Indonesia. Dengan melihat hal itu, 
maka kita akan mengetahui relevansi prinsip K3B2 dalam sebagai konsep pemikiran dalam 
pembangunan hukum nasional yang moderen khususnya dalam meningkatkan kualitas produk 
peraturan-perundan-undangan.

METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian kualitataif (qualitative research) dengan

mengunakan pendekatan pustaka. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum 
doktrinal atau yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yakni 
penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (norm wissenschaft/
sollenwissenschaft) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum filsafat hukum dan unsure nyata 
(tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam dengan menggunakan pendekatan 
perundang-perundangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

HASIL PEMBAHASAN
Prinsip K3B2 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan prinsip hukum dalam pembentukan aturan sangat diperlukan. prinsip-prinsip 
hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sebagaimana yang 
diungkapkan, Hadi Subhan bahwa prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan 
landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta dapat pula dijadikan dasar 
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bagi hakim, di dalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya 
untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya.disamping 
itu prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur 
benar (on the right track).

Demikian pula menurut Satjipto Rahardjo prinsip hukum inilah yang memberi makna etis 
kepada peraturan hukum dari nilai-nilai etis yang dijungjung tinggi. Dengan kata lain, asas 
hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dan pandangan etis masyarakatnya. Kalau 
nilai-nilai etis tersebut merupakan hasil pertimbangan, dalam arti cerminan kehendak
masyarakat yang menjunjungnya, maka asas merupakan konsepsi abstrak bagaimana 
seharusnya.

Dengan demikian kedudukan prinsip atau asas hukum peraturan perundang-undangan 
sangat penting dalam mengkongkretisasi nilai-nilai konstitusi. Tanpa penjabaran nilai-nilai 
konstitusi ke dalam asas-asas yang tepat maka nilai-nilai konstitusi dipastikan tidak akan 
berfungsi atau tidak memberikan makna etis terhadap suatu peraturan yang akan diberlakukan. 
Sebagaimana yang dikemukakan Paul Scholten, bahwa asas hukum (rechtbeginsel) tidak sama 
dan bukan aturan hukum (rechtsregel), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat 
dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki 
kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, ke depan menurut pandangan penulis 
diperlukan adanya prinsip baru dalam penyusunan perundang-undangan untuk menentukan 
tingkat kualitas dan kemodernan suatu peraturan. Prinsip perundang-undangan tersebut meliputi 
:

Prinsip Konsistitusional pada nilai-nilai dalam UUD NRI Tahun 1945
Nilai menurut Soejono Soekanto sebagai konsepsi-konsepsi abstrak yang merupakan 

nilai-nilai (sosial dan budaya), selanjutnya dikongkretkan dalam wujud kaidah-kaidah sebagai 
sistem tata kelakuan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan. Konkretisasi nilai 
tersebut terjadi apabila nilai-nilai sosial budaya itu dikenal, diakui, dan dihargai, kemudian 
sehari-hari baik itu menyangkut bidang agama, kepercayaan, kesopanan, kesusilaan, maupun 
hukum. Nilai-nilai yang bersifat abstrak dan universal tersebut akan bernilai konkret apabila 
dilakukan upaya penjabaran dalam pola laku kehidupan yang mengandung unsur-unsur 
perintah, larangan, dan kebolehan.

Prinsip konstitusionalitas pada nilai-nilai konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai 
upaya pembaharuan hukum dan pemurnian hukum undang-undang dan peraturan daerah untuk 
kembali kepada UUD NRI Tahun 1945.

Pemurnian hukum ini menjadi penting sebab menurut hemat peneliti UUD NRI Tahun 
1945 yang ada saat ini merupakan konstitusi yang paling modern yang pernah kita miliki sebab 
konstitusi Indonesia pasca amandemen telah sangat reformis dan manpu merespon berbagai 
realitas dan dinamika kebutuhan hukum masyarakat di masa kini dan di masa akan datang. 

Dalam perspektif pluralisme hukum konstitusi Indonesia telah mengakomodir 
keanekaragaman hukum, agama, adat istiadat, budaya dan perkembangan hukum internasional. 
Demikian pula telah mentransformasikan konsep tiga pilar nilai-nilai konstitusional yakni nilai-
nilai agama, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. 

Disinilah peran nilai-nilai konstitusional UUD NRI Tahun 1945 melalui aktualisasi nilai-
nilainya ke dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjaga pemurnian hukum 
positif (purification) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sehingga suatu produk perundang-
undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian suatu peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 
dasar dalam konstitusi. Seperti: nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya/adat 
istiadat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Mahkamah Konstitusi menggunakan tolak ukur nilai-nilai Pancasila sebagai tolak ukur 
dalam menguji Undang-Undang No. 1 /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan Agama. Pengujian Undang-Undang menggunakan tolak ukur Sila 1 
Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila 1 tersebut menurunkan undang-undang yang 
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mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, 
sesuai agama masing-masing. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara 
pandang UUD 1945, negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa 
sebagai prinsip utama serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan 
negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (safaration of state 
and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualism maupun 
komunisme.

Prinsip Konsisten pada sistem hirarki norma
Materi muatan peraturan hendaknya disusun secara konsisten, pasal-pasal peraturan 

dijabarkan secara sistimatis dari nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya sesuai bidang hukum yang 
dibuat, tidak boleh ada pasal dalam peraturan yang menyimpang dari nilai dan asasnya.

Penentuan asas-asas hukum dalam suatu peraturan harus selalu dikaitkan dengan nilai-
nilai yang akan ditegakkan, jika suatu peraturan pendidikan dan HAM didasari oleh 
pertimbangan nilai-nilai agama maka asas-asas hukum yang dipilih, tentulah asas-asas dari 
penjabaran langsung dari nilai-nilai agama yang dimaksud, sebab ia akan memberikan makna 
religius terhadap suatu peraturan yang akan dibuat.

Sebagai contoh penggunaan adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UU RI. No. 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam ketentuan Pasal 2 UU Pornograf secara tegas 
menyatakan pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan 
terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan 
perlindungan terhadap warga negara. 

Menurut hemat penulis pencantuman asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kurang tepat. 
Sebab undang-undang pornografi maupun pornoaksi adalah peraturan sangat urgen dan vital 
untuk melindungi moral dan akhlak bagi umat Islam dan umat lainnya, karenanya nilai yang 
paling mendasar yang ingin ditegakkan terkait dengan pornografi dan pornoaksi adalah nilai 
ilahiyah dan nilai khilafah, sehingga penjabaran nilai ilahiyah dan khilafah ke dalam asas-asas 
juga harus cermat karena akan berdampak pada pengaturan materi muatan dalam pasal-pasal 
atau batang tubuh undang-undang. 

Tetapi faktanya dalam UU RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi asas yang spesifik 
berkaitan dengan Syariat Islam hanyalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam pola hirarkis 
dalam sistem hukum Islam, Ketuhanan atau ilahiyah merupakan dimensi nilai bukanlah asas 
atau prinsip hukum.

M. Arfin Hamid, memposisikan ilahiyah sebagai nilai yang yang bersifat transendental 
tertinggi dalam hukum Islam bukan sebagai prinsip. Nilai ilahiyah (ketuhanan/ketauhidan) 
diposisikan sebagai nilai yang merupakan sumber dari segala sumber yang ada dibawahnya atau 
sumber tertinggi yang harus mengilhami sebaga bentuk tindakan operasional yang berkaitan 
semua kegiatan dan tindak tanduk manusia.

Sedangkan derivasi atau aktualisasi ke bawahnya adalah prinsip akidah, ibadah, syariat, 
taskiyah yang bersifat implementatif. Karena itu makna ketuhanan lebih bersifat umum, perlu 
dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip yang lebih terinci dan spesifik. Makna nilai ilahiyah 
merupakan esensi spiritual atau keyakinan dalam Islam, artinya sistem keyakinan yang
terbangun dalam masyarakat Islam adalah memposisikan Allah rabbul alamin sebagai inti 
spritualisme dalam posisi tertinggi yang memiliki kedaulatan di atas segala-galanya, bukan 
hanya kepada makhluk manusia dengan bentuk sebaik-baiknya bentuk (ahsanu taqwin), tetapi 
juga kepada seluruh makhluk lainnya yang mengisi bumi dan langit.

Apabila nilai ilahiyah sebagai nilai hukum tertinggi yang akan diwujudkan dalam 
pengaturan pornografi dan pornoaksi, maka nilai ilahiyah tersebut kemudian dijabarkan ke 
dalam asas-asas/prinsip-prinsip dalam materi muatan peraturan yang akan dibuat seperti prinsip 
akidah, ibadah, syariat, taskiyah dan sebagainya.

Ketentuan Pasal 2 UU Pornografi secara tegas mengatur bahwa pengaturan pornografi 
berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat 
kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non diskriminasi dan perlindungan terhadap 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 N. Umar; hal 309-317

Paper-AHS001- Prinsip K3B2 Dalam … 313

warga negara. Dengan demikian prinsip akidah, ibadah, syariat, taskiyah sebagai derivasi dari 
nilai ilahiyah tidak digunakan.

Padahal prinsip akidah, ibadah, syariat, taskiyah dalam hukum pornografi dan pornoaksi 
di Indonesia sangatlah penting. Prinsip ibadah misalnya, bermakna bahwa setiap aktifitas 
manusia adalah ibadah dan ibadah adalah esensi penciptaan manusia ke bumi. Karenanya 
mentaati UU Pornografi dan pornoaksi bukanlah semata-mata untuk menjaga akhlak atau 
melindungi kehormatan diri sendiri dan orang lain tetapi yang lebih pada ketaatan, demikian 
pula merupakan wujud penghambaan atau ibadah kepada Allah Swt. atau bukti ketaqwaan 
kepada-Nya. Sehingga menghindari pornografi dan pornoaksi dimaknai sama dengan bentuk 
ibadah lainnya seperti shalat, zakat dan sebagainya kepada Allah Swt.

Demikian pula pentingnya mencantumkan prinsip akhlak dalam UU Pornografi dan 
pornoaksi. Melakukan pornografi dan pornoaksi sangat bertentangan dengan akhlak yang mulia 
yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. itulah sebabnya pornografi dan pornoaksi 
dilarang dalam Islam karena dapat merusak akhlak pribadi dan kehormatan orang lain, demikian 
pula menghindari pornografi dan pornoaksi juga untuk menjaga dan memelihara keturunan, 
dengan perilaku seks bebas di masyarakat maka keturunan tidak akan terselamatkan, anak yang 
lahir diluar nikah kehidupannya akan dikucilkan masyarakat maupun orang tuanya, berdampak 
psikologis bagi anak dan orang tua dan masyarakat sebab kehadirannya tidak dikehendaki, 
apalagi menggugurkan kandungan dari hasil zina atau seks bebas, di samping bertentangan 
dengan agama dan berdampak buruk pada generasi dan juga berdampak pada berhentinya 
keberlangsungan hidup manusia dan rusaknya tatanan sosial. 

Prinsip taskiyah atau halal-tayyib dalam UU Pornografi jelas kedudukannya sangatlah 
penting. Sebab segala penghasilan ekonomi dari aktivitas ekonomi dari bisnis pornografi dan 
pornoaksi adalah haram segala sesuatu yang dimakan dari kegiatan ekonomi yang haram dan 
tidak baik akan menyensarakan bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain

Konsekuen pada nilai sesuai bidang hukum yang diatur 
Peraturan yang di buat menegasikan nilai-nilai hukum apa yang akan ditegakkan dalam 

peraturan itu. Misalnya. Apabila peraturan yang di buat berkaitan dengan pranata keagamaan 
maka nilai-nilai dan prinsip-prinsip nya harus bersumber dari nilai-nilai dan prinsip agama 
tersebut.

Sebagai contoh UU RI No. 10 Tahun 1999 tentang Kepariwisataan dalam ketentuan
tentang asas mengatur bahwa dalam Pasal 2 menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan 
berdasar asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, 
partisifatif, berkelanjutan, demokratis. kesetaraan dan kesatuan. Belum diatur secara tegas asas-
asas hukum agama padahal prinsip dasar kepariwisataan adalah menjunjung tinggi norma 
agama sehingga perlu adanya prinsip ibadah, prinsip akhlak dan etik dalam undang-undang 
kepariwisataan.

Sehingga dalam kenyataannya kegiatan kepariwisataanlah yang banyak menimbulkan 
keresahan di masyarakat karena begitu bebasnya para wisatawan dalam mengespresikan dirinya 
sehingga banyak melanggar nilai-nilai agama, seperti penggunaan fasilitas kamar hotel untuk 
melakukan perbuatan asusila, penggunaan hotel, restoran, café untuk berpesta minuman keras, 
dan pornografi. hal ini disebabkan, karena tidak adanya prinsip akhlak dan prinsip syariat dalam 
UU Kepariwisataan, sehingga pasal dalam undang-undang termasuk Perda Kepariwisataan tidak 
memuat aturan-aturan pencegahan.

Muatan aturan-aturan pencegahannya misalnya: larangan menerima pasangan laki dan 
perempuan yang bukan muhrim atau tidak terikat ikatan perkawinan yang sah, demikian pula 
pencegahan akses larangan penggunaan minuman keras bagi yang beragama Islam diberlakukan 
baik di hotel, café, restoran dan tempat-tempat lainnya, termasuk membeli minuman keras 
dilarang bagi mereka yang beragama Islam.

Prinsip Berkekhususan
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Suatu peraturan tidak harus dipaksakan berlaku secara uniform, nasional tetapi juga 
berlaku khusus atau hukum yang terbatas (legal distriction) bagi suatu umat, suku bangsa, 
daerah khusus, dan golongan atau lokal tertentu.

Sistem Hukum Indonesia mengakui dan menjamin adanya satuan-satuan masyarakat 
hukum adat dan kekhususan agama tertentu. Sehingga dimungkinkan adanya undang-undang 
yang berlaku khusus bagi umat agama dan kesatuan adat tertentu. Keberlakuannya pun hanya 
mengikat subyek hukum bagi umat agama atau kesatuan adat tertentu. Ini menunjukkan adanya 
ruang yang bersifat khusus dalam keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di 
Indonesia.

Jaminan negara dituangkan dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa 
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.Menurut Jazuni, di Indonesia 
keberlakuan suatu undang-undang dapat dilihat dalam undang-undang yang bersangkutan. 
Adakalanya hukum berlaku secara nasional, di semua daerah dan kepada semua warga negara. 
Akan tetapi, ada juga hukum yang hanya berlaku bagi mereka yang berkualifikasi tertentu, 
misalnya warga negara yang beragama Islam. Dalam kaitan ini, ketentuan-ketentuan dalam 
hukum Islam ada yang dapat diberlakukan secara umum kepada semua warga negara, yaitu 
nilai-nilai universalnya (yang diajarkan semua agama) dan ada pula dalam hal ini umat Islam, 
yaitu aturan-aturan hukum yang khusus berlaku bagi Muslim tidak bagi umat lain.

Perundang-undangan khusus yang melayani kepentingan golongan agama tidak 
dimaksudkan sebagai suatu pengaturan materi yang diskriminatif dan sewenang-wenang. 
Adanya ciri-ciri dan karakteristik pada golongan agama menimbulkan legal distrnction bukan 
suatu diskriminasi yang sewenang-wenang sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu 
inequality before the law.Legal distinction tidak harus dipandang sebagai inequality before the 
law. Sebaliknya, tidak dapat dikatakan equality before the law hanya dianggap sah apabila 
factual condition sama secara keseluruhan. Atas dasar itu selalu dapat dipikirkan pengaturan 
hukum mengenai suatu golongan.

Berorientasi pada akhlak/moral
Peraturan di buat tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan umum (moral public)

tapi juga berorientasi pada pemeliharaan dan perlindungi pada moral person yakni agama, 
akhlak, akal, keturunan, harta dan jiwa.

Suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat seyogianya untuk kepentingan 
mewujudkan keselamatan agama, akal, akhlak/moral, keturunan dan akal.

Sebagai contoh dalam Islam mensyariatkan larangan minum minuman keras karena Islam 
begitu menghargai akal karena itu maka hal-hal yg bisa merusak akal, mengganggu akal itu 
dilarang untuk dikonsumsi, sehingga pelarangan minuman beralkohol itu adalah bagaimana akal 
ini bisa terpelihara dan bisa terselamatkan. 

Oleh karena itu legalisasi minuman keras oleh pemerintah dalam peraturan perundang-
undangan jelas bertentangan dengan norma agama. Ketentuan yang melegalisasi minuman 
beralkohol di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang telah Yang diganti dengan Perpres No. 74 Tahun 
2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Permendag No.20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengandalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan 
Penjualan Minuman Beralkohol.

Menurut Yusuf Qadhawi tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya di dalam tindakan 
menghentikan hukum-hukum Allah yang telah diwajibkan oleh nash-nash qath’i, karna itu tidak 
ada kemaslahatan yang sebenarnya di dalam legislasi minuman keras yang telah diharamkan, 
legislasi riba, legislasi pengumbaran nafsu yang telah diharamkan, penghapusan pajak yang 
telah diwajibkan, pelarangan poligami yang telah dibolehkan, legislasi prostitusi yang telah 
diharamkan, dan tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya di dalam persamaan antara anak laki-
laki dan anak perempuan di dalam warisan yang telah telah dilarang oleh nash-nash qath’i.

Dengan demikian diperlukan prinsip peraturan yang berorientasi pada akhlak sebagai 
pertimbangan dalam pemberantas minuman keras, dan prostitusi.
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Namun sangat disayangkan setelah Kepres No.3 Tahun 1997 tentang Pengendalian 
Minuman Beralkohol dibatlakan Mahkamak Agung (MA) pada tanggal 18 juni 2013 melalui 
nomor putusan 42.P/HUM/2013. Presiden SBY justru mengeluarkan perturan serupa melalui 
Perpres No. 74 Tahun 2013 yang kembali melegalisasi minuman beralkohol. Disinilah 
diperlukan prinsip konsistensi dalam peraturan perundang-undangan jika suatu norma hukum 
telah dibatalkan pengadilan maka tidak seharusnya diterbitkan peraturan yang sama. 

Karena itu, melalui 5 (lima) prinsip etis penyusunan peraturan perundang-undangan 
tersebut di atas, dalam pengaktualiasian nilai-nilai konstitusional (nilai-nilai Pancasila, nilai-
nilai agama, nilai budaya/adat istiadat, dan nilai-nilai kemanusiaan) dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, jika diterapkan secara konsisten, maka dapat dipastikan karakter produk 
peraturan perundang-undangang di Indonesia ke depan akan semakin modern, yaitu 
terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang kuat, religius dan moderen Sehingga tujuan Hukum 
Nasional dalam mewujudkan yang adil, makmur dan diridhoi oleh Allah Swt. akan terwujud.

Dengan adanya paradigma baru UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengakomodasi nilai-
nilai agama, budaya, adat Istiadat dan hak asasi manusia maka diperlukan adanya harmonisasi 
hukum dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan membangun pola hierarkis sistem norma 
perundangan yang terpadu, dimana nilai (nilai-nilai agama), asas, norma hukum dan prilaku 
hukum memiliki keterpaduan yang jelas dan sinergis. Nilai-nilai yang hendak di tegakkan 
peraturan hendaknya dapat terjabarkan secara jelas, tegas dan sistematis dalam asas dan 
rumusan norma dalam pasal-pasal peraturan. 

Serta diperlukannya lembaga validitasi peraturan teradap setiap rancangan peraturan 
perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai lain 
melalui suatu lembaga indevenden komite harmonisasi dan singkronisasi Hukum Nasional, baik 
di pusat maupun di daerah yang terdiri dari orang negarawan, akademisi, ulama, budayawan.

Relevansi Prinsip K3B2 dalam Membangun Hukum Modern Indonesia
Prinsip K3B2 jika dapat diakomodir dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undanga dengan sendirinya akan menata membangun perundang-
undangan yang berkualitas. Sebab secara hierarkis pembentukan norma jika secara konsisten 
melalui nilai Konstitusi, kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas dan seterusnya diturunkan ke 
norma dalam pasal-pasal peraturan maka menjadi kesatuan hukum kuat dalam membangun 
Hukum Nasional yang berkualitas.

Karena itu menurut penulis, perpaduan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma 
agama, budaya/adat istiadat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan norma hukum positif 
negara merupakan kolaborasi yang ideal dalam memperbaiki kualitas peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Karena itu tatanan agama, tatanan hukum positif negara, melalui 
integrasi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma adat dan etika sosial yang positif dapat dipadukan 
dengan hukum negara dalam pendekatan monoisme legal sistem.

Melalui prinsip monoisme legal system akan membangunsistem hukum yang kuat. di 
mana tatanan negara, agama dan etika sosial harus dapat bekerjasama dalam satu kesatuan 
integral dalam membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia yang Integratif artinya suatu 
sistem hukum yang dipandang relevan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan dunia 
global, dimana elemen-elemen sistem hukum nasional baik sistem hukum agama, sistem hukum 
adat dan sistem hukum produk negara (hukum positif) harus dapat bekerjasama, saling 
berpangku tangan dalam memberikan konstribusi positif dalam membangun Sistem Hukum 
Nasional yang kuat dan bermartabat seperti bagan di bawah Ini:

Bagan 1: Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang Integratif
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Melalui Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang Integratif tersebut di atas 
merupakan konsep hukum yang tepat untuk membangun sistem hukum modern Indonesia untuk 
mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang ada di Indonesia. 
Keberagaman tersebut merupakan suatu potensi yang jika diberdayakan secara berimbang dan 
integratif dalam satu sistem hukum nasional yang diharapkan dapat membangun hukum modern 
Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi konsep tersebut akan sangat strategis jika 
digunakan dalam mengahadapi era globalisasi dewasa ini untuk memfilter masuknya nilai-nilai 
asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan. 

Jika dihubungkan dengan prinsip snow ball (bola salju), maka sistem bola tersebut 
diibaratkan suatu sistem hukum yang terus berputar (the legal sistem that turning), bersinergi 
seperti bola salju yang terus berputar dan semakin lama semakin membesar. Bola sistem hukum 
nasional inilah yang diharapkan memuat 3 sub sistem di dalamnya terdapat sistem hukum 
agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara diharapkan akan saling bekerjasama dan 
terus bersinergi. Bila ketiga sistem hukum tersebut “dikawinkan” akan “melahirkan” bola 
sistem hukum nasional yang kuat dalam merobohkan setiap persoalan bangsa yang dihadapi.

Ke tiga sistem tersebut baik sistem hukum agama dan sistem hukum adat berkonstribusi 
dalam perumusan sistem hukum positif negara, demikian pula sistem hukum produk negara 
tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum adat dan sistem hukum agama dan begitu pula 
sebaliknya sistem hukum adat dan agama tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum 
agama. Ketiga sistem tersebut terlembaga secara formal dan balance dalam sistem hukum 
nasional. Artinya nilai-nilai hukum agama, nilai hukum adat yang bersifat universal terlembaga 
secara formal dan seimbang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dalam 
landasan, asas maupun dalam norma hukum, materi muatan perundang-undangan.

Dengan adanya prinsip K3B2 dan Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang 
Integratif Maka hukum nasional akan mampu memecahkan permasalahan hukum dewasa ini, 
dan lebih penting sistem hukum nasional akan tetap bertahan (surfive) dalam menghadapai 
berbagai tantangan dan permaslahan bangsa di era globalisasi dan pluralisme hukum yang 
semakin menglobal. 

KESIMPULAN
1) Berdasarkan hasil analisis di atas diperlukan suatu standar etika atau prinsip baru dalam 

penyusunan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat 
tidak bebas nilai dan dan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi 
sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip K3B2 yakni 
prinsip konstitusional, konsisten pada hierarkis, konsekuen, berkekhususan dan berorientasi 
pada kemaslahatan umat merupakan prinsip yang tepat dalam membangun iklim 
perundang-undangan Indonesia yang kondusif, sehat dan berkualitas sekaligus sebagai 
sarana modernisasi hukum Indonesia.

2) Melalui prinsip K3B2 dan Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang 
Integratifmaka hukum modern di Indonesia dapat terlaksana sebagai etika baru perundang-
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undangan sebagai (leitstern) bintang pemandu perumusan norma-norma dalam Peraturan 
perundang-undangan Indonesia.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pelaksanaan hak partisipasi masyarakat dalam 
pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku 
Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektifitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tipe 
penelitian normatif-empiris. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa data primer dan data 
sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, 
kuisioner, observasi, studi kepustakaan, dan studi 
dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pelaksanaan hak partisipasi masyarakat dalam 
pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku 
Tengah masih belum efektif. Hal ini ditandai dengan 
masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
keseluruhan tahapan pembentukan Peraturan Daerah 
baik sejak tahap ante legislative, legislative dan post 
legislative. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 
penting, yaitu: (a) Lemahnya inisiatif masyarakat 
untuk berpartisipasi; (b) Minimnya publikasi kegiatan 
legislasi daerah; dan (c) Lemahnya pengaturan 
tentang mekanisme yang menjamin hak partisipasi 
masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Hak Partisipasi, Pemerintahan Daerah, 
dan Peraturan Daerah

ABSTRACT

This research aims to analize the Implementation 
public participation Rights in the  Local legislations 
establishment at Kabupaten Maluku Tengah and the 
factors that influence the effectiveness of that 
implementation. The method which used in this 
research was empirical normative Research type. The 
data which used in this research is Data Primer and 
Data Secunder which have gotten by using interview, 
questioner, observation, lybrary research, and 
document study.the equals of this research showed 
that the implementation of public partisipation rights 
in the Local Legislation eshtablishment at Kabupaten 
Maluku Tengah doesn’t efective yet. This way 
indycated by how’s a little the participation of public 
at all of step Local Legislation Establishment start 
from ante legislative step, legislative step, and post 
legislative. This way was influented by some 
important factor, consist of : (a) the weakness of 
public iniciative of to participate, (b) the decreasess 
of Local Legislation publication, (c) the lowness of 
arrangement about the mekanism which guarantee 
the participation of public at Local 
LegislationRegulation Establishment.

Keywords: participation rights, local government, and 
local legislation

PENDAHULUAN
Partisipasi merupakan tanda bagi bekerjanya demokrasi, sebagaimana yang diisyaratkan 

oleh Robert  Dahl (Marijan, 2011), demikian pula menurut Shabbir Chemma dan Rondinelli 
(Huda, 2009) salah satu alasan dari rasionalitas desentralisasi adalah untuk memperluas 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Secara spesifik dengan mengacu pada 
pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick (2008) dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang 
otoriter karena mengabaikan partisipasi masyarakat akan melahirkan hukum yang represif, 
sebaliknya, kekuasaan yang demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat akan 
melahirkan hukum yang responsif.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dapat dicermati 
dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, di mana pada Bab XI Pasal 96 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Masyarakat berhak 
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan”.

Sinkron dengan hal tersebut, dalam pasal 139 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak 
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan 
rancangan Peraturan Daerah. Penjelasan Pasal 139 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa hak 
masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah. Dari bunyi pasal 53 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 dan pasal 
139 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa: (1) 
Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan 
Peraturan Daerah; (2) Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; 
dan (3) Hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun, pada tataran implementasinya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan 
Peraturan Daerah masih menjadi kebutuhan komplementer bahkan cenderung diabaikan. 
Banyaknya dijumpai Peraturan Daerah bermasalah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi 
maupun kabupaten/kota merupakan refleksi atas substansi yang diatur oleh Peraturan Daerah itu 
berlawanan dengan kepentingan umum.Setidak-tidaknya, dinilai membebani masyarakat, tidak 
aspiratif, dan tidak adil.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Dephukum HAM, 2010), telah tercatat 
sebanyak 1983 Peraturan Daerah yang dibatalkan dan masih terdapat ribuan Peraturan Daerah
yang direkomendasikan untuk dievaluasi dan/atau dibatalkan. Peraturan Daerah yang dibatalkan 
pada umumnya Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Sampai dengan bulan Juli 
2009 Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah dibatalkan sudah mencapai 1152 
Peraturan Daerah. Sedangkan, khusus Kabupaten Maluku Tengah terdapat 21  Peraturan Daerah
yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2005 sampai 2009.

Fenomena terpinggirkannya atau bahkan diabaikannya partisipasi masyarakat dalam 
proses pembentukan Peraturan Daerah tentu saja akan memberikan dampak menjalar (multiplier 
effect) yang buruk bagi kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara 
keseluruhan.

METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan  tipe penelitian normatif sosiologis atau penelitian hukum 

normatif-empiris. Penelitian menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data primer terdiri 
dari: (a) bahan hukum primer; dan (b) bahan hukum sekunder. Data primer dalam penelitian ini 
akan diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara secara mendalam.

Responden (kuisioner) dalam penelitian ini adalah para pelaku partisipasi masyarakat 
yang merupakan elemen-elemen  civil society meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi 
Dunia Usaha. Responden ditentukan  melalui cara purposive sampling dengan kriteria 
responden harus berkompeten. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Wawancara, Tabel dan Gambar
Tahap Ante Legislative

Dalam Proses penyusunan program legislasi daerah ini Badan Legislasi Daerah 
memegang peranan penting, terutama dalam mengkoordinasi penyusunan program legislasi 
daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Mengenai keberadaan 
Badan Legislasi DPRD KabupatenMaluku Tengah, menyatakan bahwa: “Saat ini dengan 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 kedudukan Badan Legislasi 
menjadi semakin kuat. Jika dulu badan semacam ini hadir dalam bentuk Panitia Legislasi yang 
bersifat ad hoc, maka sekarang sudah bersifat parmanen.Badan Legislasi DPRD memiliki fungsi 
strategis dalam merancang bangun program legislasi daerah untuk durasi 5 tahun”. (Wawancara, 
24 Mei 2014)

Dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah ini sebagaimana yang diakui 
oleh Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah bahwa program legislasi daerah merupakan pembicaraan dan kesepakatan dua pihak 
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dimana partisipasi masyarakat 
belum dilibatkan dalam proses ini. (Wawancara, 24 Mei 2014)
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Gambar 1. Teori Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis The three pillars of 
quality of legal product (Sumber: Achmad Ruslan, 2011)

Tabel 1. Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah
No Kategori Jawaban 

Responden
Jumlah

F (%)
1 Selalu 0 0
2 Sering 0 0
3 Kadang-Kadang 2 4
4 Tidak Pernah 48 96

Jumlah 50 100

(Diolah Dari Data Primer, 2014)

Tabel 2. Tanggapan Responden Tentang Partisipasi dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah
No Kategori Jawaban 

Responden
Jumlah

F (%)
1 Selalu 0 0
2 Sering 0 0
3 Kadang-Kadang 4 8
4 Tidak Pernah 46 92

Jumlah 50 100

(Diolah Dari Data Primer, 2014)

Tahap Legislative

Gambar 2. Tahapan Perkembangan Naskah Rancangan Peraturan Daerah

Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan 
Peraturan Daerah

No Kategori Jawaban 
Responden

Jumlah
F (%)

1 Sangat Tinggi 0 0

Naskah
Akademik

Naskah
Politik

Naskah
Hukum

Teori Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

The three pillars of quality of legal product

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Landasan 

pemikiran

-Filosofis

- Yuridis

-Sosiologis

- Politis

Kultur Hukum

-Kebiasaan

- Opini 
masyarakat

Perancangan:
-Penelitian/metode 
perundang-undangan
-Pengkajian
-Jaminan HAM
-Partisipasi Masyarakat
-Penyusunan Naskah 

Produk Peraturan Perundang-undangan yang 
berkarakter akomodatif
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2 Tinggi 0 0
3 Sedang 0 0
4 Rendah 50 100

Jumlah 50 100

(Diolah Dari Data Primer, 2014)

Dalam praktiknya diungkapkan oleh responden bahwa: Sesuaiperaturan tata tertib yang 
mengikat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
merupakan pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Sehingga 
masyarakat tidak dilibatkan (Wawancara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Kabupaten Maluku Tengah, 9 Juni 2014).

Dikatakan oleh Ketua LSM Aliansi Masyarakat Sipil (ALMASI) -Maluku Tengah bahwa 
(Wawancara, 10 Juni 2014): Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang selama ini 
dilakukan secara tertutup membuat berbagai aturan dalam Rancangan Peraturan daerah yang 
disepakati menjadi Peraturan Daerah tidaklah aspiratif, padahal jika pembahasan itu melibatkan 
para pemangku kepentingan maka jaminan kehendak rakyat akan lebih optimal. Yang terjadi 
saat ini Peraturan Daerah merupakan kompromi antara legislatif dan eksekutif semata.

Tahap Post Legislative

Tabel 4.Produk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Sejak Tahun 2009-2013 (Tidak termasuk 
Peraturan Daerah Tentang APBD maupun perubahannya)

No Tahun 
Diundangkan

Jumlah Peraturan 
Daerah (Perda)

Keterangan

1. 2009 17 Seluruhnya prakarsa Pemda
2. 2010 10 Seluruhnya Prakarsa Pemda
3. 2011 3 Seluruhnya Prakarsa Pemda
4. 2012 10 Seluruhnya Prakarsa Pemda
5. 2013 17 Seluruhnya Prakarsa Pemda

Total 57

(Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah, Diolah Penulis 2014)

PEMBAHASAN
Tahap Ante Legislative

Pada tahap perencanaan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah 
telah memperlihatkan karakternya yang elitis atau ortodoks dimana ruang publik telah dibatasi 
sejak awal dan pada saat yang sama peranan lembaga-lembaga pemerintahan daerah (Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah) sangan dominan dalam menentukan 
substansi Peraturan Daerah. Hal ini tercermin pula dalam tanggapan responden pada Tabel 1. 
Bahwa sebanyak 96 % responden menyatakan bahwa tidak pernah ikut serta dalam penyusunan 
program legislasi daerah maupun dalam Tabel 2 yang menjelaskan bahwa 92 % responden tidak 
pernah ikut serta dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah.

Tahap Legislative
Gambar 2. menunjukan bahwa secara sederhana tahapan perkembangan naskah 

rancangan Peraturan Daerah mulai dari naskah akademik kemudian berubah menjadi naskah 
politik ketika dibahas dpada tingkatan-tingkatan pembahasan di sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan menjadi naskah hukum ketika disepakati secara bersama oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah. 

Tabel 3. mengungkapkan bahwa pelembagaan aspirasi masyarakat dalam proses 
pembentukan Peraturan Daerah sangat memprihatinkan. Total responden (100 %) memberikan 
tanggapan penyerapan aspirasi yang rendah, begitu pula penjelasan dari responden Ketua LSM 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 Dayanto,E. Ollong; hal 318-324

322 Paper-AHS002- Pelaksanaan Hak Partisipasi …

Aliansi Masyarakat Sipil Maluku Tengah (Wawancara, 10 Juni 2014) yang menggarisbawahi 
tentang pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang dilakuakan secara tertutup menyebabkan 
Peraturan Daerah yang disepakati menjadi tidak aspiratif.

Tahap Post Legislative
Terbatasnya publikasi dan sosialisasi produk legislasi yang telah diresmikan dalam 

lembaran daerah menyebabkan tidak terlihatnya partisipasi masyarakat pada tahap ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Hak Partisipasi Dalam 
pembentukan Peraturan Daerah

Lemahnya Inisiatif Masyarakat untuk Berpartisipasi
Diungkapkan oleh Ketua LSM Aliansi Masyarakat Sipil (ALMASI) Kabupaten Maluku 

Tengah bahwa Masyarakat kita pada umumnya masih apatis dan tidak kritis dalam melihat 
proses-proses kebijakan di daerah.Ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengambil peran 
sebagai oposisi terhadap kebijakan pemerintah tetapi itu dilakukan secara sporadis, instan, tidak 
sistematis dan tidak berkelanjutan, terlebih dalam mengontrol dan mengkritisi proses-proses 
legislasi di daerah (Wawancara, 10 Juni 2014).

Masyarakat baik secara individu maupun yang menghimpun diri dalam kekuatan-
kekuatan otonom organisasi masyarakat sipil (civil society organization) masih didominasi oleh 
cara pandang konvensional dalam mengagregasi dan mengartikulasi kepentingannya.  Cara 
pandang konvensional yang dimaksud adalah model perjuangan yang mengedepankan cara-cara 
seperti unjuk rasa, pernyataan-pernyataan di media (media statement), dan sebagainya.

Hingga saat ini belum ada model partisipasi berupa advokasi yang dilakukan melalui 
forum-forum pembentukan kebijakan publik khususnya Peraturan Daerah, misalnya saja secara 
aktif mengikuti dan memantau setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah atau membuat 
perencanaan bahkan menawarkan konsep naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan 
Daerah tentang sektor/bidang urusan tertentu. Hal ini sesuai dengan penelusuran Peneliti 
terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah bahwa  belum 
ada satupun program legislasi daerah ataupun Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten 
Maluku Tengah yang berdasarkan sumbernya berasal dari inisiatif/usulan resmi masyarakat.

Minimnya Publikasi Kegiatan Legislasi Daerah
Ruang publik yang memungkinkan agar masyarakat secara mudah mendapatkan akses 

informasi ini dapat dilakukan dengan membuka website, media parlemen, brosur, pamflet,
papan pengumuman, dan media efektif lainnya.Akan tetapi, selain papan pengumuman sarana 
yang disebutkan di atas tidak dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah.Bahkan Papan Pengumuman yang terpajang di ruang masuk gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah saat penelitian ini dilakukan dalam 
keadaan kosong tanpa informasi (Observasi, 10 Juni 2014).

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sendiri telah memiliki website resmi, akan 
tetapi website tersebut masih bersifat umum karena kurang eksploratif dan sektoral. Informasi 
yang lebih detail tentang agenda-agenda pemerintah daerah khususnya tentang agenda 
pembentukan Peraturan Daerah tidak terinformasikan sama sekali (Lihat website resmi 
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah).Pembentukan Peraturan Daerah sejak perencanaan 
sampai dengan sosialisasi berlangsung di ruang tertutup tanpa publikasi.

Dengan demikian proses legislasi atau pembentukan peraturan daerah di Maluku Tengah 
lebih memperlihatkan karakternya yang elitis atau ortodoks daripada responsif. Padahal sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
bahwa merupakan: Hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, 
program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan 
suatu keputusan publik.

Lemahnya Pengaturan Tentang Mekanisme yang menjamin Hak Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
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Pada tataran pelaksanaan mekanisme partisipasi masyarakat terlihat bahwa partisipasi 
masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum dirumuskan secara 
fokus dan jelas. Makanisme partisipasi dalam Peraturan Tata Tertib ini masih bersifat terlampau 
umum sebagaimana yang tertuang dalam BAB XIX Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
RakyatDi Kabupaten Maluku Tengah. Olehnya tidak ada kejelasan gambaran tentang 
bagaimana dan dalam tingkatan apa masyarakat dapat berpartisipasi sehingga aspirasi-
aspirasinya diakomodir.

Pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah dalam Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang bersifat elitis tersebut 
diperparah pula oleh pandangan anggota DPRD yang belum menghayati pentingnya partisipasi 
masyarakat dalam agenda-agenda kedewanan secara optimal, termasuk dalam hal pembentukan 
Peraturan Daerah. Masih berkembang paradigma anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah 
yang memandang bahwa Tata Tertib merupakan pengaturan ekslusif bagi internal Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Wawancara, 24 Mei 2014), sehingga tidak perlu melibatkan 
partisipasi masyarakat di situ. Padahal, harus disadari bahwa segala hal yang diputuskan secara 
internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut akan memberikan dampak yang signifikan bagi 
nasib kehidupan publik atau masyarakat. Sehingga masyarakat sebagai sasaran kebijakan yang 
diputuskan nasibnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut sudah seharusnya 
diberikan ruang yang memadai untuk ikut serta menentukan nasibnya.

KESIMPULAN
Berdarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di 

Kabupaten Maluku Tengah masih belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan pembentukan Peraturan Daerah baik 
sejak tahap ante legislative, legislative dan post legislative. 

2) Belum efektifnya pelaksanaan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan 
Daerah di Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan pembentukan peraturan daerah 
yang berkarakter responsif tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: (a) 
Lemahnya inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi; (b) Minimnya publikasi kegiatan 
legislasi; dan (c) Lemahnya pengaturan tentang mekanisme yang menjamin hak partisipasi 
masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.
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PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM ADAPTASI 
PERUBAHAN IKLIM: STUDI PADA KOMUNITAS PEDESAAN NELAYAN 

DI PULAU AMBON MALUKU
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Institut Agama Islam Negeri Ambon
Email: bairbone1976@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengkaji (1) peran kelembagaan lokal dalam 
praktek adaptasi perubahan iklim pada 
komunitas nelayan, (2) mekanisme fungsi dari 
kelembagaan lokal tersebut, dan (3) dampak 
peran kelembagaan dalam praktek adaptasi 
nelayan. Penelitian dilakukan pada komunitas 
nelayan perikanan tangkap ikan tuna di negeri 
Asilulu, Pulau Ambon Maluku. Metode yang 
digunakan adalah metode kualitatif dan 
menggabungkan pendekatan etnografi dan studi 
kasus historis. Pengumpulan data primer 
menggunakan teknik pengamatan berperan serta 
(participant-observation), Focus Group 
Discussion dan wawancara mendalam. Data 
dianalisis menggunakan metode analisis data 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perubahan iklim menjadi tekanan terbaru 
terhadap sistem nafkah nelayan di lokasi 
penelitian. Tindakan adaptasi mengalami 
perubahan yang semula pada level rumah tangga 
menjadi strategi pada level komunitas yang 
difasilitasi oleh kelembagaan lokal, terutama 
pengumpul. Pengumpul merangkum dan 
mengatur seluruh sumberdaya dan seluruh 
alternatif adopsi teknologi untuk beradaptasi
terhadap perubahan iklim.

Kata Kunci : perubahan iklim, adaptasi, 
kelembagaan lokal, dukungan sosial

ABSTRACT

The study is conducted in order to analyze (1)
local institutional role in the practice of climate 
change adaptation in fishermen’s community, 
(2) the function mechanism of the local 
institution, and (3) the impact of local 
institution in the adaptation practice of 
fishermen. The research is conducted in tuna 
fishing fishermen’s community in Asilulu, 
Ambon Maluku Island. Qualitative method is 
used in this research with historical case study. 
Primary data collection is conducted using 
participant observation, focus group discussion 
and in-depth interview and literature study to 
support data validity. Qualitative data analysis 
method is used in analyzing data. Research 
result shows that climate change is the new 
pressure on the livelihood system of fishermen 
at the research location. Adaptation is 
conducted at community level and facilitated by 
local institution, especially collector. Collector 
institution is the social support source to 
strengthening adaptation capacity in the 
practice of climate adaptation.

Keywords: climate change, adaptation, local 
institution, social support

PENDAHULUAN
Peran lembaga-lembaga dalam berbagai skala, termasuk dalam konteks lokal, telah 

diterima secara luas dalam berbagai analisis adaptasi perubahan iklim. Sukses tidaknya sebuah 
adaptasi ditentukan oleh kapasitas adaptif masyarakat tersebut karena kapasitas adaptif adalah 
aspek yang menguatkan resiliensi sosial (Gupta et al. 2008). Kapasitas adaptif adalah 
karakteristik yang melekat pada lembaga-lembaga yang memberdayakan aktor sosial untuk 
menanggapi langkah-langkah pendek dan jangka panjang baik melalui tindakan yang 
direncanakan atau melalui memungkinkan dan mendorong tanggapan kreatif dari masyarakat 
baik ex ante dan ex post. Karakteristik-karakteristik tersebut meliputi (1) karakteristik institusi 
(aturan formal dan informal; norma dan keyakinan) yang memungkinkan masyarakat (individu, 
organisasi dan jaringan) untuk mengatasi perubahan iklim, dan (2) tingkat dimana lembaga-
lembaga tersebut memungkinkan dan mendorong aktor mengubah lembaga-lembaga untuk 
mengatasi perubahan iklim. Studi khusus yang berfokus pada tema-tema seperti konservasi air, 
pengembangan pertanian, mata pencaharian pedesaan, pengelolaan hutan  mengidentifikasi 
lembaga lokal sebagai kunci untuk adaptasi (Adger 2000; Droogers 2004; Naess et al. 2005 dan 
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Ziervogel & Calder 2003). Begitu pula studi Eakin (2005) di Meksiko dan Agrawal (2008) di 
Tanzania mengidentifikasi banyak praktek adaptasi iklim dengan dukungan kelembagaan di 
tingkat lokal, integrasi pasar dan hubungan kelembagaan di tingkat yang lebih tinggi. Kajian-
kajian tersebut secara umum mengidentifikasi bentuk lembaga lokal membentuk efek bahaya 
iklim dalam tiga hal penting: mereka menentukan bagaimana rumah tangga dipengaruhi oleh 
dampak iklim; mereka membentuk kemampuan rumah tangga untuk menanggapi dampak iklim 
dan mengejar praktek adaptasi yang berbeda, dan mereka memediasi aliran eksternal intervensi 
dalam konteks adaptasi. 

Studi ini, oleh karena itu, mengakui bahwa fokus kepada institusi yang bermain ditingkat 
lokal ataupun yang terkait dengannya merupakan sarana paling efektif untuk mengamati 
dinamika strategi adaptasi komunitas dalam konteks perubahan iklim. Sangat penting untuk 
memahami lebih baik peran lembaga dalam membentuk adaptasi, terutama peran lokal lokal, 
jika adaptasi terhadap perubahan iklim adalah untuk membantu kelompok-kelompok sosial 
yang paling rentan. Tidak hanya bagaimana lembaga-lembaga yang ada mempengaruhi 
bagaimana penduduk pedesaan merespons tantangan lingkungan hidup di masa lalu, lembaga 
juga menyediakan mekanisme mediasi mendasar yang akan menerjemahkan dampak intervensi 
eksternal untuk menfasilitasi adaptasi perubahan iklim. Pengaturan struktur kelembagaan untuk 
menghadapi risiko dan kepekaan terhadap bahaya iklim, menfasilitasi atau menghambat respon 
individu dan kolektif, dan bentuk hasil dari respon tersebut. Memahami bagaimana mereka 
berfungsi dalam kaitannya dengan iklim dan dampaknya karena itu merupakan komponen inti 
dalam merancang intervensi yang positif dapat mempengaruhi kapasitas adaptif dan praktek 
adaptasi bagi masyarakat miskin, khususnya nelayan di wilayah pesisir.

METODOLOGI
Penelitian dilakukan di desa Asilulu, sebuah desa adat (negeri) di kawasan pesisir utara 

Pulau Ambon, Maluku. Asilulu merupakan sentra nelayan ikan tuna tradisional terbesar dan 
tertua di Maluku. Metode yang digunakan adalah 'metode kasus historis’ sebuah metode studi 
sosiologi yang memadukan dua pendekatan yaitu sosiologi sejarah (sejarah struktural) dan 
sejarah sosiologis (sejarah prosesual) serta mengandaikan suatu kajian yang bersifat multi-
disiplin yang melibatkan disiplin ilmu-ilmu sosiologi, ekologi, antropologi, dan ekonomi. 
Metode ini merupakan penelitian kualitatif dibawah payung paradigma konstruktivisme, 
paradigma yang menekankan penelitian harus dilakukan di alam bebas secara sewajarnya untuk 
menangkap fenomena alam apa adanya dan secara menyeluruh tanpa campur tangan dan 
manipulasi peneliti (Denzin & Lincoln 2000). Pengumpulan data dilakukan dengan metode 
hermeunetik dan dialektika dalam waktu kurang lebih 2 tahun (April 2010 – Juni 2012), 
menggunakan teknik pengamatan berperan serta, focus group discussion, wawancara mendalam, 
dan studi pustaka. Informan dipilih secara purposive mewakili informasi sosial-politik-
ekonomi-ekologi komunitas dan proses perubahannya dari masa ke masa (10 tahun terakhir) 
serta keragaman karakteristik komunitas nelayan. 

Metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif yang terdiri atas 
dua tahapan. Pertama analisis data kualitatif yang merupakan hasil penelusuran terhadap 
pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antara berbagai ketegori data untuk 
membangun pemahaman konseptual tentang realitas berdasarkan temuan data empirik. Meliputi 
analisis terhadap data yang dihasilkan dari pengamatan langsung secara berpartisipasi, FGD dan 
wawancara mendalam saat penelitian – studi riwayat hidup. Juga analisis terhadap data yang 
merupakan data sejarah dan teks-teks tentang kejadian masa lampau maupun kontemporer 
berkaitan dengan gejala sosial yang diteliti. Kedua, merupakan pengkategorian data yang 
dilakukan sesuai dengan rumusan pertanyaan yang diajukan untuk mempermudah interpretasi, 
seleksi dan penjelasan dalam bentuk deskripsi analisis.

HASIL
Deskripsi Lokasi

Asilulu adalah sebuah negeri (istilah lokal untuk desa di Provinsi Maluku) yang berada di 
pesisir utara Pulau Ambon pada posisi geografis 03°39'50" - 03°42'07,6" BT dan 127°54'00" -
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127°56'08,5" LS dengan total luas wilayah 19 km2. Secara administratif, merupakan wilayah 
kec. Leihitu kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Secara umum topografi wilayah ini berupa 
daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut, 
sedangkan wilayah permukaan penduduk terdapat wilayah pesisir pantai dengan ketinggian 0 
sampai dengan 90 meter di atas permukaan laut. Bentuk relief Asilulu memanjang dan berbukit, 
umumnya memiliki pantai dengan substrat berbatu. Desa Asilulu memiliki 3 wilayah petuanan 
(istilah lokal untuk dusun) yakni petuanan Batu Lubang, petuanan Kasuari Lauma (Tanjung 
Sial) dan petuanan Pulau Tiga, dan 4 unit pemukiman penduduk setingkat dusun yang disebut 
Wik dalam wilayah negeri yaitu Wik 1, Wik 2, Wik 3, dan Wik 4.

Pada tahun 2012, penduduk desa Asilulu berjumlah 6.058 jiwa, seluruhnya beragama 
Islam. Berdasarkan suku atau etnis, terdapat beberapa suku yang bermukim di negeri ini yaitu 
suku asli Ambon (Asilulu) dan suku pendatang yang terdiri dari suku Buton, Bugis dan Jawa. 
Suku Buton adalah pendatang dengan jumlah terbanyak yang tinggal secara ekslusif di seluruh 
petuanan. Penduduk asli tinggal di WIK-WIK di negeri Asilulu, terdapat dari 3 soa yaitu Soa
Ely (terdiri dari marga Ely, Ely Lumahika, Ely Ribas, Talanggena, Henauluw, Ralalatu, 
Lumaela, Nurlily, Layn dan marga Mamang), Soa Kalauw (terdiri dari marga Kalauw, Awan, 
Madero, dan Sanduan), dan Soa Maku (terdiri dari Mahulauw, Mahulete, Elyan, Suneth dan 
Paisuly). Penduduk asli mempersepsikan diri sebagai orang negeri, berbeda dengan pendatang 
yang disebut ‘orang dagang’.

Desa Asilulu merupakan desa adat yang disebut dengan istilah negeri. Sebagai desa adat, 
asilulu memiliki karakteristik khusus sebagaimana desa-desa adat di Maluku sebagai berikut. 
Pertama, memiliki kawasan hak eksklusif yang disebut petuanan negeri, terdiri atas petuanan 
darat dan petuanan laut. Petuanan darat merupakan suatu kawasan pertanian yang disebut 
dusun, yaitu suatu kawasan pertanian-kehutanan yang khas di Maluku dimana terdapat 
diversifikasi tanaman dan usaha berupa hutan, tanaman tahunan, tanaman pangan dan tanaman 
hortikultura serta ternak. Sedangkan petuanan laut adalah suatu kawasan perairan di depan desa 
atau yang masih merupakan teritorial desa biasanya berupa perairan dangkal, atol, teluk atau 
selat (Nikijuluw 2002). Di Asilulu, hak eksklusif ini dialihkan kepada orang Buton dengan 
perjanjian menggunakan teknologi yang serupa dengan yang digunakan oleh masyarakat 
setempat yaitu dimana alat tersebut tidak merusak lingkungan dan sumberdaya alam serta 
membayar sejumlah uang tertentu sebagai ganti hak yang telah diberikan kepada pemerintah 
negeri. Kedua, memiliki hubungan, tradisi dan kelembagaan adat dipercaya diwariskan oleh 
nenek moyang mereka secara turun temurun, dan efektif mengatur tata kehidupan masyarakat 
sejak dulu kala sampai saat ini. Hubungan dan tradisi itu adalah pela dan gandong, masohi, 
badati, maano, dan makan pasuri.Ketiga, memiliki hubungan yang tak terpisahkan antara 
manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan melalui sistem perlindungan alam yang 
disebut sasi yaitu simbol-simbol khusus sebagai tanda larangan untuk mengambil sesuatu yang 
berkaitan dengan sumber-sumber daya alam baik darat maupun laut. Penanggung jawab 
tertinggi atas seluruh hubungan dan kelembagaan tradisional itu berada di tangan raja dan secara 
operasional, pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Soa. Raja sebagai pemimpin 
masyarakat bersikap tegas dalam memberi hukuman dan sanksi terhadap warga masyarakat 
yang tidak mematuhi aturan pemerintah negeri. Oleh karena ketegasan dan kewibawaan Raja, 
maka semua warga masyarakat tanpa memandang bulu, semuanya tunduk dan patuh terhadap 
segala perintah Raja (Pical 2007). Itulah yang dapat dilihat dari peranan Raja dan staf 
pemerintah negeri dalam melaksanakan pembangunan.

Pengumpul: Kelembagaan Baru Nelayan Perikanan Tangkap 
Nelayan di Asilulu bekerja secara berkelompok. Dalam hal ini, terdapat dua kelompok 

dalam organisasi kerja nelayan dalam sistem produksinya. Pertama, kelompok aktivitas 
penangkapan yang terdiri dari dua orang. Satu orang perposisi sebagai nelayan inti (disebut 
tanase) dan yang lainnya sebagai nelayan pembantu (disebut helper). Nelayan biasanya lebih 
senior berdasarkan pengalaman melaut dan usia dan pemilik moda produksi. Pemilihan helper 
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oleh nelayan utama berdasarkan hubungan keluarga, biasanya saudara kandung atau ipar. 
Kedua, kelompok nelayan yang berada di bawah pimpinan seorang pedagang pengumpul. 
Kelompok kedua ini terbentuk dengan latar belakang yang lebih kompleks yakni kesamaan mata 
pencaharian perikanan tangkap komoditas ikan tuna tetapi pada dasarnya kebanyakan kelompok 
yang ada juga didasari atas hubungan kekerabatan. Pada prakteknya, kelompok pertama 
merupakan bagian dari kelompok kedua, ia merupakan unit yang lebih spesifik dari kelompok 
nelayan. 

Pada perkembangan terakhir, muncul kelompok produksi yang yang relatif baru yakni 
kelompok penangkapan. Pembentukan kelompok ini tampaknya merupakan bagian dari adaptasi 
nelayan terhadap cuaca yang semakin ekstrim dan tidak menentu, fishing ground yang sudah 
semakin bergeser ke tengah laut dan pola laku ikan yang juga sudah berubah. Fungsinya adalah 
untuk menyatukan pengetahuan dalam memprediksi perubahan-perubahan yang terjadi dan 
saling menyelamatkan ketika terjadi bencana di tengah laut. Kelompok penangkapan ini 
biasanya terdiri atas 4 sampai 5 kelompok aktivitas penangkapan pertama yang melakukan 
kegiatan penangkapan secara bersama-sama. Tetapi sesungguhnya kelompok ini tidak benar-
benar berbeda karena kelompok-kelompok aktivitas penangkapan yang membentuknya juga 
biasanya merupakan anggota dari satu kelompok nelayan yang sama, kecuali terdapat hubungan 
lain yang lebih dekat seperti hubungan bapak dengan anak atau saudara kandung.

Studi ini secara khusus akan mengkaji kelembagaan pengumpul dalam perannya 
menfasilitasi nelayan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Lembaga pengumpul yang 
dimaksud dalam studi ini adalah sebuah kelompok usaha perikanan yang terdiri atas alat-alat 
produksi dan orang-orang yang berkumpul dengan tujuan yang sama yakni menjadikan usaha 
penangkapan tuna sebagai mata pencaharian. Kombinasi satu alat produksi dan nelayan dalam 
satu unit penangkapan oleh masyarakat setempat disebut armada. Sehingga pengumpul adalah 
orang yang memiliki banyak armada disamping memiliki sarana perikanan lain yang 
mendukung usahanya sebagai pedagang perantara (pengumpul) yang menjadi distributor 
pertama dan tempat pengolahan akhir dari hasil produksi perikanan nelayan. Pada prakteknya, 
seorang pengumpul memiliki posisi dan peran yang sangat kompleks dalam struktur sosial 
nelayan antara lain sebagai penyandang dana bagi nelayan, menjadi ketua dari satu kelompok 
nelayan, tokoh masyarakat yang disegani, dan menjadi patron yang sangat berpengaruh terhadap 
tindakan dan perilaku sosial nelayan. Pada keadaan darurat, misalnya ada nelayan yang hilang, 
pengumpul menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk mencari dan menemukan 
nelayan tersebut dengan cara mencari sebanyak mungkin informasi melalui jaringan yang 
dimiliki dan mengerahkan seluruh armadanya untuk melakukan pencarian.

Terdapat tidak kurang dari 13 pengumpul yang ada di Asilulu saat ini, semuanya adalah 
penduduk asli. Setiap pengumpul memiliki jumlah unit sarana tangkap yang bervariasi, jumlah
terbanyak mencapai 62 armada dan yang paling sedikit 11 armada. Kepemilikan itu adalah 
kepemilikan pribadi dari pengumpul, di luar dari perahu yang dimiliki sendiri oleh nelayan yang 
juga berafiliasi ke pengumpul. 

Hubungan antara pengumpul dengan nelayan terdiri atas 4 pola. Pertama, pengumpul 
memiliki seluruh sarana produksi yang terdiri dari perahu, mesin tempel, dan box pengawetan. 
Di sini nelayan adalah pekerja belaka dengan sistem bagi hasil yang disepakati sebelumnya. 
Umumnya sistem perhitungannya adalah 50 : 50 setelah terlebih dahulu dikeluarkan seluruh 
biaya operasional. Kedua, pengumpul menjual sarana produksi kepada nelayan dengan sistem 
kredit. Pembayaran dipotong dari hasil produksi nelayan. Ketiga, pengumpul hanya sebagai 
pembeli tangan pertama. Setiap nelayan harus menjual hasil produksinya hanya kepada satu 
pengumpul tertentu saja. Keempat, pengumpul sebagai ketua kelompok nelayan. Seorang 
nelayan sebagai anggota kelompok terikat sangat kuat pada seorang pengumpul. Selain karena 
alasan pada poin pertama atau kedua di atas, dan harus menjual ke pengumpul. Juga pada 
aktivitas produksi selalu di bawah kordinasi dari ketua kelompok yakni pengumpul. 

Lembaga Pengumpul sebagai Kelompok Produksi
Setiap pengumpul, selain memiliki armada penangkapan juga memiliki sarana 

pengolahan ikan pasca tangkap yang disebut cold storage dan mempekerjakan karyawan yang 
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mengolah ikan tuna dalam bentuk difflet/loin untuk selanjutnya dijual kepada pembeli pada 
level di atasnya. Apa yang disebut cold storage pada dasarnya adalah tempat pendaratan, 
penimbangan, transaksi jual beli, pengolahan, pengepakan, dan penyimpanan ikan sementara 
sekaligus. Karena itu, cold storage umumnya dibangun dengan model rumah panggung yang 
sebagian menjorok ke bibir pantai. Beberapa tempat penimbangan sudah berupa bangunan 
permanen yang tersambung dengan rumah pedagang pengumpul dengan alasan memudahkan 
kontrol penanganan dan pemasarannya. Dengan demikian cold storage adalah infrastruktur 
utama dalam mendukung usaha penangkapan tuna di negeri Asilululu dan ini pulalah salah satu 
yang membuat pengumpul begitu penting artinya bagi industri perikanan di Asilulu. 

Pada kondisi cuaca ekstrim dan relatif tidak bisa diprediksi sebagaimana dirasakan oleh 
nelayan dalam 10 tahun terakhir, pengumpul adalah penyandang dana bagi operasi penangkapan 
nelayan. Peran pengumpul dalam hal ini menjadi bertambah penting dan sangat vital pada saat 
nelayan harus melakukan strategi mengejar musim di perairan yang jauh, di mana mereka harus 
menetap sementara di di pulau terdekat dari fishing ground. Berpindah-pindahnya wilayah 
penangkapan ikan merupakan strategi adaptasi nelayan untuk mengatasi kondisi laut yang 
beresiko, ketidakpastian, dan perebutan wilayah penangkapan. Kendala yang dihadapi nelayan 
pada strategi mengejar musim selain biaya produksi yang membengkak, juga pengawetan dan 
distribusi ikan agar tidak busuk. Di sinilah peran pengumpul menjamin keberlajutan perikanan 
tangkap dengan menyediakan kapal transport yang melayani distribusi pasokan bahan bakar dan 
es untuk pengawetan sementara di laut, dan mengambil hasil tangkapan untuk diolah lebih 
lanjut di Asilulu. Beberapa kondisi mengharuskan pengumpul mendirikan cold storage
sementara di pulau terdekat seperti di Pulau Buru dan Pulau Ambalau dan menjual hasil 
produksi nelayan ke Sulawesi Tenggara atau pulau besar terdekat lainnya. 

Pengumpul sebagai Lembaga Pemasaran
Pemasaran hasil tangkap nelayan tangkap tuna di Negeri Asilulu sangat terbatas. Pada 

umumnya alur distribusi pemasaran hasil tangkapan nelayan tuna di Negeri Asilulu dapat dilihat 
pada Gambar 1. Proses pemasaran hasil produksi yang terjadi menunjukkan nelayan hanya 
menjual kepada pedagang pengumpul lokal. Sedangkan pedagang pengumpul lokal memiliki 
dua jalur pemasaran yaitu melalui pedagang pengumpul pemilik cold storage/ perusahaan 
perikanan di Ambon atau langsung dipasarkan ke perusahaan di luar Ambon, umumnya ke Jawa 
dan Bali.

Gambar  1.Alur Distribusi Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan Tuna di Negeri Asilulu

Hasil studi menunjukkan bahwa harga jual hasil tangkapan di tingkat nelayan berkisar 
antara Rp.15.000,- Rp. 48.000,- tergantung pada harga beli dari pedagang pengumpul atau 
pemimpin kelompok nelayan tersebut. Sedangkan harga jual pada pedagang peangumpul 
berkisar antara Rp.35.000,- sampai dengan Rp. 51.000,- tergantung harga beli dari pedagang 
pengumpul besar atau perusahaan yang biasanya menentukan standar harga sesuai dengan 
kualitas loin ikan tuna yang dihasilkan. Perbandingan harga jual di tingkat nelayan dan 
pedagang pengumpul pada umumnya berbeda dengan fluktuasi harga jual yang cukup jauh. 
Tampaknya perbedaan harga jual antara nelayan dan pedagang pengumpul hasil yang sangat 
jauh disebabkan karena akses nelayan yang terbatas pada pasar dan skenario penentuan harga 
yang dimonopoli oleh pedagang pengumpul. Ini berarti bahwa sesungguhnya terjadi 
ketidakadilan dalam penentuann harga jual pada mekanisme pasar lokal. Selisih harga itu belum 
termasuk perbedaan harga antar pengumpul lokal sendiri. Tidak jarang terjadi selisih harga 
pembelian yang cukup tinggi (berkisar pada Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- perkilo) pada pengumpul 
yang berbeda
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Selisih harga itu bukannya tidak diketahui oleh nelayan. Nelayan merasa hal tersebut 
sudah wajar mengingat banyaknya budi yang telah ditanam oleh ppengumpul kepada mereka 
serta besarnya jaminan yang disiapkann oleh pengumpul kepada nelayan dan keluarganya pada 
saat terjadi krisis. Tidak ada nelayan yang secara terang-terangan melakukan ‘pengkhianatan’ 
kepada pengumpulnya kecuali melaporkannnya terlebih dahulu. Tindakan “terberani” yang 
ditempuh sebagai protes atas mekanisme pasar yang menekan dan diskriminatif seperti itu 
hanyalah sesekali menjual secara sembunyi-sembunyi dengan jumlah yang tidak banyak kepada 
pengumpul lain yang disebut “kambulaku”. 

Pengumpul sebagai Sumber Jaringan Informasi Cuaca dan Musim Ikan 
Pada situasi ekstrim seperti intensitas badai yang semakin tinggi, pola ruaya ikan yang 

susah diperkirakan serta semakin jauh seperti yang terjadi akhir-akhir ini, modal yang 
dibutuhkan nelayan untuk tetap berproduksi semakin mahal dan juga semakin kompleks. Pada 
kondisi seperti itu, pemanfaatan wilayah laut sebagai penghasil sumberdaya perikanan tangkap 
tidak hanya membutuhkan kemampuan nelayan serta armada yang digunakan untuk 
memperoleh tangkapan. Lebih daripada itu diperlukan pertimbangan banyak faktor yang 
menentukan waktu-waktu yang tepat dandi perairan mana untuk melaut. Apalgi dalam 10 tahun 
terakhir di mana nelayan mengaku pengetahuan iklim dan kalender musim yang selama ini 
mereka pedomani sudah sering tidak tepat lagi. Diperlukan jaringan informasi yang akurat 
tentang cuaca/iklim dan lokasi fishing ground pada skala wilayah yang lebih luas dengan 
ketepatan perkiraan yang relatif pasti. Pada kondisi seperti itu, pengumpul tampil sebagai 
sumber informasi tentang cuaca dan musim ikan yang dipercaya oleh nelayan. 

Setiap pengumpul biasanya memiliki kelompok nelayan di setiap pulau di Maluku, 
khususnya pulau-pulau yang menjadi sentra nelayan ikan tuna. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi via telepon seluler yang sudah menjangkau sampai ke pelosok di 
Maluku, memudahkan pengumpul memperoleh informasi dari pulau-pulau yang jauh dari 
Asilulu tentang musim ikan dan posisi fishing ground.

Pengumpul sebagai Mediator Intervensi Eksternal 
Dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, nelayan telah melakukan beberapa 

perubahan teknologi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kondisi laut dan pola ikan 
buruan. Pada tahun 1990-an nelayan beralih menggunakan perahu fiber yang disebut bodi 
dengan mesin 15-40 PK. Sebelumnya nelayan masih menggunakan perahu tradisional yang 
disebut semang. Karakteristik bodi yang ramping, ringan dan kuat cocok untuk mengejar 
pergerakan ruaya ikan tuna, melaut sampai ke laut dalam dan menghindari badai dengan lebih 
cepat. Selang waktu yang tidak terlalu lama, nelayan juga beralih dari menjual ikan dalam 
bentuk utuh kepada bentuk difflet/loin. Perubahan ini juga mengubah orientasi pasar dari pasar 
lokal ke pasar ekspor. Sejak itu, nelayan Asilulu menjadi nelayan spesialis tuna sampai 
sekarang. Seluruh perubahan tersebut melibatkan pengumpul sebagai agen of change. 

Selanjutnya, setelah perikanan tuna berkembang pesat di Asilulu dan mulai mengundang 
perhatian pemerintah, pengumpul tampil sebagai wakil nelayan dalam berhubungan dengan 
pemerintah. Peran mediator juga dapat dilihat pada sistem pemasaran. Seperti yang sudah 
digambarkan sebelumnya, dalam sistem pemasaran ikan tuna di Asilulu, nelayan pengumpul 
berperan sebagai pedagang perantara atau distributor yang menghubungkan antara nelayan 
sebagai produsen dengan pedagang dari luar sebagai pembeli. Umumnya pembeli adalah 
pengusaha keturunan Cina dan beberapa pengumpul berhubungan dengan pengusaha dari 
Jakarta. Pada kenyataannya, pengusaha tidak pernah berhubungan secara langsung dengan 
nelayan, sehingga semua informasi dan introduksi teknologi baru untuk meningkatkan mutu 
disalurkan melalui pengumpul.

Lembaga Pengumpul dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Tidak hanya strategi produksi (ekonomi) yang dilakukan oleh rumahtangga nelayan 

dalam upaya mereka menghadapi tekanan sosial ekonomi, dan dalam konteks studi ini, tekanan 
perubahan iklim, tetapi juga menggunakan strategi non-produksi yaitu dengan memanfaatkan 
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aspek sosial (modal sosial) yang ada dalam lingkungan mereka. Berbagai bentuk aturan main 
baik yang bersifat formal maupun informal yang mengatur hubungan antara masyarakat nelayan 
dapat dijumpai di desa pantai di seluruh Indonesia. Dari bentuk tersebut ada 4 sistem 
kelembagaan yang sering ditemui yakni; (1) kelembagaan bagi hasil, (2) kelembagaan hubungan 
kerja, (3) kelembagaan pemasaran dan (4) kelembagaan perkreditan. Fakta menunjukkan bahwa 
keempat kelembagaan ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pada umumnya 
masyarakat nelayan sering terlibat dalam hubungan ganda. Scott (1994) menyatakan bahwa 
masyarakat nelayan mempunyai hubungan paternalistik yang telah berlangsung sejak zaman 
dahulu. Seseorang menjadi pengikuti (client) dari lapisan atasnya dan sekaligus menjadi 
pemimpin (patron) lapisan bawahnya. Sebagai patron adalah orang yang berada dalam posisi 
membantu client.

Pengumpul adalah patron yang multi-peran dalam konteks ini; sebagai penyandang 
modal, sebagai pedagang yang siap membeli hasil tangkapan nelayan, sebagai ketua kelompok, 
dan sebagai orang tua (bapak) yang mengayomi dan menuntun nelayan melewati krisis. 
Pengalaman, pengetahuan dan jaringan yang dimiliki oleh pedagang pengumpul yang melebihi 
pengalaman, pengetahuan dan jaringan kebanyakan nelayan membuat posisi pedagang 
pengumpul menjadi semakin kuat. Semua intervensi eksternal yang masuk ke Negeri Asilulu 
untuk memberdayakan nelayan penangkap Tuna baik itu dari jalur pemerintah melalui jalur 
formal maupun intervensi pengetahuan baru dan juga informasi fluktuasi harga dari pasar, 
melewati mereka terlebih dahulu. Tidak heran, misalnya, bantuan pengadaan peralatan tangkap 
kepada nelayan, oleh pedagang pengumpul disiasati menjadi “seperti” bantuan dari pedagang 
pengumpul kepada nelayan. Akibatnya, armada nelayan baru yang terbentuk akhirnya berafiliasi 
lagi kepada pedagang pengumpul, bukannya menjadi nelayan yang bebas.

Sebagai bentuk hubungan sosial yang berfungsi sebagai jaringan, ada beberapa alasan 
yang bisa menjelaskan mengapa nelayan sangat loyal kepada pengumpulnya yang pada 
akhirnya memperkuat eksistensi kelembagaan pengumpul itu sendiri. Pertama,nelayan pada 
umumnya belum menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil tangkapan dalam bentuk tabungan 
sehingga kebutuhan untuk membiayai operasional melaut selalu terpaksa ditutupi dengan cara 
mengutang. Akibatnya nelayan merasa terbebani untuk melakukan tindakan yang tidak disetujui 
oleh pengumpul, dab terus menjaga kepercayaan pengumpul untuk menjamin kepercayaan 
pengumpul juga kepadanya. Kedua,pada banyak kondisi ekologis, musim panen atau paceklik, 
pedagang pengumpul tampil sebagai “Dewa Penolong” yang selalu ada untuk nelayan. Ini 
adalah modal sosial yang terbesar yang dimiliki oleh nelayan, bahkan juga oleh pedagang 
pengumpul. Latar belakang pedagang pengumpul yang dulunya juga adalah nelayan semakin 
menguatkan jaringan sosial yang terbentuk itu. Nelayan memahami bahwa loyalitas adalah 
syarat menjaga jaringan itu tetap terbangun kuat dan sepanjang jaringan itu bekerja maka akan 
selalu ada jaminan cadangan sosial bagi rumah tangga mereka bahkan pada saat krisis yang 
diluar perkiraan mereka sekalipun. Ketiga, kelembagaan pengumpul selain terbentuk karena 
alasan ekonomi, ia juga terbentuk karena alasan kekerabatan/kekeluargaan. Tipikal masayarakat 
desa Maluku adalah tipe komunitas dengan ikatan kekerabatan yang sangat kuat sehingga 
hubungan sosial yang ada biasanya umumnya didasarkan atas konsep kedekatan keluargadan 
kerjasama yang saling menjaga dan bukan didasarkan pada adanya kebutuhan dan dilandasi 
motivasi ekonomi yang saling menguntungkan. Keempat, keberadaan pengumpul dirasakan 
bermanfaat bagi nelayan dalam arti selama ini dalam hubungan itu mereka merasa tidak 
dirugikan, walupun tidak dapat disangkal bahwa kondisi hubungan seperti ini terkadang 
menjadi tidak seimbang ketika nelayan diperlakukan tidak sebanding dengan korbanan yang 
mereka berikan dalam usaha penangkapan tersebut.

Pada sisi yang lain, sisi positif, keberadaan pedagang pengumpul dan institusi patron-
klien yang terbentuk karenanya, menentukan dampak perubahan iklim terhadap masyarakat 
nelayan di Asilulu. Pada saat modal melaut tidak lagi mencukupi karena perolehan hasil dari 
melaut tidak cukup untuk membiayai trip berikutnya, pedagang pengumpul menjadi penyelamat 
yang mempertahankan nelayan tetap melaut. Pada fase ini, dampak perubahan iklim masih bisa 
ditolerir oleh nelayan dengan strategi mengejar musim, dengan sokongan modal dan dukungan 
“pasar bergerak” yang mengikuti lokasi penangkapan nelayan. Persoalan mendasar yang 
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dihadapi oleh nelayan memang adalah bagaimana mengelola sumberdaya ekonomi yang 
dimiliki secara efektif dan efisien sehingga mereka bisa bertahan hidup dan bekerja. Ketika 
menghadapi kesulitan ekonomi atau kebutuhan lain yang mendesak nelayan kecil harus 
memobilisasi seluruh jaringan sosial yang dimilikinya untuk memperoleh sumberdaya yang 
diharapkan (Kusnadi 2002). Jaringan sosial demikian menurut Kusnadi merupakan hubungan-
hubungan sosial timbal-balik yang berbasis ikatan kekerabatan, ketetanggaan dan pertemanan. 
Jaringan sosial merupakan potensi sosial-budaya yang bersifat alamiah dan mudah 
didayagunakan, melalui jaringan tersebut seseorang akan mudah memperoleh akses sumberdaya 
(uang, barang, dan jasa) lewat pertukaran timbal balik di antara anggota-anggotanya.

KESIMPULAN
Penelitian ini menguatkan tesis Gupta et al.(2008) bahwa sukses tidaknya sebuah adaptasi 

ditentukan oleh kapasitas adaptif suatu masyarakat. Kapasitas adaptif adalah karakteristik yang 
melekat pada lembaga-lembaga yang memberdayakan aktor sosial untuk menanggapi langkah-
langkah pendek dan jangka panjang baik melalui tindakan yang direncanakan atau melalui 
memungkinkan dan mendorong tanggapan kreatif dari masyarakat baik ex ante dan ex post. 
Lembaga pengumpul berfungsi sebagai sumber dukungan sosial nelayan. Dukungan sosial 
merupakan tindakan alamiah sebagai sumberdaya lingkungan yang secara erat berkaitan dengan 
interaksi sosial. Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh nelayan ketika mereka mengalami 
krisis seperti krisis mata pencaharian sebagai dampak dari perubahan iklim. 

Setidaknya terdapat dua dukungan sosial yang diperoleh oleh nelayan dari pengumpul. 
Pertama, dukungan instrumen. Dukungan ini diberikan oleh pedagang pengumpul dalam bentuk 
instrumen bantuan langsung bantuan kredit kepemilikan alat tangkap dan bantuan pinjaman 
biaya operasional penangkapan. Tidak jarang bahkan pada kondisi musim paceklik yang 
berkepanjangan, beberapa nelayan memperoleh bantuan pinjaman untuk kebutuhan 
rumahtangga sehari-hari. Kedua, dukungan informasi. Dukungan ini terutama berasal dari 
jaringan pengumpul di daerah lain berupa informasi fishing ground, musim panen ikan, jenis 
umpan yang sedang disukai ikan, informasi cuaca dan badai serta informasi lainnya yang terkait 
dengan sistem nafkah nelayan. Biasanya seluruh informasi yang dibutuhkan oleh nelayan 
tentang sistem nafkah mereka ada pada pedagang pengumpul. Itulah juga mungkin yang 
menjadi salah satu alasan mengapa setiap nelayan yang akan melaut harus seizin dari 
pengumpul tempatnya berafiliasi. 

Perubahan iklim adalah tekanan terbaru dan jika tidak ada pelambatan apalagi berhenti 
dari skenario perubahan iklim sebagaimana banyak diprediksi oleh berbagai studi, maka 
strategi nafkah sebagai tindakan adaptasi tidak lagi cukup pada level rumah tangga, melainkan 
diperlukan strategi pada skala yang luas, melibatkan aktor dan rumah tangga yang lebih banyak 
dan difasilitasi oleh kelembagaan lokal yang bisa merangkum seluruh sumberdaya dan seluruh 
alternatif adopsi teknologi untuk beradaptasi. Dengan kata lain, dalam konteks perubahan 
iklim, adatasi pada level komunitas lebih baik daripada adaptasi pada level rumah tangga, 
apalagi pada level individu. Dampak perubahan iklim pada “lahan penghidupan” nelayan 
berupa intensitas badai yang lebih sering dan berarti resiko bahaya yang lebih besar bisa 
disiasati dengan melakukan operasi/pekerjaan secara berkelompok untuk menyatukan 
pengetahuan dan memaksimalkan bantuan ketika menghadapi ancaman di tengah laut. Dalam 
hal ini dibutuhkan kerja sama dan saling percaya antar sesama nelayan serta keterbukaan untuk 
saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. Kerjasama dan keterbukaan, pada kasus di 
Asilulu, hanya mungkin terjadi apabila ada tokoh yang bisa menjadi pemimpin yang dihormati 
dan terpercaya, yang disediakan oleh kelembagaan lokal.
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ABSTRAK 

Tulisan ini membahas tentang peran Pemerintah 
DaerahMaluku Tengah dalam perlindungan 
hukum Indikasi Geografis Pala Banda sebagai 
upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa Pala Banda saat ini tengah 
diperjuangkan untuk mendapatkan perlindungan 
Hukum IG, namun dalam pelaksanaannya 
Pemerintah DaerahMaluku Tengah tidak 
memiliki kontribusi yang berarti karena 
kontribusi tersebut dominannya ada pada 
Pemerintah Propinsi. Faktor penyebab sampai 
saat ini Pala Banda belum didaftarkan adalah 
menyangkut strukur hukum ( legal structure) 
dari Pemerintah DaerahMaluku Tengahyaitu 
masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
memahami tentang HKI khususnya IG di antara 
dinas-dinas terkait belum memadai, yang  
menyebabkan perannya sebagai Pemerintah 
Daerah belum dioptimalkan di samping faktor-
faktor lain seperti masalah anggaran, serta 
lemahnya sistem koordinasi. Selain itu masalah 
Kultur hukum ( legal culture) dari masyarakat 
sebagai imbas dari kurangnya sosialisasi, 
bimbingan teknis atau kegiatan lain yang 
berkaitan dengan IG, menyebabkan kurangnya 
kepedulian tentang pentingnya perlindungan 
hukum IG Pala Banda.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, 
Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis

ABSTRACT

This paper discusses the role of Local Government in 
Central Maluku within the legal protection of 
geographical indications Pala Banda as the 
economic empowerment of the people.This research 
use method socio-juridical research. Based on the 
research result shows that Pala Banda currently in 
process to get the legal protection of GI, but in 
practice local governments in Central Maluku do not 
have significant contribution due to the dominant 
contribution at the Provincial Government.The 
factors that inhibits the GI registration is :legal 
culture of local government in Central Maluku, 
namely the problem of Human Resources (HR), who 
understood about IPRespecially GI among related 
government agencies have not been adequate, led to 
role as the local government has not been optimized,
in addition to the other factors such as budgetary 
problems, and weak coordination system.Moreover, 
the problem of legal culture of society as the impact 
of the lack of socialization, technical guidance or 
other activities related to the GI, led to a lack of 
awareness about the importance of legal protection 
of GI Pala Banda.

Keyword: Local Government, Legal Protection, 
Geographical Indications

PENDAHULUAN
Daerah Maluku merupakan salah satu provinsi yang secara geografis merupakan daerah 

kepulauan yang memiliki daratan yang cukup luas dan cocok bagi pertanian. Salah satu sumber 
daya alam asal Maluku yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah sub sektor 
perkebunan. Maluku juga merupakan salah satu provinsi penghasil rempah-rempah seperti pala 
dan cengkih. Maluku merupakan pusat asal tanaman pala dengan keragaman yang tinggi. 
Tanaman pala ini memiliki beberapa keuntungan, misalnya biji dan daging buah dapat 
digunakan untuk bahan makanan, sedangkan fuli diolah menjadi minyak atsiri. Minyak pala dari 
hasil penyulingan merupakan bahan baku industri obat-obatan. Oleh sebab itu tanaman pala 
yang merupakan tanaman rempah-rempah haruslah tetap dipelihara.

Secara umum daerah-daerah di Maluku terdapat banyak perkebunan pala. Namun salah 
satu daerah yang palanya di nilai memiliki reputasi dan kualitas yang sangat baik adalah Pala 
Banda di Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Dalam perspektif Hak Kekayaan 
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Intelektual (HKI), Pala Banda digolongkan sebagai salah satu tanaman perkebunan yang dapat 
dilindungi dengan Indikasi Geografis (IG). Dukungan untuk segera mendaftarkan Pala Banda
sebagai IG telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI) pada tahun 2009,  namun 
sampai dengan tahun 2014 ini Pala Banda belum dapat didaftarkan. Dari data Ditjen HKI 
sampai dengan bulan Oktober2014  tercatat baru 27  (dua puluh tujuh) IG yang sudah terdaftar. 
Dari jumlah tersebut 3 diantaranya adalah milik asing sedangkan 24 lainnya berasal dari 
beberapa propinsi di Indonesia. Sementara itu provinsi Maluku sampai dengan tahun 2014 
belum memiliki IG yang terdaftar di Ditjen HKI. Saky Septiono Kepala Seksi IG Ditjen HKI, 
menyebutkan bahwa Provinsi Maluku merupakan salah satu propinsi yang perkembangan HKI 
khususnya IG tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi seperti Sumbawa, Flores,Bali, dan 
Sumatera. Setelah adanya sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 pada tahun 
2009 yaitu sosialisasi tentang Pala Banda dan Kayu Putih Buru sebagai IG yang perlu 
mendapatkan perlindungan hukum belum terlaksana. Pemerintah Daerah Maluku belum 
memberikan feedback tentang pendaftaran IG dari Maluku. 

Menurut Andi Noorsaman Somneng, Ada banyak potensi HKI di Maluku, yang paling 
berpotensi adalah IG, namun untuk dapat dijadikan sebagai salah satu IG, dibutuhkan 
kemampuan masyarakat dalam mengembangkan, mengolah, dan membudidayakan kekayaan 
dimaksud, dibutuhkan peran serta dari pemerintah, karena jika pemerintah tidak fokus untuk 
memperhatikan IG, khususnya di kawasan Timur Indonesia, maka dikhawatirkan nantinya 
potensi-potensi itu akan habis tereksploitasi begitu saja. Upaya untuk mendaftarkan Pala Banda
sebagai IG merupakan wujud keberpihakan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan 
ekonomi yang berpihak pada rakyat atau pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya Maluku 
Tengah. Berdasarkan pada hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Maluku 
merupakan kategori provinsi termiskin dengan menduduki peringkat ketiga termiskin di
Indonesia, setelah Provinsi Papua dan Papua Barat. Jumlah penduduk miskin atau penduduk 
yang berada dibawah garis kemiskinan di Maluku pada bulan Maret 2010 sebesar 378.630 
orang (27,74 persen). Berdasarkan pada realitas yang ada maka tidak berlebihan jika dikatakan 
pendaftaran IG sebagai salah satu sarana pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mengentaskan 
kemiskinan di Propinsi ini. 

Didaftarkannya Pala Banda sebagai IG, maka secara otomatis lahan perkebunan tempat 
tumbuhnya pala akan mendapatkan perlindungan hukum dari adanya pembebasan lahan untuk 
pemekaran wilayah untuk pembangunan yang dikhawatirkan akan mematikan ekonomi 
masyarakat. Di samping itu dengan didaftarkannya Pala Banda sebagai IG, menghindari adanya 
pemalsuan atau penggunaan nama IG Pala Banda oleh pihak lain seperti pada kasus Kopi Toraja 
dan kasus Kopi Gayo yang merugikan para pengusaha Indonesia yang mau mengekspor 
kopinya keluar negeri. Masyarakat belum menyadari hal tersebut, maka permasalahan tersebut 
tidak akan terjadi jika Pemerintah Daerah lebih pro aktif dalam melindungi asset daerahnya. 
Sehingga mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam melindungi IG khususnya IG Pala Banda
dari Pemerintah DaerahMaluku Tengah adalah menjadi topik utama dalam penelitian ini. 

Dari uraian singkat diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Pertama, 
bagaimana peran Pemerintah DaerahMaluku Tengah dalam perlindungan hukum IG Pala Banda
sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, kedua, faktor-faktor penghambat dalam 
pendaftaran Pala Banda sebagai IG?

METODOLOGI
Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu hukum dikonsepkan sebagai 

pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain, yang 
memberikan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial (socio legal research).
Yaitu menganalisa aspek hukum yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah dalam 
perlindungan hukum IG, faktor-faktor yang menghambat dalam pendaftaran Pala Banda sebagai 
IG, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan IG dan memperhatikan 
fenomena yang terjadi dilapangan khususnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang di peroleh secara 
langsung dari lokasi penelitian; dan data sekunder yaitu bahan hukum dalam penelitian yang di 
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ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan non hukum.1

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Pala Banda Sebagai Indikasi Geografis 

Pasal 56 ayat ( 1 ) Undang-Undang Merek (UUM) Nomor 15 Tahun 2001 jo PP No.51 
Tahun 2007 menyebutkan “IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal 
suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, 
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang 
yang dihasilkan.”Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan “IG adalah suatu indikasi atau 
identitas suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang 
menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor 
manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai IG dapat 
berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut berupa 
nama tempat, daerah wilayah,kata,gambar,huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. 
Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama 
yang karena pemakaian yang karena secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama 
tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan IG meliputi barang-barang yang dihasilkan 
oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.”

Merujuk pada ketentuan dan penjelasan pasal 56 ayat ( 1 ) UUM jo PP No.51 tahun 2007 
maka Pala Banda tergolong sebagai barang hasil pertanian memiliki kualitas, reputasi dan 
karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang mempengaruhinya dapat dilindungi 
dengan IG.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum IGPala Banda
Dalam era pasar global dan persaingan yang semakin ketat, seperti yang terjadi saat ini 

dan pada tahun-tahun yang akan datang, diferensiasi produk merupakan sarana penting untuk 
menarik perhatian konsumen. IG memegang peranan vital untuk menarik minat konsumen 
dengan cara memberikan nilai tambah pada produk ini, yaitu adanya kepastian kepada para 
konsumen untuk mengkonsumsi produk lokal, yang berasal dari kawasan khusus, dengan teknik 
tersendiri. Karakteristik-karakteristik khusus produk dengan perlindungan IG dengan mutunya 
yang baik bisa meningkatkan daya saing produk ini. Oleh sebab itu, banyak pemerintah di 
berbagai negara di seluruh dunia mendorong perlindungan IG ini. Melihat pada realita yang ada 
maka pemerintah melalui otonomi daerah memberikan kesempatan dan tantangan bagi daerah 
untuk memanfaatkan potensi IG dalam rangka pembangunan wilayahnya. Dimasukkan IG 
sebagai salah satu bagian dari HKI selayaknya disambut baik oleh semua pihak, mengingat 
hampir setiap daerah di Indonesia memiliki potensi IG. Jika memiliki ciri dan karaktersitistik 
serta reputasi yang apabila dikembangkan secara baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksudkan dalam UUM jo PP No.51 tahun 2007 dapat dilindungi dengan IG.

Perlindungan hukum IG dalam konteks otonomi daerah sebagai wujud perlindungan aset 
daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.Pemerintah Daerah selayaknya 
menyusun rencana strategis (renstra) untuk mengoptimalkan, merawat, dan meningkatkan setiap 
potensi di setiap wilayahnya sesuai sumber daya dan kekayaan asli (karakteristik/tipologi 
sumber daya alam) dan sumber daya manusia. Perlindungan IG sebagai upaya peningkatan 
kualitas masyarakat sudah saatnya direalisasikan. Cara agar IG menjadi aset daerah yang 
potensial untuk dikomersilkan adalah: a) Dilakukan inventarisasi produk daerah yang 
memunyai reputasi/ dikenal luas dan berpotensi ekonomi; b) Dilakukan penelitian tentang apa 
saja ciri atau kekhasan yang bisa diangkat pada produk tertentu agar mendapat perlindungan 
dari segi IG; c) Mencari dan menetapkan batas-batas geografis berdasarkan pengaruh terbesar 
yang menyebabkan adanya ciri dan kualitas tersebut.2Berdasarkan data hasil penelitian sampai 
dengan Juni tahun 2014 Pala Banda belum terdaftar sebagai IG di Ditjen HKI, namun berbagai 
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upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Tengah agar Pala Banda ini 
dapat segera didaftarkan sebagai IG diantaranya:

Inventarisasi dan Dokumentasi 
Upaya untuk merintis dan mengembangkan Pala Banda telah dimulai sejak tahun 2005 

oleh Ilyas Marzuki. Upaya tersebut terdapat beberapa tahapan diantaranya adalah: tahap 
pertama adalah Pendaftaran Varietas Pala Banda, tahap kedua adalah Pelepasan Varietas Pala 
Banda dan tahapan ketiga adalah Perlindungan IG. Menurut H.Riyaldi, dokumentasi merupakan 
tahap awal untuk memperoleh IG diantaranya : a) Mengenali jenis produk, kekhasan yang 
dimiliki dan permintaan pasar terhadap produk khas tersebut; b) Mengenali penyebab 
munculnya kekhasan serta cara mengenali dan menguji kekhasan; c) Mengenali batas wilayah 
penghasil produk khas; d) Menyiapkan kelembagaan masyarakat pelaku dan pemilik IG 
(masyarakat indikasi geografis/MPIG/MIG dan sebagainya); e) Mengenali teknik produksi 
(budidaya dan pengolahan), pengepakan, penyimpanan, pemasaran dan keterunutannya; f) 
Menetapkan label dan logo IG; g) Mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah; h) Menuangkan 
no. 1 sampai 7 ke dalam buku persyaratan IG; i) Mendaftar ke kementerian hukum & 
HAM.Gambar.1.Prosedur Dasar Membangun IG.

Penetapan Pala Banda sebagai salah satu Varietas Unggul di Maluku Tengah
Penetapan Pala Banda sebagai varietas unggul telah diperjuangkan oleh peneliti dan atau 

pemerhati Pala Banda bersama Gubernur Maluku dan Pemerintah DaerahMaluku Tengah untuk 
mendapatkan hak Perlindungan Vareitas Tanaman.  Penetapan sebagai Varietas unggul 
merupakan salah satu langkah yang harus dibangun oleh Pemerintah Daerah agar dapat 
memberikan bukti dan jaminan kualitas jika nantinya Pala Banda akan didaftrakan sebagai IG. 
Perjuangan tersebut  akhirnya mendapatkan pengakuan oleh Kementerian Pertanian, Pusat 
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Sosialisasi Pendaftaran Pala Banda Dengan Pembentukkan Masyarakat Perlindungan 
Indikasi Geografis ( MPIG )

MPIG merupakan organisasi yang menghimpun seluruh komunitas pemerhati IG yang 
memiliki visi dan misi untuk mendaftarkan dan mengembangkan IG. Menurut Ilyas Marzuki,3

syarat untuk didaftarkannya Pala Banda harus dibentuknya MPIG. Hal tersebut juga 
dikemukakan oleh Kepala Seksi ( Kasi) Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Bapak 
Radjab, bahwa MPIG merupakan salah prasyarat untuk didaftarkan IG sebagaimana di maksud 
dalam UU, dan untuk Pala Banda saat ini telah terbentuk Pengurus Komunitas Perlindungan 
Pala Kepulauan Banda (KP2KB). Berikut susunan KP2KB: a) Pelindung : Bupati Maluku 
Tengah; b) Penasehat:Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan 
Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Kecamatan Banda; c) Ketua: Darwis Magrib,S.P; d) Wakil 
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Ketua: Pongky van den Brook ; e) Sekretaris:  Anang Imansyah,S.H; f) Wakil Sekretaris: Kadri 
Husein; g) Bendahara:  Ajeng Selaningrat; h) Wakil Bendahara:  Fatima Fid; i) Bidang 
Pemasaran dan Perdagangan; j) Ketua: Hi. Kisman dan Wakil Ketua : Umar Thalib, Rajab 
SalehBidang Pengawasan & Jaminan Mutu; k) Ketua:Budiyono Senen, S.Pi, M.Si dan Wakil 
Ketua: Syawal Radiman, Sahirun Ishak, Alwi Arif, Iwan Mansah, Jalil Rafig.

Pengisian Buku Persyaratan IG
Ketentuan pasal 1 angka 9 PP No.51 tahun 2007 menyebutkan bahwa “Buku Persyaratan 

adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari 
barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang 
memiliki kategori sama. Upaya Pemerintah Daerah untuk mengisi Buku persyaratan telah 
dilakukan sebelum akhirnya Pala Banda tersebut akan dilakukan pendafataran. Ketentuan pasal 
9 angka 1 ( satu ) PP No.51 tahun 2007. Menyebutkan bahwa Buku persyataran tersebut antara 
lain memuat :a) Nama IG yang dimohonkan; b) nama barang yang dilindungi IG; c) uraian 
karakteristik dan kualitas produk serta hubungannya dengan daerah penghasil; d) uraian faktor 
alam dan faktor manusia yang mempengaruhi kualitas; e) uraian batas daerah dan/atau peta 
wilayah; f) uraian sejarah dan tradisi serta pengakuan masyarakat; g) uraian proses produksi dan 
pengolahan produk; h) uraian metode pengujian kualitas produk; i) label barang yg memuat IG. 
Buku persyaratan Pala Banda pada saat penelitian ini dilakukan sedang dalam proses 
pemeriksaan oleh tim ahli IG yang selanjutnya akan diverifikasi ke lapangan sesuai dengan 
keterangan yang termuat dalam buku persyaratan tersebut. Substansi yang terkandung dalam 
buku persyaratan merupakan bagian yang membutuhkan kerjasama pemerintah, peneliti, 
akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut menyangkut tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 bagian menimbang  menyebutkan:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, tugas 
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, suatu daerah dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan 
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah 
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dua poin pertimbangan di atas sangat jelas sekali mendudukkan bahwa kewenangan yang 
luas dari Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban yang mesti 
dijalankan dalam penyelenggaraannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan. Pemerintah Daerah merupakan pelaku 
hukum yang dituntut untuk lebih peduli pada penderitaan rakyat dan bangsa ini, sebagaimana 
kata Satjipto Rahardjo bahwa pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan 
dalam penegakkan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan 
rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiannya), harus menjadi 
titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Titik orientasi dan tujuan dari 
perlindungan hukum IG adalah melalui pendaftaran. Perlindungan hukum terhadap IG diatur 
dalam UUM adalah menganut sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan 
hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Artinya pelindungan hukum 
IG di dapat hanya melalui pendaftaran. Hal tersebut diperkuat dalam penjelasan umum PP 
No.51 tahun 2007 yang menyebutkan :
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“Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah 
dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian 
hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri 
dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa IG  hanya akan mendapatkan perlindungan 
hukum jika sudah terdaftar di Ditjen HKI. Jika Pala Banda tidak segera didaftarkan sebagai IG, 
kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain bisa terjadi kapan saja, jika Pemerintah 
DaerahMaluku Tengah tidak lebih proaktif. Sejarah mencatat bahwa Kopi Toraja pernah 
didaftarkan oleh Amerika dan Jepang sebagai Merek, kasus yang sama pernah terjadi pada Kopi 
Gayo aceh yang didaftarkan oleh Pengusaha asal Belanda sebagai merek yang sangat merugikan 
pengusaha asal Indonesia. Sebagai wujud kepedulian terhadap aset negara  pada kasus Kopi 
Gayo ini kemudian diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Ditjen HKI 
KemenkumHAM dan Pemerintah Daerah Aceh, demikian juga kopi Toraja yang kini telah 
menjadi IG dari Toraja Sulawesi Selatan dan telah terdaftar di Ditjen HKI. Disamping itu tidak 
didaftarkan IG Pala Banda akan berimplikasi pada areal perkebunan pala, yang kemungkinan 
perlahan akan habis tereksploitasi jika nantinya ada pemekaran wilayah untuk pembangunan.

Berdasarkan pada realita yang ada maka seyogyanya Pemerintah DaerahMaluku Tengah
bersama-sama dengan Pemerintah Propinsi dan pihak-pihak terkait mempercepat  pendaftaran 
Pala Banda sebagai IG. Pendaftaran IG Pala Banda mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2007  
Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa, pihak yang dapat mengajukan permohonan IG adalah: 1). 
Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, 
yang terdiri atas : a) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau 
kekayaan alam; b) produsen hasil barang pertanian; c) pembuat barang–barang kerajinan tangan 
atau hasil industri; atau d) pedagang yang menjual barang tersebut. 2). Lembaga yang diberi 
kewenangan untuk itu; atau 3). Kelompok konsumen barang tersebut.

Lembaga sebagaimana disebutkan di atas adalah  huruf a yang dimaksud dengan 
“lembaga” antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah 
produsen setempat. Huruf b yang dimaksud dengan “lembaga yang diberi kewenangan untuk 
itu” adalah lembaga pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk 
permohonan, seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada 
Pala Banda telah terbentuk MPIG yang telah disebut sebelumnya yaitu Komunitas Perlindungan 
Pala Kepulauan Banda (KP2KB). Kepulauan Banda merupakan kategori Wilayah Geografis 
Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi ( WGPPPSL) sehingga menurut ketentuan PP 
No. 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan 
Spesifik Lokasi selain melindungi Pala Banda sebagai IG juga melindungi Kepulauan Banda 
sebagai WGPPPSL. 

Pasal 1 PP No. 39 tahun 2009 menyebutkan : Wilayah Geografis Penghasil Produk 
Perkebunan Spesifik Lokasi yang selanjutnya disebut WGPPPSL adalah daerah asal suatu 
produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam 
dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah
lain
Lebih lanjut pada Pasal 2 disebutkan bahwa Perlindungan WGPPPSL diselenggarakan 
dengan tujuan: a) menjaga kelestarian kawasan dan produk-produk budidaya suatu 
wilayah geografis yang memiliki mutu dan kekhasan cita rasa serta reputasi atau 
ketenaran yang baik; b) mempertahankan mutu dan cita rasa spesifik serta meningkatkan 
nilai tambah dan daya saing produk budidaya; c) meningkatkan pendapatan masyarakat 
pada wilayah geografis penghasil produk budidaya spesifik; dan d) mengoptimalkan 
pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Berkaitan dengan perlindungan hukum IG Pala Banda maka ketentuan pasal 2 PP No. 31 

tahun 2009 tersebut dapat di maknai sebagai salah satu bentuk peran Pemerintah Daerah untuk 
menetapkan kepulauan banda sebagai kawasan konservasi yang di lindungi dengan IG atau 
WGPPPSL sebagai upaya mempertahankan kearifan lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat 
menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) dari seluruh elemen masyarakat terhadap IG 
Pala Banda selain itu dengan adanya perlindungan IG diharapkan dapat mensejahterakan 
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masyarakatnya. Manfaat perlindungan IG Pala Banda dari sisi ekonomi antara lain: 1)Mencegah 
beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada 
pihak lain.2) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat. hasil penjualan 
produk Pala Bersertifikat IG. 3) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk; 4) 
Meningkatkan pemasaran produk khas;5) Meningkatkan penyediaan lapangan 
kerja;6)Menunjang Pengembangan Agrowisata; 7) Memperkuat ekonomi wilayah: 
8)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan hukum IG Pala Banda akan membawa konsekuensi yuridis bahwa akan 
tercapai tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Redbruchyaitu : 1) Aspek 
keadilanakan menunjuk pada pemberian kesejahteraan bagi masyarakat Banda sebagai pemilik 
IG khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi Pemerintah Daerah dapat 
menaikan pendapan asli daerah; 2) Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu 
membawa kebaikan bagi manusia. Perlindungan IG Pala Banda dengan sendirinya akan 
membawa manfaat ekonomis bagi pihak-pihak yang melakukan perlindungan itu ( dalam hal ini 
adalah masyarakat Banda) 3) Aspek kepastian hukum akan menunjuk pada dengan 
dilindunginya IG Pala Banda sebagai HKI akan sangat jelas bahwa Pala Banda Merupakan 
Produk atau barang yang berasal dari Banda.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Pala BandaSebagai IG
Mengkaji tentang faktor- faktor penyebab belum didaftarkannnya IG Pala Banda adalah 

mengkaji bekerjanya semua elemen sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengatakan 
bahwa bekerjanya hukum melibatkan tiga (3) unsur sistem hukum yaitu:
1) Komponen Substansi Hukum(Legal Substance) yaitu peraturan-peraturan, keputusan-
keputusan yang digunakan oleh pihak yang berada dalam sistem hukum itu. PP No. 51 Tahun 
2007 yang mengatur tentang tata cara pendaftaran IG merupakan substansi hukum yang menjadi 
rujukan perlindungan hukum IG dari ketentuan UUM. Ketentuan-ketentuan formalitas dalam PP 
No. 51 tahun 2007 tentang pihak yang mengajukan pendaftaran IG/MPIG dan pengisian buku 
persyaratan merupakan dua hal penting yang seringkali menjadi kendala bagi pendaftran IG; 
Hal tersebut dikarenakan perlu menyatukan persepsi dari semua elemen masyarakat yang 
kemudian akan melahirkan sebuah asosiasi atau organisasi MPIG. Pihak yang mengajukan Pala 
Banda secara umum di sebut dengan MPIG telah terbentuk yaitu KP2KB, sedangkan buku 
persyaratan IG Pala Banda telah selesai dibuat dan saat ini tengah dalam pemeriksaan tim ahli 
IG Ditjen HKI dan diverifikasi yang selanjutnya akan didaftarkan sebagai IG.
2) Komponen Struktur Hukum, (Legal Structure) merupakan kelembagaan yang diciptakan 
oleh hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem 
tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan 
pelayanan. Struktur hukum adalah berkitan dengan kinerja aparat penegak hukum, dalam hal ini 
adalah Pemerintah Daerah Maluku Tengah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa tidak ada 
kontribusi yang berarti yang diberikan oleh Pemerintah DaerahMaluku Tengah dalam 
melindungi IG Pala Banda, karena yang memiliki peran dominan adalah pemerintah propinsi 
Maluku; fenomena tersebut didukung oleh fakta  sebagaimana dikemukakan oleh Ilyas 
Marzuki, bahwakendala-kendala yang menyebabkan sampai saat ini Pala Banda belum 
didaftarnya sebagai berikut: a) Belum ada kepedulian secara konkrit dari Pemerintah 
DaerahMaluku Tengah untuk mendaftarkan IG Pala Banda hal tersebut di dukung dengan tidak 
ada anggaran yang  dialokasikan untuk IG Pala Banda, semua anggaran hanya diberikan oleh 
Pemerintah Propinsi Maluku dalam hal ini di bawah Dinas pertanian, Bidang Perkebunan. b) 
Kurangnya Pemahaman yang baik tentang pentingnya HKI khususnya IG oleh Pemerintah 
Daerah Maluku Tengah, sehingga kondisinya berpengaruh kepada masyarakat karena 
kurangnya Pembinaan dan Pengawasan tentang Pentingnya pendaftaran IG Pala Banda

Lebih lanjut menurut keterangan Kasi Perkebunan Maluku Tengah, Octo Patty, Bahwa 
kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah DaerahMaluku Tengah antara lain ; a) Kondisi 
Wilayah Maluku yang merupakan daerah Kepulauan. Pada kondisi ini untuk melakukan segala 
aktifitas harus membutuhkan proses dan waktu yang panjang, mengingat jarak tempuh untuk 
melakukan segala urusan rumah tangga daerah  hanya melalui transportasi laut yang minim dan 
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terkadang menghambat seluruh aktifitas jika cuaca buruk. b) Kurangnya koordinasi antara 
Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah Maluku Tengah. Rentang kendali Pemerintah 
Daerah ada di pemerintah Propinsi Maluku sehingga terkadang kebijakan yang seharusnya 
melibatkan Pemerintah DaerahMaluku Tengah hanya bisa dijalankan oleh Pemerintah propinsi 
dalam hal ini misalnya berkaitan dengan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah pusat yang 
membutuhkan waktu singkat. c) Keterbatasan dana; Sampai saat ini belum ada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja (APBD) Maluku Tengah untuk IG, sehingga pihaknya kesulitan untuk 
menindaklanjuti program kerja yang telah diupayakan dalam hal ini adalah pendaftaran IG Pala 
Banda. Sementara itu menurut pengamatan penulis ada kendala-kendala lain yang 
menyebabkan sampai saat ini Pala Banda belum didaftarkan sebagai IG: a) Kurangnya tenaga 
ahli yang mengerti dan memahami pengetahuan HKI khususnya IG. Kurangnya tenaga ahli 
adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dari lingkungan Pemerintah DaerahMaluku 
Tengah khususnya Dinas-dinas terkait. Hal ini menyebabkan proses sosialisasi tentang 
pentingnya IG kepada masyarakat tidak berjalan secara efektif. b) Masih di anutnya sistem 
mandat. Fenomena ini menyebabkan segala sesuatu hanya bisa terlaksana jika ada yang 
perintah, jika tidak demikian maka tidak ada yang peduli dengan permasalahan yang ada. c) 
Belum adanya kepastian Perlindungan hukum terhadap IG Pala Banda. Upaya Pemerintah 
DaerahMaluku Tengah untuk memberikan Perlindungan hukum IG sedang berjalan yaitu 
adanya SK Bupati yang ditujukan untuk perlindungan hukum IG Pala Banda sebagai jalan untuk 
mendaftarkan IG Pala Banda; namun sampai saat penelitian ini dilakukan SK Bupati tersebut 
belum dapat disahkan oleh Bupati.

Dari uraian tersebut setidaknya dapat ditarik benang merah bahwa masalah Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang memahami tentang HKI khususnya IG di antara dinas-dinas terkait belum 
memadai, sehingga faktor inilah yang menyebabkan perannya sebagai Pemerintah Daerah
dalam mempercepat perlindungan hukum IG Pala Banda belum dioptimalkan di samping faktor-
faktor lain seperti masalah anggaran, lemahnya sistem koordinasi antara pemerintah propinsi 
dan pemerintah kabupaten. Padahal sebagai Pemerintah Daerah dalam menjalankan 
aktivitasnnya dituntut untuk mampu melakukan ; 1) Self regulating power, yaitu kemampuan 
mengatur dan melaksanakan otonomi daerah; 2) Self modifying power, yaitu kemampuan untuk 
melakukan penyesuaian dari tatanan hukum normatif yang berlaku secara nasional sesuai 
dengan kondisi daerah; 3) Local political support, yaitu menyelenggarakan kegiatan 
pemerintahan yang mempunyai legitimasi luas, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif; 4) 
Financial resources, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber 
penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan; 5) Developing brain 
power, yaitu membangun sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertumpu pada 
kapabilitas intelektual.
3) Komponen Kultur Hukum ( Legal Culture ), merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum. Point ini akan sangat berkaitan erat dengan point kedua yaitu 
struktur hukum. Jika Pemerintah DaerahMaluku Tengah sebagai pelindung atau pengayom, 
tidak memiliki SDM yang berkualitas maka akan sangat berpengaruh kepada masyarakatnya; 
karena kurangnya pemahaman dari aparat Pemerintah Daerah akan menyebabkan 
keengganannya untuk melakukan sosialisasi,atau melakukan bimbingan teknis (bintek) atau 
kegiatan lain tentang IG, sehingga masyarakat kurang  memiliki kepedulian akan pentingnya 
hukum IG itu sendiri. Secara jelas Ilyas Marzuki mengatakan bahwa kendala utama yang 
datangnya dari Masyarakat diantaranya adalah : a) Belum adanya pemahaman yang baik dari 
masyarakat tentang pentingnya IG; b) Belum memiliki pemahaman tentang pentingnya standar 
mutu. Banyak masyarakat yang melakukan panen tidak pada waktunya sehingga kualitasnya 
tidak memenuhi standar, karena salah satu syarat di terimanya pendaftaran IG adalah adanya 
standar mutu yang telah ditetapkan, dan standar mutu ini pula produk IG akan di beri sertifikat 
sebagai bukti jaminan kualitas.c)Masyarakat belum mendapatkan pembinaan dan Pengawasan 
yang baik oleh Pemerintah DaerahMaluku Tengah tentang pentingnya IG Pala Banda.
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KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian tersebut secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa peran 

Pemerintah DaerahMaluku Tengah dalam perlindungan hukum IG Pala Banda sebagai upaya 
pemberdayaan ekonomi rakyat adalah bahwa Pala Banda saat ini tengah diperjuangkan untuk 
mendapatkan perlindungan Hukum IG namun dalam pelaksanaannya Pemerintah 
DaerahMaluku Tengah tidak memiliki kontribusi yang berarti karena  kontribusi dominan ada 
Pemerintah Propinsi. Faktor-fator-faktor yang menghambat pendaftran Pala Banda adalah 
menyangkut strukur hukum (legal Structure) datangnya dari Pemerintah DaerahMaluku Tengah
itu sendiri yaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami tentang HKI 
khususnya IG di antara dinas-dinas terkait belum memadai, sehingga faktor inilah yang 
menyebabkan perannya sebagai Pemerintah Daerah dalam mempercepat perlindungan hukum 
IG Pala Banda belum dioptimalkan di samping faktor-faktor lain seperti masalah tidak ada 
anggaran, lemahnya sistem koordinasi dan sebagainya. Masalah Kultur hukum ( legal culture) 
datangnya dari masyarakat sebagai imbas dari kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis atau 
kegiatan lain yang menyebabkan kurangnya kepedulian tentang pentingnya perlindungan 
hukum.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) untuk 
mengetahui sejauhmana kondisi keamanan 
daerah kota Ambon dalam mendukung Ambon 
sebagai tujuan wisata (2) untuk mengetahui 
kekuatan dan kesiapan infrastuktur (jalan, akses 
informasi, dan bandara) dalam mendukung kota  
Ambon sebagai tujuan wisata (3) untuk 
mengetahui kekuatan dari segi sosial budaya 
yang ada di ambon dalam mendukung kota
ambon sebagai tujuan wisata (4) untuk 
mengetahui tingkat kekuatan  dan daya tarik 
event- even budaya, seni, dan olahraga yang 
diprogramkan Pemerintah Kotamadya Ambon  
dalam mendukung  kota Ambon sebagai tujuan 
wisata. (5) untuk mengetahui tingkat
keterlibatan masyarakat adat dalam mendukung 
Kota Ambon sebagai tujuan Wisata (6) untuk 
mengetahui tingkat keterlibatan dunia usaha 
khususnya yang berkaitan dengan Shopping 
dalam mendukung kota Ambon sebagai tujuan 
wisata (7) untuk mengetahui tingkat kesiapan 
akomodasi ( hotel, Retauran, kendaraan,dll ) 
yang berhubungan dengan dukungan 
menjadikan kota Ambon sebagai tujuan wisata.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
Mix Method dan cara mendapatkan data 

digunakan metode wawancara mendalam (deep 
Interview)  observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian Berdasarkan  Analisa data dan 
pembahasan maka kami menyimpulkan bahwa : 
indicator  daya saing branding destination yang 
kami jadikan indtaor sebanyak 19 
indikator,menunjukkan bahwa  dalam persepsi   
wisatawan local dan Nusantara 17 indikator 
mendukung yaitu ; penginapan,Mall dan dunia 
bisnis, transportasi, budaya ramah 
tamah,kebersihan,bandara, produk kerajinan 
khas Maluku, restaurant dan café khas ambon, 
taman kota, pemandangan Alam, Pasar 
Tradisional,promosi wisata, program-program 
pemerintah, pusat kerajinan,kondisi 
keamanan,even-even wisata, dan kondisi serta 
pelayanan pada tempat- tempat bersejarah. 
Sedangkan yang tidak mendukung ada 2 
indikator yaitu  :  jalanan yang kurang lebar, 
belubang dan kondisi rusak yang 
banyak,inftrastruktur,serta kehidupan Malam 
seperti Bar, Karoke,yang dipersepsikan sebagai 
tempat maksiat dan bisa merusak akhlaq, 
moralitas serta bertentagan adat istiadat 
ketimuran.   

Kata kunci : Branding destination, Marketing 
Places,Sosial budaya,ekonomi, Ambon.

PENDAHULUAN
Place Marketing adalah aktivitas yang telah dijalankan, dipelajari dan diterapkan oleh 

Pemerintah Negara dan Pemerintah  Daerah.Singapura merupakan salah satu Negara yang kuat 
dalam membranding wilayahnya sebagai tujuan wisata dan  sangat sukses dengan kunjungan 
wisatawan  dari berbagai Negara.

Bali adalah salah satu contoh  Provinsi yang sudah sangat terkenal dalam benak dan 
persepsi wisatawan baik lokal maupun internasional sejak dahulu, bahkan Bali lebih familiar 
dibandingkan dengan Indonesia di mancanegara.Melekatnya image positif tentang Bali adalah 
sebuah jalan panjang dalam membangun parawisata di Bali, dengan adanya sinergitas semua 
kalangan dalam memasarkan bali dan mendatangkan banyak wisatawan.

Daerah lain harusnya dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana memasarkan sebuah 
wilayah secara profesional dan juga program-program strategis yang dibutuhkan untuk 
memasarkan daerah. Karena dengan melakukan langkah strategis dapat mendatangkan 
kemakmuran bagi warganya. Disisi lain Pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha untuk 
membangun kembali industri pariwisata.
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Untuk konteks kota Ambon sendiri dengan banyaknya  tempat yang dapat dijadikan 
sebagai bagian dari paket wisata, misalnya : Pantai Natsepa, Pantai Hunimua (Pantai Liang), 
Monumen Martha Christina Tiahahu, Monumen Doolan, Museum Siwalima, Monumen 
Australia, Benteng Amsterdam,Villa Soya, Kampung Mamala, Kampung Hitu, Batu Capeo, 
Pantai Namalatu, Pintu Kota, Permandian Air panas di Tulehu,  maupun event-event menarik 
yang dapat ditawarkan seperti :  Anzac Day pada tanggal 25 April, Darwin-Ambon Yacht Race 
pada bulan Juli, Ulang Tahun Provinsi Maluku  19 Agustus, Peringatan Hari kemerdekaan RI 
17 Agustus, Ulang Tahun Kota Ambon 7 September, Cuci Kampung Soya setiap minggu ke-2 
bulan Desember, Pukul Manyapu pada hari ke-7 setelah Idul Fitri di Kampung  Mamala-
Morella. Disamping kelebihan-kelebihan di atas ada hal paling krusial dalam image wisatawan 
bahwa Ambon adalah daerah bekas konflik  sehingga dari sisi keamanan tidak terjamin, dan 
juga adanya pemberitaan yang sering terjadi berkaitan dengan beberapa konflik sosial di 
wilayah Maluku dan khususnya kota Ambon sehingga usaha memasarkan daerah ini menjadi 
sebuah tantangan yang besar.

Penelitian  tentang Branding Destination dan hubungannya dengan marketing Places di 
belahan dunia lain telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut : Kambiz Haidarzadeh  
Hanzae (2011 ) meneliti tentang Destination Branding menemukan bahwa keseluruhan image 
dipengaruhi oleh 3 tipe assosiasi merk dan dengan itu mempertimbangkan mediator antara 
assosiasi merk dan perilaku turis di masa depan.Sebagai tambahan image yang khas memiliki 
dampak yang luas dan formasi image, berdasarkan evaluasi cognitif.  

Menurut Rainisto (2003) berpendapat bahwa strategi marketing dapat diaplikasikan untuk 
tempat, dan alat-alat dari pemasaran corporate dapat ditransfer pada pemasaran 
tempat/wilayah.Tempat dapat dibranded, melalui penciptaan dan mengkomunikasikan identitas 
tempat, dimana meningkatkan ketertarikan sebuah tempat/wilayah. Sedangkan menurut Trost 
et.al (2012) menemukan event budaya termasuk ( festival- festival, event religius, karnaval , dan 
berbagai even olahraga ). Dan selanjutnya diikuti kalender kegiatan seni,even olahraga,dan 
untuk wilayah Varazdin menunjukkan bahwa event yang paling penting dalam bagian ini adalah 
even seni 22 %,dan even olahraga 8 %, even budaya 9%, sehingga menurut Trost et.al ( 2012 ) 
event dan tourist distination sangat berhubungan event brand dapat mempengaruhi perbaikan 
image atau membangun merek tujuan wisata ( Destination ) dengan transfer bagian merek untuk 
tujuan wisata. 

Suzan Bakri Hassan et.al menemukan bahwa organisasi marketing di Alaxandria tidak 
memiliki awarness dari konsep branding tujuan wisata dan mereka hanya menerapkan bagian 
dari sebuah proses branding. Sedangkan Vujicic & Wickgren ( 2011 ) hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : valencia memposisikan dirinya antara Negara tetangga tujuan wisata 
pada Spanyol Mediteranian dengan fokus profil event dan tourisme budaya. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Tanja Armenski et.al (2011 ) menemukan bahwa, 
pertama, berdasarkan pada model integrasi kondisi yang permintaan dan konsitensi image 
tujuan wisata Serbia ratingnya sangat rendah responnya dalam dunia internasional. Hal ini 
merupakan dampak dari kurangnya perhatian Pemerintah di sana, dan olehnya itu Serbia harus 
melakukan aktivitas promosi yang kuat dan mereka harus terlibat dalam penciptaan image dan 
pencitraan tujuan wisata., Kedua, rendahnya permintaan kompeteitif adalah dampak dari 
kurangnya keterlibatan dan dukungan perencanaan pembangunan tujuan wisata, sehingga usaha 
marketing yang dilakukan tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan.Dalam penelitian lain 
yang dilakukan oleh  Gyorgy Szondi ( 2007 ) menemukan bahwa : Pertama,  tantangan 
terpenting yang dihadapi oleh beberapa Negara transisi di negera Eropa tengah dan Eropa timur 
adalah bagaimana membangun Merk Negera ( Country Brand ) yang komprehensif dan 
tantangan ini akan menghasilkan sebuah Country Brand  sebagaimana  yang dikontribusikan 
oleh para profesional. Kedua, untuk Eropa tengah Destiantion Branding lebih terbangun 
dibandingkan dengan Country Brand (Pencitraan Negara) dan efisiensi dan efektifitas sangat 
bervariasi melalui berbagai provinsi / region.Ketiga, menemukan bahwa teori dan praktek 
Destination di beberapa Negara di Eropa sangat kental pengaruh baratnya di sana. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iveta Endzina dan Lidija Luneva (2004 ) menemukan 
bahwa masalah utama yang muncul dalam pembangunan strategi pencitraan adalah adanya 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 Khaeril, dkk; hal 344-355

346 Paper-AHS005- Branding Ambon as …

jurang (lack) Koordinasi dan kolaborasi /kerjasama antara institusi yang harusnya terlibat, 
adanya jurang /kurangnya keinginan yang baik (Political Will) dari Pemerintah, tidak cukupnya 
sumberdaya pendanaan dan ketidakseimbangan dalam keterlibatan profesionalisme. Adapun 
hasil penelitin yang dilakukan oleh Nergiz Asiz (2012)  Menemukan bahwa: Pertama,  televisi 
adalah alat yang paling penting dalam membentuk kesadaran merk bagi warga Amerika tentang  
negara Turki, lewat berita- berita, iklan, atau film- film yang ditayangkan oleh saluran televisi 
secara terus menerus akan meningkatkan kesadaran merk (Awareness of Brand ). Kedua, hasil 
penelitian juga menemukan bahwa wisatawan juga puas dengan kedatangan mereka ke Turki  
karena keindahalan alam, pantai yang mengagumkan, orang- orang lokal yang bersahabat, orang 
lokal yang sangat ramah- tamah  adalah hal- hal yang menimbulkan pengalaman yang positif 
bagi para wisatawan khususnya mereka yang  berasal dari Amerika Serikat.

METODOLOGI
Penelitian Ini dilakukan dikota Ambon sejak Bulan Mei sampai dengan Bulan November 

2014. Data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder dan data Primer. 
Adapun jenis penelitian yang kami jalankan adalah dengan menggunakan  Mix metode 

research,dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data 
wawancara kepada informan kunci antara lain :  Dinas pariwisata kota Ambon, dinas 
perindustrian Kota Ambon, kecamatan – kecamatan kota Ambon, dinas  Pariwisata provinsi  
Maluku, Bappeda Kota Ambon, desa Batu Merah.Metode Pengumpulan data yang kami 
gunakan antara lain : wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap obyek wisata 
dan aktivitas wisatawan pada obyek wisata. 

Adapun jumlah kuisioner yang kami sebarkan sebanyak 250  buah,tetapi yang kembali 
kepada Kami berjumlah 171 Responden.

HASIL
Tabel Frekwensi Persepsi Responden 

Tabel 1. penginapan

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Valid 1.00 7 4.1 4.1 4.1

2.00 4 2.3 2.3 6.4

3.00 32 18.7 18.7 25.1

4.00 102 59.6 59.6 84.8

5.00 26 15.2 15.2 100.0

Total 171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 1 Tentang persepsi  wisatawan Lokal dan Nusantara tentang 
panginapan, Hotel, dan Akmodasi yang tersdia di wilayah Ambon , rata- rata persepsi 
wisatawan berpendapat bahwa  mereka sudah setuju bahwa  penginapan, hotel dan akomodasi 
yang ada sekarang ini telah cukup  untuk mendukung  daya saang kota Ambon sebagai destinasi 
wisata. Hal ini di tunjukkan dengan jumlah persentase yang setuju sebesar 59,6 % , sedangkan 
sangat setuju sebesar 15,2 % , dan adapun persentase yang tidak setuju,kurang setuju dan sangat 
tidak setuju adalah sebesar 18,7 %,4,1 % dan 2,3 %.

Berdasarkan Tabel 2 yang menunjukkan tentang Persepsi  Responden tentang kehidupan 
Malam ( diskotik, Bar, café shop ) yang ada sekarang ini apakah sudah mendukung kota ambon 
sebagai  tujuan wisata,persepsi responden adalah  yang mempersepsikan bahwa  yang paling 
tinggi adalah kurang setuju sebesar 36,3 %, selanjutnya tidak setuju sebesar 24,6 %,dan sangat 
tidak setuju sebesar 11,7 %, dan adapun persentase yang menjawab setuju sebesar 25,1 %, dan 
sangat tidak setuju adalah sebesar 2,3 %. 

Tabel 2. kehidupan malam
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Frequ
ency

Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Valid 1.00 20 11.7 11.7 11.7

2.00 42 24.6 24.6 36.3

3.00 62 36.3 36.3 72.5

4.00 43 25.1 25.1 97.7

5.00 4 2.3 2.3 100.0

Total 171 100.0 100.0

Dalam kuisioner mereka menyarankan bahwa dimensi ini sebaiknya jangan dimasukkan 
sebagai bagian dari daya saing pariwisata, menurut mereka kehidupan malam hanya akan 
menimbulkan masalah bagi rumah tangga orang maluku, bertentangan dengan Agama dan adat-
istiadat orang Timur.( hal ini mengenai diskotik, Bar, dan Karaoke yang juga berfungsi sebagai 
prostitusi.

Tabel 3. Mall dan dunia bisnis

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Valid 1.00 5 2.9 2.9 2.9

2.00 5 2.9 2.9 5.8

3.00 39 22.8 22.8 28.7

4.00 97 56.7 56.7 85.4

5.00 25 14.6 14.6 100.0

Total 171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel  3 yang memuat tentang Bagaimana perspsi Responden Terhadap  
Mall dan Dunia Bisnis di kota Ambon yang ada sekarang ini apakah sudah mendukung kota 
Ambon sebagai  daerah Tujuan Wisata , responden mempersepsikan sebagai berikut  yang 
menjawab setuju sebesar 56.7%,sangat setuju sebesar  14,6 % ,dengan ini dapat disimpulkan 
bahwa wisatawan local dan Nusantara mempersepsikan bahwa indicator ini telah mendukung  
kota Ambon untuk dijadikan sebagai tujuan wisata. Walapun responden juga masih 
mempersepsikan bahwa  belum mendukung ini dapat dilihat dengan masih adanya responden 
yang menjawab kurang setuju sebesar 22,8 %, tidak setuju sebesar 2,9, %, dan sangat tidak 
setuju sebesar 2,9 %.  

Tabel .4. Transportasi

Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Valid 1.00 3 1.8 1.8 1.8

2.00 12 7.0 7.0 8.8

3.00 33 19.3 19.3 28.1

4.00 93 54.4 54.4 82.5

5.00 30 17.5 17.5 100.0

Total 171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 4 Yang berisi tentang apakah Transportasi ( mobil rental,Becak, Ojek, 
taksi ) yang ada sekarang ini sudah mendukung untuk menjadikan kota Ambon  sebagai tujuan 
wisata , dalam persepsi wisatawan local dan Nusantara persentase sangat setuju dan setuju lebih 
besar dibandingkan dengan kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan 
persentase setuju sebesar 54,4 %,setuju sebesar 17,5 %. Meskipun begitu responden yang 
menyatakan Kurang setuju juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan sangat setuju dengan 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 Khaeril, dkk; hal 344-355

348 Paper-AHS005- Branding Ambon as …

selisih sekitar 2 % lebih , ditambah lagi dengan persentase tidak setuju sebesar 7 % , dan sangat 
tidak setuju sebesar 1,8 %, dan dalam Kuisioner mereka menyarakan untuk adanya pelebaran 
Jalan, serta  mengeluhkan masih banyaknya  jalan yang rusak dan berlubang di beberapa tempat 
serta mengeluhkan  tentang kemacetan di daerah batu merah dan Rijali, pasar Mardika pada
jam- jam makan siang dan pulang kantor, serta pagi hari. 

Tabel.5. Budaya Ramah

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Valid 1.00 3 1.8 1.8 1.8

2.00 9 5.3 5.3 7.0

3.00 36 21.1 21.1 28.1

4.00 70 40.9 40.9 69.0

5.00 53 31.0 31.0 100.0

Total 171 100.0 100.0

Berdasarkan tabel 5. Yang berisi tentang persepsi  responden tentang apakah Budaya 
Ramah tamah( murah senyum, ramah, sopan, dan santun ) orang Ambon yang diterapkan 
sekarang ini sudah mendukung kota Ambon sebagai Tujuan wisata, responden mempersepsikan 
bahwa budaya Ramah tamah orang Ambon sudah sangat mendukung  untuk menjadikan kota 
Ambon sebagai Tujuan wisata. Hal ini dibuktikan dengan tabel diatas yang menjawab  setuju 
sebesar 40,9 %,dan sangat setuju sebesar 31 %, Namun indicator ini masih juga harus terus 
ditingkatkan karena responden  yang mempersepsikan kurang setuju juga masih tinggi yaitu 
sebesar 21,1 %, tidak setuju sebesar 5,3 %, dan sangat tidak setuju sebesar 1,8 %. 

Tabel.6. Kebersihan

Frequen
cy

Perce
nt

Valid 
Percent

Cumulati
ve 

Percent

Vali
d

1.00 10 5.8 5.8 5.8

2.00 10 5.8 5.8 11.7

3.00 47 27.5 27.5 39.2

4.00 53 31.0 31.0 70.2

5.00 51 29.8 29.8 100.0

Tot
al

171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 6 yang berisi persepsi  Responden tentang Kebersihan Kota Ambon 
apakah sudah mendukung untuk menjadikan kota Ambon sebagai Tujuan wisata?,maka 
responden menilai bahwa Kebersihan kota Ambon sudah mendukung untuk menjadikan kota 
Ambon sebagai Tujuan wisata hal ini dapat disimpulkan  dari  persentase yang menjawab setuju 
dan sangat setuju masih lebih besar di bandingkan dengan kurang setuju,tidak setuju, dan sangat 
tidak setuju dengan bobot persentase sebagai berikut : setuju sebesar 31 %, sangat setuju sebesar 
29,8 %,Namun Para Stakeholder juga masih sangat perlu untuk mempertimbangkan dan 
meningkatkan aspek kebersihan ini sebagai indicator karena  masih ada responden yang 
menjawab kurang setuju sebesar 27,5 %, tidak setuju sebesar 5,8 %, dan sangat tidak setuju 
sebesar 27,5 % dan 5,8  tidak setuju dan sangat tidak setuju.dalam wawancara mendalam kami 
responden mengatakan bahwa meskipun kota Ambon telah mendapatkan Piala Adipura namun  
pada beberapa Titik masih kadang di dapati sangat jorok, terutama di daerah pasar Mardika.dan  
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harus ada kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan budaya sadar lingkungan 
agar tidak membuang sampah ke lautan dan sungai. 

Tabel 7. Bandara

Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percent

Cumulativ
e Percent

Valid 1.00 3 1.8 1.8 1.8

2.00 4 2.3 2.3 4.1

3.00 43 25.1 25.1 29.2

4.00 82 48.0 48.0 77.2

5.00 39 22.8 22.8 100.0

Tota
l

171 100.0 100.0

Berdasarkan pada Tabel 7 yang berisi tentang persepsi responden tentang Bandara 
internasional  Pattimura yang ada sekarang ini apakah sudah sangat mendukung Ambon sebagai 
Tujuan Wisata di dapatkan hasil sebagai berikut : responden yang menjawab  setuju sebesar 48 
%, sangat setuju 22,8 %, dengan ini dapat disimpulkan bahwa Bandara Internasional telah 
mendukung kota Ambon untuk dijadikan sebagai tujuan wisata,namun masih ada juga 
Responden yang menjawab bahwa bandara belum mendukung untuk menjadikan kota Ambon 
sebagai kota tujuan wisata, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menyatakan tidak 
setuju sebesar  25,1 %,tidak setuju sebesar 25.1 %,tidak setuju sebesar 2,3 %, dan sangat tidak 
setuju sebesar 1,8.

Tabel.8. Produk khas

Frequenc
y

Percent
Valid 

Percent

Cumulati
ve 

Percent

Valid 1.00 5 2.9 2.9 2.9

2.00 5 2.9 2.9 5.8

3.00 38 22.2 22.2 28.1

4.00 83 48.5 48.5 76.6

5.00 40 23.4 23.4 100.0

Tota
l

171 100.0 100.0

Berdasarkan tabel 8 Yang berisi tentang Persepsi responden  tentang Produk- produk 
Khas Ambon yang ada sekarang ini sangat bisa bersaing dan mendukung untuk menjadikan kota 
Ambon sebagai tujuan wisata, dan responden menilai bahwa  Produk Khas Maluku  sudah 
sangat mendukung untuk menjadikan Kota Ambon sebagai destinasi.ini dapat disimpulkan 
berdasarkan data tabel diatas dengan Jawaban responden  setuju sebesar 48,5 %, dan sangat 
setuju sebesar 23,4 %, dan  jawaban Kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-
masing sebesar 22.2,dan 2.9 % 

Tabel.9 Restaurant

Frequenc
y

Percent
Valid 

Percent
Cumulati
ve Percent

Vali 1.00 3 1.8 1.8 1.8
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d 2.00 5 2.9 2.9 4.7

3.00 52 30.4 30.4 35.1

4.00 86 50.3 50.3 85.4

5.00 25 14.6 14.6 100.0

Tota
l

171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 9 yang berisi tentang  Persepsi responden tentang  Apakah Restauran 
dan café- café  khas Ambon yang ada sekarang ini sangat mendukung kota Ambon sebagai 
tujuan Wisata ? dan data menunjukkan bahwa  dalam persepsi responden terhadap Indikator ini  
sudah sangat mendukung hal ini dapat di verifikasi dengan jawaban responden  50,3 % yang 
menjawab setuju, 14,6 % yang menjawab sangat  setuju, Namun hal ini masih harus terus di 
kembangkan   karena jawaban responden tentang indicator ini masih tinggi juga yang tidak 
setuju sebesar  30,4 % , tidak setuju sebesar  2,9 %, sedangkan sangat tidak setuju 1,8. Ketika 
kami wawancara lebih mendalam mereka  berpendapat bahwa  restaurant Khas Ambon saat ini 
pada dasarnya belum dibuat secara berkemlompok, yang ada adalah Restauran dan Café  yang 
di kelola swasta  yang menyediakan makanan Nasional dan sekaligus menyediakan Masakan 
Khas Ambon. Hal ini sangat penting diperhatikan karena salah satau daya tarik dan Juga bagian 
dari parisiwisata yang di sikuai oleh  wisatawan Asing adalah wisata Kuliner, khususnya yang 
indigenous.

Tabel 10. Jalan

Frequenc
y

Percent
Valid 

Percent
Cumulati
ve Percent

Vali
d

1.00 7 4.1 4.1 4.1

2.00 11 6.4 6.4 10.5

3.00 71 41.5 41.5 52.0

4.00 68 39.8 39.8 91.8

5.00 14 8.2 8.2 100.0

Tota
l

171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 10 yang berisi data Persepsi responden tentang Jalan – jalan yang ada 
di kota Ambon yang  ada sekarang ini sudah mendukung  untuk  menjadikan kota Ambon 
sebagai Tujuan wisata ?, responden memberikan jawaban bahwa  jalanan yang ada di Ambon 
dipersepsi belum mendukung untuk  menjadikan kota Ambon sebagai tujuan wisata, hal ini 
dapat di simpulkan dari pesebaran  jawaban responden 41,5 % Kurang setuju,tidak setuju 
sebesar 6,4 % , dan sangat tidak setuju sebesar  4,1 % dan akumulasi persentase ketiganya 
sebesar  52 %. Sehingga dapat di simpulkan bahwa  jalan – jalan masih perlu ditingkatkan 
kualitasnya dan lebarnya, serta daya artistiknya untuk mendukung kota Ambon sebagai 
destinasi wisata. 

Tabel.11. Taman

Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percent

Cumulati
ve Percent

Valid 1.00 3 1.8 1.8 1.8

2.00 10 5.8 5.8 7.6

3.00 68 39.8 39.8 47.4
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4.00 67 39.2 39.2 86.5

5.00 23 13.5 13.5 100.0

Total 171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 11 yang berisi tentang Persepsi responden tentang Taman- taman yang 
ada di kota Ambon apakah sudah sangat mendukung kota Ambon untuk menjadi destinasi 
wisata , adapun pesebaran jawaban responden sebagai berikut :  kurang setuju sebesar 39,8 %, 
setuju sebesar 39.2 %, dan sangat setuju 13,5 %,tidak setuju sebesar 5.8 % dan 1.8 % . jika di 
akumulasikan maka dapat disimpulkan bahwa 

Taman Kota menurut  responden sudah sangat mendukung kota Ambon sudah sangat 
mendukung kota Ambon sebagai Tujuan wisata, namun yang harus cermati jumlah jawaban 
responden yang kurang setuju pada dasarnya  masih lebih tinggi secara individual yang berarti 
bahwa taman kota maih mendukung untuk dijakikan sebagai indicator dalam menjual kota 
Ambon sebagai Tujuan wisata, hal ini kami telusuri taman kota sangat terbatas  jumlahnya 
hanya ada di lapangan merdeka dan satu lagi di daerah Amahusu. 

Tabel 12. Pemandangan

Frequenc
y

Percen
t

Valid Percent
Cumulativ
e Percent

Vali
d

1.00 4 2.3 2.3 2.3

2.00 7 4.1 4.1 6.4

3.00 55 32.2 32.2 38.6

4.00 72 42.1 42.1 80.7

5.00 33 19.3 19.3 100.0

Tota
l

171 100.0 100.0

Berdasarkan tabel 12 yang berisi tentang Persepsi responden Pemandangan Alam di kota 
yang ada di kota Ambon sekarang ini, sangat menarik dan sangat mendukung kota Ambon 
sebagai tujuan wisata.hal ini kami tanyakan karena salah satu bagian dalam wisata adalah wisata 
pemandangan Alam, dan persepsi  responden  dapat kita lihat dalam tabel 12 menggambarkan 
bahwa  42,1 % responden setuju,sangat setuju 19,3 %, Kurang setuju 32,2 %,kurang setuju 
sebesar 4.1 % , dan sangat tidak setuju sebesar 2.3 %. Dengan  demikian dapat di simpulkan 
bahwa Pemandangan Alam Kota Ambon sangat mendukung untuk dijadikan sebagai indicator 
dalam menjadikan Kota Ambon sebagai destionasi wisata. 

Tabel 13. Pasar tradisional

Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percent

Cumulati
ve Percent

Valid 1.00 11 6.4 6.4 6.4

2.00 15 8.8 8.8 15.2

3.00 61 35.7 35.7 50.9

4.00 64 37.4 37.4 88.3

5.00 20 11.7 11.7 100.0

Total 171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 13 yang berisi tentang Persepsi responden tentang pasar tradisional 
yang ada sekarang ini ,apakah sangat membantu  dalam menjadikan kota Ambon sebagai tujuan 
wisata.dan di dapatkan pesebaran jawaban responden  sebagai berikut : setuju sebesar 37,4 %, 
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sangat setuju sebesar 11,7 %,kurang setuju 35,7 % , tidak setuju sebesar 8.8 %, dan sangat tidak 
setuju sebesar 6.4 %. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pasar tradisional yang ada di kota 
Ambon belum cukup mendukung  dijadikan sebagai indicator dalam  Branding Ambon sebagai 
tujuan wisata. 

Dalam Penelusuran Peneliti tentang Pasar Tradisional yang ada dan berjalan sebanyak 13 
buah di beberapa kecamatan di kota Ambon memang belum ada yang di siapakn sebagai pasar 
untuk wisata, pada dasarnya  PEMKOT Ambon telah menyiapkan sebuah pasar untuk Pasar 
Oleh- oleh sebagai tujuan wisata namun belum optimal, pasar ini sekarang hanya di tempati 
oleh beberapa  pedagang.

Tabel 14. Promosi pemkot

Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percent

Cumulati
ve 

Percent

Valid 1.00 3 1.8 1.8 1.8

2.00 13 7.6 7.6 9.4

3.00 62 36.3 36.3 45.6

4.00 72 42.1 42.1 87.7

5.00 21 12.3 12.3 100.0

Total 171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel Promosi parawisata yang dilakukan   PEMKOT Ambon  Apakah 
sudah  mendukung Kota Ambon sebagai destinasi Wisata, jawaban responden adalah sebagai 
berikut : setuju sebesar 42,1 %, kurang setuju sebesar 36,3 %,sangat setuju sebesar 12.3 %, 
tidak setuju sebesar 7.6 %, dan sangat tidak setuju sebesar 1.8 % . sehingga dapat disimpulkan 
bahwa dalam perepsi responden  promosi yang di lakukan oleh pemerintah Kota Ambon telah 
cukup mendukung kota ambon sebagai destinasi wisata, namun masih ada beberapa catatan 
bahwa promosinya harus terus ditingkatkan, kualitas dan kuantitasnya harus di tingkatkan serta 
harus tepat sasaran. 

Tabel 15. Program

Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percent

Cumulati
ve Percent

Vali
d

1.00 4 2.3 2.3 2.3

2.00 6 3.5 3.5 5.8

3.00 63 36.8 36.8 42.7

4.00 72 42.1 42.1 84.8

5.00 26 15.2 15.2 100.0

Total 171 100.0 100.0

Berdasarkan  Tabel  15 yang berisi Tentang Persepi  responden Program- program  Dinas 
Pariwisata yang  telah  dilakukan  oleh  PEMKOT Ambon apakah telah mendukung Kota 
Ambon sebagai tujuan Wisata, dalam persepsi Responden adalah  sebagai berikut : setuju 
sebesar 42.1 %, kurang setuju sebesar 36.8 %, sangat setuju setuju 15.2 % dan tidak setuju 
sebesar 3.5 %, dan sangat tidak setuju sebesar 2.3 %. Sehingga dapat di simpulkan bahwa 
Program- program yang telah di Implementasikan oleh PEMKOT Ambon sudah cukup baik 
untuk mendukung kota Ambon sebagai destinasi wisata. 

Tabel 16. Pusat kerajinan
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Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percent

Cumulati
ve 

Percent

Valid 1.00 2 1.2 1.2 1.2

2.00 4 2.3 2.3 3.5

3.00 63 36.8 36.8 40.4

4.00 85 49.7 49.7 90.1

5.00 17 9.9 9.9 100.0

Total 171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 16. yang berisi tentang persepsi responden tentang Pusat Kerajinan 
dan oleh –ole khas Ambon yang ada sekarang ini apakah sudah mendukung kota Ambon 
sebagai destinasi wisata ? dan persepsi responden  menunjukkan bahwa pusat kerajinan khas 
Maluku telah cukup mendukung untuk di jadikan  sebagai indicator dalam membranding kota 
Ambon sebagai tujuan wisata.

Tabel 17. Keamanan

Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percent

Cumulativ
e Percent

Valid 1.00 3 1.8 1.8 1.8

2.00 14 8.2 8.2 9.9

3.00 65 38.0 38.0 48.0

4.00 68 39.8 39.8 87.7

5.00 21 12.3 12.3 100.0

Tota
l

171 100.0 100.0

Berdasarkan pada tabel 17  yang berisi persepsi tentang Kondisi keamanan kota Ambon 
yang terjadi sekarang ini apakah sudah sangat mendukung untuk menjadikan kota Ambon 
sebagai tujuan wisata? Dan jawaban responden   menunjukkan bahwa persentase setuju dan 
sangat setuju lebih besar daripada kurang setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dalam persepsi responden menunjukkan bahwa  kondisi keamanan 
kota Ambon telah mendukung kota Ambon sebagai tujuan wisata. 

Tabel 18. Event Pariwisata

Frequenc
y

Percen
t

Valid 
Percent

Cumulati
ve Percent

Vali
d

1.00 4 2.3 2.3 2.3

2.00 6 3.5 3.5 5.8

3.00 63 36.8 36.8 42.7

4.00 83 48.5 48.5 91.2

5.00 15 8.8 8.8 100.0

Tota
l

171 100.0 100.0
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Berdasarkan Tabel 18. Yang berisi tentang Persepsi Responden terhadap Even- even 
pariwisata yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Ambon yang ada sekarang ini sudah 
mendukung  kota Ambon sebagai tujuan wisata, maka responden memberikan penilaian 
persepsi persebaran jawabannya sebagai berikut : setuju sebesar 48.5 %,,sangat setuju sebesar 
8.8 %, kurang setuju 36,8 %, tidak setuju 3.5 % , sangat tidak setuju sebesar 2.3 %. Dengan 
pesebaran jawaban ini maka dapat disimpulkan bahwa even- even yang telah diprogramkan dan 
dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon di nilai telah cukup medukung kota ambon sebagai 
destinasi wisata. 

19.Tempat bersejarah

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulati
ve Percent

Valid 1.00 4 2.3 2.3 2.3

2.00 7 4.1 4.1 6.4

3.00 66 38.6 38.6 45.0

4.00 67 39.2 39.2 84.2

5.00 27 15.8 15.8 100.0

Tota
l

171 100.0 100.0

Berdasarkan Tabel 19 yang berisi tentang persepsi responden tentang Kondisi dan 
pelayanan tempat bersejarah di wilayah kota Ambon yang ada sekarang ini sudah sangat 
mendukung untuk menjadikan kota Ambon sebagai destinasi wisata, jawaban responden pada 
Tabel 19 menunjukkan bahwa  tempat bersejarah dan kondisi pelayanan dipersepsikan telah 
cukup mendukung untuk  di jadikan sebagai indicator dalam membranding Ambon sebagai 
tujuan wisata.  

KESIMPULAN
Berdasarkan  Analisa data dan pembahasan maka kami menyimpulkan bahwa : 

indicator  daya saing branding destination yang kami jadikan indtaor sebanyak 19 
indikator,menunjukkan bahwa  dalam persepsi   wisatawan local dan Nusantara 17 indikator 
mendukung yaitu ; penginapan,Mall dan dunia bisnis,transportasi,budaya ramah 
tamah,kebersihan,bandara, produk kerajinan khas Maluku,restaurant dan café khas ambon, 
taman kota,pemandangan Alam,pasar Tradisional,promosi wisata,program-program 
pemerintah,pusat kerajinan,kondisi keamanan,even- even wisata, dan kondisi serta pelayanan 
pada tempat- tempat bersejarah. Sedangkan yang tidak mendukung ada 2 indikator yaitu : 
jalanan yang kurang lebar, belubang dan kondisi rusak yang banyak,inftrastruktur,serta 
kehidupan Malam seperti Bar, Karoke,yang dipersepsikan sebagai tempat maksiat dan bisa 
merusak akhlaq, moralitas serta bertentagan adat istiadat ketimuran.   

Dalam penelitian dan wawancara yang mendalam dengan beberapa informan kunci 
maka kami mengusulkan kepada pihak pengambil keputusan untuk semakin meningkatkan 
ketujuh belas indikator yang sudah dipersepsikan  baik, dan semakin berusaha untuk 
memperbaiki infrastruktur dan mengimplementasikan Rencana tata Ruang , serta RPJMD yang 
telah dibuat, serta meningkat sinergitas antar SKPD yang saling berkaitan dalam rangka 
Menjadikan Kota Ambon yang semakin jaya di masa depan. Karena Dengan berkembangnya 
pariwisata akan  menigkatkan  multyplyer efek terhadap kesejahteraan masyarakat kota Ambon. 
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ABSTRAK

Kaum perempuan di Maluku Tengah 
seperti di wilayah lainnya pun menghadapi 
berbagai persoalan kehidupan yang hampir 
sama. Tampilnya perempuan sebagai tulang 
punggung ekonomi keluarga menjadi 
masalah utama yang banyak dihadapi kaum 
perempuan di Maluku Tengah. Apabila 
kaum perempuan yang mengemban 
tanggung jawab ini maka dapat dipastikan 
urusan rumah tangga dan pendidikan anak 
akan terabaikan. Hal ini dapat 
mengakibatkan munculnya masalah 
kekerasan dalam rumah tangga yang 
berujung pada perceraian, selain itu juga 
generasi yang terabaikan oleh pendidikan 
keluarga di rumah akan menjadi generasi 
yang rapuh, berkarakter labil, berperilaku 
yang buruk dan secara langsung dapat 
merusak moral masyarakat. Masalah 
perempuan lainnya adalah rendahnya 
tingkat pendidikan kaum perempuan yang 
diakibatkan oleh pemikiran mereka yang 
lebih cenderung mengutamakan pemenuhan 
kebutuhan ekonomi keluarga. Kaum 
perempuan juga merupakan aktor utama 
penyebab pencemaran lingkungan. Selain 
itu, kaum perempuan juga dihadapkan 
dengan masalah pelecehan seksual dan 
hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.
Masalah-masalah tersebut diatas tentunya 
membutuhkan penyelesaian yang sistemik 
dan holistik, yang mendesak para 
pengambil kebijakan untuk segera 
membuat aturan dalam hal ini peraturan 
daerah. Anggota dewan legislatif 
perempuan di Maluku Tengah dituntut 
untuk pro aktif mendorong terbentuknya 
perda tersebut agar masalah-masalah 
penegakan hak-hak perempuan segera 
terselesaikan.
penelitian ini merupakan penelitian yang 
bersifat kualitatif deskriptif dimana data 
yang diperoleh merupakan hasil observasi 
langsung di lapangan serta hasil 
wawancara mendalam dengan para 
informan yang terdiri dari para anggota 
legislatif perempuan,  para tokoh 

perempuan, para perempuan yang aktif 
dalam partai politik, akademisi perempuan, 
serta para perempuan anggota masyarakat 
yang aktif dalam mencermati masalah-
masalah kaum perempuan di Maluku 
Tengah. 
Dengan mengacu pada hasil penelitian, 
maka dapat dikatakan bahwa 
kecenderungan jawaban para responden 
dapat dijabarkan bahwa Para Anggota 
Legislatif perempuan di DPRD Maluku 
Tengah periode 2009-2014 tidak 
mengetahui tentang tugas dan perannya 
sebagai Anggota Legislatif Perempuan, 
khususnya mengenai tujuan 
ditempatkannya Perempuan di Lembaga 
Legislatif. Para Anggota Legislatif 
perempuan di DPRD Maluku Tengah 
periode 2009-2014 tidak mengetahui 
masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum 
perempuan di Maluku Tengah karena 
mereka tidak pernah menjaring aspirasi 
kaum perempuan. Para Anggota Legislatif 
perempuan di DPRD Maluku Tengah 
periode 2009-2014 belum menjadikan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum 
perempuan di Maluku Tengah sebagai 
prioritas utama untuk ditangani atau 
diselesaikan. Sehingga belum ada upaya-
upaya yang signifikan baik dalam bentuk 
mendorong terbitnya PERDA-PERDA yang 
pro pada perempuan maupun dalam bentuk 
upaya-upaya penyelesaian lainnya terhadap 
masalah-masalah tersebut.

Kata Kunci : Perempuan, Legislatif, 
Penegakan Hak

ABSTRACT

Womans in Maluku Tengah just like in other 
region also facing various problem of life. 
Woman who appear as a backbone of family’s 
economy become a main problem which many 
female group in Maluku Tengah have facing it. 
If woman have to do this responsibility, may 
certainly that the household and children’s 
education will be ignored. It will cause a 
violence in household which became devorced, 
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besides the ignored generation of family 
education in house will be a crumbly 
generation, have labile character, have bad 
moral and directly will destruct people’s moral. 
Other woman’s problem is low education level 
which caused by their thought which priority to 
fill family’s economic requirement. Womans is
also a main factor from causing area 
contamination. In addition, womans have to face 
the insulting sex and pregnant without married 
caused by free intercourse. 
Those problems need a systemic and holistic 
solution, which press the policymaker have to 
set the rule in this case the region regulation. 
The member of Legislative Assembly in Maluku 
Tengah demanded to pro-active shoving to form 
the region regulation so the maintain problems 
of woman’s rights will be done.
This research is a qualitative and descriptive 
research which the datas is the result from 
directly observation in the area and deep 
interview with the informants which consist the 
woman member of Legislative Assembly, woman 
figures, woman who active in political party, 
woman academician, and woman in  society 

who active in observing woman’s problems in 
Maluku Tengah.
According to the result of the research, we can 
say that the preference answer of the responden 
is that the woman member of Assembly at 
Regional in Maluku Tengah in 2009-2014 didn’t 
know about their task and role as a woman 
member of Legislative Assembly, especially 
about the purpose of woman which being placed 
in Legislative Assembly. The woman member of 
Assembly at Regional in Maluku Tengah in 
2009-2014 didn’t know about woman’s 
problems because they are never encompass 
female group aspiration. The woman member of 
Assembly at Regional in Maluku Tengah in 
2009-2014 not be being the woman’s problems 
in Maluku Tengah as the main priority to solve. 
Then, there’s no significant efforts either in push 
the form of regional regulations which pro to 
woman or the other solution efforts concern 
about those problems.

Keyword : Woman, Legislative, Maintain of 
Rights.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki ikatan kuat dengan budaya patriarki yang 

menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Wujud 
diskriminasi terhadap perempuan tersebut dapat dilihat pada berbagai lini kehidupan, termasuk 
dunia politik, salah satunya adalah rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen di 
Indonesia. Aksi afirmasi untuk keterwakilan perempuan telah dilakukan dan pertama kali 
diwujudkan oleh Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2003 yang mengatur sistem kuota 
minimal 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif dan berkembang 
menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008. 
Aksi afirmasi ditujukan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen 
karena adanya penilaian bahwa keterwakilan perempuan penting untuk menyalurkan kebutuhan 
dan kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen dipercaya nantinya mampu 
menciptakan kebijakan yang responsif gender. Meskipun aturan kuota pencalonan perempuan 
minimal 30% telah termuat dalam UU Pemilu tahun 2003, namun aksi afirmasi dalam UU 
tersebut dinilai “mandul” karena terbatas hanya pada proses pencalonan serta tidak 
mengandung sanksi terhadap partai yang tidak memenuhi kuota tersebut. Hal ini berdampak 
pada rendahnya pencalonan perempuan dalam Pemilu tahun 2004 dimana kandidat anggota 
legislatif perempuan yang dicalonkan oleh partai politik pada nomor urut jadi hanya 8,5%. 
Pencalonan perempuan yang rendah dalam Pemilu secara nyata berdampak pada rendahnya 
anggota legislatif perempuan yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal 
tersebut juga berlaku pada DPRD kabupaten Maluku Tengah, dimana hasil PEMILU Legislatif 
tahun 2009-2014 telah menempatkan perempuan pada kursi anggota DPRD. Hal ini berarti 
bahwa hak-hak politik perempuan untuk ikut mengambil bagian dalam membangun Negara 
maupun daerah telah diakomodir bahkan dijamin dalam perundang-undangan. Selain itu, 
duduknya perempuan dalam kursi legislatif diharapkan juga dapat menjadi corong perjuangan 
penegakan hak-hak perempuan.

Berbagai kajian dan hasil penelitian, baik dari luar maupun dalam negeri telah 
menunjukan korelasi positif antara keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik dengan 
peguatan nilai-nilai moral, perilaku beretika, toleransi dan berkeadilan. Perempuan juga 
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terbukti lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang sifatnya urgen seperti 
pendidikan, alokasi sumber daya alam yang adil, hak anak, hak perempuan itu sendiri, 
perdamaian, dan isu penyelamatan lingkungan (Mulyani dkk:2009).  

Kaum perempuan di Maluku Tengah seperti di wilayah lainnya pun menghadapi berbagai 
persoalan kehidupan yang hampir sama. Tampilnya perempuan sebagai tulang punggung 
ekonomi keluarga menjadi masalah utama yang banyak dihadapi kaum perempuan di Maluku 
Tengah. Apabila kaum perempuan yang mengemban tanggung jawab ini maka dapat dipastikan 
urusan rumah tangga dan pendidikan anak akan terabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan 
munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, selain itu 
juga generasi yang terabaikan oleh pendidikan keluarga di rumah akan menjadi generasi yang 
rapuh, berkarakter labil, berperilaku yang buruk dan secara langsung dapat merusak moral 
masyarakat. Masalah perempuan lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan kaum 
perempuan yang diakibatkan oleh pemikiran mereka yang lebih cenderung mengutamakan 
pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kaum perempuan juga merupakan aktor utama 
penyebab pencemaran lingkungan. Selain itu, kaum perempuan juga dihadapkan dengan 
masalah pelecehan seksual dan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.

Masalah-masalah tersebut diatas tentunya membutuhkan penyelesaian yang sistemik dan 
holistik, yang mendesak para pengambil kebijakan untuk segera membuat aturan dalam hal ini 
peraturan daerah. Anggota dewan legislatif perempuan di Maluku Tengah dituntut untuk pro 
aktif mendorong terbentuknya perda tersebut agar masalah-masalah penegakan hak-hak 
perempuan segera terselesaikan.

METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dimana data yang 

diperoleh merupakan hasil observasi langsung di lapangan serta hasil wawancara mendalam 
dengan para informan yang terdiri dari para anggota legislatif perempuan,  para tokoh 
perempuan, para perempuan yang aktif dalam partai politik, akademisi perempuan, serta para 
perempuan anggota masyarakat yang aktif dalam mencermati masalah-masalah kaum 
perempuan di Maluku Tengah.

HASIL
Dengan mengacu pada hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa kecenderungan 

jawaban para responden dapat dijabarkan sebagai berikut ini:
Para Anggota Legislatif perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 tidak 

mengetahui tentang tugas dan perannya sebagai Anggota Legislatif Perempuan, khususnya 
mengenai tujuan ditempatkannya Perempuan di Lembaga Legislatif. 

Para Anggota Legislatif perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 tidak 
mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan di Maluku Tengah karena 
mereka tidak pernah menjaring aspirasi kaum perempuan.

Para Anggota Legislatif perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 belum 
menjadikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan di Maluku Tengah sebagai 
prioritas utama untuk ditangani atau diselesaikan. Sehingga belum ada upaya-upaya yang 
signifikan baik dalam bentuk mendorong terbitnya PERDA-PERDA yang pro pada perempuan 
maupun dalam bentuk upaya-upaya penyelesaian lainnya terhadap masalah-masalah tersebut

KESIMPULAN
Bertolak dari hasil analisis data dalam penelitian ini maka kesimpulan dapat dikemukakan 

adalah bahwa para Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Maluku Tengah periode 2009-2014 
belum memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan pengalaman organisasi maupun 
pengalaman dalam bidang politik   ketika mereka terpilih. Selain itu, para Anggota Legislatif 
perempuan juga belum maksimal dalam upaya menjaring aspirasi kaum perempuan dan terlibat 
secara aktif menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan. Akibatnya, 
berbagai permasalahan perempuan yang terjadi di Maluku Tengah diantaranya masalah 
pendidikan perempuan terutama kaum ibu yang masih sangat rendah, masalah KDRT, masalah 



Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan Tinggi (SNPP-RPT) 2014
Volume I/2014, ISSN : 9-772407-059004
Universitas Darussalam Ambon, 8 November 2014 D.N. Ainy; hal 356-359

Paper-AHS006- Peran Anggota Legislatif … 359

pelecehan seksual, dan berbagai masalah lainnya, belum terselesaikan. Sampai saat ini, belum 
ada upaya-upaya dari Anggota Legislatif perempuan baik dalam bentuk mendorong adanya 
PERDA yang pro terhadap kaum perempuan maupun dalam bentuk upaya-upaya penyelesaian 
lainnya dalam rangka penegakkan hak-hak perempuan
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ABSTRACT

This study aims to identify and analyze What is 
the Role of State Government in Coastal 
Community Empowerment Process in Human 
Resources , Politics, and Economics (Case 
Study In District Salahutu , Central Maluku). 
Based on these objectives , the target output 
(output) are expected from this study is the 
formulation of the concept regarding the role of 
the Government and the State Government in 
the District of Coastal Community 
Empowerment Salahutu .

The method used in this research is descriptive 
qualitative and uses techniques that are used in 
this study were equipped with the observations 
in-depth interviews conducted on the making of 
key informants and field notes about events that 
met the researchers in the field . Location of the 
study took place in Central Maluku District of 
Saluhutu , the research period of  six months 
from the preparation of the study until the 
publication of research results in scientific 
journals.

Keywords : Role of State Government, Coastal 
Community Empowerment 

PENDAHULUAN
Salah satu wilayah di propinsi Maluku yang menjadi daerah penting bagi pembagunan 

Maluku adalah Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki 173 Negeri, terdiri dari 48 Negeri 
Swadaya, 56 Negeri Swakarya dan 69 Negeri Swasembada. Dan terdiri dari 14 kecamatan 
diantaranya adalah Kecamatan Salahutu terdiri dari 6 Negeri dan sangat berpotensi untuk 
melakukan proses pembangunan dengan mengikut sertakan masyarakat negeri yang mayoritas
penduduknya masyarakat pesisir, (Maluku Tengah Dalam Angka: 2011).

Masyarakat pesisir oleh Kusnadi (2001:3) adalah komunitas yang sebagian besar 
penduduknya merupakan penduduk miskin, ditambahkan oleh Kusnadi (2002: 2) bahwa desa-
desa pesisir adalah kantong-kantong kemiskinan struktural yang potensial. Kesulitan mengatasi 
masalah yang berkaitan dengan kemiskinan di desa-desa pesisir telah menjadikan penduduknya 
menanggung beban kehidupan yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Padahal 
menurut Departemen Kelautan dan Perikanan RI (2000:1), seharusnya masyarakat pesisir 
merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar, bukan 
merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal.

Oleh karena itu era reformasi, pemerintah secara serius mulai menangani pembangunan 
sektor kelautan dan perikanan termasuk didalamnya masyarakat pesisir dengan tekanan lebih 
besar pada paradigma pemberdayaan masyarakat. Melalui paradigma ini, berbagai program 
pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir diorentasikan pada aspek penguatan 
kelembagaan dan kapasitas masyarakat lokal.

Jumlah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah kondisinya beragam, sehingga baik dari 
dari sisi sosial maupun ekonomi memerlukan penanganan yang khusus dan terintegrasi, 
sehingga pendekatan yang selama ini digunakan dengan memberikan bantuan dana atau 
program pembangunan tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan pada masing-
masing negeri.

Kondisi ini perlu segera diantisipasi agar tidak memunculkan permasalahan yang lebih 
rumit. Antisipasinya dilakukan antara lain melalui pengembangan kapasitas negeri, sehingga 
diharapkan negeri mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemampuan ini 
diperlukan agar penduduk negeri dapat menjadi subjek yang menentukan arah pembangunan 
negerinya secara kreatif, mandiri, dan inovatif. 
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Dengan demikian, negeri tidak sekedar menjadi obyek proyek pembangunan yang 
cenderung tumpang tindih, salah sasaran, dan tidak partisipatif. Pembaharuan negeri 
mensyaratkan adanya penduduk dan aparat pemerintah negeri yang berdaya, dan 
pengembangan kapasitas menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan 
pemberdayaan masyarakat pesisir, serta mendorong pemerintah negeri semakin berdaya.

Sudah banyak program dilaksanakan di Negeri, bahkan Negeri cenderung over-
facilitatedoleh suprastruktur (pemerintah, pasar maupun LSM) tetapi tidak menyebabkan negeri 
menjadi lebih baik.

Karena itu, berdasarkaan penjelasan ditas maka rumusan masalahnya Bagaimana Peran 
Pemerintah Negeri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di bidang Sumber Daya Manusia, 
Politik, dan Ekonomi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk yaitu agar mampu menghasilkan 
konsep dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan peran pemerintah negeri dalam 
bidang SDM, Politik dan Ekonomi.

Unsur desa sebagaimana dikemukakan oleh Sudirwo adalah: Wilayah tertentu, penduduk 
atau masyarakat dan pemerintahan desa (Sudirwo, 1991: 59). Dengan demikian dapat 
dipastikan bahwa satu saja unsur terebut tidak ada maka sebuah wilayah belum dapat disebut 
sebagai “desa”.Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang punya susunan asli 
berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.Ada pula yang mengartikan bahwa Desa 
adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama 
yang pernah ada yang mengatur desa (Widjaja, 2003:3). Dari definisi ini dapat terlihat bahwa 
ada hak-hak istimewa yang dimiliki oleh desa terutama yang berkaitan dengan hak asal-usul, 
sebab boleh jadi pada suatu wilayah (sebelum akhirnya disebut “desa”) terdapat satu keluarga 
atau komunitas tertentu yang berperan dan berjasa mengelola kawasan tersebut sehingga atas 
jasa-jasanya itulah maka kemudian keluarga atau komunitas tersebut mendapat hak-hak 
istimewa. Dalam implementasinya maka seringkali jabatan kepala desa diemban secara turun 
temurun sebagai bentuk dari “kearifan lokal” dalam menghargai jasa-jasa founding father desa 
tadi. Disebutkan pula bahwa istilah desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat, dan susunan asli tersebut bersifat istimewa.Bahkan otonom desa diakui secara nyata 
sehingga menjadi daerah istimewa (Widjaja, 2003:28).

secara garis besar pengertian pemberdayaan mengandung dua unsur: (1) to give ability or 
enable to, yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan 
berbagai kebijakan dan program-program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat 
mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) to give power or authority to, yakni 
memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat 
agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka 
pembangunan diri dan lingkungannya secara mandiri.

Dalam konteks seperti itu, kemandirian diartikan sebagai: (1) kemandirian material, 
yaitu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar serta cadangan dan 
mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis; (2) kemandirian intelektual, yaitu 
pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh masyarakat yang memungkinkan mereka 
menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus yang muncul di luar kontrol 
pengetahuan; (3) kemandirian ketatalaksanaan, yaitu kemampuan otonom untuk membina diri 
dan menjalani serta mengelola kegiatan kolektif agar terjadi perubahan dalam situasi kehidupan  

METODE PENELITIAN.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

dan menggunakan Teknik yang digunakan didalam penelitian ini yakni observasi yang 
dilengkapi dengan in-depth interview yang dilakukan terhadap key informan dan pembuatan 
catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui peneliti dilapangan

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui 
langkah-langkah: pertama, kategorisasi isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan dan 
pengembangan kapasitas pemerintah negeri dan masyarakat pesisir yang diperoleh melalui 
observasi, wawancara mendalam tidak terstruktur dari informan kunci, FGD, dan studi 
dokumentasi. Kedua, data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik 
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triangulasi. Analisis trianggulasi adalah teknik menghubungkan data dan informasi yang
diperoleh dari satu sumber informasidengan sumber informasi yang lainnya, untuk memperoleh 
pemahaman interpretasi tentang masalah yang diteliti.Ketiga, hasil dari trianggulasi tersebut 
kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan Sumberdaya Manusia.

Kualitas sumberdaya manusia sangat berpengaruh pada sikap,  pemikiran dan 
penampilan seseorang. Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang 
diraih, pengetahuan, dan keterampilan  yang  mereka miliki. Seseorang yang memiliki kapasitas 
kualiatas sumberdaya yang baik dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menyelesaikan 
masalah yang dihadapi, masalah masa depan dirinya dan masalah yang menyangkut orang lain 
atau pekerjaaannya.  

Dilihat dari tingkat pendidikannya, Raja pada empat negeri tersebut sebagaimana tabel 
yang tertera dibawah ini: 

Tabel 1. menunjukkan bahwa dari empat negeri yang diteliti, unsur pimpinan negeri dan 
pimpinan kelembagaan negeri yang memiliki kualitas SDM yang sudah lebih merata adalah 
Negeri Liang dan Negeri Tulehu.

Kualitas pendidikan dari Aparat Negeri, tampaknya berpengaruh pada kapasitas individu 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Seperti dua negeri yang aparat negerinya rata-rata 
berpendidikan sarjana dan D3, lebih mampu menyelenggarakan Pemerintahan negeri dengan 
baik, salah satunya dapat dilihat dari kemampuan dalam menyusun produk-produk hukum 
seperti peraturan negeri, melakukan kerjasama dan lobi-lobi politik dengan pemerintah 
kabupaten bahkan partai politik. Tingkat pendidikan pimpinan kelembagaan negeri, Ketua 
Saniri negeri di empat negeri penelitian juga hampir sama dengan tingkat pendidikan Aparat 
Negeri.  Kualitas pendidikan pimpinan dan anggota kelembagaan negeri dapat mencerminkan 
hubungan antar kelembagaan dalam penyelenggaraan negeri, sehingga tercipta chek and 
balances.

Program pemberdayaan negeri diawali dengan pemberdayaan sumberdaya manusia, hal 
ini didasari asumsi bahwa kemandirian negeri akan dapat dicapai apabila manusianya memiliki 
kapasitas dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya 
kegiatan pemberdayaan sumberdaya manusia ini merupakan agenda Pemerintah Kabupaten 
(Program Kerja Tabaos Masuk Negeri ditambah dengan program pemerintah pusat melalui 
PNPM Mandiri dan program sektoral beberapa kementerian yang diaplikasikan di negeri.

Lembaga lain seperti LSM dan Perguruan Tinggi juga melaksanakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat negeri, namun sifatnya hanya bantuan sementara dalam bentuk 
pengabdian masyakat dan tidak rutin seperti yang dilakukan oleh Pemerintah. Inisiatif 
pemberdayaan sebagian besar datang dari pihak luar negeri, bukan  inisiatif dari masyarakat 
negeri.

Di Negeri Tulehu, Negeri Tial, Negeri Wai dan Negeri Liang. misalnya pemberdayaan 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui 
Program pemberdayaan Tabaos Masuk Negeri, serta Program Pemerintah pusat melalui PNPM 
Mandiri.

Pelaksana pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tidak hanya dilakukan oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri sebagai organisasi yang bertanggung 
jawab atas pemberdayaan masyarakat negeri, tetapi juga dilakukan oleh instansi Pemerintah 
terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Pendidikan, 
Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, dan lain-lain. Lembaga ini melakukan pemberdayaan 
langsung ke negeri dan seringkali tanpa melakukan koordinasi dengan BPMsebagai yang 
bertanggung jawab melakukan pemberdayaan negeri, akhirnya terjadi tumpang tindih program 
di masyarakat.

Dalam realisasinya, pendampingan yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah dalam 
pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan secara konsisten sesuai dengan program yang telah 
ditetapkan. Pemerintah seharusnya melaksanakan pendampingan pada saat masyarakat dan 
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pemerintah negeri menyelenggarakan kegiatan,  misalnya pada saat  merumuskan  perencanaan, 
seyogianya mereka didampingi oleh pendamping yang telah ditunjuk oleh pihak Pemerintah, 
namun dalam kenyataannya pendamping tersebut tidak setiap saat dibutuhkan datang ke negeri 
untuk melakukan pendampingan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Program Tabaos Masuk Negeri, ditunjuk pendamping 
yang berfungsi mendampingi masyarakat negeri mulai dari kegiatan merumuskan kebutuhan 
masyarakat, menyusun rencana, mengiplementasikan kegiatan yang telah disusun sampai 
dengan tahap melakukan evaluasi kegiatan. Namun disayangkan, menurut hasil wawancara di 
lapangan, pendamping tidak selalu berada di negeri, hal ini menyulitkan masyarakat desa pada 
saat memerlukan konsultasi dengan pendamping. Apabila masyarakat negeri membutuhkan 
konsultasi kepada pendamping, masyarakat negeri datang ke Kabupaten menemui pendamping 
atau petugas untuk melakukan konsultasi. Proses seperti ini terjadi  karena Pemerintah 
Kabupaten tidak megalokasikan secara jelas dana untuk keperluan pendampingan.

Secara teknis langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan program, tetapi belum menyentuh pada peningkatan kapasitas individu 
dalam menumbuhkan kreativitasnya untuk merumuskan masalahnya sendiri dan bagaimana 
memenuhinya. Pelibatan masyarakat dalam program pemberdayaan Masyarakat negeri yang 
dibawa oleh masing-masing sektor (top down) lebih diarahkan pada bagaimana program 
tersebut dapat dikerjakan oleh masyarakat dan belum merupakan upaya menumbuhkan inisiatif, 
kreatifitas, dan partisipasi masyarakat.

Bentuk kegiatan pemberdayaan sumberdaya manusia masyarakat pesisir dan pemerintah
negeriyang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten di empat negeri di Kecamatan 
Salahutu.

Tabel 2 menunjukkan bentuk kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia yang pernah 
diberikan oleh Pemerintah (Provinsi, Kabupaten dan Negeri) berkaitan dengan tugas pokoknya. 
Selain diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten yang berkait dengan tugas pokoknya, 
Pemberdayaan Sumberdaya Manusia juga diberikan Pemerintah melalui program-program 
pemberdayaan yang dibawa masuk ke negeri seperti  PNPM Mandiri, Program Tabaos Masuk 
Negeri, dan berbagai program sektoral (Departemen/Kementerian dan lain-lain). 

Sasaran utama kegiatan pemberdayaan sumberdaya manusia yang dilakukan Pemerintah 
adalah para Raja, dan pemimpin kelembagaan Negeri seperti Saniri Negeri, Soa dengan tujuan 
untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri yang 
demokratis sesuai dengan tuntutan undang-undang.  

Kegiatan pemberdayaan yang diberikan Pemerintah selain berkait dengan tugas dan 
fungsi negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri, kebanyakan dikaitkan dengan 
program-program yang akan dilaksanakan di negeri. Misalnya kegiatan diklat/bintek BUMNEG 
karena negeri tersebut memperoleh aliran dana program Pembangunan yang didalamnya 
mensyarakatkan di d negeri harus didirikan BUMNEG. Begitu pula dengan program PNPM 
Mandiri yang anggarannya berasal dari Pemerintah, juga melakukan pelatihan yang ditujukan 
kepada negeri-negeri melalui koordinasi Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, dan negeri wajib 
mengirimkan wakilnya untuk mengikuti kegitan tersebut. 

Dari data kegiatan pemberdayaan SDM tersebut terlihat bahwa tidak semua negeri 
mendapatkan fasilitas kegiatan program pemberdayaan, sehingga kualitas pemberdayaan di 
masing-masing negeri berbeda antara negeri satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu terjadi, 
karena penyelenggara yang ditunjuk oleh Pemerintah  langsung melaksanakan kegiatannya di 
negeri tanpa sepengetahuan Pemerintah kabupaten, demikian juga yang berasal dari lembaga 
non Pemerintah dalam bentuk pengabdian masyarakat. 

Pemberdayaan Politik Negeri.
Pemberdayaan politik negeri adalah proses bagaimana masyarakat dan perangkat desa 

memiliki kemampuan mengelola pemerintahan negeri yang demokratis dan mandiri, serta 
bagaimana masyarakat negeri memiliki akses dan berpartisipasi dalam proses pengambilan 
keputusan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Kemandirian politik di negeri
dapat diukur dari bagaimana kelembagaan negeri dapat berfungsi secara demokratis dan 
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masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah 
pembanguan bagi masa depan negerinya.

Pada negeri, lembaga-lembaga asli negeri dikooptasi sedemikian rupa sehingga terjadi 
kemandekkan partisipasi masyarakat. Apa yang dilakukan lembaga-lembaga di negeri lebih 
membawa kepentingan negara dari pada kepentingan masyarakat negeri itu sendiri. Saluran 
yang seharusnya merupakan suara pembawa aspirasi negeri ke negara berubah menjadi saluran 
Pemerintah terhadap warga negeri. Masyarakat menginginkan bekerjanya mekanisme politik 
termasuk politik negeri yang lebih demokratis yang membuka peluang bagi partisipasi 
masyarakat secara luas. Pasca reformasi tuntutan masyarakat tersebut mendapat respons oleh 
Negara dengan menata ulang kehidupan politik dengan membuka ruang bagi masyarakat  untuk 
terlibat dalam kegiatan politik. Respon Negara ditandai dengan dirumuskannya regulasi dengan 
dikeluarkannya UU (No. 32 Tahun 2004)  tentang Pemerintahan daerah, yang memberikan 
energi politik Baru bagi kehidupan politik di negeri. Regulasi politik ini memberikan pijakan 
bagi negeri dalam menentukan pilihan-pilihan dalam penguatan kegiatan politik di negeri yang 
ditandai dengan kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD)/ Saniri Negeri.  

Penyelenggara pemberdayaan politik bagi Masyarakat dan Pemerintah negeri dilakukan 
oleh Pemerintah ataupun Pemerintah negeri. Pemberdayaan politik yang diberikan oleh 
Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten) dilakukan secara kolektif di Provinsi atau kabupaten, 
sedangkan yang dilakukan di negeri dilakukan oleh Pemerintah negeri atau bekerjasama dengan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Bentuk kegiatan pemberdayaan politik negeri yang 
dilakukan oleh Provinsi, Kabupaten dan negeri di empat negeri dapat dilihat pada tabel 3.

Pemberdayaan politik bagi masyarakat dan Pemerintah negeri, dilaksanakan oleh 
Pemerintah tanpa ada program secara khusus dengan nomenklatur pemberdayaan politik negeri. 
Muatan pemberdayaan politik negeri sebenarnya sudah digabung dalam pemberdayaan 
sumberdaya manusia, karena itu muatannya dapat dilihat dari materi yang diberikan. Kegiatan 
pemberdayaan politik negeri yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diberikan 
melalui berbagai bentuk pelatihan seperti pelatihan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelatihan 
Mengenai Saniri Negeri, Pelatihan Legislasi, Sosialisasi Pemilukada, dan Sosialisai Produk-
produk Hukum Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yakni Perda No. 1 Tahun 2006, 
Kabupaten Maluku Tengah. 

Lebih lanjut Saniri Negeri dikonsepsikan sebagai badan perwakilan masyarakat negeri 
yang memiliki fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan negeri, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan negeri. Dengan demikian idealnya Saniri Negeri akan membawa perubahan 
dinamika politik negeri yang demokratis yang berbeda dengan dinamika politik sebelumnya 
yang bersifat sentralistik dan tanpa adanya check and balance dari masyarakat negeri. 
Pemberdayaan politik melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai Saniri Negeri diselenggarakan 
oleh Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat yang 
diikuti oleh Pemerintah negeri dan kelembagaan di negeri (Saniri, Kewang) dengan tujuan agar 
Pemerintahan Negeri dan pemimpin kelembagaan negeri, mengetahui tugas dan fungsi saniri 
negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan negeri yang demokratis. 

Dilihat dari waktu penyelenggaraan yang dilakukan dinilai sangat singkat (satu sampai 
dua hari) yaitu antara satu sampai dengan tiga hari. Terbatasnya waktu ini dianggap belum 
cukup untuk membuat peserta mampu mengerti dan terampil dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi Saniri negeri sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat negeri.

Pendidikan dan pelatihan legislasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan 
kabupaten melalui BPM yang melibatkan keempat negeri yang diteliti, bertujuan untuk 
meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam menyusun peraturan negeri sebagai dasar hukum 
penyelenggaraan politik negeri yang demokratis. Pelatihan legislasi ini diikuti juga oleh 
perwakilan negeri dan kelembagaan negeri dari masing-masing negeri termasuk keempat negeri 
yang diteliti, dengan mareri proses legislasi, bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses 
legislasi, dan siapa yang dilibatkan dalam legislasi. 

Pemberdayaan Ekonomi Negeri
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Dalam kontek ekonomi negeri, bekerjanya sistem ekonomi menjadi perhatian utama agar 
terwujudnya good governance, karena tujuan utama dari good governance adalah terwujudnya 
keadilan sosial masyarakat negeri yang tercermin dari pengaturan sistem produksi dan 
distribusi atas barang dan jasa di masyarakat negeri. Dalam banyak kasus banyak kelompok 
bisnis kuat sering menentukan transaksi di pasar dan Pemerintah sering berpihak pada 
pengusaha, sehingga merugikan yang lemah. Konsep good governance di bidang ekonomi 
menghendaki sistem ekonomi harus dikelola oleh semua stakeholder yang berkepentingan dan 
Pemerintah sebagai salah satu stakeholder harus ikut mengelola sistem ekonomi agar pasar 
dapat berlangsung secara jujur dan membuka akses bagi pelaku ekonomi lemah. Hal ini 
didasari asumsi bahwa pasar sering dimanipulasi oleh banyak aktor misalnya Pengusaha, 
Buruh/Pekerja, Pemerintah atau Masyarakat yang berkepentingan mengatur melalui institusi 
yang ada yang seringkali merugikan masyarakat.

Atas dasar alasan tersebut pemberdayaan ekonomi negeri menjadi penting agar 
Pemerintah dapat memainkan peranan dalam menjamin akses kelompok yang lemah untuk 
memasuki pasar. Negara dapat memainkan peranan penting agar transaksi ekonomi dapat 
mengangkat kaum lemah melalui regulasi perundangan yang menjamin banyak orang bekerja 
melalui penggunaan teknologi padat karya atau investasi. Agar kelompok lemah dapat 
memasuki pasar, pihak yang lemah harus ditingkatkan posisi tawar  mereka sehingga dapat 
mengontrol pasar. 

Untuk meningkatkan posisi tawar  pihak yang lemah, diperlukan Pemerintahan yang 
aspiratif dan berpihak pada kepentingan pihak yang lemah. Pandangan ini sesuai dengan misi 
Good Governance dalam perekonomian negeri yaitu, pertama, terwujudnya Pemerintahan 
negeri yang mengemban visi, misi kebijakan dan program pengembangan ekonomi kerakyatan. 
Kedua, terwujudnya partisipasi masyarakat ekonomi khususnya yang berada pada lapisan 
bawah terhadap jalannya Pemerintahan, sehingga memberikan kesempatan untuk mewujudkan 
perekonomian negeri yang mengembang aspirasinya. Ketiga, terwujudnya suatu institusi 
ekonomi yang memberikan akses kepada lapisan bawah untuk memasuki pasar. Keempat,
hilangnya kelembagaan yang memperparah akses bagi masyarakat ekonomi khususnya lapisan 
bawah dalam mengembangkan ekonomi. Kelima, munculnya modal sosial masyarakat lapisan 
bawah, sehingga memunculkan posisi tawar yang kuat dalam berhadapan dengan kekuatan dari 
Negara dan pasar. 

Pemerintahan negeri yang mempunyai visi, misi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan 
menjadi sarana untuk mencapai kemandirian ekonominegeri, karena belenggu kemiskinan di 
desa tidak hanya dapat diselesaikan dengan peningkatan produksi dan kesempatan kerja, 
melainkan melalui kepedulian Pemerintah negeri dan Masyarakat negeri dalam 
mengembangkan pemerintahan yang memfasilitasi kemajuan ekonomi dan peningkatan akses 
bagi masyarakat untuk mengontrol semua yang menentukan kesejahteraan mereka. 

Melalui partisipasi masyarakat tersebut, masyarakat ekonomi akan dapat mengontrol 
jalannya Pemerintahan yang langsung berpihak pada kepentingan masyarakat dan membawa 
kemajuan ekonomi negeri. Partisipasi kelompok masyarakat ekonomi dalam pemerintahan 
negeri, diharapkan juga dapat mewujudkan kelembagaan ekonomi yang tidak hanya pro pasar, 
tetapi juga pro kepada pelaku usaha yang lemah. Dengan demikian masyarakat ekonomi ini 
akan bekerja secara kreatif untuk menghasilkan kelembagaan ekonomi negeri yang 
memperjuangkan kepentingan mereka.

Kemandirian ekonomi negeri juga membutuhkan modal sosial di kalangan masyarakat, 
karena dengan modal sosial, masyarakat dapat menggalang solidaritas yang dapat memperkuat 
jaringan sosial yang kuat dan dapat menjadi ajang belajar bersama dan untuk menghadapi pihak 
luar yang berpotensi memperlemah ekonomi mereka.

Keempat negeri yang diteliti memiliki kelembagaan ekonomi negeri sebagai wadah 
masyarakat negeri dalam mengatur perekonomian di negerinya. Kelembagaan ekonomi yang 
ada di negeri kebanyakan dalam bentuk usaha ekonomi yang dikelola oleh rumah tangga secara 
sendiri-sendiri, Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Simpan Pinjam Dalam Bentuk Koperasi.

Kelompok usaha ekonomi yang dikelola rumah tangga secara mandiri adalah kegiatan 
usaha di sektor non-pertanian yang dipilih warga negeri utamanya petani dan nelayan sebagai 
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usaha untuk menambah pendapatan keluarganya. Jenis usaha rumah tangga di sektor non-
pertanian ini misalnya bidang perdagangan, pertukanan, dan kerajinan. Potensi usaha mandiri 
yang dikelola rumah tangga, meskipun memiliki prospektif yang tinggi, warga masyarakat 
negeri menghadapi masalah berkait dengan ketrampilan usaha, teknologi pengolahan, 
pemasaran dan modal. Keempat masalah tersebut merupakan kendala yang dirasakan oleh 
warga di empat negeri.

Keberadaan kelembagaan ekonomi berupa kelompok usaha ditemui di empat negeri 
penelitian seperti kelompok usaha yang dibentuk oleh Dinas Sosial dengan  program UEP 
(usaha ekonomi produktif) dan program-program yang diluncurkan oleh lembaga seperti PNPM 
Mandiri, Program Tabaos Maju Negeri dan lain-lain. Perkembangan kelompok usaha bersama 
ini belum menampakkan hasil yang maksimal, karena budaya kerja kelompok dalam usaha 
ekonomi sebenarnya bukan ciri dari masyarakat negeri, budaya ekonomi masyarakat negeri 
adalah usaha yang dikelola oleh rumah tangga. Karena itu banyak ditemukan usaha kelompok 
ini hanya fiktif belaka, anggota kelompok dibentuk hanya untuk memenuhi syarat administrasi 
pencairan dana, sedangkan usahanya sendiri sebenarnya hanya dikerjakan oleh orang tertentu 
yang bertanggungjawab atas usaha ekonomi tersebut. Dengan demikian meskipun secara 
administrasi di negeri tercatat ada beberapa kelompok usaha ekonomi produktif, namun 
kemanfaatnya tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat negeri.

Di empat negeri penelitian juga ditemukan organisasi ekonomi negeri berupa kelompok-
kelompok tani seperti kelompok nelayan ikan tuna, kelompok peternak dan kelompok Ojek. 
Setiap negeri paling tidak memiliki satu kelompok nelayan ikan tuna, kelompok petani dan 
kelompok tukang ojek melalui kelompok tani ini petani dapat mengakses kridit usaha yang 
dikucurkan Pemerintah dan dapat mengikuti penyuluhan pertanian dari PPL. Kegiatan 
kelompok tani biasanya berkaitan dengan penyuluhan pertanian, lewat penyuluhan dari PPL, 
petani belajar bagaimana bertani yang baik, memilih bibit unggul dan bagaimana memperoleh 
kridit usaha. Kelompok tani yang ditemui diempat negeri sebagian besar tidak kompak, pasif 
dan tergantung pada inisiatif  Pemerintah. Partisipasi anggotanya tidak seluruhnya aktif, ini 
dimungkinkan karena sistem rekruitmen anggotanya asal catat saja. Organisasi ekonomi yang 
lainnya yang ditemukan sementara, perkumpulan tukang ojek, setiap desa ditemukan 
pangkalan-pangkalan ojek yang siap menjadi alat transportasi masyarakat negeri. Ojek 
merupakan peluang lapangan kerja non-pertanian yang berkembang di berbagai tempat di 
negeri-negeri. Organisasi tukang ojek ini dibentuk untuk menghindari konlfik antar tukang ojek 
karena persaingan mencari penumpang. Organisasi tukang ojek ini tidak saja bermanfaat dalam 
melakukan distribusi pendapatan bagi tukang ojek, juga menjadi penopang ekonomi bagi 
masyarakat negeri. Keanggotaan perkumpulan tukang ojek ini lintas negeri, karena pangkalan 
ojek yang ada di negeri juga melayani untuk negeri yang lain, sehingga dipangkalan ojek negeri 
tersebut terdapat juga tukang ojek yang berasal dari negeri lain.

Ditiap negeri yang diteliti ditemukan kelembagaan ekonomi negeri berupa Koperasi. 
Disetiap negeri paling tidak terdapat satu Koperasi Unit Desa (KUD), satu Koperasi Simpan 
Pinjam. Koperasi yang ditemui di empat negeri, semua kegiatannya masih didominasi dengan 
kegiatan simpan pinjam. Koperasi Unit Desa (KUD) yang seharusnya menfasitasi kebutuhan 
petani, mulai dari memberikan pinjaman modal kepada nelayan, menyiapkan sarana produksi 
nelayan dan pembelian produknelayan, kenyataannya KUD baru sebatas melakukan kegiatan 
simpan pinjam.Kelembagaan ekonomi yang ada di empat negeri dapat dilihat pada tabel 4.
berikut: 

Di luar kelembagaan ekonomi yang ada di negeri, ada modal sosial (sosial capital) yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berupa nilai dan norma yang dipercayai dan 
dijalankan sebagian masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 
kualitas hidup mereka dan kelangsungan komunitas mereka. Modal sosial sebagai bentuk 
institusi sosial,  yang merupakan suatu pola hubungan sosial yang  hidup tanpa adanya 
organisasi sosial. Institusi sosial ini terbentuk karena adanya persamaan nasib, saling 
membutuhkan dan perasaan kebersamaan. Modal sosial berlangsung dalam kontek interaksi 
sosial yang berbentuk jaringan atau asosiasi informal seperti kelompok arisan. Kelompok arisan 
banyak ditemui di empat negeri, arisan merupakan asosiasi yang menyediakan  fasilitas 
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menabung secara periodik dan menyediakan fasilitas kredit bagi anggota-anggotanya. 
Kelompok arisan ini muncul secara sukarela dan berkembang dengan memanfaatkan institusi 
mediasi seperti rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), kekeluargaan (Soa/marga) dan institusi 
keagamaan (kelompok pengajian, dll). Dalam kelompok ini sedikit banyak akan membawa 
kepercayaan antar anggota dalam lingkungan masyarakat yang merupakan elemen pokok 
menuju masyarakat yang demokratis, karena didalamnya terdapat kontrol, pertukaran sosial,dan 
distribusi kekuasaan dari segi politik ataupun ekonomi yang dapat meminimalisir penguasaan 
sumber daya oleh satu atau beberapa aktor saja.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dikemukaan kesimpulan sebagai 
berikut;
1) Negeri-negeri di Kecamatan Salahutu memerlukan optimalisasi penyelenggaraan program 

pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemerintahan negeri melalui peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia di dalam agenda pembangunan yang dijalankannya.

2) Keberhasilan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan mendorong meningkatnya 
kapasitas politik masyarakat pesisir dan pemerintahan negeri dalam merumuskan visi dan 
misi masa depannya.

3) Keberhasilan peningkatan kapasitas politik masyarakat dan pemerintahan negeri akan  
mempermudah pengelolaan sumber ekonomi sehingga akan berimplikasi secara signifikan 
bagi kesejahteraan bersama.

4) Desain pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang sekarang harus 
direvitalisasi, terutama setelah lahirnya UU (No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintah 
Daerah yang memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk 
mengembangkan prakarsa dan kreativitasnya bagi upaya peningkatan kesejahteraannya.

Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat dikemukan saran saran sebagai 

berikut:
1) Kajian tentang Ilmu Pemerintahan hendaknya lebih banyak menyoroti sistem 

pemerintahan desa/negeri sebab desa merupakan front line dalam sistem pemerintahan di 
Indonesia.

2) Strategi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa harus berkait dengan visi dan misi 
serta tujuan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah negeri.

3) Program pemberdayaan negeri harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen dan 
berkesinambungan serta setiap saat ditingkatkan kualitasnya.

4) Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Salahutuharus 
berdasarkan kepada skala prioritas dan kemampuan setiap negeri masing-masing.

5) Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan negeri tidak tumpang 
tindih dan bisa terintegrasi secara komprehensif, Pemerintah Negeri perlu membuat Master 
Plan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

6) Perlu juga dibuat Perda tentang Prosedur Musrenbang di tingkat Kabupeten yang 
esensinya menyangkut pemberdayaan SDM, politik, dan ekonomi di Negeri, sehingga 
sebelum acara Musrenbang setiap pihak sudah memiliki skala prioritas Program 
pemberdayaan SDM, politik, dan ekonomi di Negeri.
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Lampiran
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Aparat Negeri di Empat Negeri Penelitian

No. Perangkat Negeri Tingkat Pendidikan

Negeri Tulehu Negeri Tial Negeri Wai Negeri Liang
1 Raja S1 S 1 S1 S1

2 Sekretaris Negeri S1 S 1 SMA S1

3 Kaur Pemerintahan D-3 SMA SMP SMA

4 Kaur Ekbang D-3 SMA SMP SMA

6 Kaur Kesra D-3 SMA SMA SMA

7 Kaur Umum D-1 S-1 SMA SMA

8 Kaur Keuangan D-3 SMA SMA S1

Sumber: Hasil Penelitian, 2014.

Tabel 2. Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia di empat Negeri
di Kecamatan Salahuru Tahun 2014

Bentuk Kegiatan Negeri Tulehu Negeri 
Tial

Negeri 
Wai

Neger
Liang

PROVINSI
1. Bimbingan Teknis PNPM Mandiri V V V V 

KABUPATEN
1. Diklat Bumneg tingkat Kabupaten 
2. Pelatihan Keuangan Negeri
3. Kegiatan peningkatan kualitas Pemerintahan
4. Pelatihan dari Inspektorat pajak untuk Pemerintah 

Negeri dan Saniri
5. Bimtek (Program Tabaos Masuk Negeri)
6. Pelatihan Legislasi 
7. Pengendalian Hama terpadu

V
-

V

-
V 
V
-

-
-

V

-
V
V
-

-
-

V

-
V
V
-

-
-

V

-
V
V
-

Negeri
1. Pelatihan Perikanan, Pertanian & Peternakan
2. Pelatihan penggunaan Internet Masuk Negeri
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
4. Pelatihan Home Industri

V

V
V
-
-

V

V 
V
-
-

V

V
V
-
-

V

-
V
V
-

Sumber: Hasil Penelitian, 2014
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Catatan; 
V    =  adalah  tanda bahwa kegiatan pemberdayaan dilaksanakan di negeri. 
- = adalah tanda bahwa kegiatan tidak dilaksanakan di negeri.

Tabel 3. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Politik  di Empat Negeri di Kecamatan Salahutu
Bentuk Kegiatan Negeri Tulehu Negeri Tial Negeri 

Wai
Negeri 
Liang

PROVINSI
1. Pelatihan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Negeri
2. Pelatihan tentang pembentukan Saniri 

Negeri 

V

V

V

V

V

V

V

V

KABUPATEN
1. Pelatihan peningkatan kualitas 

Pemerintahan
2. Pelatihan Legislasi 
3. Pelatihan mengenai pembentukan Saniri 

Negeri
4. Sosialisasi pemilukada
5. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2006

V
V

V
V

V

V
V

V

V
V

V
V

V

V
V

V
V

V

V
V

NEGERI
1. Pemilihan Raja
2. Pemilihan Saniri Negeri

       V 
V

V 
V

V 
V

V 
V

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Tabel 4
Kelembagaan  Ekonomi  di Empat Negeri di Kecamatan Salahutu

Organisasi Ekonomi Negeri 
Tulehu

Negeri Tial Negeri 
Wai

Negeri 
Liang

KUD
Koperasi Non-KUD
Kelompok Tani Padi
Kelompok  Nelayan Ikan Tuna
Kelompok Tukang Ojek
Arisan
Kelompok usaha bersama

V
V
V
V
V
V
V 

V
V
V
V
V
V
V 

V
V
V
V
-
V
V

V
V
V
V
-
V
V

Sumber; hasil penelitian, 2014
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PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIPGOOD GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA AMBON

Aty Uar
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Darussalam Ambon

ABSTRAK

Analisa dan Evaluasi menunjukkan  ada  
wacana yang menyebutkan bahwa asal muasal 
krisis adalah kurangnyan kualitas “governance
“Baik di sektor pemerintah maupun di sektor 
bisnis. Proses reformasi 1998 yang 
menginginkan suatu perubahan mendasar dalam 
penyelenggaran pemerintahan yang lebih 
transparan, berkeadilan dan akuntabel.Dalam 
rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan 
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 
tepat, jelas dan nyata sehingga dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dapat 
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna 
bertanggung jawab serta bebas KKN.Namun 
Badan Pertanahan  Nasional (BPN) Kota 
Ambon terkesan  memberikan pelayanan kurang 
baik. 
fenomena/gejala ini terliha dengan adanya; 
pegawai yang datang terlambat dan menunda 
pekerjaannya. hal ini tentu berdampak pada 
pemberian pelayanan yang tidak memuaskan, 
Kapabilitas kebijakan yang rendah dan, dan 
Peraturan yang terlalu berbelit–belit serta 
sewenang-wenang terhadap penyelesaian 
sertifikat hak milik atas tanah di Negri Batu 
Merah.. Analisa  menunjukkan bahwa  
pelaksanaan prinsip-prinsip good governance
mempunyai hubungan yang tinggi  yakni 
sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf 
kepercayaan  95 % (0,05)  dengan  kinerja 
pelayanan publik  pada BPN Kota  Ambon. Ini 
berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni 
ada hubungan yang signifikan antara 
pelaksanaan prinsip-prinsip good 
governancedengan kinerja pelayanan public 
pada BPN Kota Ambon  teruji kebenarannya. 
Untuk itu diharapkan  dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi maka kinerja pelayanan 
publik pada BPN Kota Ambon harus 
ditingkatkan melalui pelaksanaan  prinsip-
prinsip good governance yaitu ; Transaparansi , 
Responsivitas dan Akuntabilitas, serta Pimpinan 
BPN Kota Ambon dalam rangka meningkatkan 
kinerja pelayanan publik harus memperhatikan  
; Produktivitas kerja pegawai, Kualitas layanan 
pegawai terhadap kepercayaan masyarakat. 

Kata Kunci : Pelaksanaan , Prinsip – Prinsip, 
Good Governance, Kinerja, Pelayanan, Publik

ABSTRACT

Analysis and Evaluation showed no discourse 
that says that the origin of the crisis is 
kurangnyan quality of " governance" Both in the 
government sector as well as in the business 
sector . The reform process in 1998 who want a 
fundamental change in the delivery of 
government more transparent , equitable and 
accountable . In this framework , the 
development and implementation of appropriate 
systems of accountability , clear and real that 
can take place in the governance of effective, 
accountable and effective , corruption-free . 
However, the National Land Agency ( BPN ) 
Ambon impressed providing poor service ; 
phenomena / symptoms shows up with ; 
employees who arrive late and delay the work. 
this is certainly an impact on service delivery is 
not satisfactory , low capabilities and policies , 
and regulations that are too convoluted and 
arbitrary settlement of the land ownership 
certificates in Negri Batu Merah .. The analysis 
shows that the implementation of the principles 
of good governance which has a high 
correlation of 0.77 and significant at 95% 
confidence level ( 0.05 ) with the performance of 
public services in the city of Ambon BPN . This 
means that the hypothesis is formulated that 
there is a significant relationship between the 
implementation of the principles of good 
governance with public service performance in 
BPN Ambon verified . For that is expected in 
the achievement of organizational goals , the 
performance of public services in the city of 
Ambon BPN should be enhanced through the 
implementation of the principles of good 
governance , namely ; Transparency , 
responsiveness and accountability , as well as 
Chairman of BPN Ambon City in order to 
improve the performance of public services 
should pay attention ; Employee productivity , 
employee service quality of the public trust .

Keywords : Implementation, Principles-
Principle, Good Governance, Performance, 
Services , Public
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah 

Pada saat krisis, ada  wacana yang menyebutkan bahwa asal muasal krisis adalah 
kurangnyan kualitas “governansi “ atau governance kita. Baik di sektor pemerintah maupun di 
sektor bisnis. Bertolak dari proses reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan 
mendasar dalam penyelenggaran pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan dan 
akuntabel. Maka tuntutan akan adanya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi 
relevan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk penguatan peran 
masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak tercapai jika tidak didukung oleh suatu 
pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggugjawabkan.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur dengan tuntutan untuk 
mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan 
pelaksanaan dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan 
mempraktekkan prinsip-prinsip good governance.

Good governance dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara 
dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance(Pemerintahan 
atau kepemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya adalah “good governance”
(Kepemerintahan yang baik) agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan 
dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. 
Good governance  yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, 
profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan good governance 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan 
aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.Dalam rangka hal 
tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas 
dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya 
guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas KKN.Konsep good governance untuk 
dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh 
banyak faktor.Namun demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidak berdayaan 
pemerintah negara-negara berkembang dalam menghadapi eraglobalisasi yang penuh dengan 
hiperkompetisi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharapkan peran lebih besar 
dari sektor  swasta dan masyarakat sipil (rakyat).

Good Governance yakni penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih atau 
pemerintahan yang baik. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara 
dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran 
dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan 
pembangunan, menuntut pelaksanaan Good Goverment dan Good Governance ini berlaku pada 
setiap pemerintahan daerah yang sangat diperlukan dalam penyelenggaran otonomi daerah. 
Dengan demikian organisasi publik setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi 
daerah diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur pemerintah  daerah yang mampu 
mewujudkan karakteristik Good Governance.

Jelaslah bahwa perubahan paradigma organisasi yang memerlukan pendekatan baru di 
dalam pengelolaannya adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan 
organisasi yang diharapkan.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi tidak 
lepas dari kinerja pelayanan pegawai sebagai salah satu unsur organisasi, memegang peranan 
penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu tanpa manusia dalam suatu 
organisasi  maka tujuan organisasi yang telah ditentukan tidak akan tercapai sebagaimana yang 
diharapkan. Selanjutnya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis, 
artinya menginginkan perubahan, dengan demikian kedudukan manusia dalam organisasi  tidak 
dapat disamakan dengan unsur – unsur lain. Sehingga dalam organisasi pengelolaan manusia 
sebagai sumber daya organisasi agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan good 
governance.
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Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon adalah salah satu mitra pemerintah, oleh 
karena itu sebagai mitra pemerintah Kota Ambon dalam penyelenggaraan pemerintah Kota serta 
merupakan unsur pelaksanaan asas desesntralisasi. Maka dalam rangka penciptaan good 
governance,Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon sangat berperan penting, dengan 
kata lain  Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Ambon harus menjadi suatu organisasi yang 
mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Mengingat bahwa 
kinerja pelayanan publik dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang 
sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja pelayanan publik merupakan 
suatu hal yang sangat penting.

Informasi tentang kinerja pelayanan publik dapat digunakan suntuk mengevaluasi apakah 
proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah berjalan dengan tujuan yang diharapkan 
atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan 
tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja pegawainya.Untuk menilai 
kinerja pelayanan publik suatu organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau 
kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas.tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak 
akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara 
alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda 
dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Sekarang 
permasalahanya adalah kinerja apa yang digunakan untuk menilai seorang organisasi.

Selanjutnya ukuran pokok atau prinsip Good Governance adalah akuntabilitas, 
transparansi, responsivitas atau ketanggapan.Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Ambon 
yang memberikan pelayanan umum dalam bidang kesejateraan sosial sudah seharusnya 
memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk mendapatkan pelayanan yang demikian, pegawai 
Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Ambon harus memiliki motivasi untuk mengerjakan 
pekerjaannya agar kinerja pelayanan publik organisasi dapat tercapai. Namun kenyataannya 
selama ini pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Ambon terdapat fenomena-
fenomena/gejala yang mempengaruhi  pelaksanaan prinsip-prinsip good governance antara lain :
1. Banyak pegawai yang datang terlambat dan menunda pekerjaannya. Hal ini tentu 

berdampak pada pemberian pelayanan yang tidak memuaskan. Misalnya pelayanan jasa 
bagi masyarakat yang seharusnya 1 sampai 2 hari saja namun tertunda hingga berminggu-
minggu bahkan berbulan-bulan.

2. Kapabilitas kebijakan yang rendah dan manajemen keuangan yang lemah. Misalnya 
masyarakat yang sering mengurus Sertifikat selalu terlambat dalam penanganannya

3. Peraturan yang terlalu berbelit–belit dan sewenang-wenang, misalnya  Urusan pembuatan 
sertifikat bagi masyarakat yang berhak menerimanya selalu dililit dengan aturan yang 
berbelit-belit. 

Berdasarkan uraian latar belakang  yang telah dikemukakan  di atas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good 
Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik  Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota 
Ambon  ”.

Permasalahan dan Pembatasan Masalah 
Permasalahan 

Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka masalah pokok dalam 
penelitian ini yaitu adakah pengaruh antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance
terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Ambon ?

Pembatasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka untuk menghindari meluasnya 

pembahasan terhadap masalah pokok pada penelitian, maka Pengaruh pelaksanaan prinsip-
prinsip good governance dibatasi pada transparansi, akuntabilitas dan responsivitas.Sedangkan 
kinerja pelayanan publik dibatasi pada produktivitas kerja, kualitas layanan dan kepercayaan 
masyarakat terhadap penyelesaian pembuatan sertifikat hak milik atas tanah.
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Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada
Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Ambon.

2) Untuk mengetahui pengaruh antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance  terhadap 
kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional  (BPN)  Kota Ambon 

Hipotesis
Bersumber dari kerangka teori yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan

hipotesis  sebagai berikut. ”Ada  pengaruh yang signifikan antara  pelaksanaan prinsip-prinsip 
good governance dengan kinerja pelayanan publik padaBadan Pertanahan Nasional (BPN)  
Kota Ambon.

Hipotesis tersebut di atas mengandung 2 variabel pokok yaitu pelaksanaan prinsip-prinsip 
good governance  sebagai variabel  (X) dan kinerja pelayanan publik  sebagai variabel  (Y)

METODOLOGI PENELITIAN
Tipe  Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan analisa kuantitatif dengan 
maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independent (X) dengan variabel devendent 
(Y).Dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada berdasarkan data dan 
informasi yang diperoleh.

Lokasi dan waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Ambon, 

selama 6 bulan terhitung dari bulan Mei– Oktober

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bagian Pelayanan dan Pengurusan 
Sertifikat  yang ada pada yang berjumlah  35 orang. Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota 
Ambon.

Sampel
Oleh karena populasi tersebut di atas dapat dijangkau maka tidak diadakan penarikan 

sampel (sampel jenuh).

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian  yang digunakan terdiri dari  :

Questionar  (Daftar Pertanyaan)
Questionar  atau daftar pertanyaan merupakan alat yang digunakan dalam penelitian 

berupa seperangkat pertanyaan yang disampaikan kepada responden secara tertutup yang 
dilengkapi dengan berbagai altrenatif jawaban.

Observasi  Langsung
Instrumen ini digunakan untuk mengamati  secara  langsung berbagai hal yang 

berhubungan  dengan  masalah  penelitian.

Telaah Dokumen 
Berupa pengambilan data melalui catatan-catatan, Referensi /buku-buku, Majalah , koran 

dan literatur lain yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperioleh  dalam penelitian akan dikumpulkan melalui :

Penelitian kepustakaan
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Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai literatur-liteeratur seperti buku, 
majalah dan berbagai bahan yang berhubungan dengan objek penelitian

Penelitian lapangan
Untuk mengkaji permasalahan dan menelaah terhadap catatan tertulis maupun dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data
Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis baik secara  kuantitatif  maupun  

kualitatif. Analisis secara  kuantitatif  menggunakan rumus statistik Korelasi Produk Moment
untuk  mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang teliti, maka digunakan rumus sebagai 
berikut : (Sanapiah Faisal, 2010 :225).

rxy =     

       2
Y2YN

2
X2XN

YXXYN





Dimana  :
rxy =  Koefisien  korelasi  r
X =Skor  dalam distribusi variabel  X
Y =Skor  dalam distribusi  variabel 
YN=  Banyaknya sampel yang diteliti

Untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kedua variabel  digunakan rumus t-test 
yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003 : 231) pada taraf signifikansi 95% (0,05) sebagai 
berikut :

t =  
2

2

rt

nr





HASIL  PENELITIAN
Hasil Penelitian
Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan Hasil dari daftar kuesioner dan jawaban dalam tabel frekuensi menyangkut 
Transparansi Badan Pertanahan (BPN) Kota Ambon dalam Penyelesaian Sertifikat Hak Milik 
Atas Tanah terungkap bahwa dalam penyelesaian sertifikat hak milik atas tanah oleh Badan 
Pertanahan (BPN) kota Ambon sebagian Responden mengatakan pihak BPN kadang kurang 
memberikan penjelasan menyangkut aturan dan persyaratan pengurusan tanah , Kurang  adanya  
pelayanan yang tepat dalam penyelesaian dan kepengurusan sertifikat hak milik atas tanah oleh 
Badan Pertanahan (BPN) Kota Ambon, ini merupakan satu kelemahan besar yang dibuat , 
apalagi  menyangkut status kepemilikan  tanah yang akan disertifikasi.  Terlihat bahwa baik dari 
pihak BPN maupun masyarakat  kurang  menyadari  akan adanya tanggung jawab dan 
kewajiban masing-masing, BPN selaku Pelayan bagi masyarakat tidak atau kurang memiliki 
SDM yang mempunyai kemampuan dalam pembuatan sertifikat tanah, Keterlambatan waktu 
oleh pihak BPN dalam proses penyelesaian Sertifikat tanah yang  diusulkan  masyarakat, Tidak 
transparan dan tanggap terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat sertifikat tanah, 
sementara dari masyarakat sendiri banyaknya memiliki  tanah yang  bermasalah,  tidak ada 
kesadaran untuk mengurus sertifikat hak milik atas tanah. Hal ini akan menjadi  tantangan  berat 
bagi  BPN Kota Ambon untuk menatanya kembali.

Identitas  Responden
Jenis Kelamin

Tabel  1. Frekuensi Jenis Kelamin Responden
No Jenis 

Kelamin
Frekuensi Persentase

1 Laki – Laki 15 43
2 Perempuan 20 57

Jumlah 35 100
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Sumber Data : Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pegawai laki-laki berjumlah  15 orang (43 
%) dan pegawai perempuan jumlahnya 20 orang (57 %). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa pegawai di BPN Kota Ambonlebih banyak pegawai perempuan dari pegawai laki-laki.

Kepangkatan Responden
Tabel  2. Frekuensi Golongan Kepangkatan Responden

No Golongan 
Kepangkatan

Frekuensi Persentase

1 GOL  I - -
2 GOL  II 2 6
3 GOL  III 28 80
4 GOL  IV 5 14

T O T A L 35 100
Sumber Data : Hasil Penelitian, 2014

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa responden yang bergolongan 
kepangkatan Gol. II sebanyak 2 orang (7 %), Gol. III sebanyak 28 orang (80 %), Gol. IV 
sebanyak 5 orang (14 %).

Masa Kerja  Responden
Tabel  3. Frekuensi Masa  Kerja  Responden

No Masa Kerja Frekuensi Persentase
1 1 – 5  Tahun 1 3
2 6 – 10  Tahun 2 6
3 11 – 15  Tahun 5 14
4 16 – 20  Tahun 14 40
5 21  tahun keatas 13 37

TOTAL 35 100
Sumber Data : Hasil Penelitian, 2014

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa responden yang masa kerja  antara 1 – 5 
tahun  sebanyak  1  orang (3 % ), 6–10 tahun sebanyak 2 orang (6 %), 11– 15 tahun sebanyak 5 
orang (14 %),  16–20 tahun sebanyak 14 orang (40 %), 21 tahun keatas sebanyak  13 orang (37 
%)

Tingkat Pendidikan  Responden
Tabel 4. Frekuensi  Tingkat Pendidikan Responden

No Tingkat  Pendidikan Frekuensi Persentase
1 SD/Sederajat - -
2 SMP/Sederajat - -
3 SMA/Sederajat 12 34
4 Pendidikan Tinggi 23 66 

T O T A L 35 100 
Sumber Data : Hasil Penelitian, 2014

Tabel tersebut din atas menggambarkan bahwa responden yang berpendidikan 
SD/Sederajat tidak ada, SMP/sederajat tidak ada,  SMA/sederajat sebanyak 15 orang (58 %), 
Perguruan tinggi sebanyak 11 orang (42 %).

Umur  Responden
Tabel  5. Frekuensi  Umur Responden

No Umur  Responden Frekuensi Persentase
1 18 – 23 Tahun - -
2 24 – 29 Tahun 1 3
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3 30 – 35 Tahun 1 3
4 36 – 40 Tahun 4 11
5 41 – 45 Tahun 10 29
6 46 – 50 Tahun 6 17
7 51 tahun keatas 13 37

TOTAL 35 100
Sumber Data : Hasil Penelitian, 2014

Tabel diatas menggambarkan bahwa responden yang berada pada tingkatan, umur 24 –
29 tahun  sebanyak 1 orang (3 %), umur   30 – 35 tahun sebanyak 1 orang (3 %), umur 36 – 40 
tahun sebanyak  4 orang (11 %), umur 41 – 45 tahun sebanyak 10 orang (29 %), umur 46 – 50 
tahun sebanyak  6 orang (17 %),  umur 51 tahun  ke atas sebanyak 13  orang (37 %).

Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Pedoman  Analisis

Pada bagian ini akan dikemukakan analisis dan interprestasi data dalam kaitannya 
dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan 
instrumen penelitian seperti yang telah disebutkan, kemudian akan dianalisis dengan 
menggunakan analisis Statistik Korelasi Product Moment.

Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu akan dikemukakan pedoman analisis 
sebagai berikut :
1. Mengindentifikasikan secara operasional konsep yang akan diukur.
2. Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah responden.
3. Mempersiapkan tabel tabulasi
4. Setiap jawaban responden diberi nilai sebagai berikut :

a. Jawaban “ a” diberi nilai “ 3 “.
b. Jawaban “ b” diberi nilai “ 2 “
c. Jawaban “ c” diberi nilai “ 1 “

5. Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skala total.

Kemudian untuk mengetahui tinggi rendahnya hubungan yang terjadi antara dua 
variabel pokok yang ada dalam penelitian ini digunakan pembobotan sebagai berikut :
0,00 – 0,19 = Korelasi yang rendah sekali
0,20 – 0,39 = Korelasi yang rendah tetapi ada
0,40 – 0,69 = Korelasi yang sedang
0,70 – 0,79 = Korelasi yang tinggi
0,80 – 1,00 = Korelasi yang tinggi sekali.

Berdasarkan pedoman tersebut diatas, data-data yang menyangkut variabel bebas dan 
variabel terikat akan di analisis sebagai berikut.

Analisis Data
Variabel Bebas (Pelaksanaan  Prinsip-Prinsip Good Governance )

Variabel ini akan diukur dengan menggunakan indikator-indikator  sebagai berikut :
1. Transparansi
2. Responsivitas
3. Akuntabilitas

Untuk mengetahui tanggapan responden atas indikator-indikator tersebut di atas 
diajukan sejumlah pertanyaan. Tanggapan responden tentang pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan, seperti tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 6.Tanggapan Responden Tentang Variabel Bebas
(Pelaksanaan  Prinsip-Prinsip Good Governance )
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N
o

  Distribusi Jawaban
Bentuk Pertanyaan

f % Ket

1.

2.

3.

Dalam proses penyelesaian 
permohonanan pembuatan 
sertifikat tanah apakah ada 
Transparansi dari Pegawai ?
a.  Selalu
b.  Kadang-kadang
c.  Tidak pernah
Ada Respons positif dari 
petugas terhadap permohonan 
Pembuatan/penyelesaian 
Sertifikat ?
a.  Selalu
b.  Kadang-kadang
c.  Tidak  pernah
Apakah ada Proses 
Akuntabilitas terhadap 
penyelesaian dan pengurusan 
Sertifikat sampai selesai ? 
a.  Selalu
b.  Kadang-kadang
c.  Tidak  pernah

12
17
6

14
16
5

14
16
5

34
49
17

40
46
14

40
46
14

N = 
35

Sumber Data : Hasil Penelitian, 2014

Tabel 6 tersebut diatas memperlihatkan tanggapan responden sebagai berikut :
Sebanyak 12 orangresponden (34 %), mengatakan pegawai dalam proses penyelesaian sertifikat 
selalu transparan, 17 orang responden (49 %), mengatakan  kadang-kadang dan 6 orang 
responden (17 %), mengatakan  tidak pernah dilakukan.

Sejumlah 14 orang responden (40 %), mengatakan pegawai dalam menyelesaikan 
permohonan pembuatan sertifikat selaluada proses akuntabilitas punya respon positif terhadap 
permohonan pembuatan sertifikat, 16 orang responden (46 %), mengatakan kadang-kadang  dan  
5 orang responden , (14 %) mengatakan tidak pernah.

Sebanyak 14 orang responden (40 %), mengatakan pegawai dalam menyelesaikan 
pembuatan dan permohonan sertifikat dari masyarakat  selalau ada proses  akuntabilitas yang 
baik ,  16 orang responden (46 %), mengatakan kadang-kadang, dan 5 orang responden   (14 
%), mengatakan tidak pernah.

Variabel Terikat  ( Kinerja Pelayanan Publik)
Variabel ini akan diukur dengan menggunakan indikator-indikator  sebagai berikut :

1) Produktivitas Kerja
2) Kualitas layanan
3) Kepercayaan masyarakat

Tanggapan responden tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 
hubungannya dengan variabel terikat seperti tertera pada tabel berikutini :

Tabel  7.  Tanggapan  Responden Atas Variabel Terikat ( Kinerja  Pelayanan Publik)

No
                                   Distribusi 
Jawaban
Bentuk Pertanyaan

f %
K
et
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1.

2.

3.

Produktivitas kerja pegawai selalu 
didasarkan pada prinsip efisiensi
a.  Selalu
b.  Kadang –Kadang
c.  Tidak Pernah
Apakah ada Kepuasan masyarakat 
terhadap kualitas layananSertifikat 
?
a.  Tinggi
b.  Sedang 
c.  Rendah
Apakah ada Kepercayaan 
masyarakat terhadap pelaksanaan 
penyelesaian sertifikat ?
a.  Tinggi
b.  Sedang 
c.  Rendah                                                                                                                   

15
16
4

15
14
6

13
16
6

43
46
11

43
40
17

37
46
17

N = 
35

Sumber Data : Hasil Penelitian, 2014

Tabel 7 tersebut diatas memperlihatkan tanggapan responden sebagai berikut :
Sejumlah 15 orang  responden (43 %) mengatakan bahwa produktivitas kerja pegawai selalu 
didasarkan pada prinsip efisiensi, 16 orang  (46 %) mengatakan kadang-kadang dan 4 orang  (11 
%) mengatakan tidak pernah.

Sebanyak 15 orang (43 %) mengatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kualitas 
layanan terhadap permohonan pembuatan sertifilat tinggi, 14  orang (40 %) mengatakan 
sedang, dan  6 orang (17 %) mengatakan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan
rendah.  

Sejumlah 13 orang respondewn (37 %) mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap 
pelaksanaan penyelesaian sertifikat tinggi, 16 orang responden (46 %) mengatakan kurang tepat 
dan 6 orang responden (17 %) mengatakan Kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan 
penyelesaian sertifikat rendah.

Selanjutnya nilai korelasi product moment dapat dihitung sebagai berikut :

rxy =     

       2
Y2YN

2
X2XN

YXXYN





=      

     2
241)1697(35

2
2341604(35

241234164135





  =
   58081593955475656140

5639457435




= 
   13141384

1041

= 
1348

1041

= 0,77
Ternyata nilai korelasi setelah dihitung adalah r = 0,77. Ini berarti terdapat korelasi 

yang tinggi  antara  pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja  pelayan 
publik pada BPN Kota Ambon .

Untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kedua variabel tersebut diuji dengan 
menggunakan harga kritik r pada tingkat signifikansi  95 % (0,05).

Harga kritik r pada r tabel ternyata sebesar 0,325 ini berarti bahwa korelasi tersebut 
signifikan karena nilai korelasi lebih besar dari nilai r tabel (0,77> 0,325).
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Dengan demikian korelasi antara kedua variabel dalam penelitian ini yaitu antara 
pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja  pelayan publik pada BPN Kota 
Ambon mempunyai hubungan yang signifikan.

Interpretasi Hasil Penelitian
Hasil analisis terhadap data penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan  antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja  pelayan publik 
pada BPN Kota Ambon sebesar  r = 0,77 dan signifikan pada tingkat signifikansi 95 % (0.05). 
Hal ini berarti bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja  pelayan publik pada BPN Kota Ambon.

Apabila terjadi peningkatan sebesar 0,77 pada variabel pelaksanaan prinsip-prinsip 
good governance maka peningkatan yang sama  akan terjadi pada variabel  kinerja  pelayanan 
publik. Demikian pula bila terjadi penurunan sebesar 0,77 pada variabel pelaksanaan prinsip-
prinsip good governance maka penurunan yang sama akan terjadi pula pada kinerja  pelayan 
publik.

Peningkatan dan penurunan antara kedua variabel tersebut dapat terjadi bila variabel 
lain yang ikut mempengaruhi kinerja pelayanan publik dianggap konstant atau tidak memiliki 
pengaruh apa-apa.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bilamana pelaksanaan prinsip-prinsip good 
governancesemakin tinggi maka kinerja  pelayanan publik padaBPN Kota Ambon akan semakin 
tinggi. Demikian pula sebaliknya bilamana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance
semakin rendah maka kinerja  pelayanan publik pada instansi tersebut akan rendah pula.

KESIMPULAN  
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 
:

Bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governancemempunyai hubungan yang tinggi  
yakni sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf kepercayaan  95 % (0,05)  dengan  kinerja 
pelayanan publik  padaBPN Kota Ambon. Ini berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni 
ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governancedengan 
kinerja pelayanan publik Kota Ambon  teruji kebenarannya.

Terujinya kebenaran hipotesis tersebut berarti antara data yang diperoleh dilapangan 
penelitian dengan teori berada pada posisi yang sejalan.
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UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN PERDESAAN MELALUI  
PEMBINAAN KAPASITAS KADER  PEREMPUAN

(PK2P) PKS MALUKU 

Johra Holle
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Darussalam Ambon

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danS
menganalisis Bagaimana Upaya Pemberdayaan 
Perempuan Miskin Perdesaan Melalui 
Pembinaan Kapasitas Kader Perempuan (PK2P) 
PKS Maluku keluarga
Desain penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan Teknik pengumpulan data  
yakni Studi kepustakaan dan dokumentasi, 
Observasi, teknik pengumpulan data melalui 
pengamatan terlibat di dalam berbagai kegiatan 
subyek penelitian yang diasumsikan berkaitan 
dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam 
melalui komunikasi dengan informan kunci, 
yang dianggap mengetahui dan menguasai 
informasi yang berkaitan dengan fokus 
penelitian.
Hasil dari Penelitian ini adalah adanya Upaya 
Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan 
melalui Pembinaan Kapasitas kader Perempuan 
(PK2P)  untuk Meningkatkan taraf hidup 
keluarga melalui pendekatan kelompok dan 
diversifikasi usaha,untuk meningkatkan
kesejahteraan dan keberdayaan perempuan 
miskin perdesaan khususnya kesejahteraan dan 
taraf kehidupan yang layak. 

Kata Kunci :Upaya, Pemberdayaan, 
Perempuan Miskin Perdesaan,Pembinaan,
Kapasitas Kader Perempuan 

ABSTRACT

The design of this study used a qualitative 
approach to data collection technique that 
studies the literature and documentation , 
observation , collection of data through 
observation techniques involved in various 
activities of the study subjects were assumed to 
be related to the research focus . In-depth 
interviews with key informants through 
communication , which is considered to know 
and master the information related to the 
research focus .
The results of this research effort is the Women 
Empowerment through Capacity Building for 
Rural Poor Women cadres ( PK2P ) to Improve 
the living standards of families through a team 
approach and diversification , to improve the 
welfare and empowerment of rural poor women, 
especially welfare and decent living standards.

Keywords : Effort , Empowerment, Rural Poor 
Women, Development, Capacity of Kader 
Women

PENDAHULUAN
Berdasarkan sensus ekonomi Nasional yang dilakukan BPS per Maret 2010, Maluku 

menempati urutan ketiga daerah termiskin secara nasional, yakni 27,73 persen. Peringkat ketiga 
itu tak tergeser sejak 2006 lalu.Ralahalu mengakui, konflik sosial yang melanda Maluku 
beberapa tahun silam sebagai penyebab Maluku termiskin ketiga secara nasional.’’Anda bisa 
bayangkan Maluku terpuruk tahun 1999.Itu bukan gampang.Untuk memulihkan itu 
membutuhkan waktu.Saya kira siapapun tidak bisa membalik telapak tangan.Kita harus sadari 
itu. Kita ke depan harusnya sudah lebih maju.Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan 
Daerah  akan diprioritaskan pada  Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; 
dan penguatan kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, 
antara lain melalui pengembangan dan penguatan usaha ekonomi untuk kaum perempuan; 
Peningkatan pengetahuan dan partisipasi politik kaum perempuan; Peningkatan generasi muda 
perempuan dalam aktivitas pembangunan.

Ketua Kaukus Parlemen Maluku, Mercy Barends mengungkapkan berdasarkan angka 
kemiskinan masyarakat di Provinsi Maluku terhitung Maret 2011 ternyata sebanyak 70 persen 
perempuan tergolong miskin. Ini merupakan fakta yang terjadi dari waktu ke waktu dan tidak 
bisa dipungkiri, sehingga perempuan lebih cenderung miskin dari laki-laki.
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Upaya yang dilakukan dalam rangka memberdayakan perempuan ini adalah dengan 
diberikannya keterampilan dan pelatihan.Bidang Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Wilayah Maluku melalui  Program Pembinaan Kapasitas Kader Perempuan (P2KP) ada dua 
program yakni Pos Ekonomi Keluarga dan Rumah keluarga Indonesia (RKI) yang dilakukan 
oleh bidang perempuan PKS di seluruh Nusantara Dengan demikian, pentingnya pemberdayaan 
keluarga khususnya perempuan  miskin dalam  meningkatkan produkstivitas, serta penguatan 
ekonomi menjadi penting untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, dengan adanya 
pembinaan kapasitas kader perempuan (P2KP) ini.

Pemberdayaan
Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 

untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. 
Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, 
yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai 
pihak yang memberdayakan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan 
memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), 
manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada 
proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau 
memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan 
hidupnya. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 
masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja 
keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok 
dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Perempuan Miskin Perdesaan
Perempuan miskin dikategorikan oleh Kementerian Sosial sebagai wanita rawan sosial 

ekonomi (WRSE), yaitu wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan 
tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 
Senada dengan ungkapan Burki, Jazairy Idriss (1992) yang melakukan penelitian mengenai 
masalah kemiskinan perdesaan dibeberapa Negara berkembang di dunia, mengindentifikasi 
rumah tangga miskin di daerah pedesaan umumnya adalah petani pemilik lahan pertanian 
sempit yang sering kali menghuni lahan- lahan marginal dimana hasil produksi pertanian yang 
ada tidak mencukupi. Selain itu terbatasnya pelayanan produksi, ketidakefesienan pasar bagi 
hasil pertanian mengikat mereka dalam rendahnya kemampuan menabung.

Pembinaan Kapasitas Kader Perempuan (PK2P) PKS Maluku
Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai politik yang memiliki visi menjadi partai dawah 

yang kokoh untuk melayani dan memimpin bangsa.PKS juga dikenal juga sebagai partai dengan 
citra bersih dan perduli, oleh karena itu aktivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
sudah seharusnya menjadi program utama partai. DPP PKS memandang penting untuk 
membuat program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan nama Pos Wanita Keadilan 
sebagai salah satu sarana mewujudkan visi dan mengokohkan citra partai,sekaligus sebagai 
sebagai alat untuk memasarkan partai Keadilan Sejahtera. DPP PKS memandang perlu 
memandang  membuat sebuah panduan untuk mengatur  pelaksanaan program tersebut diatas 
agar berjalan secara optimal. Ketua Bidang Perempuan DPP PKS, Dr.Anis Byarwati, 
mengatakan melalui konsolidasi itu,mengatakan  PKS ingin lebih memperkokoh kontribusi 
kaum perempuan untuk Indonesia dengan tetap mempertahankan jati diri dan martabatnya.“Kita 
ingin berbuat lebih untuk Indonesia melalui kaum perempuannya. Melalui konsolidasi ini, PKS 
ingin merumuskan profil perempuan Indonesia yang ideal untuk diwujudkan,” ujar Anis di 
Kantor DPP PKS

METODE PENELITIAN
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Menentukan Lokasi Penelitian
Pemilihan lokasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari Bidang Perempuan PKS 

Dep PK2P Wilayah Maluku dengan melihat keadaan penduduk , sumberdaya di pedesaan 
selanjutnya menentukan lokasi yang representative sesuai topik penelitian ditentukan pada 
Dusun Gunung Malintang Hative Kecil.

Subjek Penelitian
Yang menjadi subjek penlitian ini adalah para perempuan miskin pedesaan. Subjek 

penelitian lain adalah Pengurus Bidang Perempuan PKS Wilayah Maluku yang berkaitan 
dengan pemberdayaan perempuan.

Melakukan Wawancara Mendalam
Dalam penelitian ini wawancara mendalam kepada para perempuan miskin perdesaan. 

Selain itu juga ada sumber informasi lain yang penting dan relevan yaitu para pendamping yang 
berkaitan langsung dengan pemberdayaan perempuan miskin perdesaan

Melakukan Analisa Data
Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif; pendekatan ini dipakai agar 

dalam mengkaji permasalahan dapat lebih mendalam dan komperhensip. Sesuai denagn 
pendekatan kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam proses identifikasi tentang bagaimana Upaya yang dilakukan untuk 

Memberdayakan Perempuan Miskin Perdesaan melalui Pembinaan Kapasitas Kader Perempuan 
(PK2P) untuk meningkatkan taraf hidup keluarga., diperoleh dua indicator sebagai berikut: (1) 
Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan. 
(2) Upaya Pembinaan dan Pendampingan bagi  Perempuan Miskin Perdesaan Melalui PK2P 
Untuk Meningkatkan taraf hidup Keluarga

Untuk lebih jelasnya, maka penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
menyangkut Upaya Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pembinaan Kafasitas 
Kader Perempuan PKS  Wilayah Maluku. Proses penelitian ini dilaksanakan dengan meninjau 
literature yang ada dan mengembangkan sejumlah pertanyaan kepada setiap informen untuk 
mendapatkan gambaran tentang dua indicator tersebut.

Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan
Peningkatan  Kapasitas Kader Perempuan (PK2P) yang mempunyai dua program 

nasional harus di laksanakan oleh seluruh pengurus bidang perempuan dari pusat sampai ranting 
yakni Pos Eka dan RKI. Tujuan kedalam agar terkokohnya citra dan realitas PKS sebagai partai 
dakwah yang perduli pada rakyat. Terekrutnya masyarakat luas sebagai anggota dan pendukung 
partai  terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap PKS. Munculnya kader kader perempuan 
sebagai Tokoh pemimpin masyarakat disektor sosial sedangkan sasaran ke masyarakat adalah
terbentuknya masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.Meningkatnya peran dan 
partisipasi perempuan dalam mewujudkan keluagra sehat, sejahtera, sakinah, mawaddah 
warahmah.Tersediannya  sarana komunikasi kader PKS dengan masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan di Dusun Gunung Malintang sejak lima tahun yang lalu 
yang mana sebelumnya ibu ibu  dikumpulkan dan diajarkan iqro, setelah itu Bidang Perempuan  
bentuk kegiatan Pos ekonomi Keluarga, Yang mana Bidang perempuan DPW cq Dep PK2P, 
bertugas sebagai penanggung jawab yang melakukan sosialisasi dan menjabarkan kebijakan 
serta mengarahkan Program Pos Eka. Bidang Perempuan DPD cq bagian PK2P bertugas 
sebagai supervisor yang melakukan supervise dan pendampingan atas berlangsungnya program 
Pos Eka.Bidang Perempuan DPC bertugas sebagai pelaksana yang menjalankan mekanisme 
operasional program Pos Eka di DPC/DPRa.
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Dari hasil wawancara 10 informen diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 
peningkatan atau pembinaan Bidang Perempuan PKS Maluku yang dilakukan di Dusun Gunung 
malintang oleh Departemen PK2P Bidang Perempuan Maluku sudah sanagat tersruktur  mulai 
dari melihat latar belekang masyarakatnya, sasarannya membuat program serta indicator 
keberhasilan atas terlaksannya kegiatan yang dilakukan Penyuluhan, pembinaan. Namun dalam 
menejemen operasional perlu dilaksanakan dari  mulai perencanaan yakni bagaimana yang 
dilakukan adalah pemetaan potensi, data Lembaga atau Mitra dalam bekerjasama  misalnya 
kantor pertanian dll, melakukan sosialisasi dll, pelaksanaan, Pelaporan yakni koordinasi dengan 
Bidang Perempuan tingkat DPD sampai pada bidang Perempuan tingkat DPRa  pada monitoring 
dan evaluasi selalu menjadi kewajiban Bidang Perempuan melakukan monitoring terhadap 
perencanaan dan implementasi di Dusun Gunung malintang.

Upaya Pembinaan dan Pendampingan bagi  Perempuan Miskin Perdesaan Melalui PK2P 
Untuk Meningkatkan taraf hidup Keluarga

Perempuan miskin perdesaan umumnya bersifat sangat tertutup, sehingga pemberdayaan  
untuk mereka membutuhkan kesabaran dan pendekatan secara personal dan kelompok yang 
dilakukan secara intens serta melalui suasana informal

Sesuai hasil penelitian dan wawancara yang mendalam  maka penulis berpendapat bahwa 
keterlibatan perempuan miskin perdesaan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, dengan 
pendapatan yang dihasilkan perempuan dari kegiatan ekonomi produktif baik disektor pertanian 
maupun non pertanian di perdesaan, menunjukkan bahwa perempuan mempunyai posisi sentral 
dalam ekonomi keluarga, maka perempuan miskin perdesaan perlu diberikan upaya-upaya 
pemberdayaan perempuan melalui 
1. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dilakukan oleh PK2P khususnya 

pelatihan bagi para ibu rumah tangga dalam rangka peningkatan keterampilan kerja para 
perempuan miskin . 

2. Perempuan miskin pedesaan terbukti mampu memberi kontribusi yang cukup memadai 
terhadap pendapatan keluarganya, untuk itu diharapkan agar Bidang perempuan PKS 
Maluku c/q. Departemen PK2P lebih luas bekerja sama dengan pemerintah daerah agar lebih 
memperhatikan kelompok perempuan tersebut berupa pemberian bantuan permodalan 
dengan bunga rendah agar dapat berwirausaha sesuai keterampilan yang mereka miliki. 

3. Menggalakkan sektor-sektor produktif serta PK2P membantu didalam pemasaran 
produk.Dengan memberikan pelatihan manajemen pemasaran serta peran pemerintah dalam 
jaring pemasaran.

Perempuan miskin perdesaan adalah sosok perempuan perdesaan baik yang dewasa 
maupun muda.Mereka adalah isteri atau anggota keluarga yang terlibat secara langsung atau 
tidak dengan tetap atau sewaktu-waktu dalam kegiatan usaha dan kesibukan lainnya 
berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan keluarga dipedesaan.

PENUTUP
Kesimpulan

Adapun kesimpulan akhir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan di dusun Gunung Malintang Melalu 

pembinaan Kapasitas kader Perempuan sudah sangat tersruktur  mulai dari melihat latar 
belekang masyarakatnya, sasarannya membuat program serta indicator keberhasilan atas 
terlaksannya kegiatan yang dilakukan Penyuluhan, pembinaan. Namun dalam menejemen 
operasional perlu dilaksanakan dari  mulai perencanaan yakni bagaimana yang dilakukan 
adalah pemetaan potensi, data Lembaga atau Mitra dalam bekerjasam  misalnya kantor 
pertanian dll, melakukan sosialisasi dll, pelaksanaan, Pelaporan yakni koordinasi dengan 
Bidang Perempuan tingkat DPD sampai pada bidang Perempuan tingkat DPRa  pada 
monitoring dan evaluasi selalu menjadi kewajiban Bidang Perempuan melakukan 
monitoring terhadap perencanaan dan implementasi di Dusun Gunung malintang.

2) Upaya Pembinaan dan Pendampingan bagi  Perempuan Miskin Perdesaan Melalui PK2P 
Untuk Meningkatkan taraf hidup Keluarga Dusun Gunung Malintang adalah  peningkatan 
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kualitas sumber daya manusia, khususnya pelatihan bagi para ibu rumah tangga dalam 
rangka peningkatan keterampilan kerja para perempuan miskin Perempuan miskin 
perdesaan terbukti mampu memberi kontribusi yang cukup memadai terhadap pendapatan 
keluarganya. 

Saran
Mengambil dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1) Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu kelompok Dusun malintang 
melalui pembinaan PK2P Bidang Perempuan PKS Maluku, perlu mengadakan kerja sama 
dengan pihak pemerintah provinsi atau daerah yang terkait dalam memberikan penyuluhan 
sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan yang propesional

2) Upaya Pembinaan dan Pendampingan bagi Perempuan Miskin Perdesaan Melalui PK2P 
Untuk Meningkatkan taraf hidup Keluarga Dusun Gunung Malintang. Di lakukan secara 
kontinyu sesuai direncanakan, dan Menggalakkan sektor-sektor produktif serta membantu 
didalam pemasaran produk nantinya
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NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA LOKAL 
YANG MENJADI SUMBERDAYA KOHESIF 

KEUTUHAN BANGSA INDONESIA

Tontji Soumokil1

1)Kepala Laboratorium Sosiologi-Jurusan Sosiologi FISIP-UNPATTI Ambon

PENDAHULUAN
MENGAPA nilai-nilai sosial budaya lokal sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai 

sumberdaya kohesif dalam sebuah negara besar yang multikulturalisme [seperti Indonesia] 
secara lebih umum? Tidakkah sistem kontrak modern yang telah diciptakan selama ini justeru 
untuk memenuhi kebutuhan semua komunitas yang tersebar pada berbagai wilayah di tanah air 
untuk saling mempercayai? Jauh sebelumnya, komunitas-komunitas [istilah Ferdinand Tonnies: 
“Gemeinschaft”] lokal di Indonesia telah menciptakan kerangka hukum [adat] yang 
komprehensif kemudian berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam berbagai konteks hubungan 
sosial. Sebagian besar antropolog dan sosiolog [Bourdieu, 1980; Nagata, 1976,1981; 
Berger,1966; Geertz,1975; misalnya] menjelaskan bagaimana munculnya dinamika sosial-
budaya komunitas. Bukankah kebersamaan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal [ikatan 
keluarga] yang kuat dengan segala kewajiban moralnya yang tak ternyatakan bisa merosot saat 
ini menjadi nepotisme, kroniisme, dan pembuat kebijakan publik yang pada umumnya kurang 
responsif terhadap realitas kemajemukan ? Senyatanya,tidakkah hakikat sesungguhnya dari 
kehidupan sejak orde baru hingga di orde reformasi ini adalah digantikannya kewajiban-
kewajiban moral informal dengan kewajiban-kewajiban hukum formal dan transparan? Jawaban 
terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas adalah bahwa meskipun produk berbagai kebijakan dan 
lembaga-lembaga modern lain diperlukan untuk menciptakan kohesif dalam masyarakat modern, 
kita seringkali tidak menyadari bahwa kehidupan modern bersandar pada landasan kebiasaan-
kebiasaan sosial dan kultural yang terlalu sering diterima begitu saja. Lembaga-lembaga modern 
memang penting, tetapi bukan merupakan syarat yang cukup untuk menciptakan kohesifitas 
dalam masyarakat modern. Mereka harus dipadukan dengan kebiasaan-kebiasaan sosial 
tradisional yang hidup dan berkembang dalam komunitas jika kita ingi keutuhan bangsa ini tetap 
terawat secara berkelanjutan. 

Realitas sosial yang berkembang dewasa ini sangat penting untuk dipahami karena kita 
tidak bisa menerima kebiasaan-kebiasaan etis lama begitu saja. Hemat saya, keutuhan bangsa 
Indonesia secara berkelanjutan tidak akan muncul begitu saja dari logika modernisasi. 
Sebaliknya, nilai-nilai sosial budaya lokal yang dimiliki oleh berbagai komunitas di tanah air 
menjadi kekuatan-kekuatan kohesif utama karena komunitas-komunitas tersebut memiliki 
anugerah social capital yang sehat.

Dinamika Ruang-Ruang Sosial 
Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang sangat heterogen dan terdiri dari 

berbagai suku dan sub-suku bangsa yang menganut agama berbeda-beda, dan mendiami 
berbagai pulau yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kenyataan ini sesungguhnya telah 
disadari oleh para pendiri negara ini.Oleh sebab itu, “Persatuan Indonesia” dirumuskan sebagai 
salah satu sila [dari Pancasila] yang dipandang sangat penting untuk merekatkan kepelbagaian 
yang ada dalam rangka menopang eksistensi negara dan bangsa Indonesia [Pariela, 2005]. 

Jika kita menengok kembali fakta sejarah ketika proses-proses sosial politik yang 
berlangsung menjelang detik-detik terakhir proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tahun 
1945 misalnya,saling percaya [trust] yang mendasari kebesarannya sebagai kekuatan 
diproklamirkan kemerdekaan republik Indonesia pada saat itu. Oleh sebab itu,pasca 
kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Lama, sangat jarang [untuk mengatakan tidak 
sama sekali] munculnya benturan pada tataran horisontal. Sekalipun sebagai sebuah negara baru 
yang berusia relatif muda, namun tatanan pluralisme primordial pada saat itu memperoleh 
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bingkai nasionalisme yang cukup kuat, sehinggaproses-proses dialektika yang sesungguhnya 
mengandung ancaman disintegrasi, dapat diletakkan dalam kerangka persatuan untuk secara 
bersama-sama mencari bentuk ideal dari sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara Indonesia. Itulah sebabnya dapat dipahami bahwa instabilitas politik yang dialami 
masa itu, pada dasarnya merupakan dinamika proses belajar yang berorientasi konflik-konsensus 
yang fungsional terhadap upaya menemukan format politik yang tepat bagi kemashalatan 
bersama seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Ketika Orde Baru mengambil alih tampuk kepemimpinan, kebebasan tersebut mulai 
diciderai.Pada saat itu, tatanan pluralisme primordial [diferensiasi dimaksud] tidak dilihatnya 
sebagai potensi positif yang bisa dijadikan starting point untuk memfasilitasi perkembangan 
masyarakat dan bangsa, namun realitas tersebut diwaspadai sebagai ancaman yang berpotensi 
menciptakan disintegrasi bangsa [baik secara sosial maupun politik].Implikasinya, tertib sosial 
yang berhasil dicapai hanya mencerminkan kualitas integrasi sosial politik yang semu, karena 
nilai-nilai apresiatif terhadap realitas kemajemukan tidak ter-institusionalisasi apalagi ter-
internalisasi dalam perilaku berbagai kelompok baik komunitas etnis, agama maupun golongan. 
Karena itu, wajar bila sketsa masyarakat seperti ini dapat dilihat sebagai imperatively 
coordinated associations[persekutuan yang terkoordinasi secara paksa]. Dengan demikian, tidak 
terlalu mengherankan jika keteraturan yang terdapat dalam masyarakat dinilai hanya disebabkan 
oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari golongan penguasa.

Penguatan solidaritas atas dasar kesamaan agama yang dianut semakin dipertegas ketika 
Indonesia memasuki apa yang disebut era reformasi. Penanda pada era baru ini adalah 
kebebasan. Jika pada masa Orde Baru berbagai partikularitas identitas-dirangkun dalam istilah 
SARA [suku, agama, ras, dan antar golongan]-dibungkam sedemikian rupa, reformasi justeru 
memberi kesempatan seluasnya bagi partikularitas tersebut untuk hadir mengisi ruang publik. 
Amin Mudzakkir [2011] menyatakan bahwa, pada titik ekstrimnya, kehadiran identitas yang 
dulunya terbungkam itu berubah perseteruan berdarah. Integrasi nasional sempat terancam, 
namun pemerintah dapat mengatasi tantangan tersebut. Setahun setelah reformasi digulirkan, 
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang [UU] Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia 
[HAM]. Ini adalah terobosan yang luar biasa dan kontras dengan kebijakan pemerintah 
sebelumnya. UU tersebut memuat jaminan negara terhadap hak sipil dan politik warga negara. 
Dilihat dari sisi legalitas, hak sipil dan politik di Indonesia telah mempunyai sandaran yang kuat. 
Namun dalam realitasnya, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu untuk 
memposisikan diri dalam format politik Indonesia baru. Sejak saat itu lah, isyu agama sebagai 
salah satu sarana pembinaan solidaritas dan sentimen in-group menjadi pilihan strategis untuk 
menggalang kekuatan massa, sehingga terkesan bahwa agama sementara diposisikan sebagai 
kendaraan politik bukanlah kesan yang absurd semata. Artinya, makna agama sebagai suatu 
keyakinan atau akidah direduksi sedemikian rupa menjadi semata-mata suatu fenomena sosial 
yang bisa ditunggangi demi kepentingan sesaat dari orang-perorangan atau kelompok tertentu.

Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal dan Keutuhan Bangsa Indonesia 
Sampailah pada persoalan utama yang hendak dijabarkan dalam materi ini, sejauhmana 

nilai-nilai sosial budaya lokal dapat menjadi sumberdaya kohesif keutuhan bangsa 
Indonesia?Dari berbagai kerangka acuan di atas dan realitas kekinian yang dapat dicermati 
setidaknya terdapat sejumlah argumen, betapapun argumen-argumen tersebut mengandung 
kelemahan, apakah nilai-nilai sosial budaya lokal sebagai sumberdaya kohesif dapat menjamin 
keutuhan bangsa Indonesia. 

Pertama. Jika dicermati secara saksama, komunitas-komunitas lokal yang tersebar pada 
berbagai wilayah di tanah air memiliki sumberdaya kohesif berupa social capital. Sebagai 
sumberdaya kohesif, bagaimanapun juga nilai-nilai sosial budaya lokal harus diperhitungkan 
peranannya dalam rangka keutuhan bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Keutuhan bangsa 
secara berkelanjutan sangat tergantung pada posisi yang diambil oleh para pembuat kebijakan 
[pemerintah pusat]. Artinya, jika nilai-nilai sosial budaya lokal senantiasa dijadikan rujukan 
pertimbangan dalam merumuskan produk-produk kebijakan, maka dengan sendirinya akan 
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meningkatkan kesadaran kolektif dari komunitas-komunitas lokal tersebut. Demikian pula 
sebaliknya. 

Hanya saja, logika seperti ini tidak dapat seluruhnya digunakan secara utuh untuk 
memahami dinamika sosial, politik dan hukum yang berkembang saat ini. Sebab, dalam 
realitasnya, tingginya keragaman nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki masing-masing 
komunitas lokal di Indonesia. Di samping itu, sepanjang perjalanan sejarah di Indonesia, selalu 
ada produk-produk kebijakan [hukum] yang justeru melemahkan posisi social capital yang 
dimiliki komunitas-komunitas lokal. Kebijakan penyeragaman yang diwujudkan melalui 
intervensi dan penerapan Undang-undang nomor 5 tahun 1979 [tentang sistem pemerintahan 
Desa] misalnya, ternyata menimbulkan instabilitas struktur sosial yang sangat melemahkan 
jaringan hubungan antar institusi lokal, sehingga lembaga pemerintahan dan beberapa institusi 
adat lainnya yang sudah lama diakrabi oleh komunitas-komunitas lokal berada dalam keadaan 
sekarat. Hal ini disebabkan karena sistem dan jaringan kelembagaan dalam konteks undang-
undang tersebut adalah berbeda dengan yang terakomodasi dalam adat istiadat [tradisi] dari 
masing-masing komunitas lokal. Demikian pula produk-produk kebijakan lainnya. 

Kedua. Melalui kekuatan nilai-nilai sosial budaya lokal kemungkinan dapat terciptanya 
jaringan kerja sama [network]di antara komunitas-komunitas lokal. Artinya, selama ini 
tampaknya belum terbentuk jaringan kerjasama antar komunitas-komunitas lokal yang dapat 
menyatukan mereka, sehingga dapat menjadi sumberdaya kohesif bagi keutuhan bangsa. Di 
samping itu, sejalan dengan tingginya intensitas arus modenisasi yang masuk ke Indonesia 
kemungkinan terjadinya kombinasi antara kekuatan [nilai-nilai] modern dengan yang tradisional 
bisa tercipta.

Persoalannya, kerangka berpikir seperti ini bukan berarti tidak mengandung resiko. Sebab, 
mengandalkan nilai-nilai modernisasi sebagai kekuatan perekat – jika tidak dikelola dengan baik 
– bukan tidak mungkin justeru menimbulkan counter produktif bagi keutuhan bangsa. 
Pengalaman disintegrasi bangsa yang terjadi di beberapa negara [Unisoviet dan Yugoslavia
misalnya], menunjukkan gagalnya para pemangku kepentingan [di pusat] dalam merumus 
sekaligus mengimplementasikan berbagai kebijakan publik. Sebaliknya, mengawal keutuhan 
bangsa dengan didasarkan pada ikatan kesukuan dan agama [ethnoreligious] justeru akan 
menimbulkan konflik berkepanjangan. 

Ketiga. Dengan derasnya arus informasi yang masuk ke Indonesia, sudah tentu akan 
mendorong munculnya kesadaran kolektif dari komunitas lokal untuk melihat eksistensi mereka. 
Hal ini disebabkan karena melalui masuknya arus informasi tersebut, akan membantu 
komunitas-komunitas lokal di Indonesia untuk melihat persoalan-persoalan hak asasi manusia 
sebagai agenda yang bisa diperjuangkan, [banyak contoh yang dapat di cermati, komunitas lokal 
di Ace, Papua di Indonesia dan komunitas lokal di belahan dunia lainnya]. Ada persoalan yang 
muncul di sini adalah, paralelisme antara nilai-nilai modernisasi dan nilai-nilai budaya lokal, 
setidaknya dalam skala global, seringkali dipertanyakan oleh para ilmuan sosial.Apa benar nilai-
nilai budaya lokal dapat mendorong terpeliharanya keutuhan bangsa secara berkelanjutan?, 
tidakkah terjadi hubungan yang sebaliknya, mengingat ada nilai budaya lokal dari komunitas 
tertentu yang menganjurkan patuh kepada penguasa?

Tentu saja, Jepang adalah sebuah negara dengan masyarakat yang kebudayaannya banyak 
mengadopsi nilai-nilai Konfusian Jepang meskipun nilai-nilai modernisasi begitu kuat masuk ke 
negara tersebut [Fukuyama, 2002]. Walaupun demikian, untuk kasus Indonesia, nilai-nilai 
budaya lokal agaknya masih menjadi variabel penjelas yang cukup signifikan untuk memahami 
perannya dalam mengawal keutuhan bangsa. Terminologi nilai-nilai budaya lokal di sini 
setidaknya merujuk pada pengertian nilai-nilai budaya lokal sebagai social capital [trust, 
jejaring, dan norm].Pembatasan terminologi semacam ini penting, agar tidak terjadi kerancuan 
interpretasi dalam memahami fenomena yang sedang berkembang dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara dewasa ini.

Sebagai sumberdaya kohesif, sebenarnya beberapa unsur dari nilai-nilai sosial budaya 
lokal di Indonesia mempunyai hubungan yang palalel dengan demokrasi. Hal inidisebabkan 
karena adanya kesejajaran antara nilai-nilai sosial budaya lokal dengan prinsip-prinsip 
demokrasi. Jika dicermati secara saksama, beberapa unsur dari nilai-nilai sosial budaya lokal di 
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Indonesia secara intrinsik sangat menjunjung prinsip-prinsip universal seperti kebebasan 
[freedom], persamaan [equality], dan menjunjung martabat manusia [human dignity]. Semua ini 
memiliki titik temu [compatible] dengan sila-sila dari Pancasila. Nilai-nilai inilah yang harus 
senantiasa digali dan disosialisasikan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan perpolitikan di 
Indonesia.

Hasil kajian yang dilakukan di tiga komunitas adat di Pulau Ambon dan Pulau Saparua 
dengan tema “Membangun Hubungan Harmoni antar Komunitas Adat yang Tersegregasi Pasca 
Konflik Maluku” memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam rangka mewujudkan 
reintegrasi sosial Pasca Konflik. Kesdarana yang muncul kembali dari komunitas-komunitas adat 
tersebutmendorong mereka terus “mencari”saudara yang terpisah untuk menuturkan kembali 
nilai-nilai budaya warisan para leluhur. 

Dari realitas objektif seperti ini, apabila kita sepakat maka dalam perspektif makro, 
sebenarnya dapat dikembangkan “manajemen masyarakat plural [MMP]” sebagaimana yang 
ditawarkan oleh Soumokil [2011]. Tawaran gagasan ini mengemuka karena hingga kini bangsa 
kita belum memiliki sebuah platform tentang bagaimana seyogianya mengelola masyarakat yang 
majemuk seperti Indonesia. Dengan mengadopsi logika tersebut, platform dimaksud bukanlah 
sebuah sistem yang ditentukan secara formal – ditetapkan secara regulatif misalnya, tetapi 
merupakan kesepakatan sosial yang terbentuk karena adanya kesadaran bersama; sebuah 
kesadaran yang lahir dari pengalaman sejarah berbangsa dan bermasyarakat. Platform tersebut 
kemudian dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri [self defence mechanism] 
masyarakat, sekaligus sebagai kekuatan pembangunan yang berada dan berfungsi dalam 
berbagai arena baik eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta maupun masyarakat. 

Sekalipun gagasan tersebut masih memerlukan kajian-kajian akademik untuk 
merealisasikannya menjadi sebuah model pengelolaan masyarakat yang partisipatif dan 
demokratis di Indonesia, filosofi yang mendasari kebutuhan MMP dan sejumlah asumsi yang 
melatarbelakanginya dapat disebutkan sebagai berikut: Pertama. Nasionalisme Indonesia yang 
selama ini dibentuk atas dasar kesadaran akan semangat kesatuan [uniformity] perlu dikoreksi. 
Nasionalisme dimaksud seyogianya ditumbuhkembangkan atas dasar kesadaran akan perbedaan. 
Ketidaksiapan berbagai komponen bangsa yang tercermin dari eksperimentasi politik beresiko 
tinggi di dalam era reformasi, menjadi salah satu alasan argumentatif tentang pentingnya koreksi 
tersebut untuk membelajarkan dan membiasakan seluruh komponen bangsa agar mampu 
beradaptasi dengan perubahan di tengah suasana perbedaan yang sifatnya given.Bila ini dapat 
dilakukan, maka tatanan civil society secara bertahap akan terus mengalami perkuatan, sehingga 
proses demokratisasi akan terdorong untuk mencapai masyarakat majemuk yang berciri 
konsosiasional; Kedua. Kekuatan posisi masyarakat [civil society] mempunyai korelasi yang 
signifikan dengan stabilitas yang diperlukan untuk menjamin lancarnya proses pembangunan 
nasional. Pendekatan keamanan yang selama ini bersifat top-down, tidak lagi akan diperlukan, 
karena stabilitas sosial dan keamanan dengan sendirinya akan muncul ke permukaan sebagai 
akibat pendewasaan masyarakat [bersifat bottom-up]. Ketiga. Modal sosial yang dimiliki bangsa 
Indonesia [khususnya komunitas-komunita lokal] masih menunjukkan potensi yang tinggi untuk 
dimanfaatkan sebagai kekuatan stabilitas.

PENUTUP
Disadari bahwa dari materi yang telah diuraikan di atas tampaknya kita harus meliwati 

banyak rintangan dan tantangan untuk mempertahankan keutuhan bangsa secara berkelanjutan, 
sekalipun nilai-nilai sosial budaya lokal menjadi sumberdaya kohesif. Namun, sikap optimisme 
perlu dikedepankan yang ditunjukkan dengan melakukan kerja keras sekalipun membutuhkan 
waktu yang relatif cukup lama. Oleh sebab itu, seluruh kekuatan intelektual yang ada perlu 
digerakkan untuk memikirkan dan merumuskan model yang terbaik bagi keutuhan bangsa 
Indonesia.
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