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V   HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Sifat Fisik Tanah 

Kondisi tekstur tanah di lokasi penelitian beragam (p-value < 0,05) 

(Lampiran 9). Tanah di Desa Wringinsongo memiliki tekstur relatif lebih halus 

dibandingkan di desa lain yaitu lom berklei sedangkan tekstur tanah di Desa 

Dawuhan merupakan daerah dengan tekstur paling kasar yaitu pasir berlom (Tabel 

6).  

Tabel 6. Rerata Persentase Kandungan Pasir, Debu dan Klei serta Kelas 

Tekstur di Lokasi Penelitian 

 

Desa %Pasir %Debu %Klei Tekstur 

Dawuhan 62,4 d 20,6 a 16,5 a Pasir Berlom 

Wringinsongo 30,9 a 43,3 c 30,8 c Lom berklei 

Waturejo 39,7 b 41,3 bc 22,5 b Lom 

Wonosari 46,4 c 40,1 b 14,1 a Lom 

BNT 5% 3,4 2,8 2,7  

Keterangan: Rerata yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang 

sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT (α = 0,05) 

Bobot isi tanah dan porositas tanah di empat lokasi penelitian menunjukkan 

perbedaan yang nyata (p-value < 0,05) (Lampiran 10 dan 11). Tanah di Wonosari 

memiliki rata-rata bobot isi tanah (0,8 g cm
-3

) yang paling rendah  sedangkan rata-

rata bobot isi tanah (1,0 g cm
-3

) yang paling tinggi di tanah Wringinsongo  (Tabel 

7).  

Desa 
Berat Isi, 

g cm
-3

 

Porositas, 

% 

Index DMR, 

mm 

Penetrasi Akar,  

kg/cm
-3

 

Dawuhan 1,0 c 47,2 a 1,3 a 16,6 a 

Waturejo 0,9 b 48,3 a 1,5 b 19,7 b 

Wonosari 0,8 a 55,1 b 2,0 c 14,1 a 

Wringinsongo 1,0 c 47,5 a 1,4 cb 24 c 

BNT 5% 0,03 1,5 0,2 2,9 

Keterangan :  Rerata yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT (α = 0,05) 

Tabel 7. Rerata Berat Isi, Porositas, Index DMR dan Ketahanan Tanah 

terhadap Penetrasi Akar di Lokasi Penelitian 
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Porositas (47,2%) tanah paling rendah dijumpai pada tanah di  Dawuhan, 

namun tidak berbeda nyata dengan porositas di Wringinsongo (47,5%) dan 

Waturejo (48,3%). Sedangkan rata-rata porositas tanah (55,1%) paling tinggi 

dijumpai di tanah Wonosari  (Tabel 7). Indikator drainase dan aerasi tanah adalah 

porositas, yang merupakan proporsi ruang pori pada tanah yang ditempati oleh air 

serta udara. Tanah dengan tekstur kasar, dapat menyediakan sejumlah pori-pori 

pengaliran air dan udara dengan baik (Byrd and Cassel, 1980). Hal ini karena 

tanah berpasir dapat mengendalikan kerusakan pori-pori makro karena saling 

mengunci inter-partikel dan oleh karena itu dapat menjaga porositas total pada 

tingkat aerasi, pengaliran air tanah dan pertumbuhan akar yang baik (Smith et al., 

1978;  Zisa et al., 1980). 

 Kemantapan agregat (index DMR) di lokasi penelitian berbeda sangat 

nyata (p-value < 0,01) (Lampiran 12). Rata-rata index DMR (1,25 mm; sangat 

stabil) paling rendah dijumpai di tanah Dawuhan, namun tidak berbeda nyata 

dengan index DMR (1,42 mm; sangat stabil) di Wringinsongo. Sedangkan rata-

rata index DMR paling tinggi (2.02 mm; sangat stabil) di Wonosari  (Tabel 7). 

Tanah berpasir memiliki bahan koloid klei rendah untuk tempat  menahan dan 

menyediakan pertukaran kation dan membantu dalam proses pembentukan dan 

penstabilan struktur tanah. Kondisi struktur tanah yang kurang stabil (kurangnya 

bahan koloidal klei tanah) membuat ketersediaan air cepat habis (kering setelah 

kejadian hujan), (Thomasson, 1978). Hal ini akan mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan tanaman. 

Ketahanan tanah terhadap penetrasi akar juga relatif beragam (p-value < 

0,05) (Lampiran 13). Rata-rata penetrasi akar (16,6 kg/cm
-3

)paling rendah 

dijumpai di tanah Dawuhan sedang penetrasi akar (24 kg/cm
-3

) yang paling tinggi 

dijumpai di tanah Wringinsongo  (Tabel 7). 

Karakteristik tanah pada berbagai potensial air tanah (yang dinyatakan 

dalam pF) memiliki keragaman yang sangat nyata (p-value < 0,05) (Lampiran 14). 

Pengujian BNT 5% karakteristik air tanah berdasarkan faktor lokasi, 

menunjukkan bahwa karakteristik air tanah di Waturejo memiliki rata-rata yang 

paling rendah pada semua pF kecuali pada pF 4,2 (Dawuhan yang terendah, 
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namun tidak berbeda nyata dengan di Waturejo). Sedangkan rata-rata air tanah 

tertinggi ditunjukkan pada Desa Wonosari (Tabel 8).  

Tabel 8. Karakteristik  Air Tanah di Lokasi Penelitian 

Desa 
pF 0 pF 1 pF 1,5 pF 2 pF 2,5 pF 4,2 

Dawuhan 0,718 b 0,708 b 0,694 b 0,562 b 0,530 B 0,190 a 

Waturejo 0,570 a 0,559 a 0,541 a 0,483 a 0,457 A 0,176 a 

Wonosari 0,807 c 0,768 c 0,752 c 0,614 c 0,565 C 0,284 c 

Wringinsongo 0,695 b 0,681 b 0,666 b 0,615 c 0,595 D 0,256 b 

BNT 5% 0,034 0,033 0,033 0,028 0,029 0,026 

Keterangan : Rerata yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT (α = 0,05) 

 

5.2 Pertumbuhan Tanaman 

Pertumbuhan kakao, nangka dan sengon  (2 tahun), dinyatakan dalam DBH 

(Diameter Breish Height) dan tinggi tanaman. DBH merupakan pertumbuhan 

pohon yang diukur dengan lingkar batang setinggi 1.3 m dari tanah). DBH dan 

tinggi tanaman pada masing-masing lokasi tidak berbeda nyata pada ketiga jenis 

tanaman (Lampiran  15, 16 dan 17). Data pertumbuhan  yang disajikan dalam 

laporan ini dipisahkan antara pohon pertumbuhan cepat (sengon) dan pohon 

pertumbuhan lambat (kakao dan nangka). Pohon pertumbuhan lambat memiliki 

rata-rata DBH sebesar 25% dari DBH sengon (9,8 cm) dan tinggi pohon 28% dari 

tinggi pohon sengon (771,9 cm). 

Pohon sengon menunjukkan DBH paling rendah di Dawuhan (8,8 cm), 

sedang di ketiga tempat lainnya berkisar antara 9,4-10,6 cm (Tabel 9). Performa 

tertinggi terdapat pada sengon di Wonosari (892 cm). Tinggi Sengon di 

Wringinsongo yang paling rendah (715 cm) walaupun DBHnya tergolong besar 

(10,5 cm) (Tabel 9). Rata-rata nilai DBH sengon hasil KBR adalah sebesar 9,83 

cm sedangkan rata-rata tinggi tanaman sebesar 772 cm. 
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Tabel 9. Rerata Pertumbuhan Tanaman (DBH dan tinggi tanaman) di 

Lokasi Penelitian 

 

Desa 

DBH, cm Tinggi, cm 

Kakao Nangka  Sengon Kakao Nangka Sengon 

Wringinsongo 2.2 2.2 10.5 167 206 716 

Dawuhan 2.5 2.3 8.8 219 235 764 

Waturejo 2.4 2.5 10.6 199 228 892 

Wonosari 2 2.2 9.4 171 222 715 

Tanaman pertumbuhan lambat (nangka dan kakao) menunjukkan 

pertumbuhan yang berbeda antar lokasi pengamatan. kakao yang ditanam di 

Wonosari dan Wringinsongo menunjukkan pertumbuhan yang terjelek, yang 

ditunjukkan oleh nilai DBH sebesar 2 cm dan 2,2 cm. Pertumbuhan tinggi 

tanaman kakao terbaik adalah di Dawuhan (219 cm) sedangkan pertumbuhan 

terkecil adalah di Wringinsongo (167 cm) (Tabel 9). Sedang pertumbuhan nangka, 

nampaknya tidak berbeda nyata (p-value < 0,05) antar lokasi pengukuran, rata-

rata DBH 2,3 cm dan tinggi tanaman 223 cm.   

 

5.3 Hubungan Sifat Fisik Tanah dan Pertumbuhan Tanaman 

Pengamatan sifat fisik tanah berdasarkan bobot isi, porositas, kemantapan 

agregat dan ketahanan tanah terhadap penetrasi akar tidak berkorelasi dengan nilai 

DBH dan tinggi tanaman  dari keseluruhan jenis tanaman (Tabel 10).   Artinya 

keragaman sifat fisik tanah tidak mempengaruhi pertumbuhan pohon kakao, 

nangka dan sengon pada daerah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sistem pertanaman berbasis pohon memiliki daya lenting atau daya 

toleransi yang tinggi terhadap keragaman lingkungan fisik tanah. Hanya pada 

kondisi ekstrim,  sifat fisik tanah mampu menghambat pertumbuhan pohon. Hal 

ini didukung hasil penelitian  Zisa et al. (1980) penetrasi akar dihambat  pada 

bobot isi  sebesar 1,4 g cm
-3

 di tanah  lom berklei dan 1,6 g cm
-3

 di tanah lom 

berpasir. 
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Tabel 10. Korelasi Sifat Fisik Tanah dan Pertumbuhan Tanaman 

Variabel 
DBH, cm Tinggi Tanaman, cm 

Sengon Kakao Nangka Sengon Kakao Nangka 

Berat Isi 0,367 ns 0,337 ns -0,148 ns -0,244 ns 0,257 ns -0,232 ns 

Berat Jenis 0,263 ns -0,132 ns -0,123 ns -0,381 ns -0,475 ns -0,117 ns 

Porositas -0,345 ns -0,360 ns 0,141 ns 0,161 ns -0,253 ns 0,255 ns 

Kemantapan Agregat -0,012 ns -0,212 ns -0,282 ns 0,436 ns 0,031 ns -0,110 ns 

Penetrasi Akar -0,139 ns 0,031 ns -0,134 ns -0,461 ns -0,039 ns -0,161 ns 

 

5.4 Minat Petani terhadap Pohon 

Pemahaman minat petani terhadap pohon yang ditanam di lahannya 

dievaluasi berdasarkan pengetahuan, persepsi, psikomotorik dan afektif. Petani 

memiliki pengetahuan serta persepsi yang rendah pada tanaman kakao dan 

nangka, namun tidak demikian dengan sengon (Tabel 11). Petani cenderung 

memperhatikan penanaman jenis pohon yang memiliki nilai ekonomi tinggi, 

sehingga petani mencari tahu pengetahuan tentang budidaya tanaman sengon, agar 

dapat berproduksi dengan baik. Persepsi petani terendah pada jenis tanaman kakao 

dan nangka, sedangkan persepsi petani pada sengon cenderung tinggi. 

Tabel 11. Rerata Kondisi Sosial Ekonomi Petani 

 
Desa Dominasi Pengetahuan Persepsi Psikomotorik Afektif Minat Petani 

Dawuhan Kakao 17,50 (3) abc 13,50(4)  abc 10,00(3) 

 

10,00(3) ab 51,00(3) 

  Nangka 16,25(3) ab 12,00(3) abc 8,75(2) 

 

7,25(2) a 44,25(2) 

  Sengon 24,00(4) c 15,25(4) bc 11,50(3) 

 

11,50(4) b 62,25(4) 

 Waturejo Kakao 20,25(3) abc 15,75(4) bc 11,25(3) 

 

10,75(4) ab 58,00(3) 

  Nangka 14,25(2) a 11,50(3) ab 10,00(3) 

 

7,25(2) a 43,00(2) 

  Sengon 21,25(4) abc 15,75(4) bc 11,50(3) 

 

10,50(4) ab 59,00(4) 

 Wonosari Kakao 16,75(3) abc 13,00(4) abc 9,00(2) 

 

7,25(2) a 46,00(3) 

  Nangka 14,00(2) a 12,25(3) abc 9,25(2) 

 

7,25(2) a 42,75(2) 

  Sengon 24,00(4) c 16,00(4) c 8,75(2) 

 

9,50(3) ab 58,25(3) 

 Wringinsongo Kakao 14,25(2) a 9,75(3) a 10,50(3) 

 

7,75(3) ab 42,25(2) 

  Nangka 15,75(3) ab 12,50(4) abc 10,00(3) 

 

7,50(3) ab 45,75(3) 

  Sengon 22,75(4) bc 16,25(4) c 11,75(3) 

 

9,75(3) ab 60,50(4) 

  BNT 5% 7,26 4,31 - 110,40 - 

Keterangan:Rerata yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata berdasarkan uji BNT (α = 0,05); angka 1-5 yang terdapat dalam kurung “()” merupakan 

kualifikasi (Tabel 3,4,5,6 an 7)kondisi di masyarakat: sangat rendah (1), rendah (2), sedang (3), tinggi 

(4), dan sangat tinggi (5). 
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Pada aspek psikomotorik dibahas mengenai perlakuan masyarakat dalam 

melakukan teknis budidaya jenis tanaman pohon, termasuk jarak tanam, 

pemupukan, perlakuan penjarangan ataupun penyiangan. Psikomotorik petani 

pada ketiga jenis tanaman tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada 

masing-masing tanaman (Tabel 11). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

ketiga jenis pohon di seluruh lokasi penelitian relatif sama, yaitu dilakukan 

penjarangan pada tanaman sengon, pemupukan anorganik dan organik serta 

penyiangan gulma ketika awal tanam. 

Pertanyaan pada aspek afektif mengenai cara masyarakat menghadapi 

permasalahan yang ada pada lahannya. Semua petani pada ketiga jenis tanaman 

memiliki afektif rendah kecuali petani sengon di Dawuhan (Tabel 11). Petani 

sengon di Dawuhan memiliki afektif yang tinggi karena terdapat permasalahan 

yang terjadi di Desa Dawuhan yaitu serangan hama “embug” (Lepidiota stigma). 

Petani yang lain menganggap tidak terdapat permasalahan yang terjadi di 

lahannya sehingga tidak berfikir melakukan tindakan preventif untuk mencegah 

terjadinya permasalahan di lahannya tersebut. 

Penjumlahan skor 4 aspek (pengetahuan, persepsi, psikomotorik dan 

afektif), merupakan nilai minat petani. Minat petani pada masing-masing jenis 

tanaman di keempat lokasi tidak berbeda nyata (p-value < 0,05) (Lampiran 18). 

Hal ini menunjukkan, minat petani di keempat lokasi relatif sama. Hal ini 

disebabkan karena ketertarikan petani terhadap tanaman pohon, ditinjau 

berdasarkan nilai jualnya. Keseluruhan petani menilai tanaman sengon lebih 

bernilai jual tinggi dibandingkan dengan kakao dan nangka, walaupun biaya 

perawatannya juga tinggi. Menurut Hakim (2009) petani yang memiliki minat 

tinggi pada jenis tanaman tertentu berdasarkan nilai jualnya akan berusaha 

meningkatkan produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, meski 

memerlukan perawatan yang ekstra. Nilai jual yang tinggi mendorong petani 

mengeluarkan biaya dan energi yang lebih besar misalnya untuk pengolahan 

lahan, pemupukan, penjarangan serta pemberantasan hama dan penyakit. 
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5.5 Hubungan Minat Petani dan Pertumbuhan Pohon  

Minat petani yang telah diskoring berdasarkan pengetahuan, persepsi, 

afektif dan psikomotorik dikorelasikan dengan DBH dan tinggi pohon. Minat 

pada tanaman kakao dan sengon tidak berkorelasi dengan nilai DBH dan tinggi 

tanaman (Tabel 12). Artinya, peningkatan minat petani pada kakao dan sengon 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kakao dan sengon. Pengelolaan kakao 

dan sengon tidak tergantung pada  minat petani terhadap pohon tersebut, tetapi 

lebih kepada nilai ekonominya. Selera dan pilihan konsumen terhadap suatu 

barang juga dipengaruhi  faktor aadat, kebiasaan setempat, tingkat pendidikan 

serta kebutuhan konsumen (Daniel, 2002). 

Tabel 12. Korelasi Minat Petani dan Pertumbuhan Tanaman 

Variabel 
DBH, cm Tinggi Tanaman, cm 

Sengon Kakao Nangka Sengon Kakao Nangka 

Minat -0,017 ns 0,151 ns 0,403 * 0,286 ns 0,034 ns 0,303 * 

 

Minat pada pohon nangka berkorelasi positif terhadap nilai DBH dan tinggi 

tanaman (Tabel 12, Gambar 2), peningkatan minat petani pada tanaman nangka 

dapat meningkatkan nilai DBH dan tinggi nangka. Pengelolaan terhadap pohon 

nangka  tergantung minat petani terhadapnya. Sebagian besar petani menganggap 

nilai ekonomi nangka rendah, selain itu telah banyak pohon nangka yang telah 

tumbuh besar sehingga hanya menunggu hasil panennya saja. Maka dari itu minat 

petani terhadap nangka mempengaruhi pertumbuhan nangka, sebab hanya petani 

yang berminat tinggi (mengetahui pemasaran dan pemanfaatan nangka) yang 

berkeinginan untuk merawat tanaman ini. Petani yang berpersepsi positif 

kemungkinan tingkat merespon sangat besar, akan tetapi sebaliknya jika persepsi 

yang muncul memiliki kecenderungan negatif maka kemungkinan tingkat tidak 

merespon juga semakin besar (Hakim, 2009). Tingkat merespon merupakan 

penggambaran mengenai tingkatan petani melakukan perawatan terhadap  jenis 

pohon tertentu, yang tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon. 
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Gambar 2. Hubungan antara Minat Petani dengan Pertumbuhan Tanaman 

Nangka (DBH Tanaman (A) dan Tinggi Tanaman (B)). 


