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ABSTRAK

RAMLAH (G11114006) Analisis Teknik Budidaya Kegiatan Urban Farming di
kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Dibimbing oleh FACHIRAH ULFA dan
NOVATY ENY DUNGGA

Pengembangan gerakan pertanian perkotaan menjadi salah satu kekuatan untuk
meningkatkan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah  Kota Makassar
membuat konsep urban farming dengan program BULo (Badan Usaha Lorong).
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana keberhasilan urban farming,
dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP) teknik budidaya tanaman serta
permasalahan kelompok tani di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara pada 7
responden. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan kegiatan urban farming
tanaman cabai berdasarkan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur)
Kelurahan Tamalanrea dan Kapasa Raya memiliki skoring tertinggi berdasarkan
standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan teknik budidaya tanaman
cabai, mulai dari penyemaian75%, penanaman 75%, pemeliharaan 75% dan panen
75%, sedangkan Kelurahan buntusu memiliki skoring terendah dalam melakukan
teknik budidaya mulai penyemaian yaitu 50%, skoring penanaman 25%, skoring
pemeliharaan 25% dan skoring panen 25%. Selain itu, ada 3 Kelurahan yang
menerapkan sayur organik yaitu Kelurahan Tamalanrea, Tamalanrea Jaya dan Kapasa
Raya. Produksi cabai di Kecamatan Tamalanrea tertinggi yaitu Kelurahan
Tamalanrea dan Kapasa Raya yaitu 220 gr dalam 1 kali penen dengan persentase
66,6% dan hasil produksi cabai terendah Kelurahan Buntusu yaitu 110 gr dengan
persentase 36,6%. Permasalahan yang menjadi faktor utama yang dihadapi oleh
responden dalam melakukan teknik budidaya adalah serangan hama dan penyakit.

Kata kunci: SOP, Teknik Budidaya, Urban Farming, Kecamatan Tamalanrea
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep Urban Farming (Pertanian Perkotaan) merupakan suatu konsep  kegiatan

pertanian yang tidak membutuhkan lahan luas. Konsep ini merupakan salah satu

alternatif yang dilakukan pemerintah.Tanaman yang biasa ditanam dalam program ini

meliputi dari tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman obat keluarga (toga), dan

tanaman buah.Bentuk pertanian kota yang lain adalah dengan memanfaatkan

kemajuan teknologi seperti hidroponik dan berbagai bentuk pertanian vertikal.

Bahan-bahan yang dihasilkan pertanian kota beragam, mulai dari bahan pangan,

sayur-mayur, ikan, berbagai jenis unggas, bunga-bunga, tanaman obat-obatan, buah-

buahan, danberbagai bentuk umbi-umbian dan kacang-kacangan (Ashari dan Saptana,

2012).

Pengembangan gerakan pertanian perkotaan menjadi salah satu kekuatan untuk

meningkatkan kemandirian masyarakat. Dengan gerakan pertanian perkotaan dapat

menjadi alternatif untuk menjaga ketahanan pangan khususnya dalam skala rumah

tangga, sehingga gerakan pengembangan pertanian perkotaan dapat berdampak

positif kepada masyarakat serta menumbuhkan kemandirian masyarakat. Secara fisik

pertanian perkotaan perlu ditingkatkan karena memberikan kontribusi terbesar kedua

dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya (Pemkot Surabaya, 2010).

Salah satu peran masyarakat untuk menambahperekonomian dalam keluarga yaitu

dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan yang kosong untuk dijadikan
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lahan yang dapat berproduksi dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Pemanfaatan lahan sempit menjadi lahan produktif dapat mendukung terealisasinya

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Salah satu upaya tersebut

dengan mengadakan urbanfarming (Darwanto dan Dwidjono, 2005).

Penanaman tanaman sayuran di pekarangan dipandang perlu sebagai persediaan

keluarga atau masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan

masyarakat untuk mendapatkan sayuran yang ingin di konsumsi  pada saat

dibutuhkan. Selain itu banyak manfaat apabila menanam sendiri, salah satunya

sayuran lebih aman untuk dikonsumsi. Namun hasil sayuran yang ditanam sangat

rendah, dan hanya dapat dikonsumsi sendiri. Rendahnya hasil ini disebabkan karena

teknik budidaya yang dilakukan tidak sesui dengan aturan yang berlaku. Hal ini

disebabkan karena terbatasnya informasi, penyuluhan dan pengetahuan para

masyarakat (Sunanto dan Yusmasari, 2007).

Kecamatan Tamalanrea berada di Wilayah Kota Makassar yang sebagian

masyarakatnya yang mempunyai pekerjaan sampingan selain bertani. Bukan hanya

laki-laki, bahkan perempuan juga ikut serta dalam kegiatan penanaman yang

dilakukan. Sejarah munculnya urban farming dimulai dari kesadaran masyarakat

akan kelestarian lingkungan sehingga mereka mulai melakukan gerakan pertanian

perkotaan, dimulai dari depan rumah masing-masing. Untuk membantu

perekonomian keluarga, masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, dalam

pemanfaatan pekarangan rumah
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biasanya ditanam sayuran dengan menggunakan polybag serta menanam langsung

ditanah.

Oleh karena itu, sejalan dengan program dari pemerintah dan instansi terkait

untuk dapat melibatkan rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan perlu

diaktualisasikan dalam  menggerakkan kembali budaya menanam sayuran di lahan

pekarangan tidak hanya di perdesaan tetapi juga dapat  dilaksanakan di perkotaan,

dengan membentuk suatu  kelompoktani yang memberikan kesempatan bagi

perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan sektor pertanian serta dapat

memunculkan konsep kemitraan wanita dan pria untuk ikut serta dalam

perekonomian keluarga (Elizabeth, 2014).

Program BULo (badan usaha lorong) dikembangkan dengan memberikan fasilitas

pendukung kepada masyarakat. Konsep pertanian perkotaan melalui program BULo

sebagai percontohan yang tersebar pada 14 Kecamatan se Kota Makassar. Setiap titik

lorong yang menjadi percontohan program BULo tersebut didanai oleh pemerintah

Kota Makassar serta mendapat pengawalan dan pendampingan langsung dari para

petugas penyuluh pertanian lapangan (Gafar, 2015).

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian mengenai analisis teknik

budidaya pada kegiatan urban farming yang dilakukan oleh kelompok tani.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat penerapan kegiatan urban farming yang dilakukan di

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?
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2. Bagaimana keberhasilan kegiatanurban farming tanaman di Kecamatan

Tamalanrea Kota Makassar?

3. Apa yang menjadi kendala masyarakat dalam melakukan teknik budidaya

pada kegiatan urban farming.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana keberhasilan urban

farming, dengan penerapan SOP teknik budidaya tanaman serta permasalahan oleh

kelompok tani di Kecamatan Tamalanre Kota Makassar.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi ilmiah untuk

pengembangan ilmu, serta informasi kepada masyarakat tentang teknik budidaya

pada kegiatan urban farming Kecamatan Tamalanrea.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Urban Farming

Di Indonesia, konsep urban farming mulai dikembangkan di sejumlah kota besar,

seperti Kota Surabaya, bandung dan Makassar. Diharapkan konsep ini bisa menjadi

budaya baru yang tak hanya bermanfaat secara sosial tetapi juga memiliki nilai

ekonomi dan estetika. Pertanian kota atau yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan

Urban farming adalah praktek pertanian (meliputi kegiatan tanaman pangan,

peternakan, perikanan, kehutanan) di dalam atau di pinggir kota. Urban farming juga

dapat dikatakan sebagai aktifitas pertanian di dalam atau di sekitar kota yang

melibatkan ketrampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya pengolahan makanan

bagi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan, lahan-lahan kosong guna

menambah gizi, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta memotivasi

keluarga untuk membentuk suatu kelompok pertanian guna untuk membangun

dirinya sendiri agar lebih mandiri dan maju (Santoso, 2014).

Sektor pertanian di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Makassar selama

ini kurang memberikan kontribusi pada ekonomi wilayah secara keseluruhan. Sektor

ini masih kalah oleh sektor lain yang dominan seperti sektor perdagangan, hotel dan

restoran. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi penurunan sektor pertanian.

Penggunaan tanah adalah salah satu faktornya dimana tanah di daerah kota semakin

terbatas. Tanah yang terbatas membuat lahan-lahan pertanian semakin sempit

terhimpit oleh penggunaan lahan selain pertanian terutama untuk
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pemukiman,perdagangan dan industri. Oleh karena itu, sangat penting untuk

membuat usaha-usaha yang dapat meningkatkan produksi pertanian di perkotaan

dengan berbagai keterbatasan (Widyawati, 2013).

Urban farming merupakan strategi pemanfaatan lahansempit untuk menghasilkan

bahan makanan segarsebagai upaya pemenuhan ketersediaan panganperkotaan dan

dapat meningkatkan akses ekonomi rumahtangga melalui pendapatan rumah tangga.

MenurutFAO (2011), selain untuk mendukung ketahananpangan di perkotaan, urban

farming juga bertujuanuntuk meningkatkan pendapatan pengelolanya. Tingkat

partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertanian perkotaan di negara-negara

berkembang juga bervariasi, mulai dari 10% di Indonesia sampai hampir 70% di

Vietnam dan Nikaragua (Zezza and Tasciotti, 2010).

Urban farming atau urban agriculture, merupakan aksi bertani, mengolah,

mendistribusikan bahan pangan di dalam wilayah batas kota. Aktivitas ini melibatkan

masyarakat dalam memanfaatkan lahan terbengkalai di perkotaan untuk ditanami oleh

tanaman-tanaman produktif (Lanarc, 2013). Berdasarkan sejarah dunia, urban

farming muncul sebagai respon terhadap buruknya situasi dan kondisi ekonomi

beberapa negara pada saat perang dunia.

Selama ini, gerakan urban farming yang muncul di berbagai negara didasari atas

masalah kerawanan pangan yang dialami negara tersebut. Kerawanan pangan

biasanya diakibatkan oleh beberapa hal, dalam konteks ini contoh di beberapa

wilayah menunjukan bahwa proses urbanisasi, kemiskinan serta dari negara lain

menyebabkan semakin sulitnya akses terhadap komoditas pangan. Kurangnya
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ketersediaan pangan juga disebabkan makin berkurangnya lahan pertanian di

perkotaann (Lassa dan Jonnatan, 2005).

Sementara itu, Widyawati (2013) menyebutkan bahwa urban farming di

Indonesia nampaknya belum menjadi prioritas utama bagi negara ini, sehingga belum

banyak pihak yang berkewajiban menangani perkembangannya. Sebagian besar

pelaku urban farming melihat kegiatan ini sebagai kegiatan sampingan, hanya sekitar

seperempat dari pelaku yang melakukannya sebagai pekerjaan pokok. Adapun

sebagian besar dari pelaku urban farming adalah masyarakat yang tinggal di

perkotaan. Hal tersebut menunjukan bahwa urban farming sebetulnya bukan

merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat perkotaan di Indonesia. Namun, aksi

urban farming mulai dikenal secara luas ketika diluncurkannya sebuah komunitas

yang fokus mengkampanyekan aksi ini yaitu Indonesia Berkebun. Pada

kelanjutannya, urban farming mulai menjelma menjadi suatu aksi kolektif

masyarakat beberapa kota di Indonesia (Setiawan dan Rahmi, 2009).

Lingkungan perkotaan di Indonesia cenderung dicirikan dengan banyaknya

tanah-tanah terbuka. Hal tersebut dikarenakan proses perkembangan kota yang tidak

terencana sehingga banyak lahan-lahan kosong diantara kawasan

pemukiman(Setiawan dan Rahmi, 2004). Terlebih lagi, ruang telah menjadi

komoditas ekonomi pasar di Indonesia, harga dasar tanah menjadi terlalu tinggi, hajat

hidup untuk layak ini dilemparkan ke sistem pasar bebas, tidak dikendalikan dengan

suatu sistem yang adil. Di sisi lain, saat ini telah terjadi degradasi keberadaan ruang

terbuka hijau di perkotaan Indonesia (Kamil, 2013).
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2.2 Bentuk-Bentuk Urban Farming

Adapun bentuk-bentuk urban farming yang dilakukan oleh masyarakat

diperkotaan sebagai berikut:

a. Hidroponik

Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa

menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan nutrisi bagi tanaman.

Teknik hidroponik banyak dilakukan dalam skala kecil sebagai dikalangan

masyarakat. Pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan untuk skala usaha

harus diperhatikan, karena tidak semua hasil pertanian bernilai ekonomis. Jenis

tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk dibudidayakan di

hidroponik yaitu paprika, tomat, melon dan selada.

b. Vertikultur

Vertikultur atau bertingkat, baik indoor maupun outdoor. Sistem budidaya

pertanian secara vertikal atau bertingkat ini merupakan konsep penghijauan yang

cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Struktur vertikal, memudahkan

pengguna membuat dan memeliharanya. Pertanian vertikultur tidak hanya sebagai

sumber pangan tetapi juga menciptakan suasana alami yang menyenangkan.

c. Aquaponik dan Vertiminaponik

Akuaponik merupakan sistem produksi pangan, khususnya sayuran yang

diintegrasikan dengan budidaya hewan air (ikan, udang dan siput) di dalam suatu

lingkungan simbiosis. Salah satu model akuaponik yang diintroduksikan oleh BPTP

Jakarta “vertiminaponik”., yang merupakan kombinasi antara sistem budidaya
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sayuran berbasis pot talang plastik secara vertikal dengan sistem akuaponik. Oleh

karena itu sistem ini dinamakan “vertiminaponik”. Vertiminaponik diintroduksikan

dengan bentuk persegi berukuran panjang 140 cm, lebar 100 cm dan tinggi 90 cm

berupa tandon air berbahan fibreglass dengan volume 500 liter air.

Sistem ini dilengkapi dengan talang plastik dengan panjang 1 meter sebanyak

delapan buah yang disusun di rak besi yang diletakkan diatas tandon air/kolam.

Media tanam yang digunakan adalah batu zeolit berukuran 20 mesh yang dicampur

dengan bahan organik dan tanah mineral dengan perbandingan 3:1. Sistem

penanaman dengan menggunakan vertiminaponik dilakukan secara padat tebar, yang

artinya benih disebar dengan jarak tanam sangat padat. Selain itu, ikan yang

dibudidayakan juga secara padat tebar, yaitu 300 ekor untuk ikan lele, sedangkan

bawal, nila dan patin sekitar 150-200 ekor.

2.3 Karakteristik Lokasi Urban Farming

Urban farming umumnya dilakukan di lahan yang tak di manfaatkan atau lahan

kosong. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai alternatif optimasi pemanfaatan tanah

kota yang semakin langka. Tanah-tanah yang dapat dijadikan lokasi pertanian antara

lain tanah-tanah negara yang tidak dimanfaatkan, tanah-tanah marjinal di sepanjang

tepi sungai, di bawah jembatan, pada lereng-lereng perbukitan, median jalan maupun

tanah-tanah pekarangan milik pribadi (Setiawan dan Rahmi 2002). Menurut Maugeot

(2000) urban farming dapat dilakukan di dalam kota, dan daerah pinggiran kota yang

mana memiliki peletakan di dekat pemukiman, dalam area pengembangan.
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2.4 Peranan Urban Farming

Kehadiran pertanian di wilayah perkotaan maupun daerah sekitar perkotaan

memberikan nilai positif bukan hanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan tetapi

juga terdapat nilai-nilai praktis yang dapat berdampak bagi keberlanjutan di wilayah

perkotaan. Apabila praktek pertanian perkotaan dilakukan dengan memperhatikan

aspek-aspek lingkungan, mempunyai banyak keuntungan. Nilai kehadiran pertanian

perkotaan dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial (Kauman dan Jerry, 2000).

Keberadaan pertanian dalam masyarakat perkotaan dapat dijadikan sarana untuk

mengoptimalkan pemanfaatan lahan atau pekarangan rumah dan sumberdaya alam

yang ada di kota. Selain itu, masyarakat kota yang umumnya sibuk karena bekerja,

urban farming dapat menjadi media untuk memanfaatkan waktu luang.

Mengoptimalkan penggunaan lahan serta memanfaatkan waktu luang untuk

beraktivitas dalam pertanian perkotaan akan mendekatkan mereka terhadap akses

pangan serta menjaga lingkungan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Haletky

dan Taylor (2006) berpendapat bahwa pertanian kota adalah salah satu komponen

kunci pembangunan sistem pangan masyarakat yang berkelanjutan dan jika dirancang

secara tepat akan dapat mengentaskan permasalahan kerawanan pangan.

Kegiatan pertanian perkotaan secara umum memiliki peranan yang sangat

penting karena diperlukan dalam mendukung ketahanan pangan dengan ketersediaan

pangan yang cukup, kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan, dan

tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun, maka kedudukan petani

dalam kegiatan pertanian perkotaan memiliki posisi strategis untuk mendukung
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ketahanan pangan. Hal ini disebabkan karena petani adalah produsen pangan dan juga

sekaligus kelompok konsumen terbesar. Pertanian perkotaan selain mempunyai

manfaat ekonomi, juga mempunyai manfaat sosial dan manfaat lingkungan

(Amaruddin, 2016).

2.5 Teknik Budidaya Tanaman Cabai

Menurut Kusandriani dan Muharam (2010) teknik budidaya cabai mulai dari

persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan

adalah:

a. Persiapan Lahan

Dalam teknik budidaya cabai, hal yang cukup penting adalah mempersiapkan

lahan dengan menyediakan sebidang tanah yang sudah dibuat bedengan. Bedengan

adalah lahan yang sudah dibentuk seperti gundukan memanjang sebagai tempat

menanam cabai. Tanah harus sudah diolah, yaitu digemburkan, diberi air dan pupuk

agar tanah bisa menjadi tempat tumbuh yang baik. Setelah itu lapisi bedengan dengan

plastik khusus yang kemudian dilubangi sebagai tempat menanam benih cabai. Jarak

antara satu cabai dengan yang lain adalah sekitar 50-70 cm.

b. Persiapan Bibit

Salah satu cara menanam cabai adalah memilih bibit yang bagus. Pilihlah bibit

cabai yang berkualitas yang sudah terpercaya dengan memperoleh bibit cabai dengan

cara mengambil biji dari cabai itu sendiri. Letakkan biji cabai tersebut pada sebuah

polybag yang sudah diisi campuran tanah dan pupuk kandang (satu polybag berisi

satu biji cabai). Siram dengan air sedikit saja agar tanah tetap basah dan lembab.
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Setelah sekitar 20-30 hari, bibit cabaiakan muncul dan siap dipindahkan ke bedengan

yang sudah disiapkan sebelumnya.

c. Penanaman

Salah satu teknik budidaya cabai meliputi cara penanaman. Pilihlah bibit cabai

yang sehat dengan ciri-ciri berbatang kuat dan memiliki daun sebanyak kira-kira 6

helai. Lepas plastik polybag dan pindahkan bibit tersebut pada bedengan saat

matahari tidak terlalu terik (lebih baik pagi atau sore). Bila bibit cabai sudah

dipindahkan dalam lahan yang lebih luas, segera beri pupuk dan air secukupnya.

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan, dan juga pengendalian hama

serta penyakit. Lakukan penyiraman setiap hari pada saat musim kering, kemudian

dapat dilakukan penggenangan pada setiap dua minggu sekali. Kemudian lakukan

proses pengamatan untuk melakukan penyulaman dengan penggantian bibit yang

mati dan pertumbuhan bibit yang tidak sesuai pada 2 minggu awal.

e. Pemanenan

Proses pemanenan dilakukan dalam beberapa kali yang bisa dimulai panen setelah

berumur 70-75 hari setelah tanam. Buah cabai yang bagus untuk dipanen adalah buah

yang tidak terlalu muda tapi juga tidak terlalu matang. Sesudah dipetik, segera

simpan cabai tersebut di tempat yang kering dan sejuk.
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2.6 Teknik Budidaya Sayur Organik

Teknik budidaya yang dilakukan petani disekitar pekarangan dilakukan dengan

menanam langsung jenis tanaman sayuran dalam bedengan dengan menggunakan

polybag ataupun ditanam di tanah tanpa dibuat bedengan. Sunanto(2007) berpendapat

bahwa pola tanam yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal. Usaha budidaya

tanaman pada umumnya dimulai dengan persiapan lahan, pembenihan atau

pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Berikut adalah teknik budidaya

tanaman sayuran:

a. Persiapan dan pengolahan lahan

Pengolahan dilakukan dengan membabat rumpu-rumput atau gulma. Tempat

penanaman sayuran dilakukan dibedengan-bedengan atau menggunakan polybag.

Bedengan disesuaikan dengan luas pekarangan rumah yang tersedia. Bedengan yang

baik dibuat memanjang dengan arah timur-barat. Setelah bedengan selesai dibuat,

kemudian dibuat lubang-lubang tanam atau alur-alur tanam. Jarak tanam disesuaikan

dengan kebutuhan dari tanaman yang akan ditanam atau disesuaikan dengan jarak

tanam, tingkat kesuburan tanah dan jenis tanaman yang akan ditanam.

b. Persiapan bibit

Perbanyakan tanaman sayuran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara

vegetatif dan generatif yakni menggunakan benih atau biji tanaman. Tempat

persemaian diberi naungan (paranet atau plastik transparan) agar terlindung dari

panas matahari menyengat dan hujan deras yang dapat menyebabkan benih yang telah

menjadi bibit mati sia-sia. Media persemaian merupakan campuran tanah, pasir dan
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pupuk kandang. Setelah media semai tercampur rata kemudian dapat dimasukkan

kedalam polybag atau bak persemaian, benih ditanam secara teratur dimana satu

lubang semai diisi dengan satu buah benih atau biji tanaman. Benih-benih tersebut

dipeliharadengan melakukan penyiraman yang disesuaikan dengan kondisi

lingkungan, setelah bibit memiliki 2-4 daun dapat dipindahkan ke lubang tanam yang

telah disediakan.

c. Penanaman

Bibit yang ditanam di lapangan merupakan bibit yang sehat dan seragam

pertumbuhannya. Sebelum ditanam sebaiknya bibit direndam kedalam larutan air

kelapa untuk perlakuan benih dengan tujuan menekan patogen penyebab penyakit

yang mungkin terbawa bibit dan akan berkembang di lapangan. Bibit tanaman

ditanam pada lubang tanam yang telah disiapkan dan ditutup dengan tanah halus.

Tanah disekitar pangkal batang dipadatkan dengan cara ditekan-tekan agar media

semai dan media baru menyatu.

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan dengan cara melakukan pemupukan, penyiraman, dan

pengendalian hama dan penyakit. Pemberian pupuk yang biasa dilakukan petani

adalah pada pagi hari atau sore hari sampai matahari mulai terbenam. Pemupukan

sebaiknya diberikan dari bahan organik misalnya pupuk kandang dan pupuk kompos.

Penyiraman dilakukan secara rutin yaitu dilakukan dalam 2 kali sehari yaitu pagi dan

sore. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara memberikan pestisida
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alami yang dibuat sendiri atau dengan cara langsung mengambil hama yang terdapat

pada tanaman.

e. Panen

Hasil panen dari pemanfaatan pekarangan sebagian besar masih untuk dikonsumsi

sendiri. Pemanenan sayuran biasanya dilakukan dengan sistem cabut akar (sawi,

selada, kangkung, dan seledri). Sementara itu untuk sayuran buah umumnya dipanen

secara bertahap sesuai dengan fase pematangan buah atau sesuai keinginan.

Pemanenan sayuran buah sebaiknya menggunakan gunting atau pisau tajam, kecuali

cabai yang dapat dipanen menggunakan tangan dengan cara menarik buah

berlawanan arah dengan arah buah.
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BAB III
METODOLOGI

3.1 Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang terletak di

KecamatanTamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu

pelaksanaan penelitian di mulai pada bulan Januari sampai Maret 2018. Dalam

rentang waktu tersebut, mampu mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk

memenuhi tujuan dari dilaksanakannya penelitian.

3.2 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode

desktiptif adalah suatu metode dalam penelitian mengenai kelompok manusia, suatu

set kondisi, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada

masa sekarang. Metode deskriptif ini digunakan dengan pertimbangan bahwa peneliti

melakukan penelitian yang terperinci tentang kegiatan atau suatu unit sosial selama

kurun waktu tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat mengenai

situasi atau kejadian, menerangkan hubungan antar fenomena, menguji hipotesis,

membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang

ingin dipecahkan.

Penelitian ini dilakukan di kelompok wanita tani di Kecamatan TamalanreaKota

Makassar. Adapun yang menjadi informan dalam  penelitian  ini  yaitu ketua

kelompok wanita tani yang aktif dan telah terferivikasi oleh Dinas Ketahanan
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Pangan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, dengan mengambil 1 (satu)

kelompok wanita tani yang aktif di setiap Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi yang

dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan serta mencapai tujuan dari peneliian.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer

dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan dan wawancara dengan

responden yang bersangkutan dengan penelitian. Sedangkan data sekunder

dilakukan pengumpulan data dari instansi yang terkait.

Tabel 1. Variabel Pengamatan
No Variabel Pengamatan Jenis

Data
Prosedur
Pemngumpulan
Data

Sumber
Data

1. Data titik lokasi kegiatan
urban farming:

 Alamat kelompok tani
lorong

 Data ketua kelompok
tani

Data
Sekunder

Kecamatan
Tamalanrea
dalam
angka,
Kunjungan ke
Intansi terkait

Badan
Pusat
Statistik
Kota
Makassar
dan Dinas
Ketahanan
Pangan
Kota
Makssar

2. Lokasi pengembangan urban
farming
(lahan private, lahan bersama,
lahan
tidur)

Data
primer

Observasi,
Dan wawancara
dengan
pelaku kegiatan
Kecamatan
Tamalanrea

Dinas
Ketahanan
Pangan
Kota
Makssar,
Penyuluh,
Ketua
RW/RT,
ketua
kelompok
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tani dan
masyarakat

3. Jenis tanaman urban farming
yang
dikembangkan (tanaman
pangan/ hortikultura)

Data
primer

Observasi dan
wawancara
dengan
pelaku kegiatan
urban farming
Kecamatan
Tamalanrea

Penyuluh,
Ketua
RW/RT,
ketua
kelompok
tani dan
masyarakat

4. Teknik budidaya tanaman Data
primer

Observasi dan
wawancara
dengan
pelaku kegiatan
urban farming
Kecamatan
Tamalanrea

Penyuluh,
Ketua
RW/RT,
ketua
kelompok
tani dan
masyarakat

5. Lembaga yang ada/terlibat
dalam
pengembangan urban farming
(pemerintah/swasta/komunitas)

Data
Primer

Wawancara
dengan
masyarakat
Kecamatan
Tamalanrea

Ketua
RW/RT,
ketua
kelompok
tani, dan
masyarakat

6. Data mengenai
masalah/kendala yang dihadapi
selama menjalankan kegiatan
urban farming

Data
Primer

Wawancara
dengan
pelaku kegiatan
urban farming
Kecamatan
Tamalanrea

Ketua
RW/RT,
ketua
kelompok
tani, dan
masyarakat

7. Data mengenai hasil produksi
Urban Farming

Data
Primer

Wawancara
dengan
pelaku kegiatan
urban farming
Kecamatan
Tamalanrea

Ketua
RW/RT,
ketua
kelompok
tani, dan
masyarakat

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2018

3.3.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung atau

melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara. Tujuan dari data primer

adalah mendapatkan gambaran kondisi terkini lingkungan wilayah studi dan
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perubahan yang terjadi dengan melihat ataupun informasi yang ada tanpa harus

mengambil sampel. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data primer:

 Observasi:

Dilakukan dengan cara mendatangi lokasi studi untuk melakukan pengamatan

langsung terhadap kondisi yang terjadi.

 Wawancara:

Memiliki tujuan untuk membantu mendapatkan pengumpulan data yang tidak

dapat diperoleh dari obervasi secara langsung pada wialayah studi kepada

responden atau stakeholder yang terkait.

 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data ini. Sedangkan prosedurnya yaitu peneliti

membandingkan antara data hasil observasi dan wawancara karena metode ini

sangat memungkinkan untuk dilakukan agar terjadi kesesuaian antara data

yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sehingga data yang

diperoleh lebih akurat dan memiliki tingkat kebenaran yang dapat

dipertanggungjawabkan.

3.3.2 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Studi literatur terdiri dari tinjauan teoritis dan pengumpulan data instansi-instansi

terkait. Tinjauan teori merupakan kegiatan pengumpulan data melalui teori-teori
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pendapat ahli yang erat kaitannya dengan penelitian. Untuk pengumpulan dari

instansi-instansi terkait disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan pada

penelitian. Instansi terkait dalam penelitian ini yakni Badan Pusat Statistik (BPS)

Kota Makassar dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

3.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011). Metode kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode kualitatif ini

tetap didukung oleh data kuantitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan

observasi dan wawancara.
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2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari

catatatan-catatan lapangan dan wawancara dari pelaku kegiatan urban farming.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

3.5 Penetapan Skoring Teknik Budidaya Tanaman Cabai

Data yang diperoleh dari lapangan bersifat kualitatif, sebelum dianalisis dilakukan

skoring terhadap teknik budidaya pada tanaman cabai tersebut. Skoring yang

diberikan pada masing-masing teknik budidaya tanaman cabai berdasarkan hasil

wawancara serta pengamatan yang disajikan dalam bentuk tabel.

Teknik budidaya pada tanaman cabai meliputi beberapa tahapan diantaranya

penyemaian, penanaman, pemeliharaan dan panen. Penanganan teknik budidaya

tanaman cabai sangat perlu diperhatikan untuk meningkatkan produksi tanaman

cabai. Berdasarkan penetapan skoring pada masing-masing teknik budidaya

Tabel 2. Pembobotan Kriteria Teknik Budidaya Tanaman Cabai:

No TEKNIK BUDIDAYA TANAMAN CABAI Skor

1 Penyemaian 1  Melakukan perendaman benih
menggunakan air hangat dan zpt selama
1 s/d 3 jam

 Melakukan pemeraman benih dengan
menggunakan kain basah (kelembaban
terjaga) berbahan kaos dan segera
memindahkan benih setelah

100
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berkecambah
 Menyemai benih dengan media

tanah+kompos+arang sekam
2  Melakukan perendaman benih

menggunakan air hangat selama > 3 jam
atau tanpa ZPT

 Melakukan pemeraman benih dengan
menggunakan kain basah (tidak menjaga
kelembabannya) berbahan kaos dan
segera memindahkan benih setelah
berkecambah

 Menyemai benih dengan media
tanah+kompos+arang sekam

75

3  Melakukan perendaman benih
menggunakan air hangat

 Menyemai benih dengan menggunakan
media tanah+kompos/arang sekam

50

4  Menyemai benih dengan media
tanah+kompos/arang sekam

25

2 Penanaman

1  Menggunakan media tanah
+kompos+arang sekam+NPK

 Proses pindah tanam melewati tahap
pemeraman-semaian/polybag kecil-
polybag besar dengan membalik polybag
atau melakukannya secara hati-hati agar
bibit tidak mudah patah

100

2  Menggunakan media tanah +kompos+
NPK

 Proses pindah tanam melewati tahap
pemeraman-semaian/polybag kecil-
polybag besar dengan membalik polybag
atau melakukannya secara hati-hati agar
bibit tidak mudah patah

75

3  Menggunakan media tanah +kompos
 Proses pindah tanam melewati tahap

pemeraman tanam melewati tahap
semaian/polybag kecil-polybag besar
dengan membalik polybag atau
melakukannya secara hati-hati agar bibt
tidak mudah patah

50

4  Menggunakan media tanah+kompos
 Proses pindah tanam hanya melewati

25
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tahap semaian/polybag kecil-polybag
besar

3 Pemeliharaan

1  Melakukan penyiraman secara rutin
 Mengaplikasikan pupuk daun, bunga dan

NPK
 Melakukan penyiangan dan pengmatan

tanaman (perkembangan dan serangan
OPT).

100

2  Melakukan penyiraman secara rutin
namun tidak menghindari penyiraman
dari atas terutama pada saat berbunga

 Mengaplikasikan pupuk daun, bunga dan
NPK namun kurang atau lebih dari dosis
dan interval waktu berdasarkan SOP

 Melakukan penyiangan dan pengmatan
tanaman (perkembangan dan serangan
OPT).

75

3  Melakukan penyiraman secara rutin
namun tidak menghindari penyiraman
dari atas terutama pada saat berbunga

 Melakukan penyiangan dan pengamatan
tanaman (perkembangan dan serangan
OPT) beberapa waktu

50

4  Melakukan penyiraman secara rutin 25
4 Panen 1  Cabai pertama dipanen pada umur 70 s/d

75 hst
 Petik buah yang sudah tua (berwarna

merah) dan tidak mematahkan tangkai
 Panen berikut dilakukan dengan interval

waktu 7 s/d 10 hari

100

2  Cabai pertama dipanen pada umur 70 s/d
75 hst

 Petik buah yang sudah tua (berwarna
merah) dan tidak mematahkan tangkai

 Panen berikut dilakukan dengan interval
waktu < 7 hari

75

3  Cabai pertama dipanen pada umur 70 s/d
75 hst

50
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 Petik buah yang sudah tua (berwarna
merah) dan tidak mematahkan tangkai

 Panen berikut dilakukan tanpa melihat
interval waktu lagi

4  Petik buah yang sudah tua (berwarna
merah) dan tidak mematahkan tangkai

 Tidak sesuai prosedur

25

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, (2018)

3.6 Penetapan Skoring Teknik Budidaya Sayur Organik

Tabel 3. Pembobotan Budidaya Sayuran Organik
No TEKNIK BUDIDAYA SAYURAN ORGANIK Skor

1

Penyemaian

1  Menggunakan media tanah+pupuk
kandang/kompos/arang sekam

 Menyebar benih atau membuat lubang
tanam benih dengan jarak± 1 cm, dan
tutup menggunakan media dan furadan
(jika diperlukan) untuk menghindari
serangan hama  semut atau ulat tanah

 Penyiraman dilakukan 2-3 kali sehari,
dengan cara hati-hati hingga media basah

 Meletakkan semaian ditempat
terlindungi dari deraan hujan langsung
dan cukup terkena panas matahari

100

2  Menggunakan media tanah+pupuk
kandang/kompos/arang sekam

 Menyebar benih atau membuat lubang
tanam dengan jarak < 1 cm.

 Penyiraman dilakukan 2-3 kali sehari,
dengan cara hati-hati hingga media
basah

 Meletakkan semaian ditempat
terlindungi dari deraan hujan langsung
dan cukup terkena panas matahari

75

3  Menggunakan media tanah + pupuk
kandang/kompos/arang sekam.

 Menyebar benih atau membuat lubang
tanam benih dengan jarak < 1 cm

 Penyiramana dilakukan sekali sehari
dengan cara hati-hati hingga media
basah

50
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4  Menggunakan media tanah+pupuk
kandang/kompos+arang sekam

 Menyiram dilakukan sekali sehari
dengan cara hati-hati hingga media
basah

25

2 Penanaman

1  Menggunakan media tanah+pupuk
kandang/kompos/arang sekam

 Membuat lubang tanam dan jarak
tanam berkisar 10-15 cm dengan
jumlah tanaman yang ditanam sebanyak
1 tanaman per pot/polybag

 Mengeluarkan bibit secara hati-hati
dengan cara menggunting wadah atau
membalikkan wadah sehingga media
dan perkarakan tidak terganggu

 Melakukan penyiraman hingga media
tanam menjadi basah secara merata

100

2  Menggunakan media tanah+pupuk
kandang/kompos/arang sekam

 Membuat lubang tanam dan jarak
tanam berkisar < 15 cm dengan jumlah
tanaman yang ditanam sebanyak 1
tanaman per pot/polybag

 Mengeluarkan bibit secara (tidak
berhati-hati) dengan cara menggunting
wadah atau membalikkan wadah
sehingga media dan perkarakan tidak
terganggu

 Melakukan penyiraman hingga media
tanam menjadi basah secara merata

75

3  Menggunakan media tanah+pupuk
kandang/kompos/arang sekam

 Membuat lubang tanam dan jarak
tanam berkisar < 15 cm dengan jumlah
tanaman yang ditanam sebanyak 1
tanaman per pot/polybag

 Melakukan penyiraman hingga media
tanam menjadi basah secara merata.

50

4  Menggunakan media tanah+pupuk
kandang/kompos/arang sekam

25
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Sumber: Data Primer Setelah Diolah, (2018)

Berdasarkan dari penilaian setiap kegiatan teknik budidaya dikategorikan 4 kelas

mulai dari yang sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai.

Kategori Skoring
Sangat sesuai 100

Sesuai 75
Kurang sesuai 50
Tidak sesuai 25

Semakin tinggi kesesuaian teknik budidaya pertanian, maka semakin tinggi

nilai skoring yang didapatkan pada tiap kategori kelas teknik budidayanya.

 Melakukan penyiraman hingga media
tanam menjadi basah secara merata

3

Pemeliharaan

1  Mengaplikasikan pupuk kandang +
kompos dengan perbandingan 2-3 dan
pupuk susulan berupa organik cair
(POC)

 Melakukan penyiraman secara rutin
 Mengendalikan hama secara fisik serta

dapat menggunakan pestisida nabati

100

2  Mengaplikasikan pupuk kandang +
kompos tanpa perbandingan

 Melakukan penyiraman secara rutin
 Mengendalikan hama secara fisik serta

75

3  Mengaplikasikan pupuk kandang+
kompos tanpa perbandingan

 Melakukan penyiraman secara rutin

50

4  Mengaplikasikan pupuk kandang +
kompos tanpa perbandingan

 Melakukan penyiraman secara tidak
rutin

25
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota

Makassar yang berbatasan dengan selat Makassar di sebelah Utara Kecamatan

Biringkanaya di sebelah Timur, Kecamatan Panakukkang di Sebelah Selatan dan di

Sebelah Barat. Wilayah Kecamatan Tamalanrea merupakan kombinasi dari daerah

pantai dan bukan pantai dengan topografi ketinggian kurang dari 500 m dari

permukaan laut. Kecamatan Tamalanrea beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata

800-1200 mm/tahun. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Mei hingga

September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga April.

3.1.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Tamalanrea adalah kurang lebih 31,84Km2 atau

18,2 % dari luas Kota Makassar. Jumlah penduduk Kecamatan Tamlanrea

berdasarkan data tahun 2017 mencapai jumlah 112,170 jiwa dengan jumlah laki-laki

mencapai 54,988 jiwa sedangkan jumlah  perempuan mencapai  57,182 jiwa.

4.2 Identitas Responden

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, observasi dan wawancara yang

dilakukan di Kecamatan Tamalanrea di setiap Kelurahan diperoleh identitas para

responden di wilayah pengembangan urban farming adalah sebagai berikut:
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1.2.1 Umur Responden

Gambar1: Umur responden

Gambar 1 menunjukkan bahwa umur 31-40 tahun menunjukkan bahwa

persentase terbesar umur responden adalah umur di atas 40 tahun. Hal tersebut

menunjukkan bahwa responden di daerah penelitian masih berada pada usia produktif

dalam menjalankan kegiatan pertanian perkotaan. Hal ini sesuai dengan pendapat

Notoatmodjo (2000) bahwa data statistik yang termasuk dalam umur produktif  yaitu

berada pada usia 15-40 tahun.

Kemampuan bekerja atau melakukan aktifitas secara fisik bahkan cara berfikir

seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor umur. Demikian pula halnya dengan petani

dalam melakukan pekerjaannya, responden yang berumur dibawah 40 tahun akan

bekerja lebih efektif dibandingkan responden yang berumur di atas40 tahun. Hal ini

disebabkan karena responden yang umurnya lebih muda yaitu 40 tahun secara fisik

lebih kuat dan sehat dibandingkan responden yang berumur tua yaitu di atas 40 tahun.

31-40
14%

41-50
43%

51-60
43%

Umur responden
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4.2.2 Tingkat Pendidikan

Responden umumnya telah mengecap pendidikan formal dari sekolah dasar

(SD) hingga sarjana (S1). Berdasarkan persentase dari tingkat pendidikan responden

diperoleh bahwa sekitar 14% responden berpendidikan SD dan SMP, 28% responden

berpendidikan S1, 42% responden berpendidikan SMA. Terlihat bahwa tingkat

pendidikan SMA yang lebih banyak.

Gambar 2: Tingkat pendidikan responden di Kecamatan Tamalanrea.

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor keberhasilan petani dalam

mengelola usahataninya karena dapat mempengaruhi pola pikir petani serta daya

penalaran yang lebih baik, sehingga makin lama seseorang mengenyam pendidikan

akan semakin rasional. Menurut pendapat Nwaru (2006), menyatakan bahwa tingkat

pendidikan petani berpengaruh terhadap keberhasilan usahataninya sehingga

pendidikan petani perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan keberhasilan dalam

melakukan usahatani. Peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan
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berupa informal berupa penyuluhan dan pelatihan. Secara umum petani yang

berpendidikan tinggiakan lebih baik cara berpikirnya, sehingga memungkinkan

mereka bertindak lebihrasional dalam mengelola usahataninya. Semakin

berkembangnya teknologi di bidang pertanian maka memerlukan pula keterampilan

didalam mengaplikasikan teknologi tersebut. Tingkat pendidikan yang tinggi

memungkinkan petani lebih responsif menerima inovasi atau teknologi.

4.3 Tanaman Sayuran di Kecamatan Tamalanrea

Hasil wawancara bersama dengan kelompok tani di Kecamatan Tamalanrea

diperoleh informasi tentang jenis tanaman yang ditanam di Kelurahan Tamalanrea,

Tamalanrea Jaya, Tamalanrea Indah, Kapasa, Kapasa Raya, Prangloe dan Buntusu.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tanaman sayuran dipekarangan di Kecamatan Tamalanrea.
No Kelurahan Jenis Tanaman

1 Tamalanrea Jaya Cabai, tomat, sawi, terong, kangkung dan bawang

merah.

2 Tamalanrea Indah Terong, cabai, bayam, sawi, mentimun dan

kangkung

3 Tamalanrea Terong, cabai, tomat, kol, bawang merah, okra,

kangkung, sawi dan paria

4 Kapasa Terong, cabai, bayam dan kangkung

5 Kapasa Raya Cabai, selada, kangkung, sawi dan bawang merah

6 Parangloe Terong, cabai, tomat dan kangkung

7 Buntusu Cabai, terong, tomat dan sawi

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2018
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4.4 Teknik Budidaya Cabai Berdasarkan Standar Operational Prosedur

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai yang akan dihasilkan saat

panen sangat berpengaruh oleh banyak faktor, antara lain faktor teknik budidaya dan

lingkungan. Faktor teknik budidaya menjadi begitu penting dalam penanaman

tanaman cabai sebagai komoditas urban farming di Kecamatan Tamalanrea

berdasarkan SOP (Standar Operational Prosedur) yang telah ditetapkan khusus di

Kota Makassar. Teknik budidaya yang dilakukan diantaranya, yaitu penyemaian

(persiapan media tanam, perendaman benih, pemeraman benih, pemindahan benih,

menjaga kondisi benih dan seleksi bibit), penanaman (persiapan media) penanaman

(persiapan media tanam, waktu tanam dan cara tanam), pemeliharaan (penyiraman,

pemupukan, pemangkasan dan penyiangan), serta panen (umur panen dan kriteria

panen).

Skoring teknik budidaya cabai yang dilakukan dengan membandingkan standar

operasional prosedur (SOP)yang dilakukan oleh responden di wilayah Kecamatan

Tamalanrea.

4.4.1 Teknik Penyemaian

Adapaun skoring penyemaian dalam budidaya cabai yang dilakukan dengan

membandingkan standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Tamalanrea.
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Gambar 3: Teknik penyemaian cabai yang dilakukan di Kecamatan
Tamalanrea berdasarkan SOP

Berdasarkan Gambar 3 hasil wawancara menunjukkan bahwa teknik

penyemaian cabaiyang dilakukan di Kelurahan Tamalanrea dan Kapasa Raya

memiliki skoring yaitu 75%, hal ini sesuai dengan SOP. Kelurahan Tamalanrea Jaya,

Tamalanrea Indah, Buntusu dan Parangloe memiliki skoring 50%, artinya kurang

sesuai dengan SOP. Sedangkan Kelurahan Kapasa memiliki skoring 25%, yang

artinya tidak sesuai dengan SOP.

Skoring tertinggi dalam melakukan teknik penyemaian berdasarkan SOP yaitu

pada Kelurahan Tamalanrea dan Kelurahan Kapasa Raya. Hal ini sesuai dengan SOP,

karena dalam teknik penyemaian melakukan perendaman benih menggunakan air

hangat selama > 3 jam atau tanpa ZPT, melakukan pemeraman benih dengan

menggunakan kain basah (tidak menjaga kelembabannya) berbahan kaos dan

memindahkan benih setelah berkecambah dan menyemai benih dengan media tanah,

kompos dan arang sekam.
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Skoring terendah dalam melakukan teknik penyemaian berdasarkan

perbandingan SOP yaitu pada Kelurahan Kapasa dengan skoring 25%. Hal ini tidak

sesuai dengan SOP, karena dalam melakukan teknik penyemaian hanya menyemai

benih dengan media tanah, kompos/arang sekam, tanpa melakukan perendaman

benih. Menurut pendapat Sumanto dan Sriwahyuni (2009), menyatakan bahwa benih

yang direndam dapat memberikan kecepatan tumbuh yang paling baik karena air dan

oksigen yang dibutuhkan untuk perkecambahan dapat masuk ke benih tanpa halangan

sehingga benih dapat berkecambah.

Sesuai pernyataan oleh salah satu responden kelompok tani Nusa indah di

Kelurahan Kapasa yaitu:

“Itu benih yang disemai tidak direndam dulu baru ditanam karna tidak ditau

bilang begitu aturannya, langsung-langsung ji saja dan biasa juga dimakan ayam”.

4.4.2 Teknik Penanaman

Adapun skoring penanaman dalam budidaya cabai yang dilakukan dengan

membandingkan standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Tamalanrea.



34

Gambar 4: Teknik penanaman yang dilakukan di Kecamatan
Tamalanrea    berdasarkan SOP.

Berdasarkan Gambar4 hasil wawancara menunjukkan bahwa teknik penanaman

cabai yang dilakukan di Kelurahan Tamalanrea, Tamalanrea Indah dan Kapasa Raya

memiliki skoring yaitu 75%, hal ini sesuai dengan SOP. Kelurahan Tamalanre Jaya

dan Kapasa memiliki skoring 50%, berarti kurang sesuai dengan SOP. Sedangkan

Kelurahan Buntusu dan Parangloe memiliki skoring 25%, hal ini tidak sesuai dengan

SOP.

Skoring tertinggi dalam melakukan teknik penanaman berdasarkan SOP yaitu

pada Kelurahan Tamalanrea, Tamalanrea Indah dan Kapasa Raya dengan skoring

75%. Dalam hal ini sesuai dengan SOP, karena dalam teknik penanaman yang

dilakukan menggunakan media tanah, kompos dan NPK serta proses pindah tanam

melewati tahap pemeraman dengan membalik polybag atau melakukannya secara

hati-hati agar bibit tidak mudah patah. Menurut Kartasapoetra (2013), menyatakan

0
10
20
30
40
50
60
70
80

75

50

75

50

75

25 25

P
er

se
nt

as
e 

(%
)

Penanaman



35

bahwa tujuan pemeraman untuk meningkatkan laju pematangan, selama pemeraman

kemasakan benih meningkat seiring dengan kematangan buah.

Skoring terendah dalam melakukan teknik penanaman berdasarkan

perbandingan SOP yaitu pada Kelurahan Buntusu dan Parangloe dengan skoring

25%. Dalam hal ini tidak sesuai dengan SOP, karena dalam teknik penanaman yang

dilakukan hanya menggunakan media tanah dan kompos serta proses pindah tanam

hanya melewati tahap semaian/polybag kecil-polybag besar.

4.4.3 Teknik Pemeliharaan

Pemeliharaan yang dilakukan dalam budidaya cabai di Kecamatan Tamalanrea

yaitu pemupukan, penyiraman, pemangkasan dan penyiangan. Adapun skoring

pemeliharaan dalam budidaya cabai yang dilakukan dengan membandingkan standar

operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Tamalanrea.

Gambar 5: Teknik pemeliharaan cabai yang dilakukan
di Kecamatan Tamalanrea berdasarkan SOP
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Berdasarkan Gambar 5hasil wawancara menunjukkan bahwa teknik

pemeliharaan cabai yang dilakukan di Kelurahan Tamalanrea, Tamalanrea Jaya dan

Kapasa Raya memiliki skoring 75%, yang artinya sudah sesuai dengan SOP.

Kelurahan Tamalanrea Indah, Kapasa dan Parangloe memiliki skoring 50%, berarti

kurang sesuai dengan SOP. Sedangkan Kelurahan Buntusu memiliki skoring 25%,

yang artinya tidak sesuai dengan SOP.

Skoring tertinggi dalam melakukan teknik pemeliharaan tanaman cabai

berdasarkan perbandingan SOP yaitu pada Kelurahan Tamalanrea, Tamalanrea Jaya

dan Kapasa Raya dengan skoring 75%, karena dalam teknik pemeliharaan cabai yang

dilakukan melakukan penyiraman secara rutin namun tidak menghindari penyiraman

dari atas terutama pada saat berbunga, mengaplikasikan pupuk daun, bunga dan NPK

namun kurang atau lebih dari dosis dan interval waktu berdasarkan SOP, serta

melakukan penyiangan dan pengmatan tanaman (perkembangan dan serangan OPT).

Hal ini sesuai dengan pendapat Sukman dan Yakup (2002) bahwa penyiangan

dimaksudkan untuk membersihkan atau menghilangkan tumbuhan pengganggu

gulma yang dapat merugikan tanaman cabai.

Kelurahan Buntusu memiliki skoring terendah yaitu 25% berdasarkan

perbandingan SOP. Hal ini disebabkan karena dalam teknik pemeliharaan hanya

melakukanpenyiraman secara rutin dan ada beberapa aturan SOP yang tidak diikuti

diantarannyatidakmenggunakan pupuk buah dan daun serta tidak melakukan

penyiangan. Menurut pendapat Pitojo (2003), menyatakan bahwa penyiangan
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bertujuan untuk membuang semua jenis tanaman penganggu (gulma) yang hidup

disekitar pertanaman.

4.4.4 Teknik Panen

Pemanenan cabai dilakukan saat buah cabai menunjukkan buah merah merata.

Panen pertama dilakukan pada saat berumur 70-75 hari setelah tanam. Waktu panen

cabai yang baik adalah pagi hari, buah cabai dipanen dengan cara dipetik dengan

tangkai buahnya agar buah tidak mengalami busuk layu. Adapun skoring panen

dalam budidaya cabai yang dilakukan dengan membandingkan standar operasional

prosedur (SOP) di Kecamatan Tamalanrea.

Gambar 6: Teknik panen cabai yang dilakukan oleh responden
di Kecamatan Tamalanrea berdasarkan SOP.

Berdasarkan Gambar 6 hasil wawancara menunjukkan panen cabai yang

dilakukan di Kelurahan Tamalanrea, Tamalanrea Jaya dan Kapasa Raya memiliki

skoring 75%, yang artinya sudah sesuai dengan SOP. Kelurahan Tamalanrea Indah,

Kapasa, dan Parangloe memiliki skoring 50%, berarti kurang sesuai dengan SOP.
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Sedangkan Kelurahan Buntusu memiliki skoring 25%, yang artinya tidak sesuai

dengan SOP.

Kelurahan Tamalanrea, Tamalanrea Jaya dan Kapasa Raya memiliki skoring

tertinggi yaitu 75%, yang artinya sesuai dengan standar operasional prosedur

(SOP),dengan melihat waktu panen 70-75 hst, memetik buah yang sudah berwarna

merah dan tidak mematahkan tangkai tanaman cabai. Hal ini sesuai pendapat Klieber

(2000) bahwa kematangan optimum untuk tanaman cabai ditandai dengan

berubahnya warna pada cabai, yaitu buah yang matang dan masak akan berubah

warna dari hijau tua menjadi merah dan setelah mengalami proses pematangan secara

optimum. Hail ini menjelaskan bahwa hampir sesuai dengan aturan standar

operasional prosedur (SOP).

Kelurahan Buntusu memiliki skoring terendah yaitu 25% berdasarkan

perbandingan SOP. Hal ini disebabkan karena dalam teknik panen yang

dilakukantidak memperhatikan umur tanaman cabai yang artinya cabai dipanen

belum berumur 70-75 hst atau tidak sesuai dengan prosedur.

Sesuai pernyataan oleh salah satu responden di Kelurahan Buntusu kelompok

tani terong yaitu:

“Itu masyarakat kalau mengambil cabai tidak naliat umur cabai, langsung saja

petik biar belum berumur 70-75 hari atau belum masak atau merah baru tidak

bilang-bilang kalau mau ambil”.

4.4.5 Hasil Produksi Cabai Panen Pertama



39

Berdasarka hasil wawancara di lapangan, hasil produksi cabai panen pertama di

Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar7: Hasil produksi cabai panen pertamadi Kecamatan Tamalanrea

Berdasarkan Gambar 7 hasil wawancara menunjukkan produksi cabai panen

pertama di Kelurahan Tamalanrea mempunyai persentase hasil panen yaitu 66,6%,

Kelurahan Tamalanrea Jaya 41,6%, Kelurahan Tamalanrea Indah 40%, Kelurahan

Kapasa 41,6%, Kelurahan Kapasa Raya 66,6%, Kelurahan Buntusu 36,6 dan

Kelurahan Parangloe 43,3%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Kelurahan yang

memiliki persentase hasil panen tertinggi yaitu Kelurahan Tamalanrea dan Kapasa

Raya sedangkan yang memiliki persentase terendah yaitu Kelurahan Buntusu.

Berdasarakan hasil wawancara dapat diperoleh kesimpulan bahwa hasil panen

responden di Kecamatan Tamalanrea tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat

pada gambar 7 hanya 2 Kelurahan yang memiliki persentase hasil panen yang tinggi

diantara 7 kelurahan. Kelurahan Tamalanrea yaitu 66,6% dengan hasil produksi cabai

panen pertama 200 gr, Kelurahan Tamalanrea Jaya 41,6% dengan hasil produksi 125
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gr, Kelurahan Tamalanrea Indah 40% dengan produksi 120 gr, Kelurahan Kapasa

41,6% dengan produksi 125 gr, Kelurahan Kapasa Raya 66,6% dengan produksi 200

gr, Kelurahan Buntusu 36,6  dengan produksi 110 gr dan Kelurahan Parangloe 43,3%

dengan produksi 130 gr

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan (F) di Dinas

Ketahanan Pangan bahwa produksi cabai dikatakan sudah tinggi atau berhasil jika

produksi cabai mencapai 200gr/pohon. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara

dengan koordinator penyuluh di Kecamatan Tamalanrea mengatakan bahwa, hasil

produksi cabai maksimal apabila hasilnya sudah mencapai 300 gr dalam satu kali

panen.

Dari hasil wawancara terlihat bahwa hasil panen cabai di Kecamatan

Tamalanrea tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya minat dan

pengalaman mereka didunia pertanian. Selain itu, disebabkan oleh faktor

pemeliharaan yang dilakukan belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap hasil

produksi tanaman cabai. Hasil penelitian Saptana (2011) menjelaskan bahwa untuk

meningkatkan hasil produksi dan menghindari risiko produktivitas diantaranya yaitu:

(1) memperhatikan lokasi yang digunakan, (2) memperhatikan bagaimana

pemeliharaan yang dilakukan.

Responden memiliki pengalaman bertani yang berbeda. Pengalaman bertani

berpengaruh pada cara responden melakukan budidaya tanaman cabai. Pengalaman

bertani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keterampilan

responden dalam mengelola usaha taninya. Pengalaman kerja yang lebih lama dapat
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membuat petani memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatanproduksi dan

pengembangan dibidang sektor pertanian dibandingkan denganpetani yang kurang

berpengalaman. Namun hal ini bukan sesuatu yang tentu pastibahwa petani yang

berpengalaman akan lebih baik dibandingkan dengan yangkurang berpengalaman

karena terdapat faktor lain di dalam melakukakan suatukegiatan produksi di sektor

pertanian (Suratiyah, 2009).

Berikut acuan Gambar 7, hasil produksi panen cabai pertama di Kecamatan

Tamalanrea Kota Makassar.

a. Kelurahan Tamalanrea dan Kapasa Raya: 200 gr300 gr × 100
: 0,66× 100
: 66,6%

b. Kelurahan Tamalanrea Jaya dan Kapasa: 125 gr300 gr × 100
: 0,41× 100

: 41,6%
c. Kelurahan Tamalanrea Indah: 120300 × 100

:  0,4× 100
:  40%

d. Kelurahan Buntusu : 110300 × 100
: 0,36× 100

: 36,6%
e. Kelurahan Parangloe : 130300 × 100

: 0,43× 100
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: 43,3%

4.6 Perbandingan Teknik Budidaya Cabai di setiap Kelurahan

Adapun perbandingan teknik budidaya cabai di Kecamatan Tamalanrea di

setiap Kelurahan berdasarkan standar operasional prosedur(SOP)mulai dari

penyemaian, penanaman, pemeliharaan sampai panen.

Gambar8: Perbandingan teknik budidaya cabai setiap Kelurahan
Kecamatan Tamalanrea berdasarkan SOP.

Berdasarkan Gambar 8 hasil wawancara perbandingan teknik budidaya tanaman

cabai setiap Kelurahan mulai dari penyemaian, penanaman, pemeliharaan dan panen

dengan membandingkan standar operasional prosedur (SOP). Kelurahan Tamalanrea

memiliki skoring tertinggi mulai dari penyemaian dengan skoring 75%, penanaman

dengan skoring 75%, pemeliharaan dengan skoring 75% dan panen dengan skoring

75%. Hal ini menunjukkan bahwa teknik budidaya yang dilakukan sesuai dengan

SOP.
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Kelurahan Buntusu memiliki skoring terendah dalam melakukan teknik

budidaya tanaman cabai, mulai dari penyemaian, penanaman, pemeliharaan dan

panen dengan membandingkan standar operasional prosedur (SOP). Teknik

penyemaian memiliki skoring 50%, penanaman memiliki skoring 25%, pemeliharaan

memiliki skoring 25% dan panen memiliki skoring 25%. berarti teknik yang

dilakukan tidak sesuai dengan SOP.

4.7 Teknik Budidaya Sayur Organik

Teknik budidaya menjadi begitu penting dalam program pengembangan

tanaman sayuran organik diantaranya sawi, kangkung, bayam, terong, bawang merah,

okra dan kol sebagai komoditas urban farming di Kecamatan Tamalanrea sehingga

masyarakat dapat memanfaatkan lahan sekitar rumah serta dapat memanfaatkan lahan

kosong. Terdapat teknik budidaya yang dilakukan untuk tanaman sayuran organik di

Kecamatan Tamalanrea diantaranya yaitu penyemaian, penanaman, pemupukan dan

pengendalian organisme penganggu tanaman (OPT). Akan tetapi, hanya 3 (tiga)

kelurahan yang menanam sayuran organik diantaranya Kelurahan Tamalanrea,

Tamalanrea Jaya dan Kapasa Raya.

4.7.1 Teknik Penyemaian

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, teknik penyemaian sayuran organik

di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada Gambar9
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Gambar 9: Teknik penyemaian sayur organik
di Kecamatan Tamalanrea.

Berdasarkan Gambar 9 hasil wawancara menunjukkan teknik penyemaian

sayuran organik di Kelurahan Tamalanrea dan Kapasa Raya memiliki skoring 75%,

yang artinya sudah sesuai dengan aturan teknik penyemaian dalam sayur organik,

karena penyemaian yang dilakukan menggunakan media tanah, pupuk kandang/

kompos/arang sekam, dengan cara menyebar benih atau membuat lubang tanam

dengan jarak < 1 cm, selain itu melakukan penyiraman 2-3 kali sehari serta

meletakkan semaian ditempat terlindungi dari deraan hujan langsung. Sedangkan

Kelurahan Tamalanrea Jaya memiliki skoring 50%, yang artinya kurang sesuai

dengan aturan teknik penyemaian karena hanya mengikuti beberapa aturan yaitu,

menggunakan media tanah, pupuk kandang/ kompos/ arang sekam, menyebar benih

atau membuat lubang tanam benih dengan jarak < 1 cm serta hanya melakukan

penyiraman sekali sehari. Sesuai pernyataan Pracaya (2010) menyatakan bahwa

idealnya penyiraman sayuran dilakukan 2-3 kali dalam sehari karena air merupakan

kebutuhan yang di perlukan oleh tanaman.
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4.7.2 Teknik Penanaman

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, teknik penanaman sayuran organik

di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada Gambar10

Gambar 10: Teknik penanaman sayuran organik
diKecamatan Tamlanrea.

Berdasarkan Gambar 10 hasil wawancara menunjukkan teknik penanaman

sayuran organik di Kelurahan Tamalanrea dan Tamalanrea Jaya memiliki skoring

50%, yang artinya kurang sesuai dengan aturan teknik penanaman karena ada

beberapa aturan yang tidak diikuti diantaranya, tidak membuat lubang tanam dengan

jarak 10-15 cm serta mengeluarkan bibit tidak secara hati-hati. Teknik penanaman

yang dilakukan oleh Kelurahan Kapasa Raya memiliki skoring 75%, yang artinya

sesuai dengan aturan penanaman sayur organik karena dalam penanaman yang

dilakukan menggunakan media tanah, pupuk kompos/arang sekam, selain itu

membuat lubang tanam dengan jarak tanam berkisar < 15 cm dengan jumlah tanaman

sebanyak 1 tanaman serta mengerluarkan bibit secara tidak berhati-hati dengan
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menggunting wadah atau membalikkan wadah. serta melakukan penyiraman hingga

media tanam menjadi basah.

4.7.3 Teknik Pemeliharaan

Berdasarka hasil wawancara di lapangan, teknik pemeliharaan sayur organik di

Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 11 :Teknik pemeliharaan sayur organik
diKecamatan Tamalanrea.

Berdasarkan Gambar 11 hasil wawancara menunjukkan teknik pemeliharaan

sayur organik di Kelurahan Tamalanrea memiliki skoring 100%, yang artinya sangat

sesuai karena, mengikuti semua aturan pemeliharaan sayur organik yaitu,

mengaplikasikan pupuk kandang, kompos dengan perbandingan 2-3 dan pupuk

susulan berupa organic cair (POC), melakukan penyiraman secara rutin dan

mengendalikan hama secara fisik serta menggunakan pestisida nabati. Kelurahan

Tamalanrea Jaya memiliki skoring 50%, yang artinya kurang sesuai dengan aturan

karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan diantaranya, tidak menggunakan

perbandingan dalam mengaplikasikan pupuk serta tidak menggunakan pupuk susulan.
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Tekni penyemaian yang dilakukan hanya mengaplikasikan pupuk kandang, pupuk

kompos tanpa perbandingan serta melakukan penyiraman secara rutin. Sedangkan

Kelurahan Kapasa Raya memiliki skoring 75%, yang artinya sesuai dengan aturan

pemeliharaan sayur organik karena kegiatan yang dilakukan mengaplikasikan pupuk

kandang dan kompos tanpa perbandingan, melakukan penyiraman secara rutin serta

mengendalikan hama secara fisik serta menggunakan pestisida nabati.

4.8 Permasalahan yang dihadapi

Untuk mengetahui permasalahan perlu dilakukan observasi serta wawancara

disetiap Kelurahan. Dalam melakukan kegiatan budidaya di Kecamatan Tamalanrea

tidak terlepas dari berbagai masalah yang muncul.

Hasil observasidan wawancara yang dilakukan bersama dengan masyarakat di

setiap Kelurahan diperoleh informasi tentang masalah atau kendala dalam melakukan

kegiatan budidaya.
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Gambar 12: Permasalahan teknis dalam melaksanakan budidaya
di Kecamatan Tamalanrea

Berikut tabel yang menjadi acuan gambar 12, permasalahan urban farming per

kelompok tani di Kecamatan Tamalanrea.

Tabel 5. Permasalahan kegiatan urban farming kelompok tani
No Kelurahan Kelompok

Tani
I II III IV Keterangan

1 Tamalanrea Dewi Sari   I : Kutu putih, keriting daun
dan busuk buah

IV : Pupuk organik
2 Tamalanrea

Jaya

Anggrek    I : Kutu putih dan busuk buah
II : Kekurangan air bersih
III : Hanya mendapatkan1x

penyuluhan dalam satu
bulan

3 Tamalanrea

Indah

Manunggal   I : Keriting daun
III : Hanya mendapatkan 1x

dalam tiga minggu
4 Kapasa Subur

Makmur

  II : Kurangnya air bersih
IV:Benihdan pupuk

anorganik
5 Kapasa Raya Az-zahra  IV : Benih sayuran, Pupuk

organic
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6 Buntusu Terong   I : Kutu putih, keriting dan
busuk buah

III: Belum mengetahui teknik
budidaya yang baik
dan benar

7 Parangloe Nusa Indah   I : Keriting dan busuk buah
IV:Benih sayuran, pupuk

organik dan anorganik
Sumber: Data Primer Diolah 2018

Keterangan:
1) Serangan hama dan penyakit
2) Kurangnya air besih untuk penyiraman
3) Kurangnya penyuluhan mengenai teknik budidaya tanaman berdasarkan SOP
4) Kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan

Berdasarkan Gambar 12 terlihat hasil wawancara dan observasi bahwa

permasalahan yang dihadapi kelompok tani di Kecamatan Tamalanrea, pada

permasalahan pertama serangan hama dan penyakit yaitu 71,42%, responden

mengaku mengatakan bahwa masalah serangan hama dan penyakit merupakan

masalah terbesar dalam melakukan budidaya tanaman.seperti yang telah diketahui

bahwa serangan hama dan penyakit yang cukup besar dalam budidaya tanaman serta

dapat menurunkan produksi tanaman. Berdasarkan hasil wawancara  hama dan

penyakit yang menyerang tanaman adalah kutu putih, penyakit keriting dan busuk

buah, sejumlah kelompok tani mengatasi gangguan hama dan penyakit dengan

menggunakan pestisida yang telah diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Selain

itu, masyarakat juga menggunakan bawang putih yang telah dicampur oleh air,

kemudian disemprotkan ke tanaman cabai yang terserang oleh kutu putih.
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Pada Gambar 12 terlihat bahwa permasalahan kedua yaitu kurangnya air bersih

sebanyak 28,57%, kelompok tani mengalami kesulitan dalam melakukan penyiraman

tanaman karena air merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan tanaman. Dari

hasil wawancara dengan responden pada saat musim kemarau, air yang tersedia

sangat sedikit sehingga mereka sulit untuk melakukan kegiatan penanaman. Sesuai

pernyataan Docrenbos (2013) menjelaskan bahwa kandungan air tanah merupakan

salah satu hal penting pada produksi tanaman. Pengaturan jumlah dan waktu

pemberian air akan mendukung keberhasilan penanaman. Air menjadi media

pengangkut nutrisi/hara dari tanah ke seluruh bagian tanaman.

Permasalahan ketiga yaitu kurangnya penyuluhan mengenai teknik budidaya

tanaman berdasarkan SOP sebanyak 42,85%, kelompok tani Kecamatan Tamalanrea.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman menjadi masalah dalam melakukan

kegiatan teknik budidaya, kelompok tani mengetahui cara budidaya pada saat

penyuluh yang turun langsung ke lapangan memberikan informasi serta

mempraktekkan teknik penanaman yang baik. Peran penyuluh masih sangat

dibutuhkan, hanya saja pengaturan jadwal pertemuan masih belum teratur sehingga

pada saat penyuluh berkunjung ke lokasi hanya beberapa anggota saja.

Permasalahan yang keempat kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan

yaitu 57,14%. kelompok tani mengalami dampak kekurangan tersediaan sarana dan

prasarana yang diberikan pada saat melakukan kegiatan budidaya pertanian di lokasi.
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4.9 Kerjasama Penyuluh dengan Kelompok Tani

Adanya kerjasama antara kelompok tani dengan penyuluh sangat diharapkan

berdasarkan anjuran oleh Dinas Ketahanan Pangan yang diterapkan oleh kelompok

tani didampingi oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) dalam melakukan kegiatan

budidaya di Kecamatan Tamalanrea.

Gambar 13: Kerjasama penyuluh dengan kelompok tani
di Kecamatan Tamalanrea

Berikut tabel yang menjadi acuan Gambar 13, kerjasama penyuluh dengan

kelompok tani di Kecamatan Tamalanrea.

Tabel 6. Kerjasama penyuluh dengan kelompok tani
No Kelurahan Nama KWT Kerjasama penyuluh dengan

kelompok tani
1 Tamalanrea Dewi Sari Kerjasama
2 Tamalanrea Jaya Anggrek Kerjasama
3 Tamalanrea Indah Manunggal Kerjasama
4 Kapasa Subur Makmur Tidak ada Kerjasama
5 Kapasa Raya Az-zahra Kerjasama
6 Parangloe Terong Tidak ada Kerjasama
7 Buntusu Nusa Indah Tidak ada Kerjasama

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 2018
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Berdasarkan Gambar 13 hasil wawancara dengan kelompok tani menunjukkan

bahwa kerjasama penyuluh dengan kelompok tani di Kecamatan tamalanrea

mencapai 57,14%, yang artinya penyuluh sering berkunjung dengan mengadakan

pelatihan atau penyuluhan terkait mengenai teknik budidaya karena kebanyakan dari

kelompok tani masih belum mengerti prosedur teknik budidaya yang baik. Sesuai

pernyataan Hadisapoetro (2002) mengatakan bahwa partisipasi antara penyuluh

dengan kelompok tani merupakan faktor yang sangat penting agar dapat melakukan

praktek-praktek yang mendukung usaha tani, maka kelompok tani membutuhkan

informasi melalui kegiatan penyuluhan. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat

keberhasilan produksi yang dicapai

Berdasarkan Gambar 13 menjelaskan bahwa tidak ada kerjasama antara

penyuluh dengan kelompok tani mencapai 42,85%, yang artinya kerjasama antara

penyuluh dengan kelompok tani masih kurang yang disebabkan karena mereka

mempunyai kesibukan masing-masing sehingga pengaturan jadwal pertemuan masih

belum bisa teratur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kelurahan Parangloe (M)

bahwa penyuluh yang bertugas di Kelurahan Parangloe sudah tidak sering datang

memberikan pelatihan atau penyuluhan terkait mengenai teknik budidaya tanaman

sehingga mereka kurang mendapatkan informasi dari penyuluh.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan sebagai

berikut:

1. Keberhasilan kegiatan urban farming tanaman cabai berdasarkan SOP

(Standar Operasional Prosedur) budidaya cabai Kelurahan Tamalanrea dan

Kapasa Raya memiliki skoring tertinggi dalam melakukan teknik budidaya

tanaman cabai, mulai dari penyemaian yaitu 75%, penanaman 75%,

pemeliharaan 75% dan panen 75% sedangkan Kelurahan Buntusu memiliki

skoring terendah dalam melakukan teknik budidaya mulai penyemaian yaitu

50%, skoring penanaman 25%, skoring pemeliharaan 25% dan skoring panen

25%. Selain itu, ada 3 Kelurahan yang menerapkan sayur organik yaitu

Kelurahan Tamalanrea, Tamalanrea Jaya dan Kapasa Raya.

2. Hasil produksi cabai tertinggi yaitu Kelurahan Tamalanrea dan Kapasa Raya

yaitu 220 gr dalam 1 kali panen dengan persentase 66,6% dan hasil produksi

cabai terendah Kelurahan Buntusu yaitu 110 gr dengan persentase 36,6%.

3. Permasalahan yang dihadapi oleh responden dalam melakukan teknik

budidaya ada empat, akan tetapi  serangan hama dan penyakit yang menjadi

faktor utama dalam melakukan teknik budidaya.
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5.2 Saran

Untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal, sebaiknya memperhatikan

dalam melakukan kegiatan teknik budidaya mulai dari penyemaian sampai dengan

panen.
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Lampiran 1

Tabel 1. Persentase Umur Responden
No Umur Persentase (%)

1 31-40 1 (14,28)

2 41-50 3 (42,85)

3 51-60 3 (42,85)

Tabel 2. Persentase tingkat pendidikan responden
No Tingkat pendidikan Jumlah Persentase (%)

1 Tidak pernah sekolah 0 0.00

2 SD 1 14.00

3 SMP/Sederajat 1 14.00

4 SMU/Sederajat 3 42.00

5 Per.Tinggi/Sederajat 2 28.00

Tabel 3. profil kelompok wanita tani
No Kelurahan Nama KWT Alamat Kepemilikan Lahan
1 Tamalanrea Dewi Sari Karmila sari Lahan Pribadi
2 Tamalanrea

Jaya
Anggrek Muhammad

Ilyas
Lahan Pribadi

3 Tamalanrea
Indah

Manunggal Blok C Lahan Bersama

4 Kapasa Subur Makmur Biring Romang
Blok G

Lahan Pribadi

5 Kapasa Raya Az-zahra Batu Doang 2 Lahan Pribadi
6 Buntusu Terong Biring Romang

blok K
Lahan Pribadi

7 Parangloe Nusa Indah Batua Raya Lahan Pribadi
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Tabel 4. Hasil produksi cabai panen pertama

No Kelurahan Nama KWT Hasil produksi cabai
panen pertama (gram)

1 Tamalanrea Dewi sari 200

2 Tamalanrea Jaya Anggrek 125

3 Tamalanrea Indah Manunggal 120

4 Kapasa Subur makmur 125

5 Kapasa Raya Az-zahra 200

6 Buntusu Terong 110

7 Parangloe Nusa indah 130

Tabel 5. Daftar responden di Kecamatan Tamalanrea
No Nama ketua Nama KWT Lama terbentuknya Jumlah

anggota
1 Rusni Dewi sari 1 tahun 30 orang

2 Nurdewi Anggrek 1 tahun 20 orang

3 Laila Manunggal 4 tahun 20 orang

4 Hj. Nurasiah Subur makmur 2 tahun 25 orang

5 Sitti salma salam Az-zahra 3 tahun 30 orang

6 Guwari sidik Terong 2 tahun 20 orang

7 Hj. Murniati Nusa indah 10 tahun 23 orang
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Lampiran 2. Hasil kegiatan penelitian

Gambar 1. Wawancara dengan responden di Kecamatan Tamalanrea

a) b)

c)                                                                   d)

Keterangan gambar 1 : Wawancara dengan responden Kecamatan Tamalanrea
a) Foto bersama dengan ketua KWT, ketua RW dan penyuluh di Kelurahan

Tamalanrea
b) Foto bersama dengan ketua KWT dan penyuluh di Kelurahan Kapasa Raya
c) Foto bersama dengan ketua KWT di Keluarahan Kapasa
d) Foto bersama dengan ketua KWT di Keluarahn Parangloe
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Gambar 2. Tanaman cabai yang dibudidayakan di Kecamatan Tamalanrea

a) b)

c) d)

Keterangan gambar 2:Tanaman cabai yang dibudidayakan di Kecamatan Tamalanrea
a. Tanaman cabai di Kelurahan Tamalanrea
b. Tanaman cabai dengan menggunakan pot
c. Tanaman cabai dengan sistem vertikal
d. Tanaman cabai dengan menggunakan embar
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Gambar 3. Tanaman sayuran organik di Kecamatan Tamalanrea

a) b)

c) d)

Keterangan gambar 3 : Tanaman sayuran organik di Kecamatan Tamalanrea
a. Tanaman sawi dan terong
b. Tanaman kangkung
c. Tanaman sawi dalam bentuk vertikal
d. Tanaman Lombok dengan menggunakan polybag


