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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan awal empat varietas unggul lada yang
dibudidayakan secara perdu. Pelaksanaannya dilakukan di KP. Pakuwon mulai bulan Juli 2007 sampai
Maret 2009. Empat varietas lada unggul (Bengkayang, Chunuk, Petaling 1, dan Natar 1) ditanam dalam
blok-blok yang terpisah dengan jarak tanam 1.25 x 1.25 m bujur sangkar masing-masing sebanyak 172
pohon. Contoh tanaman yang diamati sebanyak 10 tanaman untuk tiap varietas yang dipilih secara acak
sederhana. Parameter yang diamati sebanyak 8 karakter : tinggi tanaman, lebar tajuk, panjang cabang
primer, dan panjang cabang skunder, jumlah tandan/cabang, berat brangkasan/pohon, berat basah
biji/pohon, berat kering biji/pohon, dan berat 1000 butir biji kering. Analisis data menggunakan uji t-student
pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) keragaan awal karakter vegetatif dan generatif
keempat varietas unggul lada tidak berbeda, kecuali tinggi tanaman Petaling 1 lebih rendah dibandingkan
tiga varietas lainnya, (2) keragaan berat brangkasan, berat basah biji, dan berat kering biji varietas Chunuk
lebih rendah dibandingkan tiga varietas lainnya, sedangkan diantara ketiganya tidak memperlihatkan
perbedaan, dan (3) saran yang dapat dikemukakan adalah bahwa penelitian ini perlu dilanjutkan sampai
tahapan produksi yang stabil sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang potensi
hasilnya dari keempat varietas tersebut.
Kata Kunci: Piper nigrum, lada perdu, varietas unggul, keragaan awal

ABSTRACT
Early performance of fourth promising varieties of dwarf pepper at pakuwon experimental station
The experiment was conducted at Pakuwon Experomental Station with latitude about 450 m above
sea level, Latosol type of soil and C type of climate, beginning from July 2007 until March 2009. It aimed to
investigate the early performance of fourth promising varieties of dwarf pepper. The fourth of promising
varieties of dwarf pepper (Bengkayang, Chunuk, Petaling 1, and Natar 1) planted at separate blocks (172
plant respectively) with 1.25 x 1.25 m square distance. Eight characters of dwarf pepper (height of plant,
wide of canophy, number of primary branch, number of secondary branch, number of bunch per branch,
weight of harvested bunch, fresh weight of seed/plant, and dry weight of seed /plant) were observed at 40
sample of plant (10 sample per varieties) that selected by simple random sampling. The correlation and
path analysis were used in this study. Result showed that : (1) early performance of vegetative characters
among the fourt varieties of dwarf pepper did not differ significantly, except height of plant of Petaling 1
more lower than three other varieties (Bengkayang, Chunuk and Natar 1), (2) performance of weight of
bunch harvested, fresh weight of seed/plant and dry weight of seed/plant of Chunuk variety more lower than
three other varieties (Bengkayang, Petaling I, and Natar 1), and among those three varieties did not differ
significantly, and (3) this observation were suggested to be continued until stable production to know the
yield potency of those varieties.
Keywords: Piper nigrum, dwarf pepper, promising varieties, early performance

PENDAHULUAN
Luas areal pertanaman lada
(Piper nigrum L.) Indonesia tahun 2003
sebesar 204.000 hektar, dan pada
tahun 2004 hingga terjadi penurunan
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menjadi 201.000 hektar. Pada tahun
2005 dan 2006 menurun lagi hingga
menjadi masing-masing 192.000 dan
191.000
hektar.
Sejalan
dengan
penurunan luas areal, terjadi juga
penurunan produksi dari 90.740 ton
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pada tahun 2003 menjadi 77.008 ton
tahun 2004, 78.328 ton tahun 2005, dan
79.636 ton tahun 2006 (Direktorat
Jenderal Perkebunan, 2006). Sebagian
besar tanaman rempah yang ada di
Indonesia, termasuk tanaman lada,
berada dalam kondisi kurang terawat,
umur tanaman yang sudah tua dan
rusak serta banyak terserang hama dan
penyakit. Selain itu, terjadinya penurunan populasi tanaman diantaranya
disebabkan oleh banyaknya tanaman
lada yang diganti dengan tanaman lain
karena dianggap lebih menguntungkan
(Muis, 2007).
Tanaman lada
umumnya dikembangkan melalui setek dan biji.
Tanaman ini termasuk tanaman berkayu
tahunan
yang
memanjat
dengan
panjang mencapai 10 m bahkan bisa
lebih. Selama ini upaya budidaya lada
dilakukan dengan cara menggunakan
tiang panjat yang di samping harganya
mahal juga ketersediaannya pun
semakin langka, terutama untuk tiang
panjat mati. Sementara penggunaan
tiang panjat hidup yang relatif lebih
murah dapat menimbulkan masalah
adanya persaingan dengan tanaman
lada dalam hal penggunaan air, hara,
dan intensitas radiasi surya (Wahid dan
Nuryani, 1996). Untuk memecahkan
masalah tersebut dapat dimanfaatkan
lada perdu yang tidak memerlukan tiang
penegak serta usahataninya lebih murah
dan relatif cepat menghasilkan. Menurut
Syakir dan Zaubin (1994), biaya
produksi lada perdu relatif lebih rendah
sebab tidak memerlukan penegak dan
pemeliharaan serta panennya yang lebih
mudah.
Hampir semua jenis tanaman lada
dapat dibudidayakan secara perdu.
Namun demikian, sampai saat ini dari 52
nomor lada koleksi Balittri yang
dibedakan berdasarkan asal daerah dan
habitus tanaman, ternyata baru 19
nomor yang telah dicoba diuji dalam
bentuk perdu. Bahkan dari 7 varietas
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unggul yang telah dilepas, ternyata baru
dua varietas yang telah diuji dalam
bentuk lada perdu, yaitu Petaling 1 dan
Natar 1 (Kristina et al., 2007; Meynarti et
al., 2007). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keragaan awal empat
varietas unggul lada, yaitu varietas
Bengkayang, Chunuk, Petaling 1, dan
Natar 1, yang dibudidayakan dalam
bentuk perdu.
BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilakukan di Kebun
Percobaan Pakuwon pada ketinggian
tempat 450 m dpl dengan jenis tanah
Latosol dan tipe iklim C (Schmidt dan
Fergusson), mulai bulan Juli 2007
sampai dengan Maret 2009. Empat
varietas lada unggul (Bengkayang,
Chunuk, Petaling 1, dan Natar 1)
ditanam pada bulan Juli 2007 dalam
blok-blok yang terpisah masing-masing
sebanyak 172 tanaman dengan jarak
tanam 2 x 2 m. Pemeliharaan tanaman
mengikuti Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang dikeluarkan oleh Balittri.
Pengamatan
dilakukan
terhadap
karakter vegetatif (tinggi tanaman, lebar
tajuk, panjang cabang primer, dan
panjang cabang sekunder), karakter
generatif (jumlah tandan/cabang), serta
karakter hasil dan komponen hasil (berat
brangkasan/pohon,
berat
basah
biji/pohon, berat kering biji/pohon, dan
berat 1000 butir biji kering). Jumlah
contoh tanaman yang diamati sebanyak
10 tanaman untuk setiap varietas yang
dipilih secara acak sederhana. Data
yang
telah
terkumpul
kemudian
dianalisis dengan menggu-nakan uji tstudent tidak berpasangan (unpaired
observation) pada taraf 5 % yang
sebelumnya diuji terlebih dahulu nilai
kesamaan ragamnya.
Analisis data
menggunakan bantuan software statistik
SPSS versi 11.5.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter Vegetatif dan Generatif
Berdasarkan hasil analisis statistik
terhadap karakter vegetatif (lebar tajuk,
jumlah cabang primer, dan jumlah
cabang skunder) dan karakter generatif
(jumlah tandan/ cabang) dari keempat
varietas yang diuji ternyata tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan.
Sedangkan untuk karakter vegetatif
tinggi
tanaman
ternyata
varietas

Petaling 1 lebih rendah dibandingkan
dengan
tiga
varietas
lainnya
(Bengkayang, Chunuk, dan Natar 1),
sementara itu diantara ketiganya tidak
memperlihatkan perbedaan (Tabel 1).
Ditinjau dari koefisien keragamannya,
karakter tinggi tanaman, lebar tajuk,
jumlah cabang primer, dan jumlah
cabang skunder, ternyata cukup rendah
(di bawah 20 %), sedangkan karakter
jumlah tandan per cabang koefisien
keragamannya cukup tinggi (49.53 %).

Tabel 1. Karakter vegetatif dan generatif empat jenis lada perdu
Varietas

Bengkayang
Chunuk
Petaling 1
Natar 1
KK (%)

Tinggi
tanaman (cm)
65,50
64,50
58,50
69,60
10,32

a
a
b
a

Lebar tajuk
(cm)
131,80
121,40
122,80
128,00

a
a
a
a

9,37

Jumlah
cabang
primer/phn
22,00
22,40
20,80
21,20
17,87

a
a
a
a

Jumlah
cabang
sekunder/phn
16,50
15,00
16,10
15,80
19,05

a
a
a
a

Jumlah
tandan/
cabang
68,70
73,50
53,30
48,70

a
a
a
a

49,53

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom menunjukkan tidak berbeda
menurut uji t-student taraf 5 %

Tingginya koefisien keragaman
karakter jumlah tandan per cabang ini
dapat mengindikasikan bahwa nilai rataratanya masih belum stabil. Hal ini
sangat
memungkinkan
mengingat
tanaman lada merupakan tanaman
tahunan yang akan menghasilkan bunga
dan buah secara musiman ataupun
secara terus menerus apabila kondisi
lingkungan mendukungnya. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan lanjutan
sampai minimal satu tahun sehingga
diperoleh gambaran karakter yang lebih
jelas untuk setiap varietas yang diuji.
Sebagai contoh, varietas Chunuk
mempunyai ciri yang khas yaitu dapat
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berbuah
secara
terus
menerus
sedangkan varietas lainnya bersifat
musiman (Manohara et al., 2006).
Kondisi semacam ini dapat terjadi pula
pada karakter hasil dan komponen hasil
seperti yang disajikan pada Tabel 2.
Karakter Hasil dan Komponen Hasil
Hasil analisis statistik terhadap
karakter hasil dan komponen hasil yang
meliputi berat brangkasan, berat basah
biji, dan berat kering biji dari keempat
varietas
yang
diuji
ternyata
memperlihatkan
perbedaan
yang
signifikan, kecuali pada komponen hasil
bobot 1000 biji kering (Tabel 2).
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Tabel 2. Karakter hasil dan komponen hasil

Varietas
Bengkayang
Chunuk

Berat basah
brangkasan/phn
(g)

Berat basah
biji/phn
(g)

Berat kering
Biji/phn
(g)

Berat 1000 butir
biji kering(g)

125,20 a

110,21 a

75,51 a

44,69 a

59,57 b

Petaling 1

111,60 a

Natar 1

106,93 a

KK (%)

53,01

50,10 b

41,04 b

93,77 a
90,09 a
59,27

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada setiap kolom
menurut uji t-student taraf 5 %

Keragaan awal terhadap hasil dan
komponen hasil dari keempat varietas
yang diuji ternyata varietas Chunuk
memperlihatkan
keragaan
berat
brangkasan, berat basah dan berat
kering
biji
yang
lebih
rendah
dibandingkan dengan varietas Bengkayang, Petaling 1, maupun Natar 1.
Sedangkan antara varietas Bengkayang, Petaling 1, dan Natar 1 tidak
memperlihatkan perbedaan yang nyata.
Ditinjau dari komponen hasil berat 1000
bulir biji kering dari keempat varietas
yang
diuji
tidak
memperlihatkan
perbedaan yang nyata.
Ditinjau
dari
nilai koefisien
keragamannya ternyata karakter berat
brangkasan, berat basah dan berat
kering biji memperlihatkan keragaman
yang tinggi, yaitu antara 53.01 –
59.27%, sedangkan komponen hasil
berat 1000 butir biji kering koefisien
keragamannya cukup rendah (19.05%).
Seperti telah dikemukakan di atas
bahwa tingginya koefisien keragaman ini
salah satunya dapat memberikan
indikasi bahwa
hasil
ini belum
menunjukkan angka yang stabil yang
dapat mencerminkan potensi hasil dari
keempat
varietas
yang
diuji.
Pengamatan hasil panen ini perlu
dilakukan terus menerus minimal
sampai satu tahun berproduksi sehingga
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44,41 a

60,32 a

43,63 a

80,25 a

41,70 a

58,88

19,05

menunjukkan tidak berbeda

dapat memberikan informasi yang lebih
jelas tentang potensi setiap varietas
yang diuji.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
hasil
dan
pembahasan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Keragaan awal karakter vegetatif dan
generatif keempat varietas unggul
lada tidak berbeda, kecuali tinggi
tanaman Petaling 1 lebih rendah
dibandingkan tiga varietas lainnya,
2. Keragaan berat brangkasan, berat
basah biji, dan berat kering biji
varietas Chunuk
lebih
rendah
dibandingkan tiga varietas lainnya,
sedangkan diantara ketiganya tidak
memperlihatkan perbedaan,
3. Saran yang dapat dikemukakan
adalah bahwa penelitian ini perlu
dilanjutkan sampai tahapan produksi
yang
stabil
sehingga
dapat
memberikan informasi yang lebih
jelas tentang potensi hasilnya dari
keempat varietas tersebut.
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