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KATAPENGANTAR 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWf, karena 
rahmat dan inayahNya penyusunan buku Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga Sakinah telah selesai disusun dan 
digandakan untuk lebih menyukseskan Gerakan Keluarga 
Sakinah. 

Sebagaimana diamanatkan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV /iv1PR/ 
1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-
2000 bahwa visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya 
masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berdaya saing, 
maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, 
mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, 
berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi, memiliki etos ketja yang tinggi serta 
berdisiplin. 

Untuk mewujudkan visi masa depan Bangsa Indonesia, 
maka melalui misi bangsa Indonesia antara lain ditetapkan 
perlunya peningkatan pengamalan ajaran agama dalam 
kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan 
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan 
dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak 
mulia, toleransi, rukun dan damai. 

Untuk mencapai visi clan misi tersebut gerakan keluarga 
sakinah sebagai gerakan nasional yang memadukan upaya 
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penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia 
bagi keluarganya. Sehingga pembangunan masyarakat 
Indonesia seutuhnya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. 

Kami ucapkan selamat kepada Tim Penyusun buku ini atas 
ketja kerasnya sehingga dapat diterbitkan tepat pada waktunya. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan 
hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. 
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KATASAMBUTAN 
DIREKTURJENDERAL BIMAS ISLAM 

DAN PENYELENGGARAAN HAJI 

Puji syukur alhamdulillah kita san1paikan kepada Allah 
SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah Nya kepada 
kita kita semua sehingga buku "Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga" telah selesai disusun dan digandakan. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan 
Negara Tahun 1999 bahwa visi Bangsa Indonesia adalah 
terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, 
berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh 
manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, 
berakhlaq mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan 
lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 
memiliki etas ketja yang tinggi serta berdisiplin. 

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, pembangunan 
agama ditempatkan sebagai faktor utarna dalarn pembentukan 
masyarakat madani di Indonesia. Melalui pembangunan agama 
yang terpadu dengan pembangunan di bidang lainnya 
diharapkan dapat terwujud manusia dan masyarakat 
Indonesia yang demokratis, mandiri, berkualitas, sehatjasmani 
dan rohani, tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga 
bangsa Indonesia dapat maju dan berkembang sejajar dengan 
bangsa lain yang telah maju. 

Rendahnya moralitas dan prilaku sosial yang menyimpang 
dari nilai-nilai ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma 
yang berlaku di Indonesia adalah tantangan dari pembangunan 
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agama. Untuk mengatasi hal tersebut di atas DirektoratJenderal 
Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji telah 
mengembangkan program Pembinaan Keluarga Sakinah yang 
memadukan upaya peningkatan ekonomi dan penanarnan nilai
nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam 
kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara. 

Dalam rangka menyukseskan program tersebut diharapkan 
buku ini dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna dan 
sektor terkait dalam gerakan nasional Keluarga Sakinah di 
seluruh penjuru tanah air. 

Semoga bermanfaat 

V1 



DAFTAR ISi 

Halaman 
KATA PENGANTAR ...................................................... m 

KATASAMBUTAN ......................................................... v 

DA.Ff AR ISi ..................................................................... Vil 

BAB I 
EKONOMI DAN KELUARGA SAKINAH 

A. Pendahuluan .............................................................. 1 

B. Aturan Bekerja dan Berusaha Bagi Rumah Tangga 
Muslim ....................................................................... 2 
1. Tanggung jawab laki-laki untuk bekerja dan 

wanita untuk mengatur rumah tangga ............ 3 
2. Isteri berhak beketja dengan aturan tertentu .... 4 
3. Usaha itu harus halal dan baik .......................... 5 
4. Bekerja sesuai dengan batas kemampuan ......... 8 
5. Melatih anak bekerja ......................................... 10 

C. Aturan Pembelanjaan Dalam Rumah Tangga 
Muslim ....................................................................... 12 
1. Pengeluaran adalah tanggung jawab suam.i ..... 12 
2. Suami wajib menafkahi isteri yang ditolak 

dalam keadaan hamil ......................................... 15 
3. Suami wajib menafkahi orang tuanya ............... 16 
4. Isteri boleh membantu keuangan suami ............ 17 
5. Isteri bertanggungjawab mengatur keuangan 

rumah tangga . .. . ... . .. .. . ... .. . . . . ... . . . . .. . . . .. ... .. ... . . .. .. . .. . 18 

Vil 



6. Seimbang antara pendapatan dengan 
pengeluaran ......................................................... 19 

7. Membelanjakan harta untuk kebaikan ....... ....... 21 
8. Mengutamakan pengeluaran untuk yang 

pruner................................................................... 22 
9. Menghindari pembelanjaan untuk barang 

mewah .................................................................. 24 
10. Menghindari pembelanjaan yang tidak 

disyariatkan .. .. .. ......... ......... .... .. .. . .......... .... ... .... ... 25 
11. Bersikap tengah-tengah dalam pembelanjaan ... 26 

D. Aturan Menyimpan dan Menabung Dalam 
Ru mah Tangga ........... .. ........ .. ...... ............ ........ ... ...... 28 
1. Menyimpan kelebihan setelah kebutuhan 

primer terpenuhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
2. Menyimpan kelebihan untuk menghadapi 

kesulirat1 .............................................................. 29 
3. Hak harta generasi mendatang ........................... 30 
4. Tidakmenimbunharta ....................................... 32 
5. Pen gem bang an harta harus dilakukan dengan 

baik dan halal ...................................................... 33 

D. Aturan-Aturan Pemilikan ....................................... 34 
1. Pemilikan harta bersifat sementara ................... 35 
2. Memisahkan harta suami dan harta isteri ....... .. 36 
3. Harta anak juga milik orang tuanya.... ................ 3 7 
4. Warisan adalah salah satu sumber pemilikan ... 38 

BAB II 

POLA PEREKONOMIAN KELUARGA SAKINAH 

A. Pendahuluan.. .. ... . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ... . . .. . . . .. . . . .. 40 

Vlll 



B. Keistimewaan Rumah Tangga Muslim ......... .. ...... 41 

C. Perekonomian Rumah Tangga Muslim ......... ..... .. .. 54 

D. Keistimewaan Perekonomian Rumah Tangga 
Muslim ....................................................................... 55 

1. Memiliki nilai akidah .................................................. 56 
2. Beralllak mulia ............................................................ 57 
3. Bersifat pertengahan dan seimbang........................... 58 
4. Berdiri diatas usaha yang baik ................................... 61 
5. Memprioritaskan kebutuhan primer......................... 62 
6. Memiliki perbedaan antara keuangan laki-laki dan 

wanita ......................................................................... 63 

E. Perbedaan Asasi Antara Perekonomian Rumah 
Tangga Muslim dan perekonomian Rumah 
Tangga Tangga Konvensional ................................. 63 

BAB III 

USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA 

A. Pembuatan Abon ..................................................... 67 
1. Bal1an ................................................................... 67 
2. Alat ....................................................................... 70 
3. Cara membuat ..................................................... 70 
4. Abon jantung pisang dicampur udang ....... .... ... 73 
5. Abon Keluwih .. . .. ..... .. .. ....... ....... ... .. .. ......... .. ....... 77 
6. Abon Belut ........................................................... 78 
7. Abon i.kan pindang ............................................ 81 
8. Abon udang ..................... -.................................... 84 
9. Abon ikan mas ..................................................... 86 

lX 



10. A bon ikan cakalang . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 8 7 
11. Abon ikan cucut .................................................. 89 
12. Abon daging sapi ................................................ 91 
13. Pengemasan ....... ... ..... ... . .... ... . . . . . .... ........ .... .. ... .... 92 
14. Standar mutu ...................................................... 94 

B. Budi Daya Jamur ....................................................... 95 
1. Pemilihan lokasi ....................... ......... .... .......... ... . 95 
2. Rumah jamur ................. .... ... . ... ...... ..... ............. .. . 97 
3. Peralatan yang dibutuhkan ............................... 99 
4. Pembuatan bibit ................................................... 100 
5. Bibit kultur mumi pada PDA ........................... 101 
6. Bibit Induk pada biji-bijian .................................. 103 
7. Bi bit siap sem.ai .................................................... 104 
8. Budi daya jamur merang .................................... 106 
9. Budidayajamurkancing(Champignom) ......... 112 

C. BUDIDAYA BUAH-BUAHAN .............................. 118 
1. Adpukat ............................................................. 118 
2. Jam bu .................................................................. 122 
3 . LetdU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 
4. I.,ertgkeng .................................... .......................... 126 
5. Cempedak .......................................................... 127 
6. Rambutan ............................................................. 128 
7. Blimbirlg ............................................................... 130 
8. Mangga ............................................................... 132 
9. Kepulasan ........................................................... 136 
10. Pisang .................................................................. 136 
11. Jenlk .................................................................... 146 
12. Salak ................................... ........................... ....... 164 
13. Durian................................................................... 166 
14. Duku - Langsat- Pijetan .................................... 169 
15. Nangka ................................................................. 170 

x 



16. Nanas ................................................................... 172 
17. Pepaya ................................................................ 177 
18. Melon.................................................................... 183 

D. Berkebun Sayur-sayuran ......................................... 205 
1. Jenis sayuran dan musim .................................... 205 
2. Rencana penanaman .. .. ...... ...... .... ......... ............. 206 
3. Menanam beberapa macam sayuran bergiliran. 206 
4. Tanaman tunggal atau campuran ..................... 207 
5. Mernelihara kebun ............................................... 207 
6. Memupuk ............................................................ 209 
7. Hama dan penyakit tanaman ............................ 221 
8. Beberapa jenis obat pembasmi hama penyakit... 232 
9. Obat-obat pembasmi Penyakit ............................ 235 
10. Faedah berkebun .................................................. 239 

BAB IV 

MANNEMENRUMAHTANGGA 

A. Pengertian dan Mas al ah .. .... ..... ........... ..... .... ..... .... ... 278 
B. Memungkinkan Manajemen Modern 

Ditetapkan Dalam Kehidupan Keluarga dan 
Rumah Tangga . ...... .. .. .. .. ... ... . ................... ... . . ............ 280 

C. Arti Berumah Tangga .............................................. 281 
D. Peran Ibu Sebagai lbu Rumah Tangga ................... 284 
E. Kesejahteraan Keluarga .......................................... 286 
F. Perencanaan Anggaran Rumah Tangga ...... ... ..... . .. 292 

BAB V 

PENUTUP 298 

Tim Penyusun .... ... ... .. ..... .. .. ... . . .. . . ....... ......... .................. ... 299 

Xl 





BABI 

EKONOMI KELUAPGA SAKINAH 

A. PENDAHULUAN 

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi kaum 
Muslimin dalam segala urusan, dan As-Sunnah merupakan 
penafsir, penjelas, serta pemberi petunjuk atas Al-Qur'an. 
Al-Qur'an mencakup segala bidang kehidupan manusia 
yang saling berkaitan, diantaranya bidang perekonomian 
mengandung aturan-aturan syarat yang dapat mengatur 
kehidupan perekonomian suatu rumah tangga, 
masyarakat, dan umat Islam secara keseluruhan. 

Suatu keharusan bagi seorang muslim untuk 
mengetahui prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam 
perspektif Islam agar dia dapat tetap menempuh jalan lurus 
yang didasarkan pada hidayah Allah. Ketentuan 
perekonomian Islam mencakup pengaturan tentang 
pendapatan, pengeluaran (pembelanjaan), penyimpanan, 
penabungan, dan pemilikan. 

Pembahasan sistem rumah tangga muslim menurut 
perspektif perekonomian Islam bersandar pada Al-Qur' an, 
As-Sunnah, dan fatwa ulama, baik ulama salaf maupun 
khalaf, serta bersandar pula pada studi-studi Islam tentang 
ekonomi Islam. Kami yakin bahwa pembahasan tema ini 
masih membutuhkan usaha para Cendikiawan muslim 
untuk memperkokohnya. 

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan per
ekonomian Islam adalah seperangkat aturan umum yang 
diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Ketentuan
ketentuan itu mengatur perekonomian rumah tangga 
muslim agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan umum 
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hukum Islam, yaitu memelihara akal, agama, keturunan, 
kehormatan, dan harta di samping agar dapat mewujudkan 
pemenuhan kebutuhan spiritual dan pemenuhan 
kebutuhan material. 

Perekonomian Islam menyangkut masalah rumah 
tangga muslim yang bersifat reabilitas dan fleksibilitas, 
yaitu tetap dan tepat di dalam aturan-aturan umun1, dan 
luwes di dalam teknik dan pelaksanaanya disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi. Ketentuan-ketentuan 
perekonomian Islam bagi rumah tangga Muslim terdiri atas 
empat macam aturan pokok, yaitu : 
1. Aturan-aturan dalam berusaha dan beketja, 
2. Aturan-aturan dalam pengeluaran (pembelanjaan), 
3. Aturan-aturan penyimpanan dan menabung, 
4. Aturan-aturan pemilikan. 

B. ATURAN BEKERJA DAN BERUSAHA BAGI RUMAH 
T ANGGA MUSLIM 
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Di dalam Islam, beketja merupakan suatu kewajiban ke
manusiaan, Banyak ayat Al-Qur' an yang mengupas ten tang 
kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari 
nafkah, di antaranya Allah berfirman. 

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari 
rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kenzbali setelah) 
dibangkitkan" (AJ .. Mulk: 15) 



Dalam hal ini Rasulullah telah memuji orang yang makan 
rezeki hasil usahanya sendiri melalui sabda beliau berikut 
rm. 

uTidaklah seseorang nzengkonsumsi makanan lebih baik 
daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari Jzasil 
kerja sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan nznknnan dari 
hasil kerjanya." (HR Bukhari) 

Syariat Islam memuat ajaran yang mengatur manusia 
untuk bekerja dan mencari nafkah dengan jalan halal. 
Aturan-aturan yang berlaku bagi rumah tangga muslim di 
dalam beketja dan berusaha adalah sebagai berikut. 

1. Tanggung Jawab Laki-Iaki untuk Bekerja dan Wanita 
untuk Mengatur Rumah Tangga 
Suami sebagai kepala Keluarga berkewajiban untuk 
beketja dengan bail< melalui usaha yang baik dan halal. 
Karena itulah, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi 
wanita, sebagaimana firman Allah berikut ini: 
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uKaum laki-laki adnlalz Pimpinan bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telalz melebihkan sebagian mereka (laki-laki) 
atas sebagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) 
telalz menafknhkan dari harta mereka .. .. "(an-Nisaa': 34) 

Dengan demikian, kepemin1pinan seorang laki-laki 
membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi 
biaya hid up isteri dan anak-anaknya sesuai dengan apa 
yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan 
yang Allah berikan kepadanya. 

Ketika Rasulullah menikahkan putrinya, Fatimah, 
beliau berkata Ali r.a, "Engkau berkewajiban beketja dan 
berusaha sedangkan dia berkewajiban mengurus rumah 
tangga". Ali r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah telah 
menyuruh Fatimah mengatur rumah tangga dan Ali 
bekerja ke luar rumah. 

Suami yang baik hams mempunyai keyakinan bahwa 
segala peketjaan dan usaha yang dilakukannya itu adalah 
ibadah dan sebagai suatu ketaatan kepada Allah SWT. 
Bekerja bukan hanya merupakan suatu kreativitas. Abdul 
Hasan an Nadwi pemah berkata, "Hadirkanlah niat ikhlas 
dalam ketjamu, maka itu akan menjadi ibadah." Maksud 
perkataan Abdul Hasan itu adalah apabila manusia 
bekerja dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah, 
pekerjaanya akan memiliki nilai ibadah. 

2. Isteri Berhak Beketja Dengan Aturan Tertentu 
lsteri telah menjamin hak wanita untuk bekerja sesuai 
dengan tabiatnya dan aturan-aturan syariat dengan 
tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan 
wanita. Meskipun demikian, isteri harus memiliki 
keyakinan bahwa yang utama dalam hidupnya adalah 
mengarur urusan rumah tangga. Di dalam menafsirkan 



surat an-Nisaa": 32 (" ..... (Karena) bagi orang laki-laki 
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi 
para waruta (pun) ada bahagian dari apa yang mereka 
usahakan .... ") para mufassirin berkesimpulan bahwa di 
dalam ayat tersebut terdapat bukti atas hak wanita 
untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah 
telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita 
dalam peperangan, dengan tugas mengurusi masalah 
pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengangkut 
prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa 
terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam 
perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. 

Islam membatasi hak-hak wanita bekerja sesuai dengan 
tabiat dan kodrat kewanitaanya, seperti menjadi guru, 
perawat, dokter, psikiater, dosen, dan lain-lain. Islam 
melarang wanita beketja di tempatyang berdesak-desakan 
dengan kaum laki-laki. Baginya tidak diperbolehkan 
mengurusi masalah-masalah, pengadilan, jaga malam, 
atau hal-hal sulit dalam peperangan, atau semua 
pekerjaan yang berpengaruh buruk terhadap janin yang 
dikandungnya. 

Bagaimanapun juga, pekerjaan yang diperbolehkan 
bagi wanita adalah pekerjaan yang berhubungan dengan 
kerumah tanggaan, yaitu yang dapat memenuhi hak
hak suami dan anak-anaknya. Dia harus berpegang 
kepada aturan-ahuan syara' yang mengatumya. 

3. Usaha Itu Harus Halal dan Baik 
Wajib bagi suami untuk mencari pekerjaan yang baik 
agar berhasil usahanya halal, sebagaimana di-isyaratkan 
dalam Al-Qur'an, 
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"Hai orang-orang yang beriman, makanlalz di antara rezeki 
yang baik-baik yang Kami ben·kan kepadamu .... " 
(al-Baqarah: 172) 

" ... Dan nzenglzalalkan bagi nzereka segaln yang baik dan 
menglzaranzkan bagi nzereka segala hal yang buntk .... " 
(al-A raaf: 157). 

ni ci~ hlm SPhn~h hriciits. Rasulullah Saw. bersabda, 
· j\·"-~(-!........-f "I ,, ....... //. // ,; ,,~?,,,,.. ,,,,. / 

: ~'-5.J..J~ • 0-v-\ 4!J_a ~ ~ .. ,b_, L. 4-0;:>J\~ .. / / .... -:..;~ .,,,. . --
1. "'.A"' ;J L~;~u~~~\ 1~ ,.L'~~{, ~ j._/-;J 

..... / / .,.,,, ,, ,.,,, ,.,,.,. ' ~I' v- ~ (.:>r---
" ' -,,.,, -

L"' ,"(j\ "/ ~ '--<«;'.I/~/ ,J1 ,I/.~~/ JCJ:,/ 
/ .. . if . v: u ~-' '(..U\A..A •• ... :J 

/ , ~ 

(~~).~~ 
..."". ... 

II Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang 
bekerja dari yang baik, membelmzjakan ltarta dengan 
ltemat, dan dapat nzenyisiltkan kelebihan untuk 
nzenghadapi hari kefakirannya" (Muttafaq' Alaih). 

Hadits di atas membuktikan bahwa Rasulullah 
menekankan agar suan1i bekerja dengan yang baik, 



hemat dalam pengeluaran, serta dapat menyimpan clan 
menabung untuk masa depan ketika dia membutuhkan. 
Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah bersabda, "Sesunggulmya Allah itu baik, dan 
hanya menerima yang baik-baik saja." 

Selain itu, suan1i harus memiliki keyakinan bahwa 
tujuan asasi dari pekerjaannya adalah memenuhi 
kebutuhan material keluarganya agar dapat me
laksanakan ibadah dengan tenang. Oleh karena itu, 
suami tidak boleh beketja dengan jenis pekerjaan yang 
haram. Rasulullah Saw. bersabda, 

~)1" \ ~ ~ 9' ~\-'1"!~p'1 ~ -~ /<'.:<' \~\//..!11/ //~ / 
~ .... U:3'f." ~~ ~0J.~ .. ~Lo~~\...O"" .. ~(.y" 

.... (~ J '~ 
~_,a') J. I o _:,,.)) _.. ~ 

"Barang siapa berusaha dari yang Jzaram kemudian 
menyedeknhknnnya, makn dia tidnk mempunyai pahnla, dnn 
dosa tetap atasnya". (HR Abu Hurairah). 

Di dalam hadits lain yang diriwayatkan Ahmad dari 
Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, 

0 Demi Zat yang diriku ada pada kekuasaan-Nya, tidnklah 
seseorang hamba bekerja dari yang haram kemudian 
membelanjakannya itu akan mendapat berkah. f ika ia 
bersalah mnka sedekahnya tidak akan diterima. Tidaklah 
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dia nzenyisihkan hasil peke11·aan haramnya itu kecuali akan 
menjadi bekal baginya di neraka. Sesungguhnya Allah tidak 
menglzapus kejelekan itu dengan kejelekan, tetapi 
menglznpus kejelekan itu dengan kebaikan sebab kejelekan 
tak dapat dilzapus dengan kejelakan pula." 

Rasulullah pun bersabda, 

A1-D/ ,,,,,,/--;; ~,P . ~J ~ \ / (:J1 ~ \591 ~·? 2:f', r; ;;/, ~,1 '1//i 

...,._, ~v / ~~ ~ . FY.x'i 
Cµ-....J;.>1 o~,;) 

"Daging yang tumbulz dari petkara haram itu tidak akan 
bertanzbah kecuali neraka patut baginya. "(HR Tirmidzi). 

Seorang wanita shalehah akan memberikan saran 
kepada suaminya ketika hendak pergi mencari rezeki, 
"Takutlah kamu dari usaha yang haram sebab kami 
masih mampu bersabar di atas kelaparan, tetapi tidak 
mampu bersabar di atas api neraka." 

4. Bekerja Sesuai dengan Batas Kemampuan 
Tidak jarang ada suami yang bekerja mencari nafkah 
untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira 
bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan 
seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah 
tangganya. Mereka telah menghalangi isteri dari hak
haknya dan melalaikan pendidikan anak-anaknya dari 
pola pendidikan Islam. 

Sungguh, Allah telah menegaskan bahwa berkerja 
itu hendaklah sesuai dengan batas-batas kemampuan 
manusia, sebagaimana firman Allah berikut ini. 



"Allah tidak menzbebani seseorung melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Dia mendapat palzala (dari 
kebajikan) yang diusahakan dan mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya ... "'(al-Baqarah: 286) 

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah tidak 
membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali 
yang sesuai dengan batas kemampuannya dan hmtutan 
kebutuharmya. Khusus dalam masalah ini Rasulullah 
telah bersabda, 

"]anganlnlz kamu bebani mereka dengan apa-apa yang 
mereka tidak sanggup menzikulnya. Dan apabila kamu 
membebani merekn, nzaka bantulah mereka." (HR lbnu 
Maj ah) 

Dengan hadits ini, jelaslah bahwa usaha dan bekerja 
yang diperintahkan itu adalah usaha yang sesuai dengan 
kemampuan manusia. 

Selain itu, suami tidak boleh melampaui batas hak
hak bagi anggota keluarganya, sebab setiap mereka (isteri 
dan anak-anak) memiliki hak yang harus dipenuhi oleh 
suami. Rasulullah bersabda, 
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"Sesungguhnya di dalmn dirimu, kaluargamu, dan 
tubuhmu ada /wk atasmu, makn berikanlah hak-lzak itu 
kepada yang menzilikinya." (HR Bukhari dan Muslim) 

5. Melatih Anak Bekerja 
Islam senantiasa memperhatikan masalah per
tumbuhan anak dengan anjuran agar anak-anak dilatih 
beketja pada usia dini. Islam melarang men1anjakan anak 
seperti yang terjadi di negara-negara yang moralnya 
rusak. Al-Qur'an mengucapkan hal itu sebagai berikut. 

~.)1 A ('".Y": ~/. ~/. "/ ~ ~ _., ., ~ ,, .,.1:1,,I 'I/) ., ,,.,. 

.... ~\ ., '\ ..:~ .)\,; \J....ti, ~~ \ u'1 ... / _,,,:_r- -'\ ........ \ ..... 
l\ .1L.ll\) 
u . .... .. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 
cerdas (pandai memelihara harta), maka berikanlah kepada 
mereka harta-hartanya .... " ( an-N isa' :6) 

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa kita wajib 
menyerahkan harta anak yatim ketika mereka sudah 
pandai memelihara harta, sehingga mereka dapat 
bekerja sendiri. Hal itu tentunya lebih pa tut bagi selain 
anak yatim. Rasulullah bersabda, 

1'....-9,~;",1-, .....-;;-1 ///" "~"/"/'-/ ,~(":;' / ~9,, / 
·~..ru\:~~1~\~j>o~,~;~y.ov-~ 

(~_;J~~\O~)) 

uAjari mereka melempar dan naik kuda, tetapi melempar 
itu lebill aku sukai daripada naik kuda". (HR Nasa'i dan 
Tirmidzi) 



Umar bin khaththab berkata, "Ajari anak-anaklnu 
melempar dan berenang, dan Iatihlah mereka melo1npat 
di atas kuda." Tidak diragukan lagi bahwa diberinya 
kesempatan kepada anak-anak unrnk bekerja pada usia 
muda atau ketika mereka mampu melaksanakan 
pekerjaan akan memberikan beberapa keistimewaan 
kepada anak, diantaranya, anak terlatih untuk bekerja 
dan dapatmembantu orang tua. Hal itu dianggap sebagai 
pelatihan dini bagi mereka uutuk dapat melakukan 
pekerjaan sehingga menambah pengalaman dan dapat 
membantu membangun masyarakat Islami. 

Salah seorang pemerhati perekonomian Islam 
berpendapat bahwa pada dasarnya anak seperti itu 
berusaha n1encari jati dirinya. Ketika usia dewasa telah 
tiba, biasanya anak yang terlatih lebih awal 
menampakkan kedewasaaru1ya. Dia akan terlihat duduk 
bersama orang lain untuk mendengarkan dan 
mendiskusikan suatu masalah, serta akan memikul senjata 
untuk berjuang. Anak kecil tidak akan sampai pada usia 
dewasa secara sekaligus, tetapi akan melewati beberapa 
periode perkembangan n1enuju dewasa. Di dalam hadits 
yang menganjurkan mengajarkan shalat kepada anak
anak, Rasulullah bersabda, 

" ... . perintalzkan mereka nzengerjakan slzalat ketika berusia 
tujuh tnlzun dan pukullalz mereka apabila meninggalkan 
shalat ketika berusia sepululz tahun." 

Hadits tersebut membuktikan bahwa pada usia tujuh 
tahun, seseorang anak sudah siap menerima nasihat dan 

11 



bimbingan. Apabila lidak dilatih mencrima nasihat, anak 
akan membangkang ketika sm1Lu saaldia menerima nasihat. 
Oleh karena itu, disela-sela wakllt belajar, anak harus dilatih 
untuk bekerja sehingga dia mainpu bekerja mandiri ketika 
dewasa, dan tentunya akan dapat membantu pembangunan 
masyarakat 

C. ATURAN PEMBELANJAAN DALAM RUMAH 
TANGGAMUSLIM 
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Yang dimaksud dengan pembelanjaan adalah mengelola 
harta halal untuk mendapatkan manfaatmaterial atau spiri
tual. Pembelanjaan semacam itu bertujuan agar dapat 
membantu para anggota rumah tangga untuk n1emenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini terdapat beberapa 
jenis pembelanjaan, seperti pembelanjaan yang 
menghabiskan harta, pembelanjaan yang menghasilkan 
buah bagi generasi yang akan datang, dan pembelanjaan 
dengan jalan bail< (amal saleh) untuk mendapatkan pal1ala 
di akhirat, seperti zakat dan sedekah. 

Syariat Islam mengandung beberapa aturan yang 
mengatur pengeluaran dalam rumah tangga Muslim, di 
antaranya yang penting adalah : 

1. Pengeluaran adalah Tanggung J awab Suami 

Suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk isteri 
dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan dan batas
batas kemampuannya. Allah berfirman, 



(\J "'>\kH) \~'~ "-' /'/,,1!1J/'// 
0 .. ~~~4Ur~ 

~ 

u Hendaklah orang yang manzpu menzberi nafknh menu rut 
kenzampuanya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 
hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang nzelainkan (sekedar) apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak alam nzemberikan kelapangan sesudah 
kesempitan." (ath-Thalaq: 7) 

Rasulullah bersabda, 

;'-/ // //. "'//'1/~/ i// 1-/"1 /,///'/'/ 

.. ~¥~~J-b>~<;,~._9jj3~\~~'u-o 

(.J_~ I"~/) 

uBarang siapa yang menafknhkan hartanya untuk isteri, 
anak, dan penghuni rumah tangganya, maka dia telah 
bersedeknh." (HR Thabrani) 

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa pengeluaran 
atau pembelanjaan untuk anggota keluarga itu akan 
berubah dari pengeluaran yang bersifat meterial menjadi 
pengeluaran yang bersifat ibadah, dan orang yang 
melaksanakannya akan mendapatkan pahala dari 
Allah. Ketika haji wada', Rasulullah Saw. bersabda, 

··~(/t ~) "-'!..~//{.-\ ~,, 4 \/../ "")~\-: ~"' \. /~ \\,,~\ eUl.OU.'.A....cu.> ," ~LJ\4..C.1 .. ~D'-=''Y • 4..l) \&i.>_... 
__., '~~ / ~ ~~ / - :;.." ~-

- / ~ 1 // V-:ft"" '1//fIJ ~ ~~ ~ ,J/ ~.J-t '-! ~/ "::' , ,,,., "' \ 
'a.J)\~·~.,,. ,40\• ... ~ .. ~~\o.,.\...l) 

...,.._;;;;,. ""' / ...... / . ~-~ :,../ ,,.. 
...... ...... ~ 

~,..,~ /~ ~~-' .. : 7t?r:_~-':t,,,., < ,,,/~ 4 .:"• ~\.,,,_ 
~~-'0-"v~\~()-t'"'-''U~~~\ ~ 
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,~ ...,,., .. 
. ~-'~~ -"Jagalalz wanita knrena Allah, sebab mereka adalah teman 

bagimu. Kanzu telalz mengambil wanita dengan amanat Al
lah dan kemaluannya menjadi lznlal bagimu dengan knlimat 
Allah. Hendaknya seseorang yang engkau benci tidak 
berada di tempat tidurmu di dalam runzahmu. Adalah 
kewajibanmu untuk menzberinya nafkah dan pakaian 
dengan cara yang ma'ruf" 

Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah 
ten tang kewajiban suami terhadap isterinya, Rasulullah 
menjawab, 

:f, \ -:',,,,, ~ / .('(/ ~-::" : ~~,,, " / / ~ ... -:'" \ / )' c: 
)\~ ~)Q \\,:,\ IQ \.,:>\ ~ 0•~.J / v--~ .. _,I / ··--' ,,, / ,,,,,. •• 

.J 1111 .-:'~ ... 1/ /,,I ." / ~/ L..., ."Q\ • 
'~)'-''+>~ ._J - •• ,~ 

"Dia memberinya maknn ketikn dia nznkan dan memberinya 
pakaian ketika dia berpakaian, serta janganlah dia 
meninggalkannya kecuali di dalam rumah. Dia tidak boleh 
memukul wajahnya dan nzenjelek-jeleknnnya." 

Hindun binti 'Atabah, istri Abu Sufyan, pernah 
mendatangi Rasulullah dan becerita bahwa Abu Sufyan 
adalah seorang suami yang kikir, "Dia tidak memberiku 
dan anak-anakku nafkah secara cukup. Oleh karena itu, 
aku pemah mencuri harta nilliknya tanpa sepengetahuan
nya." Mendengar cerita itu, Rasulullah bersabda, 

~,, /~ " & / ,,,~./" ,,,.. ·"' , ..... "1:,J. // ~1_· /\;,J / \,A_\Lo· lS~ 
-- .. ' .• ~ -;:;= / "' ,,, 'Ji . .,,, ,,,., lJ'1 / 

/ / / 

~tSjs!10'..J)) 



"Ambilah dari hartanya dengan ma'ruf apa-apa yang dapat 
mencukupimu dan anakmu."(HR Bukhari dan Muslim) 

Seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah bahwa dia 
mempunyai uang satu dinar. Rasulullah bersabda, 

"Bersedekalzlalz dengannya untuk dirimu ?" Kemudian 
salzabat itu bertanya," Bagaimana jika aku mempunyai 
sesuatu yang lain?" Rasulullalz menjawab, "Ber-sedekahlah 
dengannya untuk istrinzu?" Kemudian dia bertanya lagi, 
"Dan bagaimana jika aku nzempunyai sesuatu yang lain? 
"Rasulullah menjawab, "bersedekalzlalz dengannya untuk 
anakmu. Kenzudian dia bertanya lagi, dan bagaimana jikn 
aku nzempunyai sesuatu yang lain? Rasulullah menjawab: 
bersedekalzlaJz dengannya untuk pelayananmu!" 
(Muttaf aq' Alaih) 

Dengan demikian, memberikan nafkah kepada istri 
adalah kewajiban suarni. Akan tetapi, istri yang 
berrnaksiat a tau keluar run1ah tanpa izin suaminya tidak 
berhak menerima nafkah dan pakaian sebab dia 
dianggap sebagai istri yang durhaka. 

2. Suami Wajib Menafkahi Istri yang Ditalak dalam 
Keadaan hamil 
Islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada 
bekas istri yang telah ditalaknya apabila dalam keadaan 
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hamil hingga dia melahirkan. Al-Qur' an mengung
kapkannya sebagai berikut 

" ... Dan jikn merekn (istri-istri yang sudah ditolak) itu 
sedang lzamil nzaka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga merekn bersalin, kenmdinn jika mereka menyusukan 
(anak-anak) mu untuknzu nzaka berikanlalz kepada mereka 
upahnya ... " (Ath-Tahalaaq: 6) 

Berdasarkan ayat di atas, istri yang ditalak itu han1il, 
suami wajib memberikan nafkah meskipun masa hamil
nya masih panjang sampai dia melahirkan. Jika Istri 
melahirkan dan menyusui anaknya, suami wajib 
memberikan upah susuan sebab anak tersebut 
dimargakan kepada bapaknya. Dalam hal ini Ibnu 
Taimiyah berkata, "Tidak diwajibkan memberikan 
nafkah kecuali suaminya yang kaya, dan apabila 
suaminya miskin maka tidak ada kewajiban mem
berikan nafkah." 

3. Suami Wajib Menafkahi Orang Tuanya 
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Di antara kewajiban anak adalah memberi nafkah kepada 
orang tuanya yang sudah lanjut usia Gorn po) sebagai salah 
satu bentuk berbuat baik kepada orang tua, seperti 
diisyaratkan Al-Qur' an, 

1tr / ~ "/_ h""( / ~ -C: ~f 7'..J..l 1~~f/ ~,(j' / ' /""'"" .... \J~U:!~~y_, o~). l j,~J .. s> :x\ 11
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"Dan Tuhanmu telalz memerintalikan supaya kamu jangan 
menyenzbah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya ... " (al-Israa':23) 

"Kedua orang tua itu makan dari harta anaknya dengan jalan 
ma'ruf dan anak tidak boleh memakan lzarta kedua orang 
tu an ya tan pa seizin mereka." (HR Dailami) 

Menurut lbnu Taimiyah, seorang anak kaya wajib 
menafkahi bapaknya, ibunya dan saudara-saudaranya 
yang masih kecil. Jika anak itu tidak melaksanakan 
kewajiban, berarti dia telah membangkang terhadap kedua 
orang tuanya dan telah n1emutuskan hubungan 
kekerabatan. 

Selain itu, suami dan isteri hams percaya bahwa memberi 
nafkah kepada kedua orang tua itu adalah suatu kewajiban, 
sebagaimana wajibnya mereka men1bayar hutang orang 
tua. Kewajiban itu bukanlah suatu bentuk pemberian suka 
rela atau pemberian. Hal itu tidak sama dengan 
memberikan sedekah kepada kerabatyang membutuhkan, 
karena hal itu merupakan suatu keutamaan. Adapun zakat 
tidak wajib diberikan kepada kerabat-kerabat yang 
hidupnya menjadi tanggungannya. 

4. Isteri Boleh Membantu Keuangan Suami 
Apabila seorang suami tidak mampu mencukupi 
kebutuhan rumah tangganya karena fakir, isteri boleh 
membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. 
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Hal itu dianggap sebagai salah satu jenis saling menolong 
dalarn kebaikan yang dianjurkan Islam. Selain itu, isteri pun 
boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang 
fakir serta memberi pinjaman uang kepada suami, apabila 
suami tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima 
zakatnya. 

5. Isteri Bertanggung Jawab Mengatur Keuangan Rumah 
Tangga 

18 

Telah dijelaskan bahwa suan1i wajib berusaha dan beketja 
dari harta yang halal, dan isteri bertanggung jawab 
mengatur pengeluaran biaya rumah tangganya, seperti 
makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan 
pengeluaran - pengeluaran lain yang dapat mewujudkan 
lima tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agan1a, akal, 
kehormatan, jiwa dan harta. Sebenamya mencari nafkah 
itu merupakan kewajiban suami, berdasarkan sabda 
Rasulullah saw. berikut ini 

0 Isteri adalalt pemimpin rumah tangga suaminya dnn dia akan 
dimintai pertanggungjawaban alas kepemimpinannya" 
(Muttafaq 1Alaih) 
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0 Apabila seorang isteri menafkahkan makanan rumalz tangga 
dengan tidak bermaksiat, maka dia mendapat pahala dari apa 



yang diusahakannya, demikian pula suanzi mendapatkan 
pahala dari apa yang diusahalmnnya, demikian pula pelayan 
mendapatkan pahala, dan pahala mereka tidak dikurangi 
sedikitpun" (HR Thabrani). 

Isteri berkewajiban untuk hemat dan ekonomis. 
Rasulullah Saw. Bersabada, 
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"Tidak akan miskin orang yang lzemat." (HR Ahmad) 

Selain itu, dia harus menerima apa yang dimilikinya 
secara apa adanya. Rasulullah Saw. Bersabda, 

,,.,_,~ \"/"'~/ ~.~//)J_, /~h- / ;"'~ ~/ //'"" :<J 
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~~),ob\ 
"Sesunggulmya benlntung orang yang masuk Islam, diberi 
rezeki cukup dan menerima apa yang Allah berikan 
kepadanya. 11 (Muttafaq 'Alaih) 

Seorang penyair berkata, "Apabila di dalam rumah 
tidak ada isteri yang saleh, pengatur rumah, maka 
kemaslahatan rumah tangga akan terabaikan, sebab seorang 
isterilah yang membangun dan rnenghancurkan 
kemaslahatan rumah tangga. Dia menjadi pangkal 
kemajuan dan kebahagiaan rumah tangga. 

6. Seim bang antara Pendapatan dan Pengeluaran 
Isteri wajib tidak membebani suami dengan beban yang 
berada di luar kemampuan suami. Dia harus dapat 
mengatur pengeluaran rumah tangganya sesuai dengan 
penghasilan atau pendapatan suami. Banyak ayat yang 
berkaitan dengan hal ini, diantaranya: 
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"Allah tidak membebani seseorang nzelainknn sesuai dengan 
kesanggupannya, ia nzendapat palwla (dari kebajiknn) yang 
diusalznkannya dan ia mendapat siksa (dari kejalzatan) yang 
dikerjakannya ... 11 (al-Baqarah: 286) 

" .. Dan lzendaklah kanzu berikan suatu mut' ah (pemberian) 
kepada mereka. Orang yang mampu menuntt kemanzpuannya 
dnn orang yang miskin menurnt kemanzpuannya (pula), yaitu 
penzberian menurnt yangpatut. Yangdemikinn itu mernpaknn 
kebutuhnn bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." 
(al-Baqarah: 236) 

Rasulullah pun bersabda, 

/ ) ~ ) /~ ~/' f .~'l'J!. ~ -( \0 / ~~ "/ //~"" .)iJ 
~ AU\4,·~ .J \:,w d.JJJ--.J 0~_,~\lr'~ \ 
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11Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki 
cukup dnn menerimn apa yang Allah berikan kepadanya" 

Pada suatu kesempatan, Abu bakar pernah berkata, 
"Sesungguhnya aku membenci penghuni run1ah tangga 



yang membelanjakan atau menghabiskan bekal untuk 
beberapa hari dalam satu hari saja. "Hal itu diperkuat oleh 
perkataan Mu' awiyah, "Pengaturan belanja yang baik itu 
merupakan setengah usaha dan dia dianggap sebagai 
setengah ma ta pencaharian". 

Seorang ibu rumah tangga yang saleh berkata kepada 
putrinya, "Janganlah engkau membebani suamimu 
melainkan apa-apa yang ia mampu n1elakukannya sesuai 
dengan keadaan. Angkatlah dia dengan tanganmu dari 
tempat-tempat kelemahan dan kesempitan, sebab 
mem bawa ba tu besar itu lebih ringan daripada 
menanggung hu tang". 

7. Membelanjakan Harta Untuk Kebaikan 
Sebagaimana telah diketahui, Islam menganjurkan 
umatnya untuk bekerja dan berusaha dengan bail<. Islam 
pun menganjurkan agar harta dikeluarkan dengan tujuan 
yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Allah berfirman, 

"Hai orang-orang yang ben·man, makanlah di antara rezeki 
yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu ... " 
(al-Baqarah: 172) 

Mereka nzenanyakan Kepadamu, "Apakah yang dihalalkan 
bagi merekn? "Katakanlah : Dilzalalkan bagimu yang baik-
b "k ,, az ... 
(al-Maidah: 4) 
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Dalam berumah tangga, suami-isteri hendaknya 
memiliki konsep bahwa pembelanjaan hartanya akan 
berpahala jika dilakukan untuk hal-hal yang bail< dan sesuai 
dengan perintah agarna, dan yang terpenting, harta itu pun 
diperoleh dengan cara yang baik pula. Terdapat beberapa 
hadits yang berkaitan dengan hal itu, di antaranya, 

"Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang 
baik-baik saja." 

/ ~ //., _,~~ lo.,.,,,,/ / ........... /~ ,,.,,,,.< / .,,,D~/. /"" 
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"Sesunggulznya tidaklah kamu menafkahknn suatu nafkalt 
dengan ikltlas Jqzrena Allah kecuali knmu mendapat pahala 
dariNya" (Muttafaq 'Alaih) 

Sesungguhnya berpegang pada aturan-aturan ini dapat 
menja uhkan rumah tangga Muslim dari masalah-masalah 
yang timbul dari pengeluaran yang ditujukan untuk 
keburuhkan dan menjauhkan anggota rumah tangga itu 
dari kemaksia tan. 

8. Mengutamakan Pengeluaran untuk Hal yang Primer 
Islam telah meletakkan peraturan-peraturan pokok yang 
harus dilaksanakan di dalam kehidupan, seperti di dalam 
masalah pengeluaran. Islam mengajarkan agar pengeluaran 
rumah tangga Muslim lebih mengutamakan pembelian 
kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan 
tujuan syariat Dalam hal ini terdapat tiga jenis kebutuhan 
rumah tangga, yaitu : 
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a. Kebutuhan primer, yaitu nafkah-nafkah pokok bagi 
manusia yang diperkirakan dapat mewujudkan lirna 
tujuan syariat (memelihara jiwa, akal, agarna, keturunan, 
dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer, hidup 
manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi 
kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, 
kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan. 

b. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan manusia untuk 
memudahkan kehidupan, jauh dari kesulitan. 
Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan 
primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih 
berhubungan dengan Hrna tujuan syariat. 

c. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat 
menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam 
kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini 
bergantung pada kebutuhan primer dan sekunder dan 
semuanya berkaitan dengan tujuan syariat. 

Untuk dapat memujudkan lima tujuan syariat, para 
anggota rumah tangga Muslim harus memperhatikan 
ketiga jenis kebutuhan di atas dengan jalan 
mengutamakan kebutuhan yang lebih penting (primer). 
Di sisi lain, mengeluarkan harta untuk hal-hal yang dapat 
menimbulkan kebinasaan dan kehancuran, seperti 
membeli candu, rokok, khamar, film yang merusak, dan 
lain-lain merupakan hal terlarang. 

Aplikasi aturan-aturan di atas menuntut peran ibu 
rumah tangga untuk memperhitungkan pengeluaran 
rumah tangga secara bulanan berdasarkan tiga kebutuhan 
di atas, dengan tetap menyesuaikan dengan pendapatan, 
sehingga rumah tangga Muslim terhindar dari masalah
masalah perekononlian yang ditimbulkan a tau sikap boros 
untuk hal-hal yang bukan kebutuhan primer. 
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9. Menghindari Pembelanjaan Untuk Barang Mewah 
Islan1 mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan 
dan terkesan mewah karena dapat mendatangkan 
kerusakan dan kebinasaan. Allah berfirman, 
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uDan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka 
Kami perintalzkan kepada orang-orang yang hidup mewah di 
negeri itu supaya (supaya men ta' ati Allah), tetapi mereka 
nrelakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah 
sepantasnya berlaku terhndapnya perkntaan (ketentuan Kami), 
kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancumya." 
(al-lsraa':16) 

Selain itu, bergaya mewah merupakan salah satu sifat 
orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Swt, 
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur' an, 

o / . ~l"fu(-'~\?.J~~? jL:lA1~ ~ "~\1\j/ 
}~ / /!--~ '.!)~~0:.,, //~u-j u ~ 

~!-!ii ~ t /J''. :1,,1) '/?// 

(f\" c>_i'-'jl.\) ••• ~JJ\_9~\~~ ;>i,, 

# ••• • pemuka-pemuka yang kaftr di antara kaumnya dan yang 
mendustakan akan menemui hari. akhirat (kelak) dan telah 
Kami memewahkan mereka dalam kehidupan di dunia ... " 
(al-Mu'minuun: 33) 



Banyak hadits yang menerangkan haramnya bergaya 
hidup mewah, di antaranya, 

//~/ /"C,,,,•1-,,.,,,.,,,.~ ,,,-~/"t"",.,..." ,.,,,.~b : y\ .... \ .. a~~~\~ i.,:;..\ j:,l,;~_p~ ct1P,Li<.Y 
lfl. ,,,,, // 5l // 

( <f~&.'lJ/~1 0~/) • ~-9 ~J-' 

"Makan, nzinunz, dan berpakaianlah sekehendaknzu, sebab 
yang membunt kamu berbuat kesalahan itu dua perkara: 
bergaya lzidup nzewah dan berprasmzgka bun1k." (Dari Ibnu 
Umar dan Ibnu Abbas) 

10. Menghindari Pembelanjaan yang Tidak Disyariatkan 
Karena bergaya hidup mewah itu diharamkan, untuk 
tindakan preventif, diharamkan pula segala pen1belanjaan 
yang tidak mendatangkan manfaat, baik manfaat material 
maupun spiritual. Di antara pembelanjaan a tau pengeluaran 
yang tidak disyariatkan adalah segala pengeluaran untuk 
membeli sesuatu yang dibenci Allah SWT, seperti 
pembelian alat-alat permainan yang tidak diperintahkan 
agama, membeli n1akanan dan minuman yang merusak, 
misalnya daging babi, n1inuman, beralkohol, candu atau 
madat Jelasnya pengeluaran itu harus digunakan untuk hal
hal yang baik sesuai dengan firman Allah, 

/ ) ""~~ / I/ \- //!/,.....,,~ ~ \~ /, // / 1/.,~ 
,,,•....ct""~• \ O~L.sU \ - \~ ~· "" :....o~-~ 

.......__..,,,, ..... ~ -~ ~ I/ ... .,,.,,,,,?:"'~ ,.,,. ./ -V. ft' YV U--..,.. ~ - ;/ \" 

'..J /\ /1.~\ .,,,1, i. "') 
('\"~uy.jJ\) , .. ~\~~~~ ~~__..,1 

"Kataknnlah, "Siapakah yang mengharanzkan perhiasan dari 
Allah yang telalz dikeluarkan-Nya unhtk hamba-hanzba-Nya dan 
(siapakalz pula yang nzengharamkan) rezeki yang baik? 
Katakanlalz, 'Semua itu (disediakan) bagi orang-orang yang 
beriman .. ... "(al-A'raaf: 32) 
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Selain itu, pembelian untuk sesuatu yang mengarahkan 
pada berbua t bid' ah dan kebiasaan buruk, seperti membeli 
barang-barang mewah buatan luar negeri, termasuk 
pengeluaran yang tidak disyariatkan sebab orang yang 
bersangkutan akan menjadikan hal itu sebagai kebiasaan. 

11. Bersikap Tengah-tengah dalam Pembelanjaan 

26 

Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam segala 
perkara. Begitu juga dalam mengeluarkan harta, yaitu tidak 
berlebihan dan tidak pula kikir. Sikap berlebihan adalah 
sikap hidup yang dapat rnerusak jiwa, harta, dan 
masyarakat, sementara kikir adalah sikap hid up yang dapat 
menahan dan membekukan harta. Dalilnya adalah firman 
Allah berikut ini. 

"Dan orang-orangymzg apabila membelanjakrm (lrnrta), 
mere kn tidak berlebilz-lebilznn, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang yang 
demikian." (al-Fruqaan: 67) 

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 
lelzermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkan karena itu 
kamu menjadi tercela dan menyesal." (al-Israa': 29) 



Oleh karena itu, diwajibkan kepada para anggota rurnah 
tangga Muslim untuk bersikap pertengahan dalam 
pengeluaran dengan n1enjauhi sikap berlebih-lebihan dan 
kikir. Itu pun diperkuat Sabda Rasulullah, 

"Allah akan memberikan ralznzat kepada seseorang yang 
"berusaha dari yang baik, menzbelanjakan dengan pertengahan, 
dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga pada hari 
dia miskin dan menzbutulzkannya. 11 (Muttafaq' Alaih). 

Dalam hadits lain, Rasulullah Saw. bersabda, 

' / /'(,..: / /{V" / 
\.....J\\Vflo1'.J), J }a-'\St_.!.l~lo 

"Tidak akan miskin orang yang bersikap pertengahan dalam 
pengeluaran. 11 (HR Ahmad) 

Selain itu, Rasulullah mengingatkan kita dari sikap 
berlebih-lebihan, sekalipun dalam berwudlu, Rasulullah 
pernah berkata kepada Jabir, 

"Mengapa engkau berlebih-lebilzan? 11 Jabir nzenjawab, 
"Apakah di dalanz benvudlu tidak boleh berlebih-lebilzan, 
wahai Rasulullah? 11 Rasulullah menjawab, "Ya. Janganlah 
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engkau berlebih-lebihan ketikn wudlu meskipun engkau berada 
pada air sungai yang mengalir." ( Muttaf aq 1 Alaih) 

Dari penjelasan-penjelasan diatas kita dapat melihat 
bahwa syariat Islam memiliki aturan-aturan yang harus 
dipraktikkan para anggota keluarga Muslim dalam 
pengeluaran hartanya. Hendaknya kita mengintrospeksi 
diri, apakah pengeluaran kita sesuai dengan aturan Islam 
atau tidak? Jika sesuai, teruskanlah dan jika tidak, 
hentikanlah. Jika pembelajaan harta kita telah sesuai 
dengan aturan-aturan Islam, Allah akan memajukan usaha 
kita serta melipat gandakan pahala dan berkah-Nya. 
Bahkan Allah akan memberikan kelebihan hasil usaha agar 
kita dapat menyimpan dan menabung untuk menjaga 
datangnya hal-hal yang tidak terduga a tau untuk menjaga 
kelangsungan hid up generasi yang akan datang. 

D. ATURAN MENYIMPAN DAN MENABUNG DALAM 
RUMAH T ANGGA MUSLIM 
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Pada penjelasan tentang sikap hemat dalam pengeluaran 
dikatakan bahwa Islam menganjurkan umatnya agar tidak 
boros dan kikir. Yang dianjurkan Islam adalah umatnya 
dapat menyimpan kelebihan atau menabungnya untuk 
masa depan. Untuk itu, Islam menetapkan aturan-aturan 
perekonomian dalam hal menyimpan dan menabung. 

1. Menyimpan Kelebihan Setelah Kebutuhan Primer 
Terpenuhi 
Rasulullah Saw. bersabda, 



,, / 

(~~).*~.;~? 
"Allah akan memberikan ralzmat kepada seseorang yang 
berusalza dari yang baik, membelanjakan uang secara 
sederluma, dan dapat menyisilzkan kelebihan untuk men;aga 
saat dia miskin clan membutuhkannya." (Muttaf aq' Alaih) 

Berdasarkan hadits diatas, rum us menyimpan yang 
dimaksud dalam Islam adalah : 

Menyimpan = Uang Baik + Pembelanjaan Secara Sederhana 

Dari rumus diatas dapat dipahami bawah rukun 
menyimpan ada dua, yaitu: 

a. Usaha yang baik dan halal sesuai dengan 
kemampuan. 

b. Sederhana dalam membelanjakan harta sesuai 
dengan prioritas kebutuhan. 

Selain itu, anggota keluarga Muslim harus dapat 
melatih anak-anaknya untuk menabung dengan bentuk 
yang paling sederhana untuk kebaikan mereka pada 
masa mendatang. 

2. Menyimpan Kelebihan untuk Menghadapi Kesulitan 
Sudah tentu, sebuah rumah tangga akan mengalami 
pasang surut perekonomian, sehingga ketika berada 
dalarn kesejahteraan, kit:a harus dapat menyisihkan dana 
untuk menghadapi krisis pada masa mendatang sebab 
setiap manusia tidak mengetahui apa yang akan tetjadi 
esok hari. Allah SWT berfirman, 
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" ..... dnn tinda seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan diusahakmznya besok. Dan tiada 
seorangpun yang dapat mengetahui di bu mi mann dia aknn 
mati. Sesunggulznya Allah Maha Mengetalzui lagi Mahn 
Mengennl". (Luqman: 34) 

Dengan demikian n1enyimpan kelebihan untuk 
menghadapi kesulitan dianggap sebagai hukuman sebab 
akibat yang berlaku bagi manusia, walaupun tidak 
terlepas dari ketentuan Allah SWT juga. 

3. Hak Harta Generasi Mendatang 
Di dalam konsep Islam, ked ua orang tua harus 
menyadari bahwa generasi menda tang memiliki hak 
dari harta mereka sehingga mereka dianjurkan untuk 
tidak berlebih-lebihan dan mengabaikan kelangsungan 
hidup generasi mendatang. Allah SWT berfirman, 

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka 
(Muhajirin dan Anshar ), mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, 
beri ampunlah kami dan saudnrn-snudara kami yang telah 



beriman lebilt dalzulu dari kanzi, dan janganlah Engkau 
nzembiarkan kedengkian dalam lzati kanzi terlzadap orang
orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesunggulznya 
Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang" 
(al-Hasyr: 10) 

Banyak hadits yang menerangkan dan men1perkuat 
masalah ini, diantaranya sabda Rasulullah saw berikut 
llli: 

"Sesrmggulznya engkau meninggalkan alzli warismu dalam 
keadann kaya itu lebilz baik daripndn engkau meninggalkan 
mereka dalam keadaan miskin. Mereka nzenerima 
kecztkupan dari orang lain. Mungkin orang lain 
memberinya atau mungkin menolaknya. Sesunggulznya 
tidaklalz engkau memberikan nafkah dengan ikllzas knrena 
Allalz keculai engkau akan mendnpat palzala karenanya. 
( Muttafaq 'Alaih) 

Di sarnping itu, setiap individu harus menyakini 
bahwa apabila dia meninggalkan anaknya yang shaleh 
dalam keadaan dapat berdoa untuknya a tau meninggal
kan harta jariyah bagi fakir miskin dan hamba-hamba 
Allah yang shaleh akan membuat dia tidak bores dan 
berlebih-lebihan, sehingga dia dapat menyimpan 
kelebihan hartanya untuk generasi mendatang. 
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4. Tidak Menimbun Harta 
Islam mengharamkan penimbunan harta dengan segala 
bentuknya. Para ulama fikih mengambil hukun1 ini 
berdasarkan firman Allah: 

~L r./(~1.. -~";1/ ~~.J< ///~~\---= '.P~.,, /(~:1\ / 
•• ~ ~ ~ ...... ~~.>J U._9 Lr~~ ... ,,,,, ,,,,,,.,, ~· .. / 
Gl7. i-::\~ ' 7J. /,~ 2''"-'~ 17--' ~ r/~ ~\ , / 

<.(. ~~r-.X· ·~ . -~~/ ~ , \. -:::- ....... \ ..... ....... ./ 

t: \~i~J )' !r. / ,_1,1 ~!,I / ~~,I G-\:: ! ~ ~--: // 
~/~.3~~.3~ .. /Y;.-6~~ 

(. ) /,, ~- ~~'(<(/ :1.t ?,P -( ~;::~£(t ~_,11/-? ,,o _ ft:;.~_;.s\ . 63:J:;N r lA~J~ \ ~~,~~:P 
" .... Dan orang-orang yang menyimpan enzas dan perak 
dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka 
beritahukanlah kepada nzereka, (bahwa meraka akan 
mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas 
perak itu dalanz neraka jahannam, lalu dibakar dengannyn 
dahi meraka, lanzbung dan punggung nzereka (lalu 
dikatakan) kepada mereka, "Inilah Jzarta bendamu yang 
kamu simpan untuk dirinm sendiri, maka rasakanlalz 
sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 
(at-Taubah: 34-35). 

Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud 
dengan menafkahkan adalah mengembangkannya 
sehingga manfaatnya akan kembali kepada kaum 
Muslimin. 

Zakat harta dianggap sebagai sesuatu yang dapat 
mendorong pengembangan harta tanpa penimbunan. 
Dalam hal ini terdapat beberapa hadits yang menjelaskan 
masalah di atas di antaranya sabda Rasulullah Saw. 
berikut ini, 



(c5,;..,~, o~ ... v) 

"Ba rang siapa yang diseralzi kepercayaan un tuk mengunts 
harta anak yatim, hendaklalz dia meniagakannya agar tidak 
dimakan zakat". (HR Tirmidzi). 

Di dalam hadits lain dikatakan, 
_,1 .... -;: / ~ ~ ~._.,,,,~ y <f ~ / /,//( A /?' • \?,,J _.;: 
- ~1J~\ - ),~,....aL:-J\_!..l\~\L,a ~\ 

I ~ - ~ - / .:_! - - ...:-U:,.-/ 

(d~1""...J_,) 
Niagakanlalt harta anak yatim itu agar tidak di nzakan zakat" 
(HR Thabrani dalam al-Ausath) 

Oleh karena itu, anggota rum.ah tangga Muslim harus 
memahami konsep Islam di dalam pengembangan a tau 
pemiagaan kelebihan harta, di antaranya dengan cara 
sebagai berikut : 

a. Pengembangan perseorangan dalam perniagaan dan 
produksi. . 

b. Pengembangan melalui penanaman modal dengan 
pihak lain. 

c. Pengembangan melalui perserikatan. 
d. Pengembangan melalui penitipan harta pada Bank 

Islam. 
e. Pengembangan melalui kerja sama. 

5. Pengembangan Harta Harus Dilakukan dengan Bail< 
dan Halal 
Keharusan pengembangan a tau perniagaan harta harus 
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dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari 
riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Usaha 
halal, pengeluaran halal, dan pengembangan halal 
merupakan rotasi yang saling berhubungan. Oleh 
karena itu, setiap anggota keluarga muslim harus 
menghayati firman Allah berikut ini. 

' .. J':;a' ~-'""' '.""\ ,~ ,J /'1/ (.SV' ~~\) ... ~ \ ~ -:.J'!._j ~-;t\ a...u\_;.~ 

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah .. .. " 
(al-Baqarah: 276) 

Juga sabda Rasulullah, 

-::~.._i)§-" ~~ ~t\-'1.:-:"/~/.J.,P~~('·~~~ .P/,, :l 
~ ~ ~ _.. ~ ~_ybJ~J a:ft ~.~~-'_., 

,J/ ~//~/ <\ ~ ..... -1 .. , "9/ /~ _,,,,, ~ / / 
~~ ..>\.-LN)\~\~...._~ \,-.. -~,· ~. 

\ \ -~. ~ (! !:- / U":"":" ~~ ... ,,v 
(_.-J\ a~_)) 

"Satu dirham nva yang dimakan seseorang yang mengetahui 
keharamannya itu lebilz berat daripada berzina tidak puluh 
enam kali yang dilakukan seseorang yang mengetahui 
keharamannya." (HR Ahmad) 

E. ATURAN-ATURAN PEMILIKAN 
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Di dalam Islam, pemilikan dianggap sebagai suatu hal yang 
penting sebab dapat mendorong semangat bekerja dan 
produktivitas dalam memakmurkan bumi, bahkan 
merupakan dasar asasi dalam transaksi. Minciptakan 
benda-benda yang termasuk harta benda dan ingin 
memilikinya merupakan fitrah manusia yang Allah 
anugerahkan kepadanya sebagaimana firman-Nya ini, 



"Dijadikan indalz pada (pandangan) manusia kecintaan pada 
apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, lmrta 
yang ban yak dari jenis emas, perak, kuda pilihan .... " 
(Ali'Imran: 14) 

Adapun aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam 
dalam pemilikan harta dalam rumah tangga muslim dapat 
kita lihat berikut ini : 

1. Pemilikan Harta Bersif at Sementara 
Hendaknya anggota rumah tangga muslim meyakini 
bahwa pemilikan atas harta itu bersifat sementara, dan 
akan berakhir jika ajal tiba. Harta akan berpindah 
kepada ahli waris yang telah Allah tetapkan sebagai
mana firman-Nya ini, 

~Gi ,-.~'{1:~\;.., ~~"~\/ \ ~;# ,,._,, ~ ~~ \ -- ,~ /~~t!_,....,_,..,~~~ 

(. 'V .>.1..;1 \) ••• o...:~ - ..,.,_.,,,, 

"Berimanlall kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
nafknlrkanlalt sebagian, dari hartamu yang Allah telalz 
menjadikan kamu menguasa.inya .... " (al- Hadiid: 7) 
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"Sesunggulmya Kami nzewan'si bumi dnn semua orang 
yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kamilah nzereka 
dikembalikan 11

• (Maryam: 40) 

Dengan aturan-aturan tersebut seorang muslim akan 
menundukkan pemilikan yang sementara itu demi 
kehidupan yang kekal. Bahkan aturan itu pun akan 
menjadikan pemilikan sebagai alat bantu yang dapat 
memberikan semangat tambahan bagi seorang muslim, 
isteri dan anak-anaknya dalam menyen1bah Allah, sebab 
sebaik-baik harta itu berada pada tangan orang soleh. Di 
sisi lain, aturan tersebut tidak menghalangi seorang 
muslim, isteri, dan anak-anaknya untuk men1anfaatkan 
harta pada hal-hal kebaikan dan menjadikan harta itu 
hanya pada tangan mereka, bukan pada hatinya. 

2. Memisahkan Harta Suami dari Harta Isteri 
Telah diterangkan bahwa Islam memberikan hak kepada 
wanita, seperti hak pemilikan, hak untuk usaha, dan hak 
waris, seh.ingga seorang suami tidak boleh mengambil 
harta isterinya kecuali dengan jalan baik. Isteri memiliki 
tanggung jawab keuangan tersendiri dan berhak 
menga tur sendiri hartanya. 

Di sebagian negara Eropa, seorang suami bekerja dan 
turut mengatur harta isterinya (isteri tidak berhak 
mengatur harta miliknya sendiri). Hal itu merupakan 
sikap membatasi hak wanita dan bertolak belakang 
dengan konsep emansipasi yang mereka serukan. 

Dengan hak atas hartanya, seorang isteri berkewajiban 
mengeluarkan zakat dan dia boleh berhibah atau 
berwasiat dengan hartanya. Meskipun demikian, 
hendaknya harta yang dimilikinya itu tidak 
menjadikannya durhaka dan akhlaknya rusak sehingga 



rumah tangganya hancur. Kaitannya dengan harta, 
ketika memilih calon isteri, Rasulullah saw, bersabda, 

~ .. ,9 / ?_; ,_--c.:: .J~ ".)' ///. ~ .. ?/ ~ '\~: J \ .)' ~---~(! 
"""'"-'.::l...JL)\ .'..._~ ~~,-Jl wSo,:. \1~a·-') 
~ ".- ~'\ ~-- - "-5-- V:>'.,.., .,,.,,,,. --- _J .. _J,.J - /, 

~.) ----. 0\ "~ ~-'!t ---;" ///. ~ ":'..!'f ~.J ?_,1 ~/!. ~/ 'u S..:_!,h-1 u\~~\lS~ __. ""~~~~_,_; '..!' ..,,. 
,, ..I < _; /?/ _; /,,/(l_/--:_c,,(/ ., ""f /,/~ ,)-7,)/// ~~/ 
~~ 0\.) ~'~~lo_?-~~_,, u:~\:1-c ()Ai_ci]~_, 
~ - -,..,;_ / ~ "'-w. vv:'o~.)). ~ \ 

"Janganla/z kamu menikalzi wanita karena kecantikannya, 
sebab kecantikan itu akan lzilang. Dan janganlalt kanzu 
nzenika/zi wanita karena Jwrtanya, sebab lzarta itu akan 
nzenzbuat nzereka dur/znkn. Akan tetnpi, nika/zilah wanita 
karena agama, sebab seorang budak wanita yang hitanz 
dan beraganza itu lebih utnnza dari pnda yang tidak 
beraganza." (HR Ibnu Maj ah) 

,~t~..,,.f~/:,'i/1--:'tQ: ----~~~i :<t\~0'! j~/ 
~ . .2'~3~ ,,. ~(/ ,,.c~ c-' ~ 

:::-1 // ,,.,,,,--: "~f < "~t{<'\~ .. ~~/ 
' > \~~...rl>-!.~\~\~cr"Pt; ~ .... ~ - ,,. -

( c..S...J\5;\ &?~,)) 
"Wanita itu dinikalti karena enzpat perkara: karena 
lzartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan aganzanya. 
Maka pili/zlah wanitn beraganza. Niscaya pilihannzu 
tepat. "(HR Bukhari) 

3. Harta Anak Juga Milik Orang Tuanya 
Islam mewajibkan seorang anak berbuat baik kepada 
orang tuanya dan hutang-hutang orang tuanya berada 
dalam tanggung jawab anak-anaknya. Hal itu 
merupakan penghormatan Islam kepada orang tua. 
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Seperti telah dijelaskan, seorang anak wajib menafkahi 
kedua orang tuanya. Ibnu Taimiyah berfatwa bawha 
seorang anak yang berkecukupan atau kaya, wajib 
menafkahi ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya 
yang masih kecil. Jika dia tidak melaksanakan 
kewajiban tersebut, dikatakan bahwa dia telah 
mendurhakai orang tuanya, memutuskan hubungan 
kekeluargaan, dan akan mendapat siksa Allah di dunia 
dan akhirat. 

Ibnu Taimiyah pemah ditanya, apakah seorang ayah 
berhak mengatur harta putrinya yang telah menikah? 
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak 
berhak mengatur harta putrinya yang telah menikah. 
Jika melakukannya, dia telah menodai keluarganya 
sendiri dan dikatakan tidak memiliki hak perwalian lagi 
bagi putrinya. Pada dasarnya, seorang ayah memiliki 
hak perwalian terhadap putrinya sehingga dikatakan 
juga bahwa dia memiliki hak mengatur harta milik 
putrinya, naum bukan untuk kepentingannya sendiri. 
Seorang ayah akan kehilangan hak perwalian a tas 
putrinya jika dia tidak rnemiliki kemampuan untuk itu, 
sebab jika putrinya telah mampu mengelola hartanya 
sendiri, hilanglah hak seorang ayah atas harta putrinya. 

4. Warisan adalah Salah Satu Sumber Pemilikan 
Allah telah mensyariatkan warisan untuk menjadi sarana 
pemindahan pemilikan dari sa tu generasi ke genarasi 
lain. Allah telah membatasi dan menentukan bagian
bagian ahli waris, lelaki dan wanita, agar salah sa tu dari 
keduanya tidak berbuat jahat terhadap orang lain. 
Allah SWT berfirman, 

(/!"'~r--~~"-'/..'(1:7 ....... '~Q?./,,,_<-c.>J;,, < /~ ~ "' t l.A,J Q (.) 6-) .9 l ~ l) JJ \ \ 1J J ~ L-J...\ 'r'~.) j b.'. / ./"""' :..;r..v ,,,, ./ J - .... / ,,,, • .,,,"" 

il ~/J .. ,, /~~,~. -<'..J/J.(t\/ \ tQ" -{~/_;-;...,;;., < 
~_,\~ \..0--0 u~-') '0 u~\ \ 1-J ..)~'- ... ~ -,,,,.J 

/ / '..;T•J ..,/ ./ / -' ./ ••• / 



"Bagi orang laki-laki dari harta peninggalan Bapak-Ibu 
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 
(pula) dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik 
sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 
ditetapkan." 

(an-Nisa: 7) 

A tu ran Islam tentunya berpengaruh besar dalam 
menganjurkan umatnya untuk beketja, meninggalkan 
warisan untuk anak-anaknya, serta mengikat satu 
generasi dengan generasi lainnya secara kontinyu. 
Disam ping itu, Islam megharamkan pengu bahan sis tern 
waris yang tidak berdasarkan hukum-hukum Allah. 
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BAB II 

POLA PEREKONOMIAN KELUARGA SAKINAH 

A. PENDAHULUAN 

40 

Rumah tangga muslim berbeda dengan rumah tangga yang 
di dalamnya tidak dilaksanakan syariat Islam. Rumah 
tangga muslim didirikan atas dasar nilai-nilai keimanan, 
keu tamaan yang m ulia, akhlak yang bail<, perilaku yang 
luhur, dan kebaikan unsur-unsur sosial lainnya. Semua 
unsur itu berinteraksi dalam sebuah rumah tangga sehingga 
terwujud rasa aman, tentram, saling mengasihi, dan 
mencintai karena Allah. Dari situ terwujudlah kehidupan 
yang sejahtera di dunia dan kita mampu berpartisipasi 
dalam memakmurkan bumi sebagaimana diperintahkan 
Allah, serta mendapat kebahagian di surga bagi bagi 
mereka dan keturunannya yang beriman. 

Nilai, akhlak, perilaku, dan sikap-sikap sosial tersebut 
mempengaruhi perekonomian rumah tangga muslim. 
Sebuah rumah tangga dikatakan Islami jika rumah tangga 
ini menyandarkan tujuan, ciri-ciri khasnya, dan dasar
dasarnya kepada Islam. Oleh karena itu, rumah tangga 
muslim berbeda dengan rumah tangga yang n1enyandarkan 
perekonomian pada sikap kapitalis atau sosialis. Sudah 
barang tentu perekonomian rumah tangga yang berdiri 
diatas keyakinan bahwa Allah Tuhan kami, Islam agama 
kami, Muhammad Rasul kami, dan Al-Qur'an undang
undang kami, akan berbeda dengan perekonomian yang 
berdiri di atas Materialisme, Marxisme, Eksentrisisme, dan 
Liberalisme. 

Dengan demikian, penulis perlu menerangkan pengertian, 
kepribadian, dan dasar-dasar perekonomian bagi rumah 



tangga muslim. Selain itu, perlu dikemukakan pula 
penyelesaian tentang perbedaan-perbedaan asasi antara 
perekonomian rumah tangga muslim dengan per
ekonon1ian rumah tangga non-n1uslim yang bersumber 
pada ideologi lain. Oleh karena itu, pembahasan bab ini 
tidak akan lepas dari gagasan yang berhubungan dengan 
ciri-ciri khusus keluarga muslim. 

B. KEISTIMEW AAN RUMAH T ANGGA MUSLIM 

Pada hakikatnya, sebuah rumah tangga muslim merupakan 
dasar bagi terbentuknya masyarakat. Jika fondasi suatu 
bangunan kuat maka bangunan yang berdiri di a tasnya 
akan kuat pula. Oleh karena itu, Islam sangat 
memperhatikan sebuah rumah tangga muslim dan 
mengharapkan hukum-hukumnya yang berlaku agar 
rumah tangga itu menjadi sebuah fondasi yang kuat bagi 
terwujudnya suatu masyarakat. 

Yang dimaksud dengan rumah tangga muslim adalah 
sekelompok individu yang terdiri atas orang tu.a dan anak
anak yang hidup bersama dalam suasana Islami dan diikat 
oleh norma-norma keluarga muslim yang selalu 
mendasarkan berbagai perkara hidupnya pada syariat. 
Tujuan rumah tangga muslim adalah menciptakan 
kehidupan yang penuh rasa aman, tenteram, kasih sayang, 
dan rah.mat, dengan menghara p rid ha Allah di d unia dan 
akhirat 

Berdasarkan pengertian di atas, rumah tangga muslim 
terbentuk dari unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Adanya suasana yang dapat mengumpulkan anggota 

keluarga. 
2. Adanya individu-individu yang dapat membenruk 

keluarga, misalnya orang tua dan anak, dan sebagainya. 
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3. Adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin antara 
para anggota keluarga. 

4. Adanya penggunaan norma-norma dan nilai-nilai 
Islami dalam segala masalah rumah tangga. 

5. Bertujuan menciptakan hid up sejahtera di dunia dan 
hidup bahagia dengan memperoleh ridha Allah di 
akhirat. 

Oleh karena itu, rumah tangga muslim akan memiliki 
kepribadian dan keistimewaan tersendiri yang berbeda 
dengan rumah tangga orang-orang Timur atau run1ah 
tangga orang-orang Barat, sebab rumah tangga muslim itu 
mengandung nilai-nilai yang berasal dari Al-Qur'an dan 
As-Sunnah. 

Diantara keistimewaan-keistimewaan yang melekat 
pada rumah tangga muslim adalah : 
1. Adanya keimanan anggota rumah tangga bahwa hid up 

mereka hanyalah untuk Allah SWT, yang telah 
memerintahkan mereka untuk memakmurkan bumi. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah, 

~~ ... ~11~-iu\\ ~\ ,~, i~\~ \ '- ,,1 ~..,,...,~J·, \"" 
~\"' ~ . f~U ~~ .;)~ ~ 

/,:; \ " . "'\ r": "~ ~ ~ / ".:" ~ \/ , c( ( / .., I<{~:::/ ..9 ~I .J ., / \ 
~ ~/ ••• ~,~ ,,., }_9ct'..)) \~~ ~ :.· ~ ~:JJ 

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Shaleh. 
Slzaleh berkata, 'Hai kaumku, sembalzlah Allah ! Sekali-kali 
tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 
kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu penltlkmuran
nya .... " (Huud:61) 

Tujuan hid up mereka adalah menyem bah Allah, 
sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur' an, 



"Kataka.nlah, 'Sesungguhnya shalatku., ibadahku., hidupku, 
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. '" 
(Al-An' aam: 162). 

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung." 

(al-Jumu' ah:lO) 

2. Adanya keyakinan bahwa kehidupan dunia itu 
sementara dan akan binasa. Mereka akan mati dan 
akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat Oleh 
karena itu, setiap anggota rumah tangga harus beramal 
untuk akhirat sebagaimana dia beramal untuk dunia, 
karena akhirat itu lebih bail< dan lebih kekal. Sebagian 
orang membangun gedung-gedung di dunia dengan 
menghancurkan kehidupan akhiratnya. Ada pula 
sebagian yang beramal untuk akhirat dan tidak 
melupakan dunia. Dalam hal ini Allah telah mem
peringa tkan, 
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"Dan sekiranya bukan karena hendak menglzindari manusia 
menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami 
buatkan bagi orang-orang kafir kepada Tuhan Yang Maha 
Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah nzereka dan (juga) 
tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya. Dan Kami 
buatlmn pula pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka 
dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka bertelekan 
atasnya. Dan Kami (buatkan pula) perhiasan-perlziaan (dari 
emas untuk nzerekn). Dan senzuanya itu tidak lain hanyalah 
kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu 
disisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertaqwa". 
(Az-Zukhruf: 33-35) 

3. Adanya kepercayaan para anggota rumah tangga 
muslim bahwa Allah akan mengumpulkan orang
orang mukmin yang saleh dari mereka beserta 
sebagian orang-orang mukmin lainnya di surga. 
Al-Qur' an telah mengisyaratkan hal itu sebagai 
berikut 



,? .) <.."'.,I.! ~ ~ / ~1"'/ • \/?•I ,, ,,J ~~""-! .,,,, "'::'/?. / , /) /. :1 / \ a · ~ ,:) ~ - \ o L.o;-' \> ~_) ,:) \&-=· " ... , ~ L~:.._.o'. · ~ .l.> \ 111 
.... / \ -,; :,..... ~ ........ ..., ' •• ,,, :..7 - ~....... .,./ 

(. ,.\..;~\) ". ~ ~ ,·~~.-~ •.. \ ~ _j 
. . /. . .. ' // ' " -µ:s-;:;,, 
:;.~ U-..,.... ~.i > - LI_,., 

"Dan orang-orang yang berinzan, dan yang anak cucu 
mereka mengikuti mereka dnlanz keimannn, Kami hubungkan 
anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada 
mengurangi sedikit pun dari pahala amnl mereka ... " 
(ath-Thuur: 21) 

Ketiga keistin1ewaan di atas harus disertai dengan 
sistem pemilihan pasangan, bail< suami maupun isteri, 
atas dasar agama dan nilai-nilai luhur, bukan 
berdasarkan harta, kecantikan, dan kepangkatan. 
Allah SWT berfirn1an , 

" ... dan wanita-wanita yang baikadalah untuk laki-lnki yang 
baik dnn laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik 
(pula) ... " (an-Nuur: 26) 

Rasulullah saw. Bersabda, 

~ b~' 1~)7~\/ /~h '~~ l<-:1I:~h~,,i1 
.. ~~~~' y / ~ '\/"1-....... :.JJ.~ 

(~.!J(LJ:, r-fV~~\C~)) 
11Pilihlah olehmu wanita-wanita yang aknn nzelahirkan anak
anak dan nikahilah wmzita yang sekufu (sederajat) dan 
niknhlah dengan mereka". (HR lbnud Maj ah, Hakim, dan 
Baihaqi) 
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Dalarn memilih wanita calon isteri, Rasulullah saw. 
menyarankan hal berikut ini. 

~ ,J / ., .J ,, ,.,,,,,,. 'f J ! ,, ...J ./ ./ ,,,_ ~ • " ,,I ~ .... \:::: :J ..J ..::; ..-::"':'I 
• ~_, ..J(.)\v ... .g. • o .. ~ - L~ -~~?t) y \\~tt"-' )' ___...,-v_._,,J.. L;,~ - () ..>' ./ / ...... .._/ • .JJ 

~ J/ ~~ .,1--q.1;\ //~ ///. ~,, ./ <:f~_..9 "--' /// ;r ......... 
'0-~.:;,,'AJ<)\ ~~ \l5 .... 9' )_io ~~_r.-j_} .)_, 

...,,.. ...... " .. / ~ f/ 
.J /~/.Ir//.' f!.'/-'1'""' .. ~ ~f\ -i-:::~" "-'~":~ ~-' 
s;.\~~~\.,c?~-Y,.J,U:~ ~(fb~.3.f / 

..... . .,) /""fl- j / 

(r-f." \.Jcr,1 O~.)) -~~~ Q\
0

.'.) 

... 
"]anganlah kamu menikalzi wanita karena kecantikannya, 
sebab kecantikan itu akan lenyap, dan janganlah kamu 
menikahi mereka karena hartanya, sebab harta itu akan 
membuat din sombong. Akan tetapi, nikahilah mereka karena 
agamanya, sebnb seorang budak wanita yang hitam dan 
beragama itu lebilz utama (dari pada yang tidak beragama)". 
(HR Ibnu Majah) 

Selain itu, ada lagi sabda Rasulullah yang 
menerangkan masalah pemilihan jodoh a tas dasar 
agama, akhlak, dan perilaku luhur, 

.~J..-~)3l:;~j~;~..>~?611~1 
9' " ....... ~ //.......... "~f''. q ... / "· "{<~"'-' / :-:~ . ~?..)w_, <.fvl \~ ~ l0 a~ "1 J.. 

(c:::.$~_;.J\ C~..)) 

"Apabila telah dntang kepadnmu seorang wanita yang agama 
dnn akhlaknya baik, mnka nikahilahdia. ]ika engkau menikahi 
wanita bukan atas dasar agama dan akhlak, maka wanita itu 
aknn menjadi fitnnh dan menimbulkan kentsakan yang luas" 
HR Tirmidzi) 



4. Adanya para anggota rumah tangga muslim yang 
berakhlak mulia yang dapat mewujudkan ketentraman, 
kasih sayang, dan cinta. Akhlak mulia yang dimaksud 
adalah sifat dapat dipercaya, jujur, bergaul dengan bail<, 
senang bermusyawarah, serta memiliki cinta dan kasih 
sayang. Oleh karena itu, seorang suami harus dapat 
menggauli isterinya dengan ma'ruf (an-Nisaa':19). 
Suami harus dapat menjadi pelindung isterinya, sebab 
suami-isteri adalah dua orang yang senantiasa harus 
bekerjasama. Hal itu diperkuat oleh sabda Rasulullah, 

"Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap 
isterinya sebab aku adalah orang yang paling baik terlzadap 
isteriku". (HR Hakim) 

Setiap suami wajib memuliakan dan meng
hormati isteri serta tidak menyakitinya. Rasulullah saw. 
bersabda, 

-"': ,/ .-:: %< ~-~--' ~":" / ~ , 5 < .// "'0 'P~ 
~\\..'.))Ub_, .. 4 .... rvl)~ ~1-~y.p\;:,)\ ei•_!.la '0\ -"/j."' · ~t "-'"/"/_....., "~,,,,,,, .:f_,,,, _,,,, ""/ '~ "/.{/.,..... 

.. ~~lL~\ . .£>rJ-;.JQ, ~ .... )Q ,~ ... J\u~"lo ...,,. ·· • ..,, ,,,.. v... -v --' --' • :..::r- v_ .-- ;,.,,/ 
- :::.. ..... "/ 

( 
I I 

, --' \_, .Y. \ ~,.; \ ) . 
: ... Hendaknya engkau memberi nzakan isterimu apabila 
engkau makan memberinya pakaian apabila engkau 
berpakaian, dan janganlah engkau memukul wajah, menjelek
jelekkan, dan meninggalkannya kecuali di dalam ntmah." 
(HR. Abu Daud) 
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l\&•wnftlinn lrilc·1·I lt-1'11111lup tarnmi, diant.aranya 
nclnlnh U\C 4 r\f,,nli l'''1'i11luh f111ami s<dama tidak 
lwnt\t1~,td11t "''l'ndn Allith ~>WT. IJaJ(lm hal ini 
H•tr1ul111l11h lu 1n11thda, 

".',1·111uifli11ya 11k111/111111/ 1111•11wriulnh manusia untuk bersujlld 
k111mtl11 :;1·~;1•ora11g, /1'11/11 ukrm kuperintahkan isteri untuk 
/Jt~r1J11j111/ k1•1wtla s1111111i". (HR Tirmidzi) 

_; ...... ~j ,/ , ..J ~ "/,, • / 
\ ""' .. \ .. .. \ " ...... t\""' 

• L; ' .... ~9~ ::J~ 
_,.., -

lijiluul wrmila rulalalz 111e11ggauli suami dengan baik". 

Pada kcsempatan lain, Rasulullah saw. pernah 
rn!r~abda di hadapan para Wanita yang dipimpin Asn1a 
binli Yazid, 

./ ., /•// ., 
~ ""· ( , 1 l / :.' ~ / / / .. -: , ./ / "' ./ ~ ~ :' \ / .... " • /. \ 

~\,bl,)\~~~~b.~~\_,o~\~\iJ._ru,,, 

~;019~~~ ~4f1) :flf<i-::.:; ~~~_1i£11 
. ~" /"~ ,_..... ~ ~·. 

(d~I"~_;) .. ~~~ 
11 Pulnnglnli dan ketaulzilah balrwa mentaati suami bagi 
seorang isteri 111en1pakan suatu hal yang sebanding dengan 
jihad fisabilillah. Sedikit sekali para isteri yang dapat 
melakukan Jzal ini". (HR Tabrani) 

Di samping itu, istri pun wajib menggauli suami 
dan keluarganya, berhias untuknya, menjaga 
perasaaanya, dapat dipercaya olehnya, berbakti 



kepadanya, dan dapat memelihara hartanya. Hal itu 
telah diisyaratkan Rasulullah saw., 
-'.1 :"'1:/-... / '?,,I"'-:'/.,"/ /i/'7 J1. /'P //•-( / 
~ (.)15 "J.. ... " I\~\·,.·· -. ~, .. ..,.(l -L;J-- \ - ...... \\ "\ 

-:;::- - -- .~tA. v_,,0 l 1QC1) ;:, 
/ / ~ - ~ 

////[/ _,,,,,, ~, ~ ~ ?':' t / ?/.:: ... ~ / < ~ ~ ;"~ 
. , .. · .,:J~o_r.\~...9Y3 ,~UL..'\~ \-a)~\ 

~ ~ ~ ~ 

(~~) ... 
"Apnbila seorang wanita menafkahkan makan keluarganya 
(suami-nya) dengan tidak berbuat nwksiat, maka ia akan 
mendapatkan pahala atas apa yang ia nafkahkan, dan suami 
pun akan rnendapat paluzla atas apa yang diusaluzkannya ... " 
(Muttafaq 'Alaih) 

Diriwayatkan, ada seorang hamba Allah yang 
sedang membaca Al-Qur' an dengan tartil. Ketika dia 
membaca firman Allah" ... , kamu dan isteri-isterimu 
digembirakan" (az-zukhruf: 70), dia berhenti membaca 
Al-Qur'an dan meletakkannya di atas meja, kemudian 
dia berdoa, JJYa Allah, janganlah engkau lakukan!" 
Doa iru dia ucapkan secara berulang-ulang. Tiba-tiba 
isterinya mendengar, dan si suami berkata," Bagaimana 
tidak, di dalam kehidupan ini engkau telah banyak 
menyakitiku dan bagaimana mungkin engkau dapat 
bersamaku di akhirat (surga). Aku tak dapat mampu 
melakukannya. "Isterinya berkata, "Janganlah engkau 
mengabaikan perintah Allah yang dapat mengumpul
kan kita pada hari kiamat". Akhirnya hamba shaleh 
itu meralat doanya dengan permohonan sebagai 
berikut. "Ya Allah, kabulkanlah, jika dia benar-benar 
telah bertobat". 

Selain itu, isteri pun harus dapat menunaikan janji 
kepada suaminya, sebab kebahagiaan suami terletak 
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pada kebahagian isterinya, dan sebaliknya. Istrinya 
harus dapat berusaha dan mampu memikul 
penderitaan. 

Diceritakan bahwa pada suatu hari Fatimah, puteri 
Rasulullah, memohon kepada ayahnya agar diberi 
seorang pelayan yang dapat membantu mengurusi 
masalah rumah tangga. Akan tetapi, Rasulullah saw. 
menasehati agar banyak mengingat Allah, bertasbih, 
dan bangun malam untuk beribadah, sebab hal itu lebih 
baik baginya daripada mengambil pelayan. 

Diantara yang menjadi kewajiban anak dalam 
rumah tangga muslim adalah berbuat baik kepada 
orang tuanya dan mentaati perintahnya selama tidak 
bermaksiat kepada Allah. Ada beberapa ayat Al
Qur' an yang mengisyara tkan kewajiban anak terhadap 
kedua orang tu.a, diantaranya, 

"Dan Tulzamu telalz memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembalz selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 
ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya .. .. " (al-Israa': 23) 

5. Rumah tangga muslim merupakan perserikatan antara 
laki-laki dan wanita yang telah diperkuat oleh suatu 
ikatan pernikahan" .... Dan mereka (isteri-isterimu) 
telah mengambil dari kamu perjanjian yangkuat". (an· 
Nissa': 21) Pihak ketiga yang terlibat dalam 
perserikatan mereka adalah Allah SWT/' Aku adalah 
pihak ketiga dari dua orang yang akan berserikat 
selama salah seorang dari mereka ( dari ked uanya) tidak 
berkhianat kepada yang lain. Apabila dia berkhinat, 



maka Aku keluar dari ketiganya". (HR Abu Daud) 
perserikatan yang dilakukan suami-isteri hendaknya 
didasarkan pada nilai-nilai akidah, akhlak, dak etika 
yang baik, bukan berdasarkan harta, kecantikan, dan 
kepangkatan. Tujuan perserikatan ini adalah 
mendapatkan keuntungan-keuntungan bersama Allah 
SWT, yaitu berkumpulnya para anggota rumah tangga 
di surga setelah melewati kehidupan dunia. Yang 
menjadi direktur bagi perserikatan pemikahan mereka 
adalah seorang laki-laki yang diserahi kepemimpinan 
karena terpenuhinya syarat-syarat utama, seperti 
bersikap objektif, kuat menanggung beban, bersabar, 
mampu mencari nafkah, memiliki kelebihan berpikir, 
beragama, dan menjadi nama keturunan bagi anak
anaknya. Dasar utama bagi kepemimpinan perserikat:an 
ini adalah firman Allah , 

.uKaum laki-laki itu adalalz pemimpin bagi kaunz wanita, olelz 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki
laki) telah menafkalzkan dari lzarta mereka ... " 
(an-Nisaa : 34) 

Sungguh, Allah telah menerangkan bahwa 
diantara sebab-sebab kaum laki-laki terpilih menjadi 
pemimpin bagi kaum wanita adalah kerena kelebihan 
akal, kelebihan beragama, kelebihan kekuatan fisik, 
memiliki kewajiban sebagai pencari nafkah keluar rumah 
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untuk betjihad, serta mampu menghadapi kesulitan
kesulitan hidup. Ismail Ibnu Katsir (491: Juz 1) berkata 
bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita. Dialah yang 
menjadi kepala, pengayom, pemberi keputusan, dan 
pendidik bagi wanita ketika n1ereka menyimpang. Akan 
tetapi dijadikannya laki-laki pemimpin itu bukan berarti 
dia boleh berbuat sewenang-wenang, menguasai, dan 
merusak kepribadian wanita. Diwajibkan kepada laki
laki untuk berpegang teguh pada prinsip musyawarah, 
agar ketentraman, kasih sayang, dan cinta dapat 
terpelihara seperti yang Allah perintahkan, 

~/e.~ _l'-15/~:; /~'1/1/~ /(~'11 / 
... ~ ·· C · (/_j ~ Lf'~<Y' ~.)./\ U~ · ·· 
(H'r' a~\) ~ / ~ v ""' 

" ... Apabila keduanya ingin nzenyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan, maka 
tidak ada dosa alas keduanya .... " (al-Baqarah: 233) 

Seorang wanita muslimah yang berakal akan 
dapat menghargai kepemimpinan laki-laki. Dia tidak 
akan menuntut kepemimpinan itu dalam keadaan 
bagaimanapun, sebab kepemimpinan itu merupakan 
perintah, tanggung jawab, kemauan, dan kesang
gupan, bukan kepemimpinan yang diperoleh dari 
penghorma tan. 

6. Rumah tangga muslim itu akan menjadi tempat yang 
tenang untuk berteduh, penuh kesabaran dan kerelaan. 
Allah berfirman, 

(A.~.J •.. ~·t",:. ji~~f1~liiG 



"Dan Allalz nzenjadikan baginzu. run1alt-runzaltn1u sebagai 
tempat tinggal ... " (an-Nahl: 80) 

"Dan diantara tanda-tandn kekusaan-Nya ialalz Dia 
menciptakan untuk111u isteri-isteri dari jenisnzu sendiri, 
Sllpaya kanzu cenderung dan nzerasa ten teranz kepadanya, 
dan dijadikan-Nyn diantnranzu rasa kasilz dan sayang ... " 
(ar-Ruum: 21) 

Rasulullah adalah teladan bagi un1at Islam. Dalam 
hal ini, Urnmul-Mukmin.in Aisyah berkata, "Rasulullah 
adalah manusia paling lembut dan paling mulia. Dia 
sama dengan karnu, tetapi dia dapat tertawa dan 
tersenyum'. 
Rasulullah saw. bersabda, 

- //~"" <~-'...,...:~~! ;'T,.....~~...,,:., ~- .. " ~~ ·<~~ a.4 cJv\."~u u\l'\'-•)a .u.>\ ;:> • ...A ~~c.Y 
? • '-'......... .. ,,. .. _, _;,J """" Ji" .,,,, v........ .. ~ 
.)'~( ,,, .,,,,,,,., ~ /1/ ..l~t ~ 7 ................ _J/~,,,· -'.~t .J .. ,..., ........ (iJ 
~\~-'' ~~~..r'\~:\j_,, ~~\~\~~ 
....... - - - -

(JL:J1"f_;.1) .---~( ~J1~r~;, ~):."S;; 

"'Segala sesuatu. selain nzengingnt Allah adnlah pennainan 
dan send.a gurau kecuali enzpat perkara: pernzainan laki-laki 
terhndnp isterinya, latilzan laki-laki atas kudnnya, berjalannya 
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lnki-lnki dimztr.ra dua tujumz, sertn lr.ki-lnki yang ber!njr.r 
berenmzg." (HR. Nasa'i) 

Islam n1enghindarkan rumah tangga muslim dari 
perselisihan. Allah pun mengganggap para hamba 
yang saleh dan bertaqwa sebagai ahli rumah tangga 
untuk menyamakan persepsi dan memelihara 
keluarga. Allah berfuman, 

"Dan jika kamu diklzawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki
laki dnn seorang hakam dan· keluarga perempuan. ]ika kedua 
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami isteri itu ... " (an-Nisaa':35) 

C. PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA MUSLIM 
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Berdasarkan keistimewaan-keistimewaan rumah tangga 
muslim yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan 
bahwa perekenomian rumah tangga m uslirn i tu merupakan 
sekumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber 
hukum Islam yang dapat membentuk perekonomian 
rumah tangga. Norma-norma itu ditujukan untuk dapat 
memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota 
rumah tangga. Perekonomian ini bertujuan menciptakan 
kehidupan sejahtera di dunia dan keberuntungan dengan 
mendapatkan ridha Allah di akhirat. 



Pengertian diatas mengandung beberapa indikator bagi 
perekonomian rumah tangga muslim, yaitu : 
1. Perekonomian rumah tangga muslim dianggap 

sebagai suatu kumpulan norma syara' yang berasal dari 
Al-Qur' an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. 
Perekonomian itu bersifat reliabilitas dan kontinuitas. 
Karena hukum asal jual beli itu nboleh" I maka di 
samping norma-norma di atas mungkin ditemukan 
norma-norma lainnya yang tidak bertentangan dengan 
norma hukum syara', sebab "hikmah" adalah barang 
hilang milik orang mukmin, sehingga yang patut 
menemukannya kembali pun harus orang mukmin. 

2. Sistem perekonomian Islam bagi rumah tangga 
merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam bagi 
negara, dengan pertimbangan bahwa sistem 
perekonomian rumah tangga itu beketja di bawah sistem 
Islam dan norma-norma syariat Islam. 

3. Sistem perekonomian rumah tangga muslim di dalam 
transaksi-transaksi, seperti berinfak, menyimpan, 
menabung, kepemilikan, pemberian zakat, dan lain-lain, 
dapat mewujudkan tujuan syara' bagi para anggotanya. 

4. Tujuan utama sistem perekonomian rumah tangga 
muslim adalah menerapkan aturan-aturan transaksi 
agar dapat mewujudkan kebutuhan spiritual dan mate 
rial bagi para anggota rumah tangga, sebab pemenuhan 
kebutuhan material membantu perwujudan terpenuhi-
nya kebutuhan spiritual yang seimbang. 

D. KEISTIMEWAAN PEREKONOMIAN RUMAH 
T ANGGA MUSLIM 

Perekenomian rumah tangga muslim mengandung 
beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan 
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sistem perekonomian rurnah tangga non-muslim. Diantara 
keistirnewaan yang terpenting adalah sebagai berikut. 

1. Memiliki Nilai Akidah 
Perekonomian rumah muslim berdiri di atas nilai-nilai 
akidah yang dimiliki para anggota ru1nah tangga, yang 
dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan 
spritual mereka. Diantaranya yang penting ialah 
menyembah Allah, bertaqwa, mengembangkan 
keturunan, serta keyakinan bahwa harta itu milik 
Allah. oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus 
bekerja dan mencari nafkah sesuai dengan syariat, 
sebagaimana firman Allah berikut ini. 

"Berinzanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
nafkahkanlah sebagian dari hartanzu yang Allah telah 
menjadiknn kamu menguasainya ... " (al-Hadiid: 7) 

Para anggota rumah tangga muslim menyakini 
bahwa Allah SWT telah melebihkan sebagian orang 
atas sebagian yang lain di dalam pemberian rezeki. 
Mereka harus menghaya ti firman Allah , 



"'Dan Allalz melebilzknn sebahagian kamu dari sebahagian 
yang lain dalam lzal rezeki, tetapi orang-orang yang 
dilebilzkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki 
merekn kepada budak-budnk yang merekn miliki, agar merekn 
sama (merasakan) rezeki itu. Maka nzengapa mereka 
mengingkari nikmat Allah ? (an-Nahl : 71) 

Ang go ta rumah tangga m uslim memiliki kepercayaan 
bahwa mereka sangat tergantung kepada Allah sebab 
Allah akan menghisa b harta mereka. Sungguh, 
Rasulullah telah menjelaskan hal ini dalam sabdanya, 

/:;, '7//J1. '7,,} .-;::; / - /\~A..(/"/ ,,/ ///"'f .,) ...... "'/ 
~,\~~-· v·1 ~c,~) ..... 1 ~ ·· ~,,, ·' .,, i Y. ~ · l~J LY 

--' /./~~/'" . .////./Y/./t ~ .h ....... ~ /\ :: .... 
~\~~ o.., ,.:-ull.J?.1~~~ ~~ ' \ .. ,,.,,,"--' ~ .. / ./ / / 

(o_j.J_?\ o'_J.J) 

"Kedua telapak knki seorang lzmnba tldak akan lepas (dari 
titian) pada hari kianzat sebelum dia ditanya mengenai enzpat 
hal, diantaranya ten tang lzartanya : dari nzana dia peroleh 
dan untuk apa dia nafkahkan." (HR Tirmizdi) 

2. Berakhlak Mulia 
Perekonomian rumah tangga muslim berdiri tegak atas 
dasar kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa 
adanya, dan sabar. Seorang suami harus percaya akan 
harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya serta 
yakin bahwa isteri dan anak-anaknya berhak atas harta 
miliknya. Demikian pula kepercayaan seperti itu harus 
ada pada diri seorang isteri. Isteri tidak boleh bores 
terhadap harta suami sebab dia akan dimintai 
pertanggungjawaban atas kepen1in1pil1ruu1ya terhadap 
harta suami. Rasulullah saw. bersabda, 
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" ... isteri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suami 
dan dia akan dimintai pertangungjawabannya . .. " 
(Muttaf aq 1 Alaih) 

Sebagai ibu rumah tangga, seorang isteri harus 
menerima rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia 
harus bersabar ketika rumah tangganya ditimpa krisis 
ekonomi, sebairnana sabda Rasulullah berikutini: 

~.~~.t,, /("""~//, 'f///"'f-Jjj,,//. 
( ~ ~) \jW ~.. . ~~.. \. .. I 4\ •• 
' ... -v-- .. V~U~[rd'~ 

11Sungguh beruntung orang yang berinuzn dan Allah 
memberinya rezeki dengan cukup u (Muttafaq 'Alaih) 

3. Bersif at Pertengahan dan Seimbang 
Perekonomian rumah tangga muslim berdiri di atas 
dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti 
pertengahan dalam pengaturan harta dengan tidak 
berlebihan dan tidak pula terlalu hemat sehingga 
terkesan kikir. Dasar perilaku seperti itu adalah firman 
Allah yang menyifati para hamba-Nya yang saleh 
sebagai berikut 

11Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) 
mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir dan adalah 



(pembelanjaan itu) ditengalt-tengalz antara yang demikian." 
(al-Furqaan: 67) 

Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah saw., 

u Makan dan berpakaianlah sekelzendakmu, tetapi dengan 
tidak berlebihan a tau hanya mengi.ra-ngi.ra." 
(Muttaf aq 'Alaih) 

Memang, perekonomian rumah tangga muslim 
itu berdiri atas prinsip keseimbangan antara 
pemenuhan kebutuhan material dan pemenuhan 
kebutuhan spiritual, seimbang antara usaha untuk 
kehidupan dunia dan usaha untuk kehidupan akhirat, 
sebagaimana firman Allah, 

uDan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebalzagiaan) negeri akhirat, dnn janganlaJz kamu 
nzelupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
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kerusakan di muka bumi, sesunggulznya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" 
(al-Qashshash: 77) 

Rasulullah Saw, bersabda, 

"Apabila datang lzari kiamat dan tangan salah seorang dari 
knmu memegang batang pohon kunnn, maka jika dia mmnpu 
untuk berdiri hendaklalz dia tanam terlebilz dahulu." 
(HR Bukhari) .. 

Kesein1bangan antara usaha dan pengeluaran 
dapat menstabilkan neraca rumah tangga dan dapat 
menjauh rumah tangga dari lilitan hutang. Sebaliknya, 
jika pengeluaran melebihi pemasukan, modal akan 
habis dan keluarga akan terjerumus pada malapetaka 
hutang sehingga yang ada hanyalah kesedihan dan 
kebingungan. Seorang istri menasihati suaminya, 
"Sungguh menanggung hutang itu lebih berat daripada 
menanggung batu besar". 

Selain itu, sebuah rumah tangga Muslim harus 
memiliki administrasi harta milik sehingga krisis 
keuangan dapat tertanggulangi. Dengan kata lain, 
anggota rumah tangga Muslim harus he mat dan tidak 
boros. Rasulullah bersabda, 



"Allah aknn nzemberikan rah mat kepada orang yang 
berusnlza dengan yang halal, nzenzbelanjaknn lmrta dengan 
hemat, dan dapat menyisilzkan uang pada saat dia fakir 
dan menzbuh.tlzkan." (Muttafaq 'Alaih) 

4. Berdiri di Atas Usaha yang Baik 
Perekonomian rumah tangga Muslim berdiri di atas 
usaha dan pencarian nafkah yang bail< dan halal, sesuai 
dengan aspek spiritual dan aspek etika bagi para 
anggota keluarga itu. Al-Qur'an pun telah meng
isyaratkan hal itu, 

"Hai, orang-orang yang beriman, makanlah di mztara rezeki 
yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 
bersyukurlalz kepada Allah, jikn benar-benar hnnya kepada
Nya kanzu menyemba/z." (al-Baqarah: 172) 

Serta diperkuat sabda Rasulullah yang berbunyi, 

' ( .(~~\~/:/)! ~.~.,t;~\·12 \ ..... ' /~ .. - (.),.,.., 
/ / 

"Sesunggulznya Allah itu baik, dan Jzanyn menerinza yang 
baik-bnik sajn." 
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Untuk rnemperkuat hal di atas, para anggota rumah 
tangga Muslim harus dapat menjauhi hal-hal buruk 
yang tidak bermanfaat dan menimbulkan bahaya. Di 
dalam Al-Qur' an, Allah telah berfirman, 

f-f "J-11 [?_;;. _;~\~~-; (~ ~ 1~.:~f < ~v c J 
~ \ ~< \ ( \\J\ o_)...J\) ..• ~~ . .,..,,. _, .. ,,,.,,, 

"Sesungguhnya Allah Jumya menglzarmnkan bagimu bangkai, 
dnrah, dnging babi, dnn binatang yang ketika (disembelilz) di 
sebut (nanza) selain Allah .... " (al-Baqarah: 173) 

" ... Sesungguhnya (nzeminum) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panalz, adnlah 
perbuatan keji ternzasuk perbuatan setan, maka jaulzilah 
perbuatan-perbuatan itu ... " (al-Maidah: 90) 

5. Memprioritaskan Kebutuhan Primer 
Perekonomian rurnah tangga Muslim memegang prinsip 
mengutamakan kebutuhan primer di dalam mem
belanjakan harta. Kebutuhan-kebutuhan primer harus 
terlebih dahulu dipenuhi, kemudian kebutuhan
kebutuhan sekunder, baru kebutuhan-kebutuhan 
pelengkap. Pengutaman dan pendahuluan a tas 
kebutuhan primer itu dilakukan agar tujuan-tujuan syara' 
terwujud sehingga dapat rnemelihara agama, jiwa, akal, 
kehormatan, dan harta. 



Berdasarkan hal terse but, seorang kepala keluarga 
harus dapat membuat jadwal prioritas pembelanjaan 
kebutuhan primer secara tertib sesuai dengan kemampuan 
usahanya. dia tidak boleh mendahulukan kebutuhan 
sekunder a tau kebutuhan pelengkap sehingga kebutuhan
kebutuhan primemya terabaikan. 

6. Memiliki Perbedaan antara Keuangan Laki-laki dan 
Wanita 
Perekonomian rumah tangga Muslim membedakan 
tanggung jawab atau beban keuangan laki-laki dari 
wanita, sebab setiap pihak telah memiliki hak masing
masing, misalnya seorang isteri berhak atas maskawin, 
warisan dan pemilikan hart:a. Allah berfirman di dalam 
Al-Qur'an. 

" ... (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang 
mereka usalmkan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian 
dari apa yang mereka usaluzkan ... " (an-Nisaa': 32) 

E. PERBEDAAN ASASI ANTARA PEREKONOMIAN 
RUMAH TANGGA MUSLIM DAN PEREKONOMIAN 
RUMAH T ANGGA KONVENSIONAL 

Terdapat beberapa perbedaan antara keistimewaan yang 
dimiliki perekonomian rumah tangga Muslim dengan 
keistimewaan rumah tangga nonmuslim (konvensional) 
yang tampak dari beberapa segi di bawah ini: 
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1. Segi tujuan; perekonomian rumah tangga Muslim 
bertujuan mewujudkan keseim bangan pemenuhan 
kebutuhan material dengan pemenuhan kebutuhan 
spiritual. Terpenuhinya kebutuhan material akan 
memudahkan pelaksanaan ibadah dan pemakmuran 
bumi. Tidak ada ibadah jika manusia tidak hid up dan 
tidak ada hidup jika bumi tidak makmur. Sedangkan 
perekonomian rumah tangga non-muslim hanya 
bertujuan mewujudkan pemenuhan kebutuhan mate
rial tanpa keseimbangan dengan nilai-nilai spiritual. 

2. Segi moral dan akhlak dianggap sebagai keharusan 
bagi perekonomian suatu rumah tangga yang 
berdasarkan ajaran Islam. Nilai-nilai akhlak memiliki 
peranan mendasar terhadap usaha produktif, 
menyimpan, dan menabung. Sedangkan perekonomian 
rumah tangga konvensional memisahkan nilai-nilai 
akhlak dengan nilai-nilai ekonomi. Mereka meyakini 
nilai-nilai akhlak sedikit pun tidak berperan dalam 
pertumbuhan perekonomian. Motto yang mereka 
junjung tinggi adalah menghalalkan segala cara, yang 
dengannya mereka tidak memperhatikan aspek-aspek 
moral untuk mewujudkan ketentuan material mereka. 

3. Segi dasar dan norma; perekonomian rumah tangga 
Muslim merupakan kumpulan norma ekonomi yang 
berasal dari syariat Islam, ditambah dengan 
sekumpulan pengalaman praktis yang sesuai bagi 
segala tempat dan waktu. Dasar-dasar perekonomian 
rumah tangga Muslim tidak hanya norma-norma Is
lam. Sedangkan perekonomian rumah tangga 
konvensional merupakan sekumpulan norma 
ekonomis yang sesuai dan berasal dari ideologi 



masyarakat mereka seperti ideologi kapitalis, sosialis, 
budhais, dan sebagainya. Sesungguhnya ideologi
ideologi itu mernpakan produk manusia sehingga tidak 
memiliki ketetapan dan ketepatan. 

4. Segi tradisi; perekonomian rumah tangga Muslim 
mendasarkan diri kepada Al-Qur' an dan As-Sunnah, 
yang keduanya merupakan nilai yang harus dipegang, 
sehingga seluruh kehidupan seorang Muslim sejalan 
dengan syariat Islam. Perekonomian rumah tangga 
Muslim pun berasal dari pengalaman ekonomi kaum 
Muslimin yang tidak bertentangan dengan kedua 
sumbernya. Berpegang teguhnya anggota rumah 
tangga Muslim terhadap Al-Qur' an dan As-Sunnah 
dalam melaksanakan perekonomian dianggap sebagai 
suatu ibadah. Mereka tidak boleh menyimpang dari 
sumber-sumber itu sehingga rnereka akan merasakan 
ketentraman, keamanan, cinta, dan kasih sayang dalam 
mengarungi kehidupan ini. Di sisi lain, para anggota 
rumah tangga non-muslirn berpegang kepada adat dan 
tradisi yang berasal dan dipelopori set:an. Sudah barang 
tentu adatdan tradisi ini akan menimbulkan kerusakan 
bagi pengikutnya karena kebutuhan spiritual tidak 
terpenuhi. Adat atau tradisi yang mereka ikuti adalah 
meminum khamar, berjudi, berzina, mengadakan pesta 
ulang tahun (apalagi jika dilakukan secara berlebihan), 
pesta-pesta di hotel yang diiringi tarian dan musi.k, serta 
segala kebiasaan lain yang dibenci oleh Allah. 

5. Segi hak ekonomi wanita; Islam telah memberikan hak 
kepada Wanita nntuk turut serta atau berpartisipasi 
dalam melaksanakan perekonomian. Di dalam Islam, 
wanita boleh melakukan kegiatan ekonomi dan boleh 
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berusaha dengan tetap mendasarkan kegiat.annya pada 
aturan tertentu. Kaum wanita berhak memiliki 
maskawin, warisan, dan berhak mengeluarkan zakat 
harta. Selain itu, Islam membedakan wanita dan laki
laki hanya dari segi tanggung jawab keuangan. Di sisi 
Iain, sering kita temukan sebagian masyarakat yang 
mengabaikan hak-hak wanita terutama dalam masalah 
maskawin dan warisan. Masyarakat seperti itu 
melecehkan keberadaan wanita dan menganggapnya 
sebagai manusia yang ditundukkan untuk melayani 
laki-laki. 



BAB III 

USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA 

A. PEMBUATAN ABON 

1. Bahan 

Bahan pembuatan abon terdiri atas bahan baku dan 
bahan tambahan. Bahan baku merupakan bahan pokok 
untuk abon. Bahan tambahan atau bahan penolong 
berfungsi menambah cita rasa produk, mengawetkan, 
dan memperbaiki penampakan produk. 

Bahan baku yang digunakan dapat berasal dari 
daging hewan atau daging ikan. Pembuatan abon dari 
bahan baku dari daging hewan dapat pula di 
kombinasikan dengan bahan nabati seperti keluwih dan 
jantung pisang. Aben dari bahan baku campuran tentu 
saja kualitas dan harganya lebih murah dari pada abon 
yang bahan bakunya daging mumi. · 

Bahan baku untuk abon harus dipilih yang mutunya 
bail< agar produk yang dihasilkan juga bermutu bail<. 
Kondisi bahan harns dipilih yang masih segar. Ikan yang 
segar matanya belum memerah, kulitnya mengkilat, 
insangnya berwarna mer ah segar, dan bila ditekan 
dagingnya tidak lunak. 

Daging segar berwama merah segar (tidak pucat), 
aromanya khas (tidak berbau busuk), dan apabila ditekan 
terasa kenyal (tidak lunak) daging yang bail< untuk dibuat 
abon, selain memiliki kondisi yang segar, juga harus 
dipilih yang tidak mengandung banyak lemak dan 
jaringan liat. 

67 



68 

Beberapa bahan tambahan yang sering digunakan 
untuk pembuatan abon adalah santan kelapa, rempah
rempah (bumbu), gula, garam, dan minyak goreng. 

a. Santan Kelapa 
Santan merupakan emulsi lemak dalam air berwama 
putih yang diperoleh dari daging kelapa segar. 
Kepekatan santan yang diperoleh "tergantung pada 
kententuan kelapa dan jumlah air yang ditambahkan 

Penambahan santan dapat menambah cita rasa 
clan nilai gizi produk yang dihasilkan. San tan memberi 
rasa gurih karena kandungan lemaknya cukup tinggi. 
Berdasarkan basil penelitian, abon yang dimasak 
dengan santan kelapa lebih disukai konsumen 
daripada abon yang diolah tanpa penambahan 
santan. Walaupun pengunaan santan dalam 
pembuatan abon bukan merupakan keharusan, 
namun sebaiknya digunakan untuk menambah cita 
rasa abon yang dihasilkan. 

b. Rempah-Rempah 
Rempah-rempah (bumbu) yang ditambahkan pada 
pembuatan abon bertujuan memberi aroma dan rasa 
yang dapat membangkitkan selera makan. Rempah
rempah dapat berupa umbi (tuber), akar (rhizome), 
batang atau kulit batang, daun, dan buah. Jenis 
rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan 
abon adalah bawang merah, bawang putih, cabe, 
kemiri, ketumbar, laos, sereh dan daun salam. 
Manfaat lain penggunaan rempah adalah sebagai 
pengawet karena beberapa jenis rempah-rempah 
dapat membunuh bakteri. 



c. Gula dan Garam 
Penggunaan gula dalam pembuatan abon bertujuan 
rnenan1bah cita rasa dan memperbai.ki tekstur produk. 
Pada proses pembuatan abon, gula mengalami reaksi 
millard sehingga menimbulkan warna kecokelatan 
yang dapat menambah daya tarik produk abon. Gula 
rnemberikan rasa manis yang dapat menambah 
kelezatan produk abon yang dihasilkan selera 
konsumen. 

Gararn dapur (NaCl) merupakan bahan tambahan 
yang hampir selalu digunakan dalam membuat 
rnasakan. Rasa asin yang ditimbulkan oleh garam 
dapat berfungsi sebagai penegas rasa yang lainnya. 
Makanan tanpa dibubuhi gararn akan terasa hambar. 
Garam dapat berfungsi pula sebagai pengawet karena 
berbagai mikroba pembusuk, khususnya yang bersifat 
proteolitik sangat peka terhadap kadar garam 
meskipun rendah (kurang dari 60% ). 

d. Minyak Goreng 
Fungsinya minyak goreng dalam pembuatan abon 
adalah sabagai penghantar panas, penambahan rasa 
gurih dan penambahan gizi, khususnya kalori dari 
bahan pangan. 

Min yak goreng yang digunakan dalarn pembuatan 
abon harus berkualitas baik, belum tengik, dan 
menliliki titik asap yang tinggi. Titik asap adalah suhu 
pemanasan minyak sampai terbentuk akrolein yang 
dapat menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. 
Minyak baru men1iliki titik asap tinggi, sedangkan 
minyak yang telah pemah digunakan (minyak bekas) 
titik asapnya akan turun. Minyak goreng yang telah 
tengik a tau minyak goreng yang belum dimurnikan 

69 



70 

(minyak kelentik) tidak bail< untuk menggoreng abon. 
Penggunaan minyak yang sudah berkali-kali 

(minyak bekas) akan mempengaruhi aroma abon dan 
kurang baik dari segi kesehatan. Menurut hasil 
penelitian, minyak yang dipakai berkali-kali dapat 
bersifat karsino genik a tau dapat memicu timbulnya 
kanker. 

2. Alat 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan abon cukup 
sederhana, yakni kompor, panci email, wajan 
penggorengan, alat pengepres, timbangan, cobek atau 
blender, parutan, telenan, nyiru, baskom, pisau, pengaduk, 
dan alat penutup kantung plastik. 

Apabila skala produksi cukup besar maka jumlah 
peralatan yang di gunakan disesuaikan dengan kebutuhan. 
Beberapa peralatan yang sifatnya manual dapat diganti · 
dengan mesin-mesin yang bersifatmekanik sehlngga dapat 
menghasilkan produk abon yang lebih banyak persatuan 
waktu yang digunakan. 

3. Cara Membuat 

Pada prinsipnya cara membuat berbagai jenis abon sama. 
Prosedur um um yang dilakukan dimulai dari penyiangan 
dan pencucian bahan, pengukusan atau perebusan, 
pencabikan atau penghancuran, penggorengan, 
penirisan minyak/ pres, dan pengemasan. 

a. Penyiangan 
Penyiangan dilakukan untuk membuang bagian
bagian bahan yang tidak dapat digunakan dalam 



pembuatan abon. Ikan disiangi dengan membuang 
bagian kepala, sirip, insang, sisik, dan isi perutnya. 
Daging dibuang bagian lemaknya yang menggumpal 
dan urat-uratnya yang keras. Buah keluwih disiangi 
dengan mengupas kulit, membuang bagian hati dan 
bijinya. Jan tung pisang dibuang bagian kulitnya yang 
terluar kira-kira sebanyak empat lembar. Setelah 
disiangi, bahan dicuci dengan air mengalir sampai 
bersih. 

b. Pengukusan atau Perebusan 
Bahan yang telah dicuci dikukus a tau direbus untuk 
mematangkan bahan. Secara umum, tujuan 
pengukusan a tau perebusan adalah membuat tekstur 
bahan menjadi empuk. Kondisi tekstur bahan yang 
empuk mudah dicabik-cabik menjadi serat yang 
halus. 

Ikan memiliki daging yang cukup lunak hingga 
lebih tepat dikukus daripada direbus. Perebusan 
dilakukan apabila bahan yang digunakan cukup keras 
(liat) seperti daging sapi, jantung pisang, dan keluwih. 

Lama pengukusan a tau perebusan dan tinggi suhu 
tidak boleh berlebihan, tetapicukup sampai mencapai 
titik didih saja, suhu yang terlalu tinggi akan 
menyebabkan penurunan mutu rupa dan tekstur 
bahan. Ikan yang berbeda ukurannya, sebaliknya 
dikukus secara terpisah untuk mempermudah 
pengontrolan waktu pemasakannya. 

Setelah pengukusan, bahan ditiriskan untuk 
menurunkan air yang masih tersisa. Apabila sisa air 
perebus pada bahan sangat banyak, misalnya pada 
keluwih, sebaiknya bahan dibungkus dengan kain 
saring lalu diperas agar airnya keluar. Agar bahan 
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cepat dingin, sebaiknya bahan dilet~kkan p~da 
wadah yang cukup Iebar sehingga tidak sahng 
tum pang tindih dan pendinginan cukup merata. 

c. Pencabikan 
Pencabikan dimaksud agar bahan terpisah-pisah 
menjadi serat-seratyang halus. Tekshrr berupa serat
serathalus merupakanciri khas produk abon. 

Untuk skala industri, pencabikan dapat dilakukan 
dengan mesin. Tetapi untuk skala rumah tangga, 
pencabikan dilakukan secara manual dengan tangan 
atau dengan menggunakan alat pemarut. 

d. Pemberian Bumbu dan Santan 
Setelah tekstur bahan menjadi serat-serat halus bahan 
dimasak dengan bumbu-bumbu yang sebelumnya 
telah dihaluskan kemudian di tumis. Agar abon 
memiliki rasa yang gurih, saat pemberian bumbu 
ditambahkan pula santan kental. Bahan dipanaskan 
sambil diaduk-aduk hingga santan kering dan 
bumbunya meresap. Pemasakan untuk memberi 
bumbu dan santan, biasanya dilakukan dengan 
wa1an penggorengan. 

e. Penggorengan 
Setelah diberi bumbu dan santan, bahan digoreng 
dengan minyak panas. Penggorengan salah satu 
metode pengeringan untuk menghilangkan sebagaian 
air dengan menggunakan energi panas dari minyak. 
Dengan menguapnya air, terjadi penetrasi minyak 
ke dalam bahan yang digoreng. 

Api yang digunakan tidak boleh terlalu besar agar 
bahan tidak gosong. Selama digoreng, bahan diaduk-



aduk agar matang secara merata. Penggorengan 
dilakukan hingga bahan berwarna cokelat kekuning
kuningan. Penggorengan selain memperbai.ki tekstur 
bahan juga memberikan aroma dan rasa yang lebih 
bail<. 

f. Penirisan Minyak/Pres 
Minyak untuk menggoreng biasanya ada sisanya 
maka perlu dilakukan penirisan agar minyaknya 
turun. Apabila sisa minyak cukup bany~ sebaiknya 
dilakukan pengepresan dengan mengguna.kan alat 
pengepres khusus. Untuk skala rumah ta.ngga, 
pengepresan dapat dilakukan dengan membWlgkus 
abon dengan kain saring, kemudian bahan diperas 
hingga minyak keluar. Pengepresan dapat juga 
dilakukan dengan menekan bahan memakai 
pemberat agar min yak dapat dikeluarkan. 

Sisa-sisa minyak yang banyak pada abon akan 
menurunkan kualitas karena kandungan lemaknya 
tinggi. Hal ini akan mudah menimbulkan ketengikan 

Setelah dipres, abon diangin - anginkan sampai 
dingin sambil dipisah-pisahkan dengan mengguna
kan garpu agar tidak menggumpal. 

4. Abon Jantung Pisang Dicampur Udang 

Tanaman pisang banyak terdapat di daerah tropis yang 
memiliki suhu antara 100 C - 4Q<l C. Tanaman pisang 
mudah tumbuh diberbagai tempat,. bail< sebagai tanaman 
sela, pelindung, maupun tanaman pagar. Masa 
berbuahnya tidak mengenal musim sehingga selalu 
tersedia sepanjang tahun. 
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Pisang yang mulai berbuah keluar jantung pisang 
yang kelopaknya membuka satu demi satu hingga mW1cul 
buah pisang. Pada ujung tandan pisang terdapat 
kumpulan bunga-bunga jantan mandul yang tidak dapat 
menjadi buah. Bagian inilah yang oleh n1asyarakat 
pedesaan digunakan untuk membuat sayur. 

Pemetikan jantung pisang dilakukan setelah jantung 
pisang tersebut berjarak sekitar 25 cm dari sisir (buah) 
terakhir. Jan tung pisang yang enak dimakan adalah yang 
berasal dari pisang klutuk, pisang kepok, pisang raja bulu, 
dan pisang raja siam. Sedangkan jantung pisang yang 
paling enak adalah jantung pisang klutuk. 

Berdasarkan hasil penelitian, jantung pisang dapat 
juga diolah menjadi abon. Tekstumya yang berserat 
menjadikannya seperti daging, tetapi kandungan gizinya 
tidak tinggi. Oleh karena itu, untuk pembuatan abon 
harus dicampur dengan bahan lain misalnya udang. 
Abon dengan bahan baku jantung pisang yang 
dicampur udang memiliki rasa yang lezat dan harganya 
dapat dijangkau oleh banyak konsumen. 

a. Bahan Utama 
1) Udangyang telah disiangi 
2) Jantung Pisang 

b. Bahan Tambahan 
1) Kela pa ukuran sedang 

(diambil santan kentalnya) 
2) Gula pasir 
3) Bawang Merah 
4) Bawang Putih 
5) Ketumbar 
6) Kemiri 

3 Kg 
2 Kg 

10 butir 

300 g 
125 g 
40 g 
20 g 

150 g 



7) Gar am 150 g 
8) Lengkuas (sebesar ibu jari) 1 po tong 
9) Knnyit 2 ruas Jan 
10) Sereh 1 ba tang 15 an 
11) Minyak goreng 200 ml 

(untuk menumis bumbu) 
12) Minyak goreng 2 It 

(untuk menggoreng) 

c. Cara Membuat 
1) U dang yang telah disiangi, dicuci bersih. 
2) Jantung pisang dibuang kelopak terluamya (+ 4 

lembar) hingga terlihat bagian yang putih, lalu 
dibelah em pat dan dicuci bersih. 

3) Bumbu dibersihkan dan digerus halus, kelapa 
diparut dan diambil santan kentalnya. 

4) Udang yang bersih direbus dalam panci yang 
berisi air mendidih selama 10-20 menit. 
Perbandingan udang : air perebus = 1 : 2. 

5) Setelah matang, udang ditiriskan dan air bekas 
rebusan udang dapat digunakan untuk proses 
selanju tnya. 

6) Udang yang telah direbus digiling halus. 
7) Jantung pisang yang telah dicuci dire bus dalam 

air mendidih. 
8) Setelah dire bus, jantung pisang dicuci sampai air 

pencuci tidak lagi hi tam, lalu ditiriskan. 
9) Selanjutnya, jantung pisang dicincang (dicacah) 

dan digiling halus. 
10) Bumbu yang telah dihaluskan ditumis dengan 

minyak goreng panas sampai berbau harum. 
11) Campuran udang dan jantung pisang 

dimasukkan ke dalam air bekas rebusan udang, 
lalu di aduk rata. 
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12) Can1puran dimasukkan ke tempat bumbu yang 
ditumis, lalu ditambahkan santan kental dan 
dimasak sampai santan kering. 

13) Bahan digoreng dengan minyak sampai kering 
dan berwama cokelat, lalu ditiriskan. 

14) Selanjutnya, dilakukan pengepresan untuk 
pengeluarkan minyak, lalu ditiriskan. 

15) Abon dihamparkan di atas kertas sambil dipisah
pisahkan menggunakan garpu agar tidak meng
gumpal. 

16) Abon yang sudah kering dibungkus 
mengguniikan plas til<. 

Ske1na Pe1nbuatanAbon 

Jan tung pisatg dan udang 
~ 

Disiangi, dicuci disiangi, dicuci 

Dipotong4, af:ebus direbus 
~ 

Dicacah, digiling halus digiling halus 

~ 
Santankental dimasak bumbu tumis 

~ 
Digoreng 
~ 

Di pres dan ditiriskan 
~ 

Abon 

~ 
Dikemas 



c. Spesifikasi Produk 
Zat Gizi per 100 gr berat 
- Protein 22,22 g 
- Len1ak 34,05 g 
- Karbohidrat 34,31 g 
- Gula 14,65 g 
- Abu 9,95 g 
- Serat kasar 6,32 g 
Masa simpan produk lebih dari 2 bulan. 

5. Abon Keluwih 

Buah keluwih hampir mirip dengan sukun atau buah 
nangka muda. Buah keluwih sudah dikenal sebagai salah 
satu bahan sayuran dan paling sering dibuat sayur asem 
atau sayur lodeh. 

Buah keluwih berbentuk bulat, kulinya berwarna 
hijau, dan permukaannya berdiri. Daging buah berwarna 
putih dan mengandung nilai energi yang cukup tinggi 
karena kandungan karbohidrat tinggi. Tetapi buah 
keluwih memiliki kandungan protein dan lemak yang 
rendah. Tekstur buah berserat seperti nangka muda. 
Dengan tekstur yang berseat ini, keluwih dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan untuk n1embuat abon. 

Harga buah keluwih cukup rendah dapat menekan 
biaya produksi pembuatan abon Tetapi karena rasa buah 
keluwih yang tidak begitu lezat dan nilai gizinya yang 
tidak begitu tinggi, maka lebih bail< apabila digunakan 
untuk membuat abon ditambah daging sebagai 
campuran. Dengan pencampuran tersebutnilai gizi dan 
cita rasa abon akan meningkat. 
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a. Bahan Utama 
1) Keluwih Muda 5 Kg 
2) DagingSapi 1 Kg 

b. Bahan Tambahan 
1) Kelapa parut 5 Kg 

( diambil santan kentalnya) 
2) Gulamerah 3,5 ons 
3) Bawang Merah 1,5 ons 
4) BawahPutih 0,5 ons 
5) Ketumbar 25 g 
6) Kemiri 125 g 
7) Gar am 200 g 
8) Minyak goreng 1,5 lt 

c. Cara Membuat 
1) Keluwih muda dikupas, lalu dicuci bersih. 
2) Keluwih yang telah dikupas dan dibersihkan 

direbus hingga setengah ma tang, Ialu ditiriskan 
dan diperas agar airnya keluar. 

3) Daging dibersihkan dan direbus sehingga 
ma tang. 

4) Keluwih dan daging disuwir-suwir halus. 
5) Bumbu ditumis, lalu ditambahkan bahan 

(keluwih & daging) + santan. 
f6) Selanjutnya sama seperti pembuatan abon 

jantung pisang campur udang. 

6. Abon Belut 

Belut (Monopterus albus) merupakan ikan air ta war yang 
bentuknya seperti ular, badarmya licin, tidak bersisik, dan 
tidak bersirip. Wama punggungnya kehijau-hijauan dan 



warna perutnya kekuning-kuningan. Di Indonesia, belut 
banyak di Jawa, Madura, Bali, Sumatera, yakni di daerah
daerah yang ketinggian 0 m - 600 m di atas perrnukaan 
Iaut (dpl). 

Belut segar men1iliki nilai gizi yang sangat tinggi, yakni 
protein 14 gr, lemak 27 gr, energi 303 kalori, kalsium (Ca) 
20 mg, fosfor (P) 200 n1g, besi (Fe) 1 mg, vitamin A 1600 SI, 
per 100 gr bahan rnentah. Dengan komposisi nilai gizi 
tersebut, belut rnerupakan makanan hewani yang baik bagi 
kesehatan. 

Kendala yang menjadikan belut belum begitu populer 
dikonsurnsi rnasyarakat sebagai bahan pangan adalah 
karena bentuknya n1enyerupai ular, hal ini menyebabkan 
tirnbulnya respon yang kurang bail< dimasyarakat Salah 
satu usaha mengubah kesan seperti ular ta.di adalah dengan 
mengolahnya n1enjadi abon. Dengan dibuatproduk alx:Jn, 
diharapkan konsumsi masyarakat tErhadap belut dapat 
ditingkatkan, apalagi daging belum memiliki rasa yang khas 
dangurih. 

a. Bahan Utama 
Belut yang berukuran cukup besar 2 kg. 

b. Bahan Tan1bahan 
1) Kela pa ukuran sedang 5 butir 

( daging : santan = 3 : 1) 
2) Gula pasir 1,5 ons 
3) Bawang merah 1,25 ons 
4) Bawang putih 0,5 ons 
5) Ke tum bar 20 g 

(± 10 sendok makan) 
6) Lengkuas (± 3 cm) 1 po tong 
7) Cabe merah (± 10 biji) 30 g 

79 



80 

8) Garam halus ( + 4 sdm) 40 g 
9) Salam secukupnya 
10) Minyak goreng dengan perbandingan bahan 

minyak == 1 : 1 

c. Cara Membuat 
1) Belut dibunuh dengan dipukul kepala, lalu 

disiangi dan dicuci. 
2) Belut di.rebus dalam panci hingga ma tang ( + 20 

menit) 
3) Setelah dingin, duri dipisahkan dan dagingnya 

dihancur kan. 
4) Bumbu ditumis, lalu daging dimasukkan dan 

ditambahkan santan kental. 
5) Bahan digoreng sampai berwama cokelat tua, 

lalu segera ditiriskan. 
6) Abon dipres untuk mengeluarkan kelebihan 

minyaknya, kemudian d.idinginkan a tau diangin
anginkan. 

7) Abon siap dikemas. 

uSketna PetnbuatanAbon Beliut 

'1t 
Belut 

t 
Disiangi, dicuci 

t 
Dire bus 

i 
Duri dipisahkan dan dagingnya dicabik-cabik 

'1t 



7. 

Di masak dengan bumbu dan santan 

'1,, 
Daging digoreng hingga cokelat tua 

i 
Abon di pres dr didinginkan 

Dike mas 

d. Spesifikasi Produk 
Zat Gizi Nilai per 100 gr bahan 
1) Protein 35,2 g 
2) Lemak 36,5 g 
3) Karbohidrat 22,8 g 
4) Energi 559 kalori 
5) Kadarabu 5,7 g 

Abon Ikan Pindang 

Pemindahan merupakan salah satu cara pengolahan 
pascapanen ikan. Dengan pemindahan, umur simpan 
ikan dapat lebih panjang sehingga ikan dapat 
didistribusikan ke daerah yang jauh tan pa dikhawatirkan 
busuk. 

Ikan yang dibuat pindang memiliki rasa asin karena 
kadar garamnya tinggi. Rasa asin ini kurang disukai oleh 
konsumen, terutama dikota-kota besar. Selain itu, harga 
ikan pindang di pasaran cukup murah sehingga kurang 
menguntungkan prod usen. 

Salah satu alternatif meningkatkan harga ikan 
pindang adalah dengan mengolalmya lebih lanjutmenjadi 
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produk abon. Abon yang terbuat dari ikan pindah tidak 
memiliki rasa terlalu asin dan menliliki day a simpan yang 
lebih lama daripada ikan pindang. 

a. Bahan Utarna 
1) Ikan pindang singaparna dan ikan pindang gaya 

baru. 
2) Pilihan ikan pindang berdaging tebal dan berduri 

sedikit, misalnya ikan kembung sebanyak 5 Kg. 
b. Bahan Tambahan 

1) Bum bu Pidang Singaparna 
- Garam 0,5 Kg 
- Gula Aren 1,5 
- Lengkuas, Sereh, dan salam secukupnya 
- Ditambah air sampai permukaan 

2) Bumbu Pindang gaya barn 
- Garam 25 % dari bera t ikan yang telah disiangi. 
- Larutan garam 5 % untuk merebus (cara 

mem bua t garam 5 % ialah dengan 
mencampurkan 50 % gr. Gram ke dalam 1 liter 
air) 

3) Bumbu abon 
- Kela pa tua 7 butir ( diambil santan kentalnya) 

Gula aren 0,25 Kg 
Ketumbar 35 gr ( + 17 sendok makan) 
Bawang merah 2 ons 
Bawang putih 1 ons 
Lengkuas ( Iaos) secukupnya 
Sereh secukupnya 
Daun salam secukupnya 
Minyak goreng bahan : minyak = 2 : 3 



c. Cara Membuat 
1) Pembuatan pindang singaparna 

- Ikan dibersihkan isi perutnya, lal u dicud. 
- Ikan diatur dalarn pendil (pa.so), lalu diberi burn bu 

dan ditambah air sampai pennukaan-nya. 
- Selanjutnya, ikan direbus sampai aimya habis 

(±4-5 jam). 
- Hasilnya berupa pindang singaprana. 

Skenia Pembuatan Pindang Singapama 

Ikansegar 

t 
Dibersihkan isi perutnya, dicud 

t 
Diatur dalam pendil (paso) + bumbu +air 

t 
PindangSingaparna 

2) Pembuatan pindang gaya baru 
- Ikan dibersihkan isi perutnya, lalu diruci. Apabila 

ikan terlalu besar, sebaiknya dipotong-potong. 
- Ikan dilumuri garam sebanyak 26% dari berat 

ikan, lalu d.iatur dalam besek yang telah diberi 
alas merang atau daun pisang kering (+ jam). 
Ikan disusun secara berlapis-lapis dan setiap 
lapisan dilumuri garam. 
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- Selanjutnya ikan diberi larutan 5 % sarnpai 
permukaan dan direbus hingga matang ( + 45 
menit). 

- Hasilnya berupa pindang gaya baru. 

Sketna Pindang Gaya Barn 

Ikansegar 

i 
Dibersihkan isi perutnya, dicud 

~ 
Dibubuhi garam, disusun dalam besek 

'1t 
Direbus dalam larutan garam 5 % 

i 
Pindang gaya baru 

4) Pembuatan abon pindang kombinasi 
- Ikan pindang dire bus selama 10 meni t untuk 

mengurangi kadar garam. 
- Selanjutnya, ikan ditiriskan, lalu dicabik-cabik. 
- Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis. 
- Proses selanjutnya sama seperti pembuatan 

abon belut. 

8. Abon Udang 

Udang merupakan salah satu jenis Crustacea. Udang ada 
yang hidup di air tawar dan ada pula yang hid up di air 
laut. Udang sudah banyak dibudidayakan terutama di 
tambak-tambak pinggir pantai. 



Cita rasa yang enak menyebabkan harga udang di 
pasaran tinggi. Permintaan udang di pasaran dunia terns 
meningkat sehingga udang menjadi salah satu primadona 
ekspor hasil perikanan Indonesia. 

Udang lebih cepat membusuk dibandingkan dengan 
komodit:as perikanan lainnya. Hal ini disebabkan udang 
memiliki asam amino bebas yang relatif tinggi yang dapat 
menjadi substrat sehingga memacu pertumbuhan 
bakteri. Kondisi ini memerlukan perlakuan khusus 
terhadap udang segar. 

U ntuk menga t:asi permasalahan di a tas, udang dapa t 
dibuat menjadi produk olahan berupa abon yang 
memiliki masa simpan cukup lama. Rasa udang yang 
sangat gurih dan khas akan menjadikan produk abon 
udang ban yak dimina ti konsumen, baik di dalam 
maupun di luar negeri. 

a. Bahan Utama 
U dang yang telah disiangi kepalanya dan kulitnya 
sebanyak 2 Kg. 

b. Bahan Tambahan 
1) Kela pa ukuran sedang 5 butir 

( daging : santan = 3 : 1 ) 
2) Gulamerah 1,25 ons 
3) Bawang merah 1 ons 
4) AsamJawa 20 ons 
5) Bawang merah untuk digoreng 40 g 
6) Bawang putih 40 g 
7) Bawang putih untuk digoreng 20 g 
8) Ketumbar (± 10 sdm) 20 g 
9) Garam halus (± 4 sdm) 40 g 
10) Minyak goreng 250 ml 
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11) Lengkuas se besar ibu jari 
12) Daun salam 
13) Daun sereh 

c. Cara Membuat 

1 potong 
secukupnya 
secukupnya 

1) Udang disiangi dan kepala serta kulitnya 
dibuang. 

2) Udang yang telah disiangi dicuci bersih. 
3) Proses selanjutnya sama seperti skema 

pembuatan abon belut 

9. Abon Ikan Mas 

Ikan mas (Cyprinus carpio L) memiliki bentuk badan 
memanjang (compressed), sisiknya berukuran besar, dan 
wamanya indah. Ikan ini hid up di air tawar yang hampir 
dapatdijumpai di seluruh Indonesia. Budi daya ikan mas 
cukup mudah dan biasanya dipelihara dikolam atau di 
dalam karamba. 

Ikan mas dikenal sebagai salah satu ikan air ta war yang 
harga cukup tinggi karena rasanya lezat. Kandungan 
gizinya cukup tinggi, yakni protein 16 g, lemak 2 g, energi 
86 kalori, kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, besi 2 mg, vitamin 
A 150 SI untuk setiap 100 g bahan mentah. 

Selama ini pengolahan ikan mas umumnya berupa 
makanan yang berlangsung disantap sehingga produk 
tersebut tidak dapat disimpan lama. Untuk memper
panjang waktu simpan produk olahan ikan mas, ikan ini 
dapat diolah menjadi abon 

Abon yang menggunakan bahan baku ikan mas dapat 
dijadikan pilihan bagi mereka yang sukar mendapatkan 
ikan laut sebagai bahan baku abon. Bagi konsumen yang 



alergi terhadap ikan laut, abon ikan mas dapat menjadi 
altemati.f pengganti. 

a. Bahan Utama 
1) Kela pa ukuran sedang 7 butir 
2) Gulamerah 2 ons 
3) Bawang merah 2 ons 
4) Bawang putih 1 ons 
5) Cabemerah l/2 ons 
6) Ke turn bar 40 gr 
7) Gula putih ;41..,. Kg 
8) Garamhalus 6 sdm 
9) Lengkuasukuransedang 1 po tong 
10) Minyak goreng ;4<.. liter 
11) Daun Salam secukupnya 

b. Cara Membuat 
1) Ikan disiangi isi peru t, kepala, sisik, dan siripnya. 
2) Selanjutnya, ikan dikukus hingga matang. 
3) Prosedur selanjutnya sama seperti skema 

pembuatan abon belut. 

10. Abon Ikan Cakalang 

Ikan cakalang (katsuwonus pelamis) berbentuk cerutu 
memanjang dan membulat, serta tidak bersisik. Bagian 
atas tubuhnya berwarna biru kehitam-hitaman, bagian 
bawah tubuhnya berwarna putih perak, dan tedapat 
4 - 5 line warna hitam di bagian sepanjang badan. 
Panjang tubuhnya dapat mencapai 100 cm, tetapi 
umumnya 40 cm - 60 cm. 

Habitat ikan cakalang adalah laut dalam, seperti 
di perairan Sumatera Barat, perairan Sulawesi Utara, 
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perairan Pulau Bacan dan pulau Ambon, serta 
samudera Indonesia. Ketersediaannya di Indonesia 
cukup banyak sehingga mudah dijumpai dipasaran. 

Setiap 100 gr ikan cakalang mengandung 26 gr 
protein, 2 gr lemak 8 mg Ca, 220 mg P, dan 4 mg Fe. 
Kandungan nilai gizi yang tinggi dan ukuran 
tubuhnya cukup besar membuat ikan cakalang sangat 
baik untuk bahan dasar abon. 

a. Bahan Utama 
Ikan cakalang sebanyak 5 Kg. Seluruh dagingnya 
dapat digunakan, tetapi yang lebih baik adalah 
bagian daging yang berwarna putih. 

b. Bahan Tambahan 
1) Kelapa tua ukuran sedang 10 butir 
2) Gula pasir 0,25 Kg 
3) Bawang merah 0,25 Kg 
4) Bawang putih 125 g 
5) Ke tum bar 50 g 
6) Lengkuasukuransedang 1 po tong 
7) Cabe merah 0,5 ons 
8) Garam halus 8 sdm 
9) Daun salam secukupnya 
10) Minyak goreng 250 ml 

c. Cara Membuat 
1) Ikan disiangi dan dipotong-potong menjadi 

beberapa bagian 
2) Ikan dikukus hingga masak 
3) Proses selanjutnya sama seperti pembuatan 

abon belut. 



d. Spesifikasi Produk 
Zat Gizi Nilai Gizi per 100 gr bahan 

Zat Gizi Daging Merah+Putih Daging Putih 

Karbohidrat 13,48 g -Lemak 
27,59 g 33,71 g 
Kadar Abu - 7,79 g 
Protein - 36,5 g 
Air - 5,1 % 

11. Abon Ikan Cucut 

Ikan cucut (ikan hiu) rnerupakan jenis ikan dari golongan 
ikan bertulang raw an. Cucut umumnya berwarna a bu-a bu 
dan warna punggungnya bervariasi antara abu-abu dan 
cokelat. Ikan cucut kecil berukuran sekitar satu meter dan 
ikan cucut yang besar bisa mencapai 21 meter. Ikan ini 
memiliki habitat di laut terbuka dan muara-muara sungai. 
Bagi perekonomian Indonesia, ikan cucut merupakan 
komoditas laut yang penting. 

Daging ikan cucut rnemiliki kadar lernak rendah dan 
kadar protein tinggi. Setiap 100 gr ikan cucut 
mengandung protein 20, 1 gr, lemak 0,3 gr, kalsium (Ca) 
25 mg, fosfor (P) 20 mg P, dan besi (Fe) 0,9 mg. 

Hal yang sering menjadi masalah dalam pemanfaatan 
ikan cucut adalah terdapatnya senyawa urea dalam 
daging, darah, dan organ lainnya. Kandungan urea 
dalam daging cucut dapat mencapai 2,5% yang dapat 
mempengaruhi rasa daging. Bila telah mengalami 
penurunan mu tu, sebagian urea terurai menjadi amoniak 
yang berbau pesing. 

Ikan cucut memiliki daging yang tebal dan durinya 
sedikit. Kondisi ini sangat tepat apabila ikan cucut 
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dijadikan bahan baku abon. Untuk menghindari 
pembusukan apabila produksinya melimpah, ikan cucut 
dapat dibuat produk olahan kering berupa abon. 

a. Bahan Utama 
I.kan cucut (ikan hiu) 5 kg 

b. Bahan Tambahan 
1) Bawang merah 150 g 
2) Bawang merah untuk digoreng 100 g 
3) Bawangputih 100 g 
4) Bawang puith untuk digoreng 50 g 
5) Gula pasir 200 g 
6) Gar am 100 g 
7) AsamJawa 50 g 
8) Lengkuas 25 g 
9) Daunsalam secukupnya 
10) Kela pa secukupnya 
11) Daunsereh secukupnya 
12) Minyak goreng secukupnya 

c. Cara membuat 
1) Ikan cucutdisiangi dan dicuci bersih 
2) Daging cucut dipotong-potong, lalu dikukus 

hingga masak 
3) Daging didinging, lalu dibungkus dengan kain 

balcu dan dipres agar airnya keluar. 
4) Daging yang sudah di pres dicabik-cabik hingga 

menjadi serat. 
5) Kelapa diparut, ditambah air sedikit, clan diperas 

untuk diambil santan kentalnya. 
6) Santan dimasak dan ditambah lengkuas, daun 

salam, sereh, gula, dan asam. 



d. 

7) Bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan 
sambil diaduk-aduk hingga mendidih. 

8) Daging cucut dimasukkan dan digongseng tan pa 
~inyak sampai berwarna cokelat. 

9) Abon yang sudah setengah jadi di goreng lagi 
sampai kering dan matang. 

10) Abon dipres agar minyaknya keluar 
11) Didinginkan dan diangin-anginkan. 
12) Abon dikemas dan disimpan di tempat yang 

kering dan bersih. 

Spesifikasi Produk Akhir 
Zat gizi nilai per 100 gr bahan 
1) Air 17,2 % 
2) Lemak 18,9 % 
3) Protein 18,9 % 
4) Gar am 2,0 % 
5) Rendemen 15 % ( seekor cu cut) 
6) Daya awet 50 hari (suhu kamar) 

12. Abon Daging Sapi 

Daging sapi memiliki gizi yang tinggi, terutama s.ebagai 
sumber protein hewani, setiap lOOg daging sapi 
mengandung protein 19 g, lemak 14 g, kalsium (P) 11 
mg, fosfor (P) 170 mg, besi (Fe) 2,8 mg, dan 207 kalori. 

Kriteria daging sapi yang bail< untuk dibuat abon 
adalah yang tidak liat, tidak banyak mengandung lemak, 
dan tidak mengandung serabut jaringan. Oleh karena 
itu, bagian top side, rump, silver side, chuck, dan blade 
sangat cocok untuk membuat abon. Abon daging sapi 
sudah dikenal luas oleh masyarakat. 
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a. Bahan Utama 
Daging sapi sebanyak 3 kg. 

b. Bahan Tambahan 
1) Kela pa ukuran sedang 7 butir 

Untuk diambil santannya 
2) Air sebanyak 2.700 ml 
3) Minyak goreng 200 ml 
4) Gulamerah 60 g 
5) Ke tum bar 15 g 
6) Jin ten 20 g 
7) Bawang putih 60 g 
8) Bawang merah 40 g 
9) Bawang merah untuk digoreng 1 Ons 
10) Garamhalus 4 sdm 
11) Lengkuas ukuran sedang 1 potong 
12) Daunsalam secukupnya 

c. Cara membuat 
1) Daging dibersihkan dari lemak dan jaringan. 
2) Daging dipotong Iebih kecil dan direbus hingga 

empuk. 
3) Setelah itu, daging diparut hingga serat-seratnya 

terpisah. 
4) Daging dimasak dengan santan dan bumbu-

bumbu sampai keluar minyaknya dan warna 
menjadi cokelat. 

5) Abon daging sapi dipres, didinginkan dan 
dikemas. 

13. Pengemasan 

Pengemasan makanan bertujuan mempertahankan 
kualitas, menghindari kerusakan selama penyimpanan, 



memudahkan transportasi, dan memudahkan 
penanganan selanjutnya. Disamping itu, pengemasan 
makanan dapat mencegah penguapan air, masuknya gas 
oksigen, melindungi makanan terhadap debu dan 
kotoran lain, mencegah tetjadinya penurunan berat, dan 
melindungi produk dari kontanimasi serangga dan 
mikroba. 

Kondisi kemasan harus tertutup rapat agar abon 
tidak mudah teroksidasi yang dapat mengakibatkan 
ketengikan. Bahan kemasan harus tidak tembus air 
karena mengingat abon merupakan produk kering. 

Bahan yang paling sering digunakan untuk 
mengemas abon adalah plastik. Ada dua jenis plastik 
yang populer digunakan untuk pengemasan abon, 
yaitu plastik polietilen (PE) dan plastik polieporpilene 
(PP). Kedua jenis plastik ini selain harganya cukup 
murah, mudah ditemukan di pasaran dan memiliki 
sifat u1num yang hampir sama. Plastik polietilen tahan 
asam, basah, lemak, minyak dan pelarut organik. 
Plastik plietilen tidak menunjukkan perubahan 
pada suhu maksimum 93° C - 121° C dan suhu 
minin1um -46° C - -57° C. tetapi plastik polietilen 
memiliki permeabilitas yang cukup tinggi terhadap 
gas-gas organik sehingga masih dapat teroksidasi 
apabila disimpan dalam jangka waktu yang terlalu 
lama. Kemasan lain yang dapat digunakan adalah alu
minium foil dan kaleng yang sudah dilapisi timah, 
tetapi harga kemasan ini cukup mahal. 

Kemasan plastik ditutup rapat dengan 
menggunakan peralatan khusus a tau dibakar sedikit 
agar merekat. Abon yang hanya untuk mengkonsumsi 
sendiri (bukan untuk dijual), dapat disimpan di dalam 
staples. 
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Sketna Pembuatan Abon 

Bah an 

i 
Disian!, dicuci 

Dicabik-cabik 

i 
Diberi bumbu + santan 

i 
Digoreng 

i 
Ditiriskan / dipres 

i 
Diangin-anginkan dan dlipisah-pisahkan seratnya 

\V' 

Dikemas 

14.Standar Mutu 

Abon sebagai salah satu produk industri pangan, 
memiliki standar mutu yang telah ditetapkan oleh 
Departemen Perindustrian. Penetapan standar mutu 
merupakan acuan bahwa produk tersebut memiliki 
kualitas yang baik dan aman bagi kesehatan. 

Para produsen abon hendaknya membuat produk 
yang memenuhi Standar Industri Indonesia (SII) agar 
pemasarannya mudah karena ada jaminan kualitas 
bagi konsumen. Abon yang berkualitas baik dapat 
tahan disimpan selama enam bulan. 



Tabel 1. Syarat Mutu Abon*) 

Komponen Nilai 

Bentuk, aroma, wama, dan rasa khas 
Kadar air 7% (ma ks) 
Kadar abu 7% (ma ks) 
Kadar abu tidak larut dalam asam 0,1 % (ma ks) 

Kadar lemak ~% (ma ks) 
Kadar protein 15 % (ma ks) 
Kadar serat kasar 1% (ma ks) 
Kadar gula ~0% 

(ma ks) 
Kadar cemaran logam (Cu, Pb, Hg, Zn, As). tidakada 
Jumlah bakteri ~000 koloni/ g (maks) 
Bakteri bentuk (coliform) -
Ka pang -

''') Sumber. Sil 0368- 85. Departemen Perindustrian (1985) 

Abon harus dikemas dalam wadah tertutup rapat 
dan tidak dipengaruhi a tau mempengaruhi isi; aman 
selama penyimpanan dan pengangkutan. Pada 
kemasan dicantumkan nama produk, berat bersih, 
nama dan alamat perusahaan, serta ketentuan
ketentuan lain yang berlaku. 

B. BUDIDAYAJAMUR 

Pemilihan lokasi merupakan syarat awal dalam melakukan 
budi day a jamur. Berbagai Syarat yang diperlukan sebagai 
berikut: 

1. Pemilihan Lokasi 
a. Lokasi perlu dipilih sesuai dengan syarat tumbuh 

jamur. Syarat tumbuh yang utama adalah suhu. Oleh 
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karenanya, lokasi disesuaikan dengan suhu 
lingkungan. Oleh karenanya, lokasi disesuaikan 
dengan suhu lingkungan. Jamur merang yang 
membutuhkan suhu 30-35° C sesuai dibudidayakan 
di dataran rendah. Adapun jamur kucing 
memerlukan suhu 16°C sehingga cocok dibudayakan 
di daratan ti.nggi. Apabila kondisi lokasi sesuai dengan 
syarat tumbuh jamur berarti dapat menekan biaya 
yang dibutuhkan guna menciptakan lingkungan yang 
sesuai. 

b. Lokasi harus cukup bersih, jauh dari pabrik atau 
pembuangan limbah berbahaya. Hal ini bertujuan 
untulc menghindari jamur dari hama, penyakit, dan 
kontaminasi senyawa yang berbahaya. Jamur 
mempunyai kemampuan menyerang logam berat 
mesk.ipun konsentrasinya kecil. 

c. Untulc menghemat biaya produksi, sebaiknya tempat 
budi daya dekat dengan sumber bahan baku~ 

d. Lokasi harus dekat dengan sumber dengan air. 
Sumber air harus tersedia dalam keadaan cukup, dan 
tidak tercemar. Hal ini penting karena air merupakan 
kebutuhan yang sangat penting terutama pada saat 
proses pembuatan media dan masa pembentukan 
tubuhbuah. 

e. Usaha budi daya dalam skala besar membutuhkan 
listrik untuk menggerakkan mesin-mesin produksi, 
memompa air, membantu dalam sirkulasi udara, dan 
menerangi ruangan. Oleh karenanya, disarankan agar 
lokasi yang dipilih mudah dalam mendapatkan 
instalasi listrik. 



2. Rumah Jamur 

Tern pat untuk 1nembudidayakan jamur atau yang un1urn 
disebut run1ah ada dua macam, yaitu rumah jamur skala 
industri besar dan run1ah jamur sederhana. Rwnah jan1ur 
skala induslri besar berbentuk seperti bangunan pabrik. 
Rumah jamur ini tidak dibahas di sini karena 
pembangunan ru1nah ini n1ernbutuhkan investasi yang 
linggi. Adapun run1ah jamur sederhana berbentuk 
kun1bung. Invenstasi rumah kumbung ini lebih kecil 
sehingga cocok digunakan untuk budi daya jan1ur skala 
kecil a tau industri menengah. 

Selain investasinya kecil. pemeliharaan rumah jan1ur 
bentuk kumbung n1en1iliki manfaat yang lain. Manfaat 
tersebut antara lain: 
a. Melindungi jamur dari kondisi lingkungan luar yang 

kurang mendukung, misalnya anginyang terlan1pau 
kencang. 

b. Memudahkan pengelola iklim mikro di dalam 
kumbung. 

c. Menghen1at lahan karena dapat disusun dengan 
menggunakanrak,dan 

d. Saat budi daya tidak tergantung pada musim. 

Budi daya jamur merang maupun jamur kancing 
biasanya menggunakan rumah jamur (kumbung) sistem 
semi pem1anen. Sistim semi permanen di sini maksudnya 
bahan rumah yang digunakan dari bahan yang 
sederhana sehingga akan mudah dipindahkan clan daya 
tahannya tidak begitu lama. 

Adapun bagian-bagian rumah kumbung tersebut 
sebagai berikut: 
a. Dindingnya terbuat dari bilik bambu yang dilapisi 

plastik. 
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b. Permukaan lantai sebaiknya disemen untuk 
memudahkan dalam merawat kebersihan kurnbung. 
Apabila tidak disemen, tanah sebaiknya dilapisi 
dengan pa sir dan ka pur. 

c. Dalam budi daya jamur merang, sterilisasi 
dilaksanakan dalam rumah jam ur maka di dalam 
rurnah jamur dilengkapi dengan pipa yang diberi 
lubang-lubang kecil. Jarak antara lubang sekitar 20 
cm. Kegunaan dari pipa tersebut adalah untuk 
mengalihkan uap air panas pada saat proses 
sterilisasi. 

d. Atap bangunan dapat terbuat dari rumbia yang 
dilapisi pada bagian dalamnya. 

e. Untuk mengatur sirkulasi udara kumbung dilengkapi 
dengan jendela. 

Jika dibandingkan dengan budi daya jamur merang, 
budi daya jamur kancing biasanya dilaksanakan dalam 
skala yang lebih besar sehingga investasi yang diperlukan 
juga lebih besar. Di luar negeri, pembuatan rumah jamur 
kancing dibuat permanen layaknya seperti pabrik dan 
dilengkapi dengan mesin-mesin yang lebih memudahkan 
ketja manusia. Di Indonesia, rumah jamur kancing masih 
beru pa rumah kumbung dengan dinding dari plastik dan 
dilengkapi dengan jendela. Apabila proses sterilisasi tidak 
dilakukan dalam rum.ah jamur, maka harus disediakan 
satu ruangan khusus untuk sterilisasi. 

Ukuran rumah jamur untuk jamur kancingjuga lebih 
besar bila dibandingkan dengan jamur merang. Ukuran 
rumah kumbung untuk jamur merang dengan panjang 
6-8 m, lebar 5,5-6 m, dan tinggi 3-4 m. Adapun ukuran 
kumbung untuk jamur kancing yaitu panjang 12 m, lebar 
18 m, dan tinggi 3,6 m. 



Selain rumah jamur, dalam budi daya jamur harus 
dilengkapi dengan ruangan untuk menyinipan bahan 
baku, ruangan untuk menyiapkan media, dan ruangan 
pasca panen. Ruangan ini dapatdibuatseperti kumbung 
juga atau berbentuk bangunan (gudang). 

3. Peralatan Yang Dibutuhkan 

Kebutuhan peralatan biasanya disesuaikan dengan 
besarnya skala usaha. Ada pun skala usaha jamur dapat 
dibagi menjadi tiga yaitu: 
Skala kecil hanya menggunakansatu kumbung (6x8 m 2) 

dengan kapasitas produksi (total produksi 200-250 kg. 
Skala menengah/ sedang menggunakan 2-5 kumbung 
dengan kapasitas produksi 400-1250 kg. 
Skala besar menggunakan lebih dari 5 kumbung dengan 
kapasitas lebih dari 1250 kg. 
Budi daya jamur kompos dalam skala kecil dan 
menengah memerlukan peralatan seperti: 
a. Sekop, sekop garpu, terpal plastik, dan parang untuk 

menyiapkan media; 
b. Drum sebagai tempat air dan bahan bakar untuk 

sterilisasi; 
c. Sprayer untuk pengabutan dalam pemeliharaan; dan 
d. Keranjang dan pisau untuk membersihkan jamur saat 

pasca panen. 

Peralatan yang digunakan untuk budi daya jamur 
kompos skala besar (biasanya jamur kancing) berupa 
mesin-mesin misalnya untuk mengangkut bahan, 
memotong jerami, pada proses sterilisasi menggunakan 
boiler, dan menggunakan lori untuk memudahkan 
pengangkutan pasca panen. 
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4. Pembuatan Bibit 

Pembuatan bibit biasanya dilakukan oleh staf 
laboratorium perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau 
industri jamur dalam skala besar. Hal ini disebabkan 
pembuatan bibit memerlukan investasi yang cukup besar 
dan keahlian yang khusus. Pembuatan bibit jamur 
merang dan jamur kancing pada prinsipnya hampir 
sama. Pembuatan bibit ada dua metode yaitu metode 
kultur spora dan metode kultur jaringan. 

Metode kultur spora adalah pembuatan bibit jamur 
dengan mengisolasi a tau menumbuhkan spora. Dengan 
metode ini akan dihasilkan bibityang sangat bervariasi 
dan tingkat keberhasilan yang bervariasi dan tingkat 
keberhasilan yang kecil. Hasil ini akan menguntungkan 
bila kita melakukan penelitian karena ada kemungkinan 
untuk mendapatkan strain baru (tetapi ditemukannya 
strain baru harus melalui uji seleksi dahulu). Namun, dari 
segi bisnis, hal ini kurang menguntungkan karena 
kualitas bibit (produksi) akan sangat bervariasi. 

Metode kultur jaringan merupakan pembuatan bibit 
jamur dengan cara mengisolasi sebagian jaringan tubuh 
jamur. Dengan metode ini akan dihasilkan bibit yang 
seragam dan tingkat keberhasilannya lebih besar. Oleh 
karenanya, metode ini lebih dipilih bila akan usaha budi 
daya jamur. Namun, investasi awal (peralatan) untuk 
melakukan metode ini sangat besar. 

Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai 
metode kultur jaringan. Pembuatan bi bit dengan metode 
kultur jaringan biasanya dilakukan dalam laboratorium 
karena penatalaksanaannya dilakukan dalam keadaan 
steril. Peralatan yang dibutuhkan di dalam laboratorium 
untuk pembuatan bibitsebagai berikut: 



a. Laminar flow (kotak inokulasi) digunakan untuk 
proses penuangan media dan proses inokulasi. Di 
dalam laminar flow dilengkapi dengan lampu ultra 
violet yang berfungsi untuk mensterilkan ruangan 
dalam laminar flow. 

b. Autoklaf digunakan untuk mensterilkan alat-alat 
yang digunakan dalam. proses inokulasi. 

c. Almari digunakan untuk menyimpan bahan dan 
peralatan yang digunakan dalam pembuatan bibit. 

d. Inkubator (alatyang suhu di dalamnya dapatdiatur) 
digunakan untuk menumbuhkan bibit 

e. Labu Erlenmeyer digunakan untuk mencampuri 
bah an. 

f. Ta bung reaksi dan cawan petri yang telah d.iberi bibit 
g. Lampu Bunsen digunakan untuk mengurangi 

kontaminasi dari luar pada saat proses inokulasi. 
h. Pinset dan skapel digunakan untuk memotong 

jaringan jamur yang akan diinokulasikan. 

Pembuatan bibit kultur jaringan ada tiga tahap, yaitu 
bibit kultur murni pada PDA, bibit induk pada biji-bijian, 
dan bi bit siap semai. 

5. Bibit Kultur Murni Pada PDA 

Untuk menun1buh biakan digunakan bahan potato dex
tro agar (PDA). PDAyang sudah jadi dapatdibeli di toko 
bahan kimia. PDA juga dapat dibuat sendiri dengan 
bahan sebagai berikut: 
a. Kentang 
b. Dekstrosa 
c. Agar-agar 
d. Air aquades 

200 
20 
20 

1000 

g 
g 
g 
ml 
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Cara membuatPDA sebagai berikut: 
a. Kentang dicuci, dikupas, dan dipotong kecil-kecil 

setebal 1 cm. Kemudian, kentang direbus dengan 
menggunakan air aquades. Bila air rebusan tinggal 
setengahnya, potongan kentang diambil. 

b. Air rebusan ken tang di tam bah dengan dekstrosa dan 
agar-agar. Campuran bahan terse but dire bus hingga 
mendidih. 

c. Setelah mendidih, campuran bahan dituang pada 
tabung reaksi atau cawan petri. 

d. Tabung reaksi atau cawan petri disterilisasi dengan 
menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 
121° C dan tekanan 1 atm. 

e. Setelah disterilisasi, ta.bung reaksi diletakkan miring 
dan didinginkan. 

Setelah PD A din gin, dilanjutkan dengan proses inokulasi. 
Proses inokulasi dilakukan di dalam laminar flow. 
Sebelum digunakan, lampu UV di dalam laminar flow 
dihidupkan terlebih dahulu selama satu jam untuk 
mematikan mikroorganisme, yang kemudian dimatikan. 
Setengah jam setelah lampu UV dimatikan, laminar flow 
baru dapatdigunakan. Hal ini bertujuan agar efek lampu 
UV tidak mengenai manusia. Semua peralatan yang 
digunakan dalam proses inokulasi perlu disterilisasi 
terlebih dahulu dengan menggunakan autoklaf. 

Jaringan jamur yang akan diinokulasikan diambil dari 
tubuh buah jamur yang berukuran cukup besar dan tidak 
terserang hama dan penyakit. Jamur terse but disiapkan 
secara aseptik yaitu dibersihkan dengan alcohol. 
Kemudian, jamur dibelah dengan menggunakan skapel 
dan diambil jaringan pada bagian tengah tubuh buah. 
Jaringan tersebutdiletakkan pada PDAyang telah dingin. 



· Media PDA yang telah diinokulasikan disimpan pada 
incubator pada suhu 28° C. Setelah lima hari dari proses 
inokulasi, di sekitar jaringan akan menunjukkan adanya 
pertun1buhan hifa yaitu benang-benang putih. Hifa ini 
akan berkembang dan menyebar ke seluruh permukaan 
PDA. Bibit kultur murni dapat disimpan pada suhu 5-
100 C, tetapi bila akan digunakan, perlu dikondisikan 
terlebih dahulu pada suhu kamar sehingga sifat 
pertumbuhannya akan aktif kembali. 

Bibit kultur murni yang baik dicirikan dengan 
pertumbuhan miselium yang menyebar merata, tidak 
terkontaminasi mikroorganisme lain bila terkontaminasi 
cendawan akan tampak warna abu kehijauan dan bila 
terkena bakteri akan tampak cairan berlendir. 

6. Bibit Induk Pada Biji-Bijian 

Setelah seluruh permukaan PDA ditumbuhi hifa, tahap 
berikutnya yaitu pembuatan bibit pada biji-bijian. Bahan 
media yang digunakan yaitu biji-bijian shorgum atau 
jewawut 500 g, bekatul 50 g, dan air. Adapun 
pembuatan media terse but sebagai berikut: 
a. Biji-bijian dicuci dan direndam selama 24 jam. Biji 

yang tidak bemas (mengapung pada permukaan air) 
sebaiknya dibuang. 

b. Biji-bijian tersebut direbus sampai agak mekar. 
Selanjutnya, ditiriskan dan dicampur dengan bekatul 
dan kapur secara merata. Diusahakan kadar airnya 
sekitar 45% (media basah, tetapi bila diangkat tidak 
meneteskan air). 

c. Bahan campuran di1nasukkan dalam botol dan 
disterilisasi dengan autoklaf selama 30 men.it pada 
suhu 121° C dengan tekanan 1 atm. 
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Setelah dingin, media biji-bijian tersebutdiinokulasi 
dengan bibit dari PDA dengan cara n1engambil kira-kira 
1 x 1 cm media PDA yang telah ditumbuhi hifa dan 
diletakkan di pern1ukaan media biji-bijian. Setelah itu, 
botol ini diletakkan dalam incubator pada suhu 28° C. 
Nantinya, dalam botol biji-bijian akan run1buh hifa (bibit). 
Apabila tidak ada kontaminasi, berarti bibit induk 
turnbuh dengan baik. 

7. Bibit Siap Semai 

Biasanya bibit yang dijual ke petani adalah bibit siap 
semai. Bi bit ini berasal dari bi bit ind uk yang 
diinokulasikan ke media jerami yang telah dikomposkan. 
Bahan medianya berupa jerami 5000 g, kapas 100 g, dan 
kapur 50 g. Cara pembuatannya sebagai berikut: 
a. Kapas direndam dalam air selama satu hari. 
b. Jerami dipotong-potong sekitar 10 cm, lalu dicuci dan 

ditiriskan. 
c. Jerami dicampur dengan bahan Iain (bekatul, kapas, 

dan kapur) secara merata dan kemudian 
dikomposkan selama 10 hari. 

d. Dalam proses pengomposan, perlu dilakukan 
beberapa kali pembalikan supaya proses 
pengomposan dapat merata. 

e. Media yang sudah dikomposkan dimasukkan dalam 
kantong plastik dan disterilisasikan dalam autoklaf 
selama 1 jam pada suhu 121° C dan tekanan 1 atm. 

Setelah steril dan dingin, media terse but diinokulasi 
dengan bibit induk dari media biji-bijian. Caranya dengan 
mengambil satu sendok teh media biji-bijian yang telah 
diturnbuhi hifa dan diletakkan di atas permukaan bibit 



siap semai. Setelah miselium tum bull merata pada jerarni 
dan tidak ada kontaminasi maka bibitsiap semai ini dapat 
digunakan. 

Penyiapan media biji-bijian t--------:• 

Penyiapan media bibit 
siapsemai 

..... 

Penyiapan media PDA 

Inokulasi 

+ 
Inkulasi 

.. 
lnokulasi bibit dari PDA ke 

media biji-bijian .. 
Inkulasi 

... 
Inokulasi bibit dari biji-bijian 

ke bibit siap semai 

+ 
Inkubasi 
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Taha pan budi daya jarnur merang mencakup pembuatan 
kompos, sterilisasi, penanaman bibit, pertumbuhan 
tubuh buah, dan pemanenan. 

a. Pembuatan Kompos 

Telah dijelaskan di muka bahwa jamur merang dapat 
tumbuh dengan baik di media yang telah 
dikomposkan. Pengomposan dilakukan dengan 
tujuan untuk mengaktifkan mikroflora termofilik, 
misalnya bakteri dan fungsi yang akan merombak 
selulosa, hemiselulosa, serta lignin sehingga lebih 
mudah dicerna oleh jamur. Selama proses 
pengomposan akan timbul panas yang dapat 
mema tikan organisme pesaing yang merugikan bagi 
pertumbuhan jamur. 

Sebagai bahan baku tempat (media) tumbuhnya 
jamur merang yaitu jerami. Bahan baku ini dapat 
dipadukan dengan limbah pertanian yang tersedia 
di sekitar lokasi budi daya, misalnya kapas bekas dari 
pertanian yang tersedia di sekitar lokasi budi daya, 
misalnya kapas bekas dari pemintalan benang, am pas 
aren, ampas tebu, kardus bekas, atau eceng gondok 
yang telah dikeringkan. Bahan tambahan lain yang 
lain yang diperlukan yaitu bekatul sebagai sumber 
karbohidrat, kapur untuk menetralkan media, dan 
kotoran ayam dapat ditambahkan untuk 
meningkatkan kadar nitrogen dalam media. Ada pun 
secara lengkap komposisi media untuk budi daya 
merang dengan total prod uksi 450 kg se bagai 
berikut: 



1) J era mi kering 2 ton 
2) Bekatul 400 kg 
3) Kapur 300 kg 
4) Kapas bekas pemintalan 300 kg 
5) Urea 2 kg 
6) Kotoran ayam 100 kg 

Pembuatan kompos dapat dilakukan didalam 
ruangan atau di ruangan yang beratap, walaupun 
tidak berdinding. Permukaan bawah tempat 
pengomposan sebaiknya disemen atau dilapisi 
plastik/ terpal. Dalam pembuatan kompos, bahan
baha n di atas dibagi dua, yaitu satu bagian 
dikomposkan tersendiri (media utama saja) dan satu 
bagian lagi diberi media tambahan, lalu dikomposkan 
(media utama + media tambahan). Setelah kedua 
kom pos terse but selesai, ked ua mac am kom pos 
tersebut dicampur secara merata. Adapun langkah
Iangkah pembuatan media kompos (media utama) 
sebagai berikut: 
1) Jerami yang kuning dipotong sekitar 10 cm. 
2) Jerami dicuci dengan air mengalir selama satu 

jam, kemudian ditiriskan. 
3) Bekatul, kapur, kotoranayam, dan urea dicampur 

hingga merata. 
4) Potongan jerami disusun setebal 10 cm dan di 

atasnya ditaburi campuran bekatul, kapur, 
kotoran ayam, dan urea. 

5) Di atas lapisan no. 4) diberi lapisan yang san1a, 
yaitu potongan jeranti setebal 10 cm, lalu ditaburi 
campuran bekatul, kapur, kotoran ayam, dan 
urea. Lapisan ini dibuat terus hingga ketinggian 
1,5 m. ketinggian jerami akan berpengaruh pada 
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panas yang dihasilkan. Dengan ketinggian 
tersebut, suhu yang dihasilkan akan semakin 
tinggi sehingga pengom posan akan berjalan 
sempuma. 

6) Susunan lapisan setinggi 1,5 m ditutup dengan 
plastik untuk mengaktifkan mikroorganisme 
yang membantu proses pengomposan. 

7) Pada hari keempat dan kedelapan 
pengomposan, media dibalik. Pembalikan me
dia bertujuan supaya proses fermentasi dapat 
merata. 

8) Pengomposan selesai pada hari kesepuluh. 

Media tambahan seperti kapas atau am pas aren 
sebaiknya dikomposkan tersendiri, tetapi dalam 
waktu yang bersamaan Tujuan pembenan media 
tambahan ini untuk meningkatkan hasil produksi 
sekaligus untuk memanfaatkan limbah yang ada di 
sekitar lokasi. 

Pengomposan media utarna +media tambahan 
tidak berbeda dengan pengomposan hanya media 
utama saja. Perbedaannya hanya pada lapisan jerami 
(di atasnya) diberi kapas atau ampas aren. Dengan 
demikian, susunannya menjadi jerami, dia tasnya 
diberi kapas atau ampas aren, kemudian campuran 
dari bekatul, kapur, urea, dan kotoran ayam, Begitu 
seterusnya disusun secara berselang-seling hingga 1,5 
m. Lalu, ditutup dengan plastik/ terpal. 

Jerami yang telah menjadi kompos umumnya 
dicirikan dengan. 
1) Tidak berbau amoniak, 
2) Warna kompos cokelat sampai hitam, 
3) Teksturnya lunak, 



4) Kadar airnya 65% yang diukur dengan cara 
memijitnya, bila terasa basah tetapi tidak 
menetes, berarti kadar airnya telah sesuai. 

5) pH kompos 7 - 7,5. 

b. Sterilisasi 

Media yang telah dikomposkan kemudian disusun 
dalam rak setebal 20 cm, proses selanjutnya adalah 
sterilisasi, Tujuan dari proses sterilisasi ini adalah 
mematikan pertumbuhan mikroorganisme yang 
merugikan pertumbuhan jamur dan menghilangkan 
bau amoniak. 

Proses sterilisasi dengan cara mengalirkan uap 
air panas selama 8 jam dengan suhu 70 ke dalam 
kumbung yang sudah diisi media pada saat proses 
sterilisasi berlangsung sebaiknya seluruh celah pada 
kumbung ditutup rapat. 

c. Penanaman Bibit 

Setelah proses sterilisasi selesai, suhu kumbung 
dibiarkan turun sampai suhu 30° C. Pada suhu 
tersebut , segera dilakukan penanaman bibit. 
Penanaman bibit dilakukan pada suhu 30°C 
bertujuan mencegah tumbuhnya jamur kontaminan 
karena media sudah didominasi terlebih dahulu oleh 
jamur yang kita tanam. 

Penanaman bibit dilakukan dengan cara 
menebarkan bibit siap semai ke permukaan dan 
lapisan tengah media. Bibit sebanyak 300 g dapat 
dipergukan untuk luasan satu meter persegi. jumlah 
bibit yang diberikan tidak berpengaruh pada hasil, 
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tetapi berpengaruh pada penekanan tubulmya jamur 
atau cendawan kontaminan. 

Selain dengan kepadatan bibit, pertumbuhan 
cendawan kontaminan dapat dicegah dengan 
sterilnya peralatan maupun tangan pekerja 
(penanam). Agar steril, peratan dapat dibersikan 
dengan alkohol. 

d. Penumbuhan Tubuh Buah 

Setelah penanaman bibit, tahap berikutnya adalah 
masa inkubasi yaitu masa pertumbuhan miselium. 
Pada saatmasa inkubasi, pintu dan jendela kumbung 
ditutup rapat karena oksigen yang dibutuhkan hanya 
sedikit sekali. Dengan kondisi yang tertutup terse but, 
suhu ruangan yang dipertahankan pada kisaran 
30-35°C. 

Pengontrol suhu dan pemeriksaan adanya 
kontaminan harus selalu dilakukan. Apabila terjadi 
kontaminasi, media yang di rumbuhi cendawan a tau 
jamur lain harus segera di buang. 

Pada hari keempat dari pemberian bibit, masuk 
masa generatif yaitu perrumbuhan calon tumbuh 
buah. Pada fase ini jendela dibuka supaya cahaya 
matahari dan sirkulasi udara dapat berjalan bail<. Hal 
ini dilakukan untuk memacu terbentuknya tubuh 
buah. Untuk terbentuknya tubuh buah diperlukan 
kadar karbon dioksida kurang dari 0.08-0.05 % . 

Kelembagaan yang dibutuhkan pada saat 
penumbuhan tubuh buah 80-90%. Kelembapan ini 
dapat diukur dengan melihat tingkat kebasaham me
dia. Media tidak boleh kering, tetapi juga tidak terlalu 



basah. Kadar air media yang cukup ditanda dengan 
tidak meneteskan air bila media dipijit. 

e. Pemanenan 

Apabila kondisi media maupun lingkungan cukup 
baik, jamur dapat dipanen pada hari ke-10 hingga 
hari ke-14 dari pemberian bibit. Jamur merang yang 
dipanen adalah jamur dalam stadium kancing. Jamur 
merang yang payungnya sudah mekar tidak diminati 
oleh konsumen. oleh karenanya, diusahakan waktu 
panen tidak terlambat. 

Pemetikan (panen) jamur hams hati-hati supaya 
tidak merusak miselium maupun calon tumbuh buah 
yang lain. Panen dilakukan pada pagi dan sore ini 
selama tiga hari berhlrut-hlrut. Setelah satu minggu 
kemudian, baru dapat dilakukan panen lagi. Dalam 
dua priode, hasil panen yang diperoleh sekitar 25-
40% dari total produksi, total pemanenan berlangsung 
selama satu bulan. 

Rata- rata produksi satu kumbung berukuran 6 
m x 8 m sekitar 200-250 kg. Banyak sedikitnya hasil 
panen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 
kualitas dari bibit termasuk di dalamnya sifat genetik 
bibit yang digunakan, kualitas media, proses 
sterilisasi, dan kondisi lingkungan. 

Hasil panen umumnya sangat bervariasi dalam 
kualitasnya. Jamur merang yang dikatakan baik bila 
rnasih dalam standia kancing, berdiameter sekitar 3-
5 cm, berwarna putih-cokelat muda, dan bentuknya 
tidak rusak karena terserang mikroorganisme, Jamur 
dengan mu tu yang baik ini dapat dipasarkan di pasar 
swalayan, tetapi sebelumnya bagian bawah yang 
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kotor diiris dengan pisau agar bersih dan kemudian 
dikemas dalam plastik. AdapunJamuryang kurang 
berkualitas dapat dipasarkan pasar tradisional. 

Jamur hasil panen ini sebaiknya segera 
dipasarkan karena daya tahannya tidak lama. Pada 
suhu kamar. Jamur merang hanya bertahan 1-2 hari. 
Sedangkan bila disimpan dalam lemari pendingin 
dapat 3-4 hari. 

9. Bueti Daya Jamur Kancing (Champignon) 
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Langkah-langkah a tau tahapan dalam budi daya jamur 
kancing tidak berbeda dengan jamur merang, hanya 
perlakuan dalam setiap tahapan tersebut berbeda. Secara 
lengkap budi daya Jamur kancing sebagai berikut. 

a. Pembuatan Kompos 

Pembuatan kompos sebaiknya dilakukan dalam 
ruangan yang bersih. Bahan-bahan yang digunakan 
dalam budi daya jamur kancing hampir sama dengan 
jamur merang, yaitu jerami sebagai bahan baku 
utama. Karena dalam pertumbuhannya jamur 
kancing memerlukan 1,98% N, 0,62% P, dan 1,5%K, 
sedangkan jerami hanya mengandung kurang dari 
1 % N maka diperlukan tambahan suplai nitrogen dari 
kotoran unggas, kotoran kuda, atau urea. Adapnn 
kebutuhan terhadap P dan K telah tercukupi dalam 
jerami tersebut. Dalam komposisi media dapat 
meningkatkan kemampuan mengikat air. 

Ada beberapa contoh media dengan komposisi 
yang berbeda. Media-media ini hanya merupakan 
variasi saja sehingga semuanya memberikan dampak 



yang sama terhadap perkembangan jamur. Media 
terse but antara lain sebagai berikut: 

1). Media A 
Media A mempunyai komposisi sebagai berikut 
- J era mi 6 ton 
- Berikut 180 kg 
- Kapur 150 kg 
- ZA 60 kg 
- Urea 50 kg 

Car_a pernbuatan atau pengomposan media A 
sebagai berikut 
- Jerami dipotong-potong, lalu dicuci dan 

ditiriskan. Waktu penirisan jangan terlalu 
lama, diusahakan hingga kelembapan jerami 
sekitar 65% (masih basah, tetapi tidak 
menetes). 
Jerami disusun setinggi 10 cm, lalu di atasnya 
di atasnya diberikan dengan cam puran kapur 
dan bekatul. Lapisan ini dibuat berselang
seling hingga setinggi 1, 5 m, kemudian ditutup 
rapat dengan plastik/ terpal. 
Pada hari kedua, kompos dibalik dan ditambah 
urea. 

- Pada hari keenam, dilakukan pembalikan lagi 
dengan penambahan ZA. 

- Pada hari ke-12 dan ke-14, kompos dibalik saja. 
- Pengeposan dikerjakan selama 17 hari. 

Kompos yang telah jadi atau yang baik dicirikan 
dengan warnanya yang gelap, tidak berbau 
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amoniak, strukturnya remah, dan mempunyai 
pH7. 

2) Media B 
Komposisi media B sebagai beri.kut 
- Jerami 6 ton 

Beka tul 180 kg 
Kotoran ayam 600 kg 
Urea 50 kg 
ZA 60 kg 
TSP70kg 

Cara pembuatan atau pengomposan media B 
sebagai berikut 
- Jerami dipotong-potong, lalu dicuci pada air 

mengalir dan ditiriskan. 
Jerami kemudian disusun setelah 10 cm, lalu 
di atasnya diberikan campuran bekatul dan 
kotoran ayam. Lapisan 1,5 m. Setelah itu, 
ditutup ta pat dengan plastik/ terpal. 
Pada hari ke-2, tumpukan kompos dibalik dan 
di tam bah ZA. 

- Pada hari ke-7, tumpukan kompos dibalik dan 
diberi tambahan urea dan STB. 

- Pada hari ke-9, dan ke-12, dilakukan 
pembalikan kosong atau tampa ditambah 
bahan lain. 

- Media menjadi kom pos setelah 17 hari dengan 
ciri-ciri sama dengan kompos media A. 

3) Media C 
Korn posisi media C tidak jauh berbeda dengan 
komposisi media Adan media B, lebih jelasnya 



komposisinya sebagai berikut 
- J erami 6 ton 
- Kotoran kuda 500 kg 
- Bekatul 180 kg 
- Urea 50 kg 
- Kapur 25 kg 
Pembuatan media C juga tidak jauh berbeda 
dengan pernbuat:an media yang lain. Jerami yang 
sudah dipotong dan dicuci, lalu disusun 
bergantian dengan campuran kapur dan kotoran 
kuda. Pada hari kedua, media dibalik dan 
ditambah urea. Pada hari keempat, media dibalik 
dan ditambah bekatul. Pada hari ke 9 dan ke-12, 
dilakukan pembalikan saja. 

b. Sterilisasi 

Setelah pemgeposan, media disusun dalam wadah 
setebal 15-20 cm. Proses berikutnya adalah sterilisasi 
n1edia. Sterilisasi dilakukan dengan mengalirkan uap 
air panas selama 10 jam dengan suhu puncak 65-70° 
C.Setelah itu, suhu dipertahankan pada 50°C selama 
50 jam. 

Apabila budi daya jamur kancing dilakukan 
dalam skala besar, sterilisasi media dilakukan dengan 
sistem tumn1el yaitu sterilisasi dalam ruangan khusus. 

c. Penaman bibit 

Setelah proses sterilisasi, media diberi bibit. Bibit 
ditaburkan di bagian tengah dan atas media. Rumah 
jamur kemudian ditutup rapat, suhu ruangan diatur 
pada kisaran 22-25° C, kelembapan antara 80-85% 
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dan C02 yang ideal sekitar 4 % . Kondisi lingkungan 
tersebut tidak menjadi masalah bila tempat budi 
dayanya di dataran tinggi. Namun, bila 
kelembapannya berkurang dapat dilakukan 
penyiraman lantai kumbung. Sirkulasi udara dari 
luar, artinya untuk pengatur sirkulasi ini diperlukan 
kipas angin. 

Dua minggu dari pemberian bibit, di permukaan 
media akan terliha t miselium yang tumbuh. Proses 
selanjutnya adalah casing yaitu proses pelapisan 
tanah setebal 2,5-Scm di atas kompos yang telah 
ditumbuhi n1iselium. Fungsi dilakukan casing antara 
lain: 
1) Membantu menegakkan berdirinya jamur. 
2) Menstimulasi pembentukan rubuh buah karena 

setelah pelapisan tanah akan terbentuk 
ntikroklimatyanglengkap. 

3) Mencegah serangan hama dan penyakit, 
4) Mengurangi kerusakan kompos dan miselium, 

dan 
5) Membantu dalam penyimpanan air sehingga 

dapat mencegah kompos menjadi kering. 

Agar hljuan casing tercapai, tanah yang digunakan 
harus memenuhi syarat seperti berikut: 
1) Berpori sehingga mempunyai kapasilitas untuk 

memegang arr, 
2) pH tanah 6,2-8, serta 
3) Bebas dari hama dan penyakit. 

Tanah jenis gambut merupakan tanah yang 
memenuhi kriteria sebagai(OU tanah untuk casing. 
Namun, pH tanah harus dinetralkan dengan 



penarnbahan kapur. Supaya bebas dari hama dan 
penyakit, tanah dapat disterilkan dengan pemberian 
formalin 40% a tau disterasasi dengan uap panas pada 
suhu 70° C selama 4 jam. Tanah yang sudah 
disterilisasi dapat disimpan selama 6-12 bulan di 
dalam kantong yang di tutup rapat. 

Setelah proses casing, pin tu dan jendela ditutup 
kembali. Narnun, sirkulasi masih terus dilakukan 
(dengan bantuan kipas angin). Setelah proses casing, 
mulai dilakukan penyiraman. 

Sekitar 15-17 hari dari proses casing, mulai 
dilakukan ventilasi yaitu memasukkan udara dari 
luar ke dalam rurnah jamur dengan membuka pintu 
dan jendela. Suhu ruangan dibuat 16-18° C. kondisi 
suhu ini dapat diperoleh dengan bantuan pendingin, 
penyiraman, atau membuka pintu dan jendela. 
Perlakuan ini bertujuan untuk mengind uksi 
perubahan fisiologis dari pertumbuhan miselium ke 
pembentukan tubuh buah,mengganti C02 yang 
dihasilkan oleh jamur dengan udara segar, dan 
membuang uap air. 

d. Pemanenan 

Prin1odia jamur akan tumbuh tiga minggu setelah 
pelapisan tanah. Sekitar 14 hari dari munculnya 
primodia, jamur kancing yaitu jamur dengan 
selubung yang masih tertutup, panjang tangkai sekitar 
2 cm, dan diameter tudung 2,5-6 cm. 

Pemanen yang baik dilakukan pada suhu 
lingkungan berkisar 15-16° C, kelembapan 80%, dan 
kadar karbondioksida 0,1 % . Dengan kondisi 
lingkungan tersebut, diharapkan jamur tidak rusak 

117 



selama pemanen. Pemanen seperti ini biasanya nntuk 
produksi skala besar karena waktu panen yang 
memakan waktu lama. 

Umumnya, pangkal jarnur yang dipanen dalam 
keadaan kotor. Untuk menjaga kebersihan dan 
menjaga mutu, sebaiknya bagian bawah ini diiris. 
Karena jamur kancing umumnya dipasarkan di pasar 
swalayan maka ukuran jamur pun tidak menjadi 
masalah. Sortasi hanya dilakukan untuk 
membedakan besar a tau kecilnya jamur. Setelah itu 
jamur dikemas dengan menggunakan kotak plastik 
atau kardus. 

C. BUDIDAYA BUAH-BUAHAN 
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1. Adpokat 

a. Iklim yang cocok dan tanah yang dikehendaki 
Daerah yang cocok ialah pada ketinggian antara 
200-1000 m dpl. Susunan akarnya sangat sederhana, 
tidak banyak cabangnya dan tidak memiliki akar 
rambut, tetapi dapat menjalar sampai dalam di dalam 
tanah. Pertumbuhan akan sangat cepat, maka 
memerlukan zat makanan yang mudah dihisap. 

Pohon adpokat tumbuh subur di tanah yang 
gembur, tidak becek pH tanah 5,5 - 6.5. 

Di tanah yang tidak baik pengaliran airnya, 
mudah dihinggapi penyakit sebangsa cendawan 
(Phythopthora). Tanah yang bersifat asin tidak cocok. 

b. Jenis Adpokat 
dapatdibedakan antara yang dapatmelakukan 

melakukan penyerbukan sendiri (umpamanya: jenis 



hijau panjang) dan jenis yang tidak dapat melakukan 
penyerbukan sendiri (umpamanya : jenis hijau 
bundar, merah panjang, merah bundar). 

Ciri-ciri daripada jenis-jenis adpokatyang tidak 
da pat melak ukan penyerbukan sendiri adalah : 
masaknya tepung sari dari bunga dan jatuhnya tidak 
bersamaan dengan terbukanya putik dari bunga 
betina, lagi pula terbukanya putik itu berlangsung 
sangat pendek. Pada waktu bunga jantan 
mengeluarkan sarinya, putik bunga betina masih 
tertutup. Sebaliknya pada waktu putik bunga betina 
terbuka, bunga jantan tidak mengeluarkan sarinya 
dengan demikian menyerbukan sendiri tidak dapat 
dilakukan pada jenis adpokat yang memiliki sifat 
demikian. Suatu keuntungan ialah bahwa terdapat 
jenis-jenis adpokat yang sarinya masak pada siang 
hari. Ada pun juga jenis ad pokat yang sarinya masak 
pada siang hari, sedang pu tik bunganya masih 
tertutup, dan baru terbuka pada siang hari. Ada juga 
jenis adpokat yang sarinya masak pada siang hari, 
bunga terbuka pada pagi hari. 

Jika kedua jenis yang berlainan sifatnya ini 
ditanam berdampingan, maka akan terjadi 
penyerbukan bersilang, ini akan diperoleh buah baru. 

c. Bibit dan cara bertanam 
Dapat diperbanyak dengk-biji dan dengan cara 

okulasi. Kalau dengan biji baru dapat berbuah 
sesudah ± 10 tahun. Sebaliknya secara okulasi ± 6 
tahun. 

Okulasi secara biasa kurang mengu.ntungkan, 
karena Iuka pada potongan mudah diserang penyakit 
cendawan. 
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Berhubung dengan hal itu adpokat lebih baik 
tidak diokulasi secara biasa, tetapi dengan cara enten 
atau menyambung. 

Di daerah basah, bibit sambungan sering 
diganggu oleh penyakit cendawan (Gloesosporium) 
yang acap kali menyebabkan matinya bibit. Karena 
itu perlu dilumuri dengan bubur bordo 1,5%. Bibit 
adpokat memerlukan air yang banyak dan 
perlindungan. Ia dapat dipindahkan sebagai putaran. 
Sebulan sebelum bibit ditanam harus sudah ada 
lubang yang tersedia. Maksudnya agar tanah dari 
lubang menjadi masak. 

Lubang berukuran 60 x 60 x 60 cm, kalau 
tanah sudah dicangkul seluruhnya. Tetapi apabila 
tanah belum dicangkul, ukurannya 10 x 100 x 50 cm. 
Jarak antar lubang 10 x 10 m atau 14 x 14 m atau 16 
x16m. 

Sesudah 1 - 2 minggu lubang ditutup kembali 
dan diberi pupuk kandang 1 a 2 blek. 

Pemindahan bibit ke kebun dilakukang pada 
permulaan musim hujan. Bibit putaran biasanya 
dideder dalam keranjang. Pada waktu memindah.kan, 
keranjang hams dipotong dengan ha ti-ha ti agar akar
akarnya tidak rusak dan tanah yang melekat pada 
bi bit jangan sampai rontok. 

d. Pemeliharaan kebun dan tanaman 
Penyiangan : Pada waktu tanaman masih muda 

memerlukan perlindungan dan 
penyiraman. Di sam ping i tu 
diperlukan penyiangan dan 
pendangiran dengan maksud agar 
tanah tetap gembur. 



Penzupukan Semenjak penanaman, pohon sudah 
harus dipupuk. Demikian pula 
sesudah ditanam atau pada masa 
pertumbuhannya. 
Dari penyelidikan dan pengalaman di 
negara-negara yang mengusahakan 
tanaman adpokat sebagai perusahaan, 
maka tanaman terse but hingga 
berumur 2 tahun memerlukan zat 
lemas yang banyak, tetapi ia tak tahan 
chloor yang berlebihan. 
Di Indonesia, biasnya sesudah pohon 
ditanam jarang dilakukan pemupu
kan. Di Florida (Amerika Serikat) 
tanaman adpokat menerima 
pemupukan sebagai berikut: tiap-tiap 
pohon/ tahun ± 8 kg Z.A (20% ), 9 kg 
Superpospat (18%), dan 5 kg Potas 
(50% ). Pupuk sebanyak itu diberikan 
4 kali. 

e. Pemberantasan hama dan penyakit 
Penyakit yang biasanya menyerang pada luka

luka okuiasi disem prot saja dengan bu bur bordo 
1,5%. Sebagai pencegahan Iuka-Iuka akibat okuiasi 
dapat dilunasi dengan parafine. 

Hama yang menyerang pohon adpokat biasanya 
alat (Samia insularis). Dapat menghabiskan semua 
daun, sehingga pohon menjadi gundul. Hati-hatilah 
di dalam meiakukan penyemprotan dengan obat 
untuk memberantas ulat-ulat tersebut, itu harus 
berhati-hati sebab daun yang belum terserang jika 
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kena obat dapat rontok. Obat yang biasa digunakan 
ialah arsenat timah, tepung derris. 

f. Pemungutan hasil 
Tanda-tanda buah yang sud ah masak, ialah: bila 

buah digoyang-goyang dapat berbunyi. Buah yang 
sudah masak dan dipetik perlu disimpan untuk 
beberapa hari lagi agar dapat dimakan buahnya. 

Berat buah rata-rata 200 - 400 gram, tetapi 
kadang-kadang ada yang mencapai 600- 700 gram. 
Jumlah buah tiap-tiap tahWlllya ± 200 buah/ pohon 
waktu pohon adpokat berbuah ialah : 
1) berbuah lebatantara bulan Desember-Pebruari. 
2) berbuah biasa antara bulan Mei- Juni. 

2. Jambu 

a. Jambu Air 
1) Daerah yang cocok 

Dapa t di tanam di da tar an sarn pai 1000 m di a tas 
permukaan air laut. Tanaman ini menghendaki 
tanah yang banyak mengandung air. 

2) Cara mem perbanyak 
Dapat diperbanyak dengan biji, cangkokan dan 
okulasi. Biasa diperbanyak dengan cangkokan. 
Sebagai pohon pangkal dipergunakan pohon 
jambu Semarang. Jarak tanam 6 - 8 m. 

3) Hama dan penyakit 
Hama yang menyerang tanaman jam bu ini ialah 
burung, codot, kalong juga sebangsa penggerak 
ba tang, dahan dan buah. 



b. Juwet 
1) Daerah yang cocok. 

Di dataran sampai 300 m di atas permukaan air 
laut. Tumbuh baik di daerah kapur seperti di 
Madura. 

2) Cara memperbanyak 
Dengan biji, dapatjuga diokulasi di atas pohon 
sendiri. Jarak tanam 12 - 14 m. Waktu terbaik 
untuk okulasi ialah pada waktu musin1 hujan. 

Kulit luar dari biji juwet dapat untuk mengobati 
penderita sakit kencing manis. Ada beberapa macam 
jenis. Dapat dibedakan mengenai besarnya, warna 
dan rasanya. Ada juwet putih yang disebut juwet 
bawang, ada yang kecil yang disebut juwet krikil. 
Untuk menambah kelezatan waktu memakan buah 
ju wet bisa die am pur dengan gar am. 

c. Jambu Semarang 
1) Tanah yang dikehendaki. 

Di dataran rendah, tanah yang subur, banyak 
mengandung air. 

2) Cara memperbanyak. 
Cangkokan dan okulasi. Okulasi dengan pohon 
pangkal jenis sendiri atau jambu Kopo (Eugenia 
densiflora, A.D.C.). Jambu Kopo lebih baik 
digunakan sebagai pohon pangkal, karena tidak 
diserang rayap. Jarak tanam 8 - 10 m. 
Waktu terbaik untuk okulasi pada musim 
hujan. 
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d. Jambu Bol = Jambu Dersana 
1) Tanah yang dikehendaki 

Tanah yang dikehendaki ialah tanah yang 
banyak n1engandung air (lembab). Dapat 
ditanam di tanah dataran sampai 1000 m diatas 
permukaan laut. 

2) Cara memperbanyak tanaman tersebut, dengan 
biji atau okulasi dengan jenis sendiri. Seperti 
halnya dengan jambu-jambu lainnya, biji jambu 
bol juga memiliki sifat polyembrional. Oleh karena 
itu jambu bol juga murni dalam menurunkan 
keturunannya. Jarak tanam 8 - 10 m. 

e. Jambu Klutuk 
1) Tanah yang cocok. 

Jambu klutuk dapat ditanam di mana saja. 
Di dataran sampai tinggi 1000 m di atas 
pern1ukaan laut dan tidak memilih tanah, artinya 
dapat tumbuh di sembarang tanah. 

2) Cara memperbanyak. 
Cara memperbanyak tanaman jambu klutuk; 
dengan biji atau okulasi di atas batangnya 
sendiri, dan dengan cangkokan. 
Jarak tanam 6 - 8 m. 

3) Penyakit dan hama. 
Penyakit a tau hama yang sering menyerang buah 
jam bu hanyalah kalong, kelelawar dan burung. 
Karena itu sebelum buah itu masak benar, harus 
dibrmgkus. 
UlatTrabala Irrata menghabiskan daun. 

4) Jenis jambu klutuk: 
- Jambu klutuk biasa: daging buah berwarna 

merah, berbiji banyak dan rasanya enak, baik 



untuk dijadikan jamu. 
- Jambu suku: tidak berbiji, buahnya besar dan 

rasanya hambar. 
- Jambu susu : buahnya tidak berbiji banyak, 

tetapi rasanya tidak seenak jambu biasa. 

f. Jambu Monyet = Jambu Mete 
Jambu monyet ini tidak tergolong dalam 

kelompok jambu, pohonnya rendah. Yang 
dinamakan buah sesungguhnya adalah tangkai buah 
yang membesar dan berdagang. Bentuknya cukup 
besar, rasanya asam dan tajam menyebabkan rasa 
gatal pada tenggorokan. (bhs. Jawa = serak). 

Yang dinamakan biji sesungguhnya adalah 
buahnya, yang terletak di luar buah; isi dari biji inilah 
yang mempunyai arti ekonomi. 

Dania banyak mengandung lemak dan zat putih 
telur; rasanya gurih. Di India merupakan bahan 
ekspor. Di Eropa, setelah biji digoreng merupakan 
pengganti buah amandel. 
1) Daer ah yang dikehendaki 

Jambu monyetdapatditanam di dataransampai 
1000 m dari permukaan laut. Jambu monyet 
menghendaki iklim kering, sebab tanpa adanya 
musim kering ia tidak dapat bail<. Sembarang 
tanah dapat dipergunakan, bahkan pada tanah 
pasirpun masih dapat tumbuh. Sekarang banyak 
ditanam di daerah Wonosari - Selatan 
(Yogyakarta). Selain itu penghijauan, bijinya 
dapat dimanfaatkan. 

2) Cara memperbanyak 
Dapat diperbanyak dengan cangkokan, stek, biji 
dan okulasi di atas jenis sediri. Klit biji 
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3. Letchi 

n1engandWlg getah yang sangat ganas dan dapat 
merusak kulit 
Untuk mem peroleh isi biji, maka biji harus 
dikupas (dikuliti) lebih dahulu. Mengingat getah 
yang berada di dalam kulit, maka pengulitan 
harus diketjakan dengan hati-hati. Salah satu 
cara yang lazim dipergunakan ialah : biji-biji 
tersebt dijemur lebih dahulu selama 2 - 3 hari. 
Kemudian biji dibelah dua, untuk diambil isinya. 
Kemudian isinya dijemur selama 2 - 5 hari. Isi 
biji yang dijemur bail< disimpan kering dapat 
tahan sampai 1 tahun. 

Ia sekeluarga dengan rambutan dan kapulasan. 
Bentuk pohonnya mirip dengan pohon rambutan. 
Buahnya hampir menyemai buah kepulasan, hanya 
bentuknya kecil. Rasanya manis, segar dan wamanya 
mer ah. 

Tanaman ini menghendaki tanah yang gembur. 
Karena berasal dari negeri dingin, di Indonesiapun 
menghendaki tempatyang tingginya 1000 m ke atas dan 
di daerah basah. Yang banyak ditanam pohon letchi 
adalah di Bali. 

Letchi dapat diperbanyak dengan biji, cangkokan 
dan okuJasi. Jarak tanam 10 m. 

4. Lengkeng 

a. Daerah yang dikehendaki 
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Dapat tumbuh dan berbuah baik di daerah-daerah 
yang letaknya antara 300 - 900 m di atas permukaan 



air laut. 
Banyak ditanam di daerah Magelang, Wonosobo, 
Malang Selatan, Temanggung dan lain-lain. Tanah 
yang baik untuk tanaman lengkeng ialah tanah 
gem bur yang dalam dan mampu mengikat air. Dalam 
musim kemarau, tanah semacam itu tidak akan 
kekurangan air. 

b. Cara memperbanyak 
Dapat diperbanyak dengan biji atau cangkokan, 
tetapi yang lebih baik dengan okulasi. Dengan biji 
kemungkinan terjadi seperti pada rambutan. Lebih 
terjamin, kalau diperbanyak dengan okulasi yang 
berasal dari pohon berumah satu. Jarak tanam 10 x 
lOm. 

5. Cempedak 

a. Daerah dan iklim yang dikehendaki. 
Hanya dapat ditanam di daerah basah dengan 
ketinggian tempat di bawah 1000 m di atas 
permukaan air laut. 

b. Cara memperbanyak 
Dengan biji atau okulasi dengan batang bawah dari 
jenis sendiri. Yang digunakan methode Fokert yang 
telah diperbaiki. Matanya tidak boleh bertangkai. 
Sebagai batang bawah yang dipergunakan pohon 
nangka dan mandalika (Artocarpus rigeda. B). 
Batang bawah yang dipergunakan paling baik 
berumur 8 -11 bulan. Jarak tanam 12x12 m. 
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6. Rambutan 
a. Tanah yang dikehendaki 

Tidak memerlukan keadaan yang istimewa. Pada 
tahan lateriet merah di dekat Jakarta tanpa ada 
perawatanyangkhususdapattumbuh bail<. Tumbuh 
bail< di tern pat yang tingginya kurang dari 300 m. 

b. Cara memperbanyak 
Dapat diperbanyak dengan biji, cangkokan dan 
okulasi. 
Kalau dengan biji ada kem ungkinan akan 
diperoleh: pohon-pohon jantan, pohon betina a tau 
pohon yang berumah satu (sempuma). 
Mengingat hal tersebut, maka sedapat mungkin 
jangan memperbanyak pohon rambutan dengan biji; 
dengan cangkokan akan memperoleh tanaman yang 
sama dengan induknya. Tetapi memperbanyak 
dengan jalan mencangkok tidak m udah. Pada 
cangkokan ram bu tan tumbuhnya akan sangat lam bat 
dan sering sekali mati, kalau dipindahkan ke kebun. 
Maka biasanya cangkokan yang dipotong dideder 
dahulu di tempatyang teduh. Perdederan cangkokan 
rambutan makan waktu 1.k. satu tahun. Baru kalau 
akarnya sudah cukup kuat ia dipindah ke kebun. 
Yang paling baik ialah memperbanyak rambutan 
dengan okulasi. Sebagai batang sawah jangan 
mempergunakan jenis lebak bulus, karena ia mudah 
diserang penyakit blendok. Dapa t dipergunakan jenis 
lain umpamanya: si macan dan lain-lain. Dengan 
jarak tanam 12 - 14 m. 



c. J enis-j enis Rambutan 
ada beberapa jenis ram bu tan yang terkenal : 
1) Si macan ada 2, ialah : si macan besar dan si 

macan kecil. 
Buah si macan besar le bih becsar daripada si 
macan kecil. Daging buah si macan besar berair 
banyak dan rasanya manis. 
Hasil rata-rata 90-170 ikat/pohon/tahun. 
Buah si macan besar lebih besar daripada si 
macan kecil. Daging buah si macan besar berair 
banyak dan rasanya manis. 
Hasil rata-rata 90 -170 ikat/pohon/tahun. 
Lebak bulus berpohon tinggi, buah yang sudah 
masuk warnanya merah tua. Daging buahnya 
tidak selalu mudah dilepas seperti si macan, 
rasanya segar, manis masam. Hasil rata-rata 
160 - 170 ikat/ pohon per tahun. 
Sinyonya mempunyai pohon yang rendah, 
buahnya seperti telur, rambutnya halus dan 
lembut. Warna buahnya yang sudah masuk 
seperti wama anggur (merah anggur). 

2) Sitangkuweh mempunyai rumpun terbuka. 
Buahnya bulat, rambutnya halus, kulitnya tipis; 
daging buahnya berwama kuning sedikit, mudah 
sekali mengelupas, rasanya manis; tahan lama 
bila dikirim jarak jauh. 

3) Silengkeng, buah kecil daripada buah rambutan 
lain-lainnya. Rasanya seperti lengkeng. Jenis ini 
tidak mudah ditanam, karenanya jarang 
terdapat. 

4) Si Aceh, wama buahnya kuning kalau sudah 
masak. Rasanya manis, bahkan buah yang masih 
setengah masak rasanya sudah manis. 
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7. Blimbing 
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a. Blimbing Manis 
1) Tanah yang dikehendaki 

Tanah gembur, mudah meresapkan air yang 
berkelebihan, tapi juga mampu menahan air, 
hingga tanah tetap lembab. Dapat diusahakan 
di tanah dataran, hingga 500 m di atas 
permukaan air laut. Blimbing manis tidak tahan 
angin kencang, karena bunganya mudah gugur. 

2) Memperbanyak tanaman dengan: 
- Dengan biji. 

Ada bahayanya, sebab kemungkinan akan 
diperoleh pohon yang mempunyai sifat lain 
daripada induknya. Kalau ingin memper
banyak dengan biji, maka biji-biji blimbing 
dideder dulu, 6 minggu kemudian 
dipindahkan ke pesemaian dengan jarak 30 x 
30 cm. Pesemaian mendapatkan perlindungan 
ringan. Pada umur 1 tahun bibit dipindahkan 
kekebun. 

- Dengancangkokan 
Untuk cabang cangkokan dipilih ca bang yang 
tumbuhnya tegak ke atas. Kalau tidal ada 
cabang yang demikian, maka salah satu 
cabang yang mendatar dipotong. Nanti akan 
tumbuh cabang-cabang yang tegak 
tumbuhnya. Dari salah satu cabang tersebut 
dibuatcangkokan. 

- Dengan okulasi 
Blimbing manis hanya diokulasi dengan 
jenisnya sendiri. 



Waktu bertanam yang baik ialah pada 
permulaan musim hujan dengan jarak 6 x 6 m. 
pohon-pohon perlu disemprot dengan obat
obatan. 
Pohon blirnbing mani5 dapat berbunga sepanjang 
tahun, hingga dapat dipungut 3x setahun, 
yakni: pada akhir musim kemarau, musim labuh 
dan permulaan musim hujan. Waktu berbuah 
paling le bat ialah pada permulaan musim hujan. 

6) Pemeliharaan 
Untuk menjaga jangan sampai buah blimbing 
mendapat gangguan hama, seperti lalat buah, 
burung, kalong dan sebagainya, maka sebaiknya 
buah-buah tersebut dibungkus secara rapi 
dengan kertas, daun, kain dan lain-lain. 
Bersamaan pembungkusan itu dilakukan 
penjarangan buah. Dengan penjarangan akan 
diperoleh buah yang besar. Penjarangan dan 
pem bungkusan dilakukan pada waktu buah 
sebesar telur ayam. 
Tidak semua buah blimbing manis rasanya. Hal 
terse but sangat tergantung dari varitasnya. Yang 
terkenal di Indonesia ialah : Blimbing Demak 
(rasanya manis), blimbing kunir (wama buahnya 
sepert:i kunyit), blimbing jingo (warna buahnya 
jingga), blimbing kapuk (buahnya lunak), 
blimbing lulang (kulitnya kenyal). 

b. Blimbing Wuluh 
Pohonnya kecil, berbunga sepanjang tahun. Bunga 
dan buah menempel pada batang. Bualmya sangat 
asam, tidak dimakan secara langsung, tetapi 
dipergunakan sebagai bumbu dapur. Dapatditanam 
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di dataran hingga 500 m di atas permukaan air laut. 
Dapat diperbanyak dengan cangkokan dan okulasi. 
Jarak tanam 6 x 6 m. 
Berbuah setelah 3 - 4 tahun. 

8. Mangga 
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a. Iklim dan tanah yang cocok 
Tanaman mangga sangatcocok untuk daerah-daerah 
yang memiliki masa kering sebanyak 3 bulan. Ia tahan 
kekeringan. Di daerah basah yang banyak jatuh 
hujan, tanaman mangga sering mengalarni gangguan
gangguan kerontokan hingga, gangguan penyakit 
Gloeosporium dan penggerak buah. 
Ia kurang baik diusahakan di atas 500 m dari 
permukaan air Iaut Untuk memperoleh buah yang 
baik, tanaman mangga memerlukan masa kering 
sebelum dan sewaktu berbunga. Hawa yang 
berlawan dan banyak hujan sewaktu pohon mangga 
berbunga, akan menimbulkan keguguran. 
Jika perlu diperhatikan bahwa tiap-tiap jenis mangga 
tergantung dari iklim dan jenis tanahnya. Pada 
umumnya rakyat Iebih tahu jenis mangga mana yang 
cocok untuk daerahnya. Tetapi pada umumnya 
tanah yang cocok untuk tanaman mangga ialah : 
tanah yang gembur dan mengandung campuran 
pasir Lumpur yang imbang, dengan pH 5 - 6. 

b. J enis-j en is Mangga 
Jenis mangga Mangifera indica termasuk keluarga 
yang besar. Di antaranya yang terkenal ialah: mangga 
golek, arum manis, manalagi, kopyor, gadung dan 
lain-lain. 



c. Cara memperbanyak dan cara bertanam 
Pohon mangga dapat diperbanyak sebagai biji, 
cangkokan dan okulasi. Cara mempergunakan biji 
adalah sebagai berikut: 
Pilihlah biji-biji dari jenis-jenis mangga yang akan 
ditanam itu sehat dan kuat Kemudian dikeringkan 
di tempat yang teduh. Biji-biji yang telah kering 
dibuang kulitnya, maksud pengulitan ini ialah agar 
biji mudah menghisap air dalam proses 
pertumbuhannya. Biji-biji terse but kemudian disemai 
di pesemaian a tau di keranjang; boleh juga di dalam 
pot yang mempunyai garis tengah ± 25 cm. 
Biji ditanam dengan kampuh perut ke bawah, agar 
akar yang keluar nanti tidak bengkok bentuknya. 
Jarak tanam di pesemaian 30 x 30 atau 40 x 40 cm. 
Pesemaian memerlukan pengairan yang cukup dan 
tanah yang gembur. 
Perlindungan diperlukan, tetapi jangan terlalu teduh, 
sebab akan mendatangkan penyakit sebangsa 
cendawan (gloeosporium) pada batang dan daun. 
Sesudah 2 minggu bibit akan tumbuh, sehingga 4 
bulan bisa diadakan pemilihan bibit Bibit-bibityang 
sakit dan yang menyimpang bentuknya dari 
induknya harus dibuang. Perlu juga diperhatikan, 
apabila satu biji tumbuh 2- 5 anakan (polyembryon), 
maka hanya yang sehat dan kuat ditinggalkan. Tidak 
semua jenis mangga polyembryon), maka hanya yang 
sehat dan kuat ditinggalkan. Tidak semua jenis 
mangga polyembryon, misalnya jenis-jenis seperti 
golek, arum manis dari India. Biasanya kalau bibit 
sudah berumur ± 1/2 tahun dapat dipindahkan ke 
kebun. Pemindahan dilakukan pada permulaan 
musim penghujan. 
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Cara memperbanyak yang paling baik ialah dengan 
mempergunakan okulasi a tau tempelan sebagai bibit. 
Pembuatan okulasi tidak akan diterangkan di sini, 
tetai perlu kiranya diperhatikan dalam pembuatan 
okulasi mangga ialah: bibit-bitityang disemai dalam 
pesemaian, baru dapat ditempel sesudah umur 9 -
12 bulan. 
Jadi bibit okulasi baru dapat dipindahkan ke kebun 
sesudah berumur lebih dari 1 1h tahun. Okulasi
okulasi dipindahkan sebagai stump, dan waktu 
okulasi yang terbaik ialah musim kemarau. Okulasi 
pada waktu musim penghujan biasanya busuk atau 
matanya tidak bisa tumbuh. 

d. Pemeliharaan tanaman 
Yang akan di terangkan dalam pemeliharaan 
tanaman pohon mangga ialah : Pemangkasan, 
pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit 
1) Pemangkasan 

Beberapa bulansetelah bibititu ditanam sebagai 
stump, stump terse but tumbuh beberapa tunas. 
Tunas-tunas itu harus dipangkas, yang 
ditinggalkan 3 - 4 tunas saja. Tunas-tunas yang 
ditinggalkan itu sebaiknya terletak jangan sarna 
tinggi dan bukan pada satu sisi saja. 
Tunas-tunas tersebut dipelihara sampai kurang 

lebih satu tahun, kemudian dilakukan 
pemangkasan ked ua. Pemangkasan ini 
dilakukan pada tempat-tempat yang kulit 
batangnya mulai bertukar warna. Akibat 
pemotongan ini akan tumbuh kembali tunas
tunas. Tunas-tunas tersebut harus dipangkas, 
dan yang ditinggalkan 2 - 3 tunas saja. Satu 



tahun kemudian diadakan pemangkasan yang 
ketiga. Caranya seperti di atas. 
Pernangkasan terse but harus dilakukan pada 
permulaan musirn pengujan. 
Pohon yang demikian bentuknya diharapkan 
bisa mendatangkan hasil yang banyak, mudah 
dipelihara dan dipetik. 

- Pemupukan 
Penyelidikan dan pengalaman di negara
negara lain yang mengusahakan kebun 
mangga secara perusahaan di antaranya 
mempergunakan cara pemupukan sebagai 
berikut: tiap pohon, dengan pupuk yang tidak 
dicampur. 

- tanaman muda : 0,5 - 1,5 kg, perbandingan 
campuran 15N : SP : 15K 

- tanaman tua : 2 - 3 kg, susunan campuran 
15 - 8 -18. 
Di Indonesia belum banyak dilakukan 
pemupukan secara teratur dan berdasarkan 
penyelidikan ilmiah. 

- Pemberantasan Penyakit 
Di Jawa Barat bermacam-macam mangga 
diserang oleh kepik mangga (Crypt:orrhynccus 
gravis, F) yang hidup di dalam buah. Juga 
larva lalat mangga dapat n1.erusak daging 
mangga. 
Cara memberantasnya ialah: buah dibungkus 
a tau dengan penglepasan semut ngangrang di 
pohon. Semut ngangrang tadi menghalang
halangi bertelurnya kepik tersebut di dalam 
buah. 

135 



136 

Penyakit Gloeosporium mangifera adalah 
suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh 
sebangsa cendawan. Penyakit ini 
menyebabkan bunga layu, buah busuk dan 
daun berbintik-bintik dan tergulnng. 
Cara memberantasnya : disemprot dengan 
bu bur bordo. 
Penyakit Diplodia spec : tumbuh pada luka
luka tanaman muda (okulasi), tetapi mudah 
diberantas dengan bubur bordo atau bagian 
yang diserang dikuliti, kemudian luka-lukanya 
ditutup dengan parafine-carbolineum. 

9. Kapulasan 
a. Daerah yang dikehendaki 

Menghendaki tanah yang gem bur dan berair banyak. 
Daerah yang cocok ialah daerah yang curah 
hujannya cukup. Jika musim kering agak panjan~ 
maka akan diperoleh buah yang kosong. Banyak 
tanaman di daerah Bogor, Manggarai, Batu, 
Palembang. 

b. Cara memperbanyak 
Cara memperbanyak seperti rambutan. Jarak tanam 
8-10 m. 

10. Pisang 
a. Iklim dan tanah yang dikehendaki 

Pisang dapat tumbuh di tanah yang kaya humus, 
tanah yang mengandung kapur dan tanah berat. 
Pisang yang berasal dari tanah kapur jarang diserang 
oleh penyakit pembuluh getah dan penyakit Panama. 
Tanman pisang menghendaki cukup sinar matahari. 



Di daerah-daerah tropis yang basah, pisang akan 
tumbuh baik. Tanaman yang terlindung, 
pertumbuhannya menjadi terlambat. 
Daerah yang terbaik bagi tanaman pisang ialah : 
daerah-daerah yang memiliki iklim lembab dan panas 
yang merata, artinya perubahan panas yang tidak 
menolok. Namun demikian pisang juga dapat tumbuh 
di daerah-daerah sub-tropis, bahkan di daerah 
dinginpun dapat turnbuh, asalkan musim dingin tidak 
sangat keras. 
Tanaman pisang tidak dapat tumbuh baik di atas 1000 
m dari permukaan air laut, kecuali pisang nangka 
dangolek. 
Di Indonesia tanaman pisang dapat diusahakan di 
daerah-daerah basah, air tanah antara 50 - 200 cm, 
setengah basah, air tanah 100- 200 cm, daera kering 
yang memiliki 5 bulan basah dan 3 bulan kering, air 
tanah 50 - 150 cm. Akar tanaman pisang tidak tahan 
terhadap kekeringan maupun air yang berlebihan. 

b. J enis-jenis pisang. 
Dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu: 
1) Musa nama Laus = musa cavandishi Lamb= 

Musa sinensis Sweet: Jenis pisang ini berasal dari 
Cina, karena i tu dinamakan Sinensi. Karena 
tingginya ti.dak lebih dari 1,5 - 2 m, maka juga 
dinamakan pisang kerdil atau pisang badai. 
Tandan buahnya dapat mencapai tanah. Pisang 
ini jarang di tanam di dataran rendah, tetapi di 
daerah tinggi yang letaknya di atas 1000 m dari 
permukaan Iaut, di mana jenis pisang lain sukar 
untuk tumbuh. 
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Pisang badai ini berbunga setelah 7 - 8 bulan; 3 
bulan kemudian buahnya dapat dipungut. 
Banyak diusahakan di pulau Kenari dan 
merupakan hasil ekspor yang cukup penting. 

2) Musa paradisiacal Nomalis = termasuk golongan 
ini ialah jenis-jenis pisang yang dapat dimakan 
setelah direbus dan jenis-jenis yang diambil 
tepungnya, diantaranya : pisang bodot gede, 
pisang kapok Banten, pisang gajih kapno, 
gedang jawen, gedang Sriwulan. Yang terkenal 
ialah pisang kapok. 

3) Musa paradisiacal sapientium L = Yang 
termasuk golongan ini ialah : jenis-jenis yang 
dapatdimakan setelah masak, yang masih muda 
juga dapat dimakan setelah direbus atau 
dipanggang. 
Jenis-jenis yang terkenal ialah: pisang Ambon, 
Cros Micel. Banyak diusahakan di Jamaica, 
diekspor ke Eropa dan Amerika, pisang raja, 
pisang susu, pisang mas dan lain-lain. 

Ada juga jenis pisang yang ditanam bkan unuk 
diambil bualmya, tetapi perlu diambil seratnya, ialah 
pisang Manila (Musa texilis Mee). Juga ada jenis 
pisang yang hanya diambil daunnya, ialah pisang 
klutuk (pisang batu). Buah pisang tersebutyang masih 
muda bisa dirujak. 
Di Teymania terdapat jenis pisang yang amat aneh, 
yang dinamakan pisang serbu (Mus chiliocar). 
Keanehan dari pisang ini ialah mempunyai bunga
bunga betina yang lebih banyak daripada bunga 
jantan, sedang pada jenis-jenos lainnya bunga 
jantanlah yang lebih banyak. Sehingga tanda 



buahnya terdiri dari banyak sisr-sisir yang rapat 
sekali. Bahkan ada yang menghasilkan 151 sisir 
dengan bualu1ya sebanyak 3.137 buah, tetapi kecil
kecil. 

c. Bibit dan cara bertanam 
Di dalam praktek pisang diperbanyak dengan 2 cara, 
ialah: 
1) Bonggol pisang sebagai bibit 

Di kepulauan Kenari dan di Kolombia, 
perusahaan-perusahaan besar mempergunakan 
bonggol batang sebagai bibit Pohon-pohon yang 
sudah dipungut buahnya dibongkar, diambil 
bongolnya. Cara mempergunakan bongo! batang 
sebagai bibit, berlainan satu sama lain. 
Di kepulauan Kenari misalnya: seluruh bonggol 
secara utuh dipergunakan sebagai bibit, setelah 
akar-akar dan mata yang ada pada bonggol itu 
tumbuh, banyak yang dikurangi, kecuali satu 
yang ditinggalkan. 
Dengan demikian, seluruh persediaan makanan 
yang terdapat pada bonggol batang hanya 
disediakan untuk ma ta yang ditinggalkan. 
Di Brasilia dan Amerika Tengah bonggol batang 
itu dipotong-potong dan pada tiap-tiap potongan 
terdapat 3 - 4 n1ata. 
Potongan-potongan bonggol batang inilah yang 
dipergunakan sebagai bibit. Cara yang terakhir 
inilah yang paling ekonon1is, tetapi di daerah
daerah yang terdapat penyakit cendawan pisang 
dalam tanah, cara tersebut kurang baik, karena 
potongan bonggol yang terluka mudah menjadi 
sarang penyakit cendawan. 
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2) Anakan sebagai bi bit 
Di Indonesia memperbanyak tanaman, biasanya 
mempergunakan anakan, yang sudah setinggi 
1 - 1,5 meter. Anakan itu biasanya diambil dari 
rumpun pisang yang sudah berbuah baik. Dari 
pohon ind uk yang baik diharapkan keturunan 
yang baik pula. Bibit anakan ada 2 macam, 
ialah: anakan muda dan anakan dewasa. 
Anakan muda ini pada batangnya belum 
tumbuh bakal bunga dan tanda-tanda lain 
anakan muda, daun-daunnya mempunyai 
bentuk Iangsung. 
Adapun cara penanamannya adalah sebagai 
berikut: daun-daun yang sudah mekar dipotongi 
a tau pucuk batang dipotong sama sekali. 
Anakan dewasa umurnya Iebih tinggi dari 
anakan muda, dan anakan ini sudah memiliki 
bakal bunga. Pun persediaan makanan dalam 
bonggol dalam keadaan maksimum. 
Karena itu anakan dewasa lebih bail< daripada 
anakan muda kalau digunakan sebagai bibit. 
Cara menanam pisang seperti halnya tanaman 
lain, yakni sebelum batang pohon ditanam 
dibuatkan Iubang dahulu, diberi pupuk dan 
sebagainya. 
Ukuran lubang yang sering digunakan ialah : 
SO x 50 x SO cm a tau 60 x 60 x 60 cm atau 75 x 75 
x 75 cm. Jarak tanam yang bisa digunakan 
ialah: 3,5 m, 4,5 m, atau 7 m. 
·Untuk jenis pisang Sincusis jarak tanam: 2 x 2 
atau 3 x 3 m. 
Jumlah bibityang dipergunakan untuk tiap-tiap 
Ha: 



2 x 2 m dipergunakan 2500 bibit, 
3 x 3 m dipergunakan 1111 bibit, 
2 x 3 m dipergunakan 1666 bibit, 
5 x 5 m dipergunakan 400 bibit, 
8 x 8 m dipergunakan 200 bibit. 

Jika bonggol batang atau potongan-potongan bonggol 
yang dipergunakan sebagai bibit, maka bibit itu tidak 
boleh ditanarn terlalu dalam, lebih-Iebih di tanah liat. 
Sebab jika terlalu dalan1, mata bonggol sukar 
menembus tanah yang menutupnya. Jika anakan 
digunakan sebagai bibit, maka ia harus ditanam 
sedalam seperti semula pada saat masih berada di 
induknya. Anakan harus ditanam tegak. 
Waktu terbaik untuk menanam bibit ialah menjelang 
musim hujan, sehingga pada waktu musim hujan 
tiba, bibit-bibit sudah mulai tumbuh. Penanaman 
yang dilakukan pada pertengahan musim hujan 
sering n1enyebabkan busuknya bonggol bibit. 

d. Pemeliharaan tanaman pisang 
Yang akan diterangkan di sini hanyalah mengenai: 
1) Pernupukan 

Pemupukan pisang sangat pen ting. Hal ini dapat 
dibuktikan di desa-desa di mana orang-orang 
n1enanarn pisang di halaman rumah dengan 
pupuk kompos dan sisa dapur. 
Pisang dari desa umumnya bagus-bangus, besar
besar dan rasanya enak. Di tempat-tempatyang 
jauh dari rumah, pada urnumnya kurang 
memuaskan. 
Jenis pupuk yang terbaik buat tanaman pisang 
ialah pupuk organik, seperti pupuk kandang 
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atau pupuk kompos. Tiap-tiap pohon rata-rata 
bisa diberikan 1 - 2 blek atau 15 - 20 kg. Di 
samping pupuk organik tanaman pisang masih 
memerlukan pupuk buatan yang mengandWlg 
zat lemas, fosfor, kali dan kapur. 
Di Indonesia masih jarang sekali tanaman pisang 
dipupuk dengan pupuk buatan. Lain halnya di 
negara-negara lain di mana terdapat perkebunan 
besar yang terdiri dari tanaman pisang. 
Di tempat tersebut penyelidikan dengan 
mempergunakan berbagai-bagai pupuk buatan 
sudah banyak dipraktekkan. 
Sebagai contoh hendak dikemukakan cara 
pemupukan di pulau Kenari : 
Setiap Ha tanaman menerima pemupukan 
sebanyak l.k. 3 ton, yangterdiri dari H.A, 
Superpospat dan Kalium sulpat dengan 
perbandingan 50 : 20 : 30. campuran pupuk itu 
diberikan dalam jangka waktu 3 - 4 bulan. 
Caranya sebagai berikut: Pertama-tama dibuat 
parit kecil kemudian pupuk disebarkan, dibenam 
dan diairi. Adakalanya dilakukan pemupukan 
dengan kapur, khususnya di tanah-tanah yang 
kurang kapur. Pemupukan dapat dilakukan 5-
8 tahun sekali. 

2) Penjarangan 
Pohon induk pisang menghasilkan beberapa 
anakan, kadang-kadang sampai 8. Induk 
bersama anak-anaknya disebut rum pun. Untuk 
mendapatkanhasil yang baik, maka satu rumpun 
tidak boleh terdiri dari banyak pohon, maka 
harus d.iadakan penjarangan dengan memotong 



beberapa anakan, sehingga satu rumpun, 
maksimal hanya terdiri 3 - 4 batang. 
Pemotongan anakan itu dilakukan sedemikian 
rupa, sehingga diperoleh anakan yang umurnya 
berbeda sa tu sama lain. Dengan demikian akan 
diperoleh rumpun yang subur dan pembuahan 
rumpnn yang terus-menerus dengan perbedaan 
watu masak yang tertentu. Sesudah 5 tahnn, 
rum pun itu sebaiknya dioongkar seluruhnya dan 
diganti dengan tanaman baru. 

e. Pemberantasan penyakit 
Di Indonesia tanaman pisang bel um pernah 
mendapat gangguan penyakit yangberarti, sehlngga 
membahayakan pertanaman pisang. Lain halnya di 
luar negeri, penyakit itu sangat merugikan 
perusahaan tanaman pisang. 
Di Indonesia ada 3 jenis penyakit yang perlu 
dikemukakan, meskipun sementara belum 
merupakan bahaya bagi tanaman pisang di negara 
kita. 
Penyakit-penyakit tersebut ialah: 
1) Penyakit darah 

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomo
nas. Karena pertama-tama diketemukan di 
Sulawesi (Selebes), maka penyakittersebutdiberi 
nama Pseudomonas celebensis. 
Daun-daun yang diserang berubah warnanya 
dan bergaris-garis kuning coklat, kemudian 
melalui batang menyerang daun dan buah. 
Buah yang diserang n1ula-mula menjadi kuning, 
kemudian mengeluarkan getah yang berwama 
merah seperti darah. Daging buah seluruhnya 

143 



144 

berlendir merah. Apabila batang pisang yang 
terserang penyakit ini dipotong, keluarlah lendir 
merah. 
Pemberantasannya ialah dengan membongkar 
tanaman yang sakit, kemudian dibakar. 

2) Penyakit bintik daun. 
Yang menyebabkan ialah jenis cendawan 
Cercospora musae. Pertaina kali diketemukan di 
pulauJawa. 
Gejala-gejalanya ialah : mula-mula daun yang 
masih muda diserang. Bagian bawah daun 
menunjukkan bintik-bintik yang berwarna hijau 
kuning; bintik-bintik kemudian menjadi bentik 
yangbesar. 
Penyakit ini menyebabkan bagian-bagian daun 
menjadi layu dan kering. Yang diserang bukan 
hanya daun-daunnya saja, tetapi juga saluran
saluran makanan; maka akhirnya tanaman akan 
mati. Cara memberantasnya, tanaman yang 
diserang dibongkar dan dibakar. 

3) Penyakit tanaman 
Disebabkan oleh sejenis cendawan Fusarium 
oxysporium cubause. Penyakitini di Amerika dan 
Hindia Barat sangat ditakui. Penyakt ini juga 
terdapat di pulau Jawa. 
Gejala-gejala penyakit: daun-daun yang paling 
luar layu dan putus. Daun di bagian dalam masih 
agak tahan, tetapi akhirnya diserang juga dan 
pohon akhirnya roboh. Pelepah daun membelah 
membujur. Pembuluh getahnya berubah 
wamanya, mula-mula kuning, lalu merah dan 
akhirnya hi tam. 



Penyakit ini pernah menyerang perkebunan 
pisang di luar negeri dengan sangat ganas, 
sehingga orang menyangka bahwa petanaman 
pisang yang dikerjakan secara modern dan 
secara besar-besaran juga akan mati semua. 
Hingga kini cara pemberantasan dan obat
obatnya belum diketemukan. Cara yang 
dipergunakan sekarang ialah : memilih jenis 
pohon yang tahan (resistant) akan penyakit 
tersebut dan membongkar tanaman yang sakit 
dan dibakar. 
Selain ketiga penyakit itu di luar negeri masih 
ada beberapa penyakit diantaranya ialah: 

4) Penyakit sebangsa virus. Perantara virus ini 
adalah sebangsa kutu daun (pentalonia 
nigronervosa). Infeksi dari tanaman yang satu 
kepada tanaman yang lain tak mungkin 
dilakukan tapa bantuan kutu daun tersebut. 
Daun-daun pucuk yang diserang, tumbuh tegak 
luruh secara berkelompok, karena itu penyakit 
itu dinamakan "Bunchy-top". Tanaman yang 
diserang akhirnya ma ti. 
Penyakit ini pertama-tama diketemukan di 
kepulauan Fidschi, terdapatjuga di Ceylon. 
Pemberantasannya : tanaman yang sakit 
dibongkar dan dibakar. Demikian juga kutu-ktu 
daun dibasmi dengan semprot obat-obatan 
khusus. 

5) Penyakitlayu 
Penyakit ini disebabkan oleh sebangsa bakteri 
yaitu: . 
Pacillus solanacearm. Tanaman yang diserang 
menjadi layu dan ma ti. 
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11. Jeruk 

Gejala-gejala penyakit ini ialah : mula-mula 
daun-daun menguning, kemudian menjadi layu 
dan menggantung ke bawah. Ba tang dan anakan 
menguning atau menjadi sawo matang. 
Akhirnya tanaman mati. Penyakit ini banyak 
terdapat di Cameroun. 
Pemberantasannya membongkar tanaman dan 
dibakar. 
Masih ada beberapa penyakit yang tidak perlu 
diterangkan di sini, umpama: penyakit hitam 
yang tidak perlu diterangkan di sini, umpama: 
penyakit hi tam pucuk (Black sip), penyakit bintik 
hitam (Black spot) dan lain-lain. 
Selain gangguan penyaki t, tanaman pisang juga 
mendapat gangguan hama, seperti kalong, 
monyet dan sebagainya dan juga oleh binatang
binatang penggerak, diantaranya: (1) penggerak 
bonggol batang (Tomarus bisuberculatus), (2) 
pengerek anakan (Cosmopolites) dan (3) ulat 
sebangsa pijar (Maten). 

a. Fungsi buah jeruk 
Selain dimakan dan dipergunakan sebagai bahan 
minuman, juga dapat dipergunakan sebagai obat : 
umpamanya jeruk nipis, sangat besar kasiatnya, 
misaJnya untuk obat ma ta, batuk dan sebagainya. 

b. Hasil dari buah jeruk 
Sampah dari buah jeruk (kulit, biji dan lain-lain) 
da pat diolah menjadi : 



1) Gula tetes atau sirup. 
2) Alkohol. 
3) Minyak (dari kulitnya). 
4) Minyak ( dari bijinya). 
5)iv1akananterkank 
Minyak dari kulitnya dipergunakan untuk 
pembuatan: 
1) Sa bun wangi. 
2) Minyak wangi. 
3) Membuat harum minuman. 
4) Sebagai campuran kue. 
5) Ice cream dan lain-lain 

c. Jenis-jenis jeruk 
Disini hanya akan diterangkan jenis-jenis jeruk yang 
penting dan banyak diusahakan : 
1) Jeruk Besar 

- Iklim dan tanah yang cocok 
Jeruk besar dapat tumbuh di daerah rendah 
sampai 400 m dari permukaan laut. Daerah 
yang cocok ialah daerah basah sampai dengan 
setengah kering, asalkan air tanah letaknya di 
bawah 50 cm dari pennukaan tanah, dan tidak 
kurang dari 150 cm di bawah permukaan 
tanah. 
Jenis-jenis jeruk besar 
• Jeruk Bali 

Daun dan buahnya berbulu banyak. 
Buahnya tidak begitu banyak dan tidak 
begitu besar. 
Bentuk buahnya hula t agak cekung, kuli tnya 
ti pis dan licin. W arna kulit hijau, akan tetapi 
kalau dibungkus kain atau daun akan 
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menjadi kuning keputih-putihan. 
Warna isi merah muda, berair banyak dan 
rasanya manis. 

• Jeruk pandan wangi 
Pohonnya kuat dan tidak mudah terserang 
penyakit 
Buahnya bundar, tetapi pangkal ujungnya 
datar. Kulitnya tebal dan ulet, karena itu 
dapat diangkat ke tern pat yang jauh. Isinya 
merah, kurang berair, rasanya manis. 

• Jernk delima 
Jeruk delima ini ada dua macam : delima 
mer ah dan delima pu tih. 
Kayu dari ked ua jenis ini sangat peka 
terhadap penyakit getah (diplodia). 
Buahnya bundar dan cekung, pada tangkai 
sedikit runcing. Kuatnya mudah pecah. 
Ku1it dari delima putih lebih ti pis dan lebih 
licin daripada delima merah, dan wamanya 
juga lebih muda; rasanya asan1. 
Masih ada lagi jenis-jenis jeruk besar 
seperti : jeruk silernpang, jeruk ojod 
gondomg, jeruk delima kepyar dan lain-lain. 

- Bibit dan cara bertanam. 
J eruk besar diperbanyak dengan biji, 
cangkokan dan okulasi. Yang paling biasa 
dijalankan ialah dengan cangkokan. 
Cangkokan dibuat dari permulaan musm 
penghujan. 
J eruk besar m udah sekali dicangkok. 
Sebaiknya cangkokan-cangkokan dideder 
dalam lubang-lubang yang sejuk dan cukup 



lembab tanahnya. Baru pada musim hujan 
yang akan datang, cangkokan-cangkokan itu 
pindah ke kebun. 
Jeruk besar juga dapat diperbanyak dengan 
okulasi. 
Sebagai batang pokok dipergunakan Citrun 
Jepang (J.C = Javan Citrun), Rough Lemon. 
Perlu dicatat di sini bahwa menempel jeruk 
besar sebaiknya dilakukan pada musim panas, 
pada waktu itu pengaliran zat makanan 
dalam batang paling baik, lagi pula batang 
pokok yang paling dipangkas tidak mudah 
terserang penyakit diplodia (blendok). 

- Pemeliharaan tanaman 
Disampingpenyiangan, pengaturanair, perlu 
diperhatikan pemangkasan dahan, ranting
ranting, pemberantasan hama dan penyakit. 
Pemangkasan dahan-dahan dan ranting-rant
ing diperlukan nntuk memperoleh bentuk yang 
indah dan pula ingin mengatur pertumbuhan 
yang baik pemangkasan dilakukan di a tas 
ma ta yang menghadap ke dalam, kecuali jeruk 
pandan wangi yang pemangkasannya 
dilakukan di atas mata yang menghadap ke 
luar. 

- Hama dan penyakit 
• Pohon jeruk yang d tanam pada ketinggian 

kurang dari 400 m di atas permukaan laut 
(dpl.), sering diserang penyakit getah 
diplodia. Misalnya di sekitar Jakarta yang 
disebabkan oleh Diplodia natalensis. 
Parasit terse but menyerang kulit luar (bhs. 
Jawa : klika), dan cabang-cabang yang 
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besar. 
Penyakit ini dapat diberantas dengan 
mengiris bagian-bagian yang diserang 
penyakit tersebut, kemudian lukanya 
ditutup dengan teer kayu. Luka-Iuka ini 
dapatsernbuh kembali seperti semula setelah 
± 1/2 tahun. 
Oklasi yang baik dianjurkan untuk mencari 
pangkal pohon yang tahan terhadap 
penyakit tersebut 

- Daun sering diserang oleh ulat (Phyllocnistis 
citrella, Stoint). 
Di beberapa tempat, pohon-pohon muda 
sering ditutup dengan klambu, agar tidak 
diserang oleh ulat tersebut, sehingga 
pertum buhannya tidak terganggu. 

- Di dalam buah sering terdapat ulat jenis : 
Nephopteryx robusta, More. 
Beberapa jenis citrus lainnya sering pula 
diserang lat tersebut. Daging buah ditembus, 
dan akibatnya cepat seali busuk. Buah
buahnya rontok sebelum masak dan tidak 
berguna lagi. Ulat jenis Prays eudocarpa, Meyr, 
hidup di dalam kulit beberapa jenis jeruk dan 
menyebabkan benjol-benjol (penyakit cacar). 
Penyakit tersebuttidak begitu berbahaya, tet:api 
harga buah tersebut menjadi turun. 

- Hama yang sering merusak tanaman jeruk 
ialah bermacam-macam kutu daun, 
diantaranya Pseudoccus citra, Risso dan 
Lecanium viride, Green. 
Kutu-kutu tersebut biasanya dibawa oleh 
semut-semutngangrang. 



2) Jenus Manis 
- Iklim dan tanah yang dikehendaki 

Ada jenis jeruk manis yang cocok pada 
dataran rendah, ada juga yang cocok pada 
daerah yang letaknya ± 1000 m dari 
permukaan laut dan mempunyai 3 bulan 
kering. Di daerah da tar an yang bas ah 
biasanya buah jeruk manis berkulit tebal, 
kurang harum dan lagi pula berserat. 
Lain daripada itu, buah jeruk manis dari tanah 
dataran, acap kali menjadi kering sebelum 
masak. 
Jenis pegunungan tidak baik ditanam di 
dataran. Buahnya tidak akan masak. 
Sebaliknya kalau jenis dataran ditanam di 
daerah pegunungan, rasa bualmya menjadi 
masam. 
Akar jernk manis tidak masuk jauh ke dalam 
tanah, oleh karena itu kulit tanah harus betul
benil subur. Tanaman jeruk manis meng
hendaki sinar matahari yang banyak dan air 
yang cukup. Tanah tidak boleh kering, ia 
senantiasa harus cukup lembab dan mudah 
mendapat air, supaya buahnya tidak menjadi 
kering dan keriput sebelum masak. 
Tanah liat dan pasir kurang cocok kuat 
tanaman pohon jeruk. 

- Jerris-jenis jeruk manis 
• Untuk dataran rendah: Valencia Late 

Orange, Pineapple Orange, Norris Orange, 
Jeruk Itali, Shamouti, Jaffa dan sebagainya 
(varietas-varietas impor). 
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• Untuk dataran tinggi: jeruk Pu ten, Napel 
Orange dan Dumrings Sedling, jeruk 
Betawi dan sebagainya. 
Washington Nape! Orange adalah jenis yang 
terbaik. Pada tangkai buah terdapat 
semacam udel (navel) yang berbentuk jeruk 
kecil. 

- Bibit dan cara menanam 
Jeruk manis dapat diperbanyak dengan 
cangkokan, okulasi dan stek. 
Sebagai batang pokok untuk okulasi dapat 
mempergunakan jenis jeruk: Citrun Jepang, 
Rough Lemon a tau Citronella. 
Okulasi di atas Citrun Jepang mudah 
berbunga. 
Dengan cara cangkokan dapat menghasilkan 
bibityang baik. 
Mana yang lebh baik antara bibit cangkokan 
dan okulasi ? 
Hal ini tergantung dari beberapa faktor, 
diantaranya keadaan iklim, tanah dan Iain
lain. 
Di tanah-tanah yang sering tergenang air, 
tidaklah bail< untuk mem pergunakan okulasi 
yang memiliki batang pokok berakar panjang. 
Karena panjang akarnya sampai 7 - 10 m; 
sehingga ia akan mudah ma ti, karena akamya 
busuk. 
Cangkokan yang memiliki akar-akar pendek, 
Iebih cocok untuk daerah-daerah tersebut 
Sebaliknya di tanah cadas, cangkokan kurang 
baik, karena akar-akar yang pendek tidak 
mampu menembus cadas yang berada di 



bawah permukaan tanah. 
Bibit-bibityang telah terpilih dipindahkan ke 
kebun pada permulaan musim hujan. 
Jarak tanam 8 x 8 m, dengan ukuran lubang 
100 x 100 cm dan dalamnya 50 cm. 

- Pemupukan 
Tanaman jeruk manis menghendaki tanah 
yang gembur. Ia tidak tahan genangan air. 
Pengaruh manis menghendaki tanah yang 
masam. 
Di samping itu semua jeruk manis 
menghendaki pemupukan yang baik, 
khususnya pupuk organis (pupuk kandang, 
kompos dan lain-lain), dan anorganis (pupuk 
N. pupuk Fosfor dan Kali). 
Pupuk organis sangat diperlukan, oleh karena 
pupuk tersebut akan membantu pertumbuhan 
suatu jenis cendawan (mycarrhiza) yang 
melekat pada akar jeruk dan merupakan alat 
penghisap zat-zat makanan dari tanah bagi 
tanaman. 
Hal ini disebabkan karena akar-akar jeruk 
tidak mempunyai akar rambut, maka 
cendawan terse but lalu menjadi penggantung
nya. 
Sebagai pedoman dapat digunakan cara 
sebagai berikut: 
Pada permulaan tanam, diberi 2 - 3 blek pupuk 
kandang. 
Kemudian tiap tahunnya diberi tambahan 
pupuk 2 - 4 blek lebih banyak daripada 
pemupukan tahun yang lalu, sehingga pada 
umur 9 tahun, tiap-tiap tanaman akan 
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menerima ± 200 kg (20 blek) pupuk kandang. 
Sesudah itu tidak memerlukan penambahan 
lagi, karena penambahan pemupukan tidak 
akan mendatangkan hasil. 
Pu puk anorganis diperlukan, karena tanaman 
jeruk sangat peka terhadap pupuk buatan, 
seperti Z.A, Fosfor, dan Kali. 
Dewasa ini di Indonesia sudah banyak yang 
menggunakan pupuk buatan. 
Dari penyelidikan dengan pupuk buatan, 
semen tar a mend a tangkan hasil seperti 
berikut: 
Di tanah yang subur, tambahan pupuk buatan 
itu merupakan campuran pupuk yang 
mengandung zat-zat N, P

2
0

2 
dan~O, dengan 

perandingan 2 : 1 : 1, sedang pada tanah yang 
kurus perbandingannya 1 : 2 : 2. 
Selanjutnya pemberian zat lemas 400 kg/Ha, 
tidak memberikan hasil lebih, bahkan sering 
merugikan. 
Maksimal hanya dapat diberikan 200 kg/Ha, 
yang diberikan beberapa kali, sebanyak 650 
kg/ Ha tiap-tiap kalinya. 
Jika jumlah tersebut diberikan dalam 4 kali, 
maka tiap-tiap pohon akan menerima 0,3 kg 
N atau 1,5 Z.A. 
Sedang untuk kebutuhan zat Fosfor adalah 2x 
± 0,2 kg P

2
P

5 
atau 1 kg D.S dan untuk zat Kali 

1 - 3 kali besar Fosfat atau ± 0,2 - 1,6 kg ~O 
atau 1,5 - 4,5 kg Z.K. 

- Pemberantasan hama dan penyakit 
Penyakityang banyak menyerangjeruk manis 
ialah penyakit getah (Gomziekte), yang 



disebabkan oleh Phytophtora parasitica. Jenis 
kapang tersebut hidup di dalam tanah dan 
menyerang pada pangkal batang. 
Kulit yang diserang berubah warnanya dan 
mati, sedang dari luka-lukanya yang 
ditimbulkan oleh penyakit tersebut, keluarlah 
getah seperti damar. Kalau penyakit tersebut 
sudah hebat, pohon itu dilingkari oleh gelang
gelang penyakit dan akhirnya mati. 
Pada umumnya penyakit tersebut dapat 
dibatasi dengan mengupas kulit yang 
mendapat serangkan. Tempat yang dikupas 
sebaiknya didesinfektir dengan teer kayu atau 
desinfektant lainnya. 
Untuk mencegah penyakit tersebut leher akar 
dibuka di atas tanah, air yang biasanya untuk 
mengairi dan membawa penyakit tersebut 
tidak boleh mengenai ba tangnya. 
• Penyakit kudis (Cladosporium citri, Massee) 

dan kanker (Pseudomonas citri Hassee) 
banyak juga menyerang pohon jeruk. Kedua 
penyakit terse but menyebabkan timbulnya 
banyak kelainan seperti zat gabus pada daun 
dan buah. 
Pertumbuhan cabang-cabang baru menjadi 
terhalang. Daun yang diserang gugur. 
Untuk mencegah tumbuhnya penyakit
penyaki t tersebut, daun muda dapat 
disem prot dengan bu bur Bordo, sesaa t 
sebelum tumbuhnya daun muda. 

- Pemungutan hasil. 
4 - 5 tahun sesudah ditanam, pohon jeruk 
manis mulai berbunga. 
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Musim bunga biasanya jatuh pada permulaan 
musim penghujan. Kira-kira 9 bulan 
kemudian, buahnya sudah dapat dipetik. Rata
ra ta tiap-tiap pohon <la.pat menghasilkan 
300 - 400 buah per tahun. Adakalanya sampai 
400 - 500 buah. 
Jeruk manis biasanya diusahakan secara besar
besaran, nntuk diambil air jeruknya Guice). 
Dengan tehnik modem, buah-buahan terse but 
dapat diperas dan dapat menghasilkan air 
jeruk ± 62 % dari bera t buah. 

3) Jeruk Citron 
- J enis-jenis jeruk ci trun. 

Yang termasuk golongan ini ialah : 
• Jeruk citron 

Sesungguhnya buah jeruk citrun rasanya 
masam, rasa pahit itu berasal dari minyak 
kuit, waktu jeruknya diperas. 
Dalam keadaan baik, yakni jika terdapat 
cukup air, jeruk citrun akan berbuah 
sepanjang tahun. 
Jeruk citrun cocok di daerah rendah hingga 
tern pat pegunungan setinggi 1000 m, di atas 
permukaan air laut. 
Sebagai bibit dipergunakan biji. Meskipun 
citrun Jepang dan Rough Lemon dapat 
dipergunakan sebagai ha.tang pokok 
tempelan, namun hasilnya tidak 
memuaskan, karena tanaman okulasi yang 
diperoleh akhirnya hid up merana. 
Jarak tanam 6 x 6 m. jenis-jenis jeruk citrun 
ialah: jeruk Ponderosa dan jeruk Khatta dari 
India. 



• Jeruksukade 
Jeruk sukade mempunyai kulit yang sangat 
tebal. Kalau jeruk citrun yang diambil ialah 
sari buahnya, sebaliknya dari jeruk sukade 
justru kulitnya. 
Jenis jeruk sukade yang baik untuk 
dipergunakan sebagai sukade ialah : jeruk 
kates, kulit buah berkerut-kerut dan pada 
ujung buah terdapat pentil yang sangat 
menonjol, sehingga seolah-olah buah itu 
memiliki udel besar. Karena i tu juga 
dinamakan jeruk bodong. 
Jeruk sukade dapat tumbuh baik, terutama 
di daerah pegmtungan. Jeruk sukade dapat 
diperbanyak dengan stek a tau okulasi, sebab 
bijinya kurang bail<. Sebagai batang pokok 
dipergunakan : Citrun Jepang dan Rough 
Lemon. Jarak tanam 5 - 6 m. Baik jeruk 
citrun maupun sukade cocok ditanam di 
daerah-daerah basah, dengan musim kering 
dan setengah kering dengan pengertian 
bahwa musim kering dan setengah kering 
dengan pengertian bahwa air tanah harus 
terletak ± 50 cm di bawah permukaan tanah, 
dan di daerah setengah kering antara 50 -
150 cm di daerah basah antara 50 - 200 cm. 

- Pemungutan dan pengolahan buah citron dan 
buah sukade. 
• Asal dipelihara dan dipupuk secara bail<

baik, maka jeruk citrun dapat berbuah 
setelah umur 3 tahun. Masaknya buah 
citrun tidak serentak. 
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Sebagai tanda bahwa buah tersebut sudah 
masak, kulit buah berwarna kuning. Jumlah 
rata-rata per pohon ± 90 buah. Buah citrun 
yang baru dipetik tidak boleh langsung 
diperas, buah terse but harus diistirahatkan 
( didiamkan) untuk beberapa hari agar 
min.yak di dalam kulit yang pahit rasanya 
bisa memperoleh waktu untuk berubah 
menjadi minyak harum baunya. Buah-buah 
yang sudah diistirahatkan dibersihkan, 
kemudian dibelah dan diperas. Pemerasan 
harus hati-hati agar minyak kulit tidak 
bercam pur dengan sari buah. Sari jeruk 
yang didapat kemudian dicampur dengan 
air dan gula dalam perbandingan : 1 liter 
air jeruk + 2 liter air dan + 10 kg gula pasir. 
Campuran diaduk sampai larut. Campuran 
ini jangan sekali-kali dipanaskan, sebab 
dapat menghilangkan aroma citrun. Untuk 
meningkatkan mutu, sebaiknya ditambah 
dengan asam cetrat beberapa gram. Untuk 
menga wetkan sari ci trun baiklah 
dibubukkan obat-obat pengawet seperti V2 
gram natrium benzoat + 1/2 gram kaliuml
metasulfatuntuk tiap 1 liter sirop. 

• Lain daripada buah citrun, buah sukade 
kalau masak kulitnya masih berwama hijau. 
Buah-buah yang dipilih, kemudian dicuci 
dan dibelah dua untuk dibuang isinya. 
Kulitnya lalu direndam di dalam garam 
dapur 3%. Tiap-tiap 1 kg kulit 
membutuhkan 1,25 liter larutan garam. 
Setelah beberapa hari (± 5 hari), pada 



permukaan rendaman akan keluar busa
busa. Busa-busa tersebut harus dibuang. 
Tiap-tiap 2 minggu sekali, larutan itu harus 
diganti dengan larutan garam yang baru. 
Penggantian ini dilakukan sampai warna 
kulit berubah dari putih bersih menjadi putih 
keruh dan mengkilat. Kulit-kulit tersebut 
kemudian direndam dalam air dingin 
selama 24 jam, agar sisa-sisa gar am hanyu t. 
Setelah pekerjaan itu selesai, maka kulit
kulit dimasak dengan air hingga lunak, 
kemudian direndam lagi dalam air dingin 
hingga 1 malam. 
Keesokan harinya kulit-kulit dimasak 
dengan air gula 30% yang telah dipanasi 
lebih dahulu. Untuk tiap-tiap 1 kg 
diperlukan 0,8 liter air gula, kemudian 
didinginkan selama 24 jam. Kulit-kulit yang 
sudah didinginkan itu kemudian diangkat 
dari air gula yang sudah menjadi kental. 
Pada sirop tersebut ditambah 150 gram gula 
untuk tiap 1 liter sirop. Kemudian sirop ini 
dimasak lagi dan kulit-kulit yang sudah 
menjadi sukade dibiarkan di dalam sirop 
selama 7 hari. Agar kulit-kulit itu tidak 
tersembul, maka di atasnya diberi papan 
yang bersih dengan batu-batu di atasnya. 
Sukade yang sudah selesai, setelah direndam 
selama 7 hari, kemudian dicucui satu per 
sa tu dalam air mendidih, agar gula yang 
melekat hilang. Kulit-kulit yang sudah 
dicuci kemudian diangin-anginkan hingga 
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kering. Hasil yang di peroleh ini dinamakan 
Sukade. 

4) Jeruk Nipis 
- Daerah yang dikehendaki 

Memerlukan tanah yang gembur dan 
mengandung banyak air. Terletak pada 
dataran sampai dengan ketinggian ± 1000 m 
dari permukaan laut. 
Dapat tumbuh bagus di daerah basah, daerah 
basah dengan bulan-bulan kering dan daerah 
setengah kering, dengan pengertian bahwa air 
tanah di daerah setengah kering tidak boleh 
lebih dari 200 cm di bawah permukaan tanah. 

- Cara memperbanyak 
Jeruk nipis dapat diperbanyak dengan stek, 
cangkokan dan okulasi pada batang bawah 
pohon jeruk Jepang, cetronela, kasturi dan 
Sour orange. 
Yang paling ban yak dipergunakan sebagai 
batang bawah ialah pohon jeruk kasturi. 
Karena jenis ini banyak buahnya dan tidak 
mudah terserang oleh penyait kanker. 
Cara menanam dengan jarak tanam 6 x 6 m. 

5) Jeruk Kasturi 
- Daerah yang dikehendaki 

Jeruk kasturi dapat tumbuh di mana-mana, 
baik di tanah dataran maupun di tanah 
pegunungan. 

- Cara memperbanyak 
Dengan biji. J arak tanam 5 - 6 m. 
Walaupun ada sedikit kalium, jeruk kasturi 
dapat dianggap termasuk salah satu tipe Cit
rus nobilis, Lour. 



Kulit mudah lepas. Sisir yang mudah 
dipisahkan dan lembaga yang berwarna hijau, 
menunjukkan adanya persamaan sifa t. 
Bakal buah Bentuk seperti bola, 
menggantung. Kulitnya penuh dengan bintik
bintik kelenjar, jika sudah masak berwama 
kuning atau hijau kuning, agak mengkilat, 
kulitnya tebal, daging buahnya berwarna 
hijau, sangat masam dan sangat pahit. 
Biji: Bulat telur panjang, kepingnya berwarna 
putih. 

- Daerah yang dikehendaki 
Hanya cocok untuk daerah rendah dan 
daerah-daerah basah; basah dalam bulan 
kering. Air tanah 50 cm di bawah permukaan 
tanah. 

- Cara memperbanyak 
Dengan giji, jarak tanam 6 x 6 m. 

6) Jeruk Keprok dan Sebangsanya 
- JerukJepun 

• Daerah yang dikehendaki. 
Daerah rendah. Dapat hid up baik sekali di 
sekitar Jakarta. 

• Cara memperbanyak 
Dengan cangkokan, tetapi agak sulit 
pelaksanaannya. 
Dengan okulasi pada batang-batang bawah 
Citrus nobilis, Lour, jeruk manis. 
Rought Lemon a tau Citronella, jeruk kasturi. 
Waktu terbaik untuk mengokulasi ialah 
dalam musim kering. Jarak tanam 6 - 8 cm. 
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- Jeruk Keprok 
• Daerah yang dikehendaki 

Dapat diusahakan di tempat-tempat yang 
letaknya 700 m dan 1200 m di atas 
permukaan air laut, seperti : jeruk Batu, 
Garut, Tawangmangu dan sebagainya. 
Selain itu daerah terse but harus memiliki 3 
bulan kering, sebab jika musim kering terlalu 
pendek, maka ia tidak berbunga. Jadi daerah 
yang bail< ialah daerah basah dengan musim 
kering yang cukup, daerah setengah kering, 
asal air tanah letaknya di bawah 50 cm 
hingga 200 cm. 
Tanah yang cocok ialah tanah gembur dan 
mengandung cukup air. 

• Cara memperbanyak 
Dengan cangkokan, sambungan atau 
okulasi pada batang dari jenis yang sama. 
Dapat juga diokulasi pada jeruk jepun, 
rough lemon, jeruk manis, jeruk kasturi dan 
lain-lain. Tetapi karena jenis-jenis jeruk 
tersebutmudah diserang oleh penyakit getah 
Phytophtora, maka dianjurkan untuk 
mengambil batang bawah dari pohon yang 
sejenis, karena hanya pohon inilah yang 
tidak diserang oleh penyakit tersebut 
Jarak tanam 6 - 8 m. 

- JerukSiem 
• Daerah yang dikehendaki 

Dapat diusahakan di dataran rendah 
sam pai dengan tinggi 700 m di a tas 
permukaan laut. Tanah yang dikehendaki 
sama dengan jeruk keprok. 



• Cara memperbanyak 
Sama dengan varitas-varitas yang lain. 

- Hama dan penyakit dari jeruk keprok dan 
sebangsanya. 
Akhir-akhir ini varitas-varitas mobilis banyak 
diserang penyakit buah (Barkrat). 
Di bagian-bagian kulit luar menjadi busuk dan 
keluar buih yang berwarna pu tih. 
Penyebabnya belum diketahui, seh:ingga sukar 
memberantasnya. 
Tingkatan serangannya dan kepekaaannya 
memang berbeda. 
Ada jenis penyakityang disebut"mati ujung" 
(Wicher top), yang diserang adalah cabang
cabang kecil, kadang-kadang juga cabang
cabang besar. 
Sebab-sebabnya belum diketahui. Mungkin 
akibatserangan kutu-kutu perisai atau karena 
keadaan tanah yang jelek. 
Dalam hal pertama, maka tanaman perlu 
disemprot dengan bu bur Bardo dan dalam hal 
ked ua, tanah perlu mend a pa tkan pengolahan 
yang intensip. Juga pada Iuka-Iuka 
pemangkasan yang tidak terpelihara, dapat 
timbul penyakit yang menyebabkan matinya 
seluruh pohon. Maka dari itu kalau kita 
memangkas pohon, hams diusahakan supaya 
tidak ada cabang-cabang yang tertinggal. 
Jadi harus rata d~ngan batang. Selanjutnya 
lukanya harus diberi teer atau cat timah. 
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12. Salak 

a. Daerah Iklim dan tanah yang cocok 
Pohon salak termasuk tanaman perdu. Dapat 
menghasilkan buah tanah yang cukup di daerah yang 
tingginya 300 m dari permukaan air laut Di daerah 
luar Jawa, salak banyak tumbuh di hutan-hutan, di 
Jawa hampir tidak ada salak yang tumbuh liar. 
Daerah salah ialah: sekitar Jakarta, Banten, Yogya, 
MadUia dan Bali. Tempat-tempatyang ditanami sa1ak 
hams mempunyai iklim basah. Di daerah kering saiak 
juga dapat tumbuh asal mendapatkan pengairan. 
Salak da pat tum buh baik kala u mendapat 
perlindungan terhadap sinar matahari. 
Tanah yang dikehendaki ialah tanah gembur dan 
lembab. 
Berhubung dengan hal itu salak banyak ditanam di 
bawah pohon buah-buahan. 

b. Bibit dan cara bertanam. 
Dapat diperbanyak dengan biji dan tunas akar. Salak 
itu berumah dua, jadi dari bijinya kalau ditanam 
dapat tumbuh pohon betina, dapat juga pohon 
jantan. 
Pembibitan dengan biji itu lebih mudah dilakukan 
daripada dengan tunas akar. Kejelekan dari cara ini 
ialah kita tidak dapat memastikan apakah tanaman 
yang diperoleh dari biji itu tanaman jantan atau 
betina. Maka dari itu, biji-biji ditanam dengan jarak 
yang lebih rapat daripada tunas-tunas akar, ialah 1,5 
x 1,5 m. kelak tanaman yang sangat rapat itu bisa 
diperjarang. Tanaman jantan dibuang, dan cukup 
ditinggalkan beberapa batang saja. 



Untuk tanaman betina ± 100 pohon 
dibutuhkan 20 - 25 pohon jantan. A tau tiap
tiap pohon jantan dapat melayani 4 pohon 
betina. Penjarangan dikerjakan sedemikian 
rupa, sehingga akhirnya diperoleh tanaman 
dengan jarak 3 x 3 m. 
Tunas akar dapat juga dipergunakan 
sebagai bibit, tetapi pada umumnya tunas
tunas akar tersebut banyak yang n1ati, maka 
orang lebih banyak mempergunakan biji 
sebagai biji daripada tunasnya. Kalan 
ditanam di bawah perlindungan yang berat, 
ada kemungkinan tunas akar tersebut dapat 
berhasil. Tunas-tunas betina diambil dari 
pohon-pohon betina, sedang tunas-tunas 
jantan dari pohon jantan. 
J arak tanam 3 x 3 m. 
Tana man salak mem bu tuhkan per
lindungan, sebab kalau kena cahaya 
matahari yang terik menunjukkan tanda
tanda terbakar. Sebagai tanaman pelindung 
dapat dipergunakan pohon kelapa, atau 
pohon buah-buahan yang lain. 

c. Pemupukan 
Pemupukan dilakukan di sela-sela larikan tanaman. 
Sebagai pupuk organis dapat digunakan : sisa 
tanaman atau rambut-rambut. Dengan adanya 
pemupukan, tanah juga ikut dikerjakan. 

d. Penj arangan tanaman dan bu ah. 
Tanaman yang berasal dari tunas akar tidak perlu 
diperjarang. Lain halnya kalau tanaman itu berasal 
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dari biji, maka tanaman perlu dipetjarang. 
Kurang lebih 3 bulan sesudah bunga betina itu 
dikawinkan, buahnya sudah besar buah langsat. 
Maka perlu diadakan penjarangan buah dengan 
mencukil buah-buah yang perlu dibuang dengan 
sabit Dua minggu kemudian diadakan penjarangan 
kedua, dan 15 - 20 hari kemudian diadakan 
penjaranngan terakhir. 
Biasanya buah-buah cukilan yang ketiga sudah dapat 
dimakan a tau dijual. 
Penjarangan buah dikerjakan dengan maksud untuk 
mendapatkan buah yang besar. 

e. Mengawinkan tanaman 
Pekerjaan yang paling penting di kebun salak ialah 
mengawinkan tanaman. Tanaman salak adalah 
tanaman berumah dua, artinya kebanyakan 
dilakukan dengan bantuan manusia. 
Caranya adalah sebagai berikut: bunga jantan yang 
telah dewasa dan terbuka dipotong dari tanan1an 
bunga jantan tersebut kemudian digepyok-gepyokkan 
di atas bunga betina dewasa yang sudah terbuka. 
Sekiranya sari bunganya sudah habis, maka bunga 
jantan ditaruh di atas bunga betina, diikat dan 
dibungkus, agar tidak kehujanan. 3 - 5 hari kemudian 
dibuka. 

13. Durian 
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a. Daerah dan tanah yang cocok 
Sampai sekarang belum ada yang mengusahakan 
secara intensif, dan belum pernah diadakan seleksi 
nntuk memperbaiki mutunya, banyak yang hid up liar 



di hutan-hutan. Dapat tumbuh baik di daerah yang 
tingginya kurang dari 800 m di atas permukaan laut. 
Menghendaki tanah yang gem bur yang sangat dalam 
(lebih dari 1 m), lapisan cadas yang dangkal dari 
permukaan tanah, tidak baik bua t d urian. 
Memerlukan iklim basah. Di tempat-tempat yang 
memiliki ± bulan kering, tanarnan durian masih dapat 
diusahakan, asal tanahnya masih lembab. Kalau 
bulan-bulan kering sampai lebih dari 3 bulan dan 
tanahnya menjadi kering, maka bunga dan buah yang 
masih muda akan rontok. 

b. Cara memperbanyak 
San1pai sekarang pembiakannya selalu 
mempergunakan biji. Biji sebagai bibit biasanya 
ditanarn langsung di kebun. Selain dengan biji, durian 
juga dapa diperbanyak dengan okulasi. Okulasi 
durian itu sulit, okulasi diketjakan dengan cara Fokert 
Sebagai ba tang bawah digunakan dari jenis sendiri 
yang telah berumur 1 tahun dan tumbuhnya baik. 
Mata okulasi diambil dari dahan yang berumur 1 
tahun dan dari bagian yang dari kayu dahan okulasi 
tidak boleh disimpan lebih lama dari 24 jam, dan tidak 
dapat diletakkan dalam air, sebab kulitnya tidak 
dapat disayat lagi; waktu itu perlu dilindungi 
terhadap sinar rnatahari, dan tanah di sekelilingnya 
bibit ditutup dengan jerami. 
Jarak tanam 14 x 14 m. 

c. Pemungutan hasil dan cara pengolahannya. 
Tana.man durian biasanya sudah mulai berbuah 
setelah berumur 8 - 10 tahun. Musim berbuahnya 
tergantung dari daerah di mana durian itu 

167 



168 

diusahakan. Misalnya di Ambon, d urian berbuah 
dalam bulan Januari - Pebruari a tau Agustus - Sep
tember. 
Semenjak berbWlga sampai buah itu masak, kira-kira 
4 - 5 bulan lamanya. 
Hasil rata-rata tiap pohon, setiap t.ahun 2000 buah. 
Buah durian yang masak benar dapat jatuh sendiri 
dan buah inilah yang rasanya paling enak. Untuk 
diperdagangkan dengan pengangkutanjarakjauh 
durian yangjatuh tersebut tidak baik, karena sesudah 
2-3 hari akan membusuk. Lebih bail< diperdagangkan 
sebelum masak benar. 
Perlu diketahui bahwa durian yang berada di pangkal 
cabang (dekat batang) umumnya mempunyai daging 
buah yang lebih tebal daripada buahbuah yang 
berada di ujung cabang. 
Jenis-jenis durian yang terkenal enak ialah: Sitebel, 
karena daging buahnya tebal, dan si Manalagi karena 
enaknya. 
Orang makan d urian ada berbagai ma cam car a, 
umumnya langsWlg dimakan daging buahnya dan 
bijinya direbus atau dibakar. 
Orang-orang Palembang membuat tempoya dari 
daging d urian yang dibusukkan sebagai lauk makan. 
Di Tuban daging buah yang belum masak dipotong 
tipis-tipis dan dibuat calo-calo. Biji durian dapat 
dijadikan kripik. Caranya biji dipotong tipis-tipis, 
dijemur dan kemudian digoreng. Ada pula yang 
dibuat kolak, yaitu daging buah direbus dengan air 
santan yang diberi gula, kemudian dimakan dengan 
nasi ketan. 



14. Duku - Langsat - Pijetan 

a. Jenis-jenis Lansium 
Ada tiga (3) varitas yang termasuk Lansium 
dornestican ialah: 
1) Duku 

Buahnya lonjong, agak besar, kulitnya tipis, jika 
masak berwama kuning muda, daging bualmya 
tebal sangat manis dan segar. Buahnya hanya 
kecil bijinya, bahkan kadang-kadang tidak 
berbiji. Ada biji yang besar dan ada yang kecil, 
ini tergantung dari varitasnya. Jenis yang bagus 
terdapat di sekitar Jakarta dan di sekitar Depok. 
Juga di daerah sekitar Jogya banyak ditanam 
duku; di Sumatera di daerah Lampung. 

2) Langsat atau Pijetan 
Menyerupai d uku, ta pi buahnya lebih kecil dan 
bentuknya lebih panjang; sedang bijinya besar
besar. Kulitnya jika sudah masak berwarna 
kuning m uda, banyak mengand ung getah dan 
tebal. Daging buahnya masam. Buah tandannya 
sangat padat, jika dibandingkan dengan duku. 

3) Kokosan 
Buahnya kecil-kecil, bulat, tandannya sangat 
rapat; jika sudah masak warnanya kuning bagus. 
Bijinya besar dan daging buahnya sangat 
masam. 

b. Daerah yang cocok dan cara bertanam 
Pohon-pohon jenis duku banyak ditanam di tempat 
yang tingginya kurang dari 650 m. Tidak 
membutuhkan tanah yang tertentu. Pohon duku dan 
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sebangsanya n1enghendaki daerah lembab, tetapi ia 
tidak tahan dengan air yang berlebihan. 

c. Cara memperbanyak 
Umumnya tanaman duku diperbanyak dengan biji, 
meskipun dapat juga dengan cangkokan dan dengan 
okulasi; temyata tanaman duku mempunyai turunan 
yang tulen. Pembibitan tanaman duku tidak mudah. 
Biji-biji seyogyanya disemaikan <lulu. Yang baik 
adalah disemaikan di dalam kranjang, diisi dengan 
4 - 5 biji. 
Kranjang-kranjang perlu dilindungi. Setelah umur 1 
tahun bibit-bibit dari kranjang dipindahkan ke 
pesemaian dengan jarak 30 x 30 cm. Pesemaian 
tersebut memerlukan perlindungan berat. Setelah 
berumur l.k. 4 tahun bibit-bibit dapat dipindahkan 
ke kebnnatau ditempeli mata (dokulir). 
Urnumnya biji-biji tersebut langsung ditanam di 
kebun. 
Pembuatan okulasi duku agak sulit karena kulit-kulit 
batang pohon itu tipis; penyayatan mata sering 
meni1nbulkan sobeknya mata. Okulasi yang sudah 
berumur satu tahun mulai dapat dipindahkan. Pohon 
duku juga dapat diperbanyak dengan cangkokan, 
tetapi sangat sukar jadinya. Tumbuhnya akar 
cangkokan sangat lambat. 
Jarak tanam adalah 8 - 10 m. 

15. Nangka 
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a. Daerah yang dikehendaki 
Pohon nangka memerlukan tanah yang khusus, 
hanya pada tanah yang rendah dan basah pohon 
nangka tumbuhnya tidak bail<. 



Dapat ditanam pada tanah datar dengan ketinggian 
1000 m di atas permukaan air laut. 

b. Cara memperbanyak 
Dapat diperbanyak dengan biji, tunas akar atau 
okulasi. Jika okulasi yang hendak dipergunakan 
sebagai bibit, maka harus diingat bahwa pohon 
okulasi ada kemungkinan timbul peristiwa 
"topophyse". Artinya pada pohon nangka terdapat 
mata yang memiliki sifat yang lain daripada teman
temannya, karena letaknya. 
Kalau sebagai okulasi diambil mata tersebut, maka 
tanaman yang diperoleh tidak mau tumbuh ke atas; 
ia lebih banyak tumbuh bercabang-cabang. 
Jarak tanam 12 x 12 m. 

c. Pemeliharaan tanaman 
Pohon nangka juga memerlukan pemeliharaan; yang 
pen ting di sini ialah; pemangkasan, penjarangan 
buah dan pemberantasan hama dan penyakit. 
Pohon nangka tiap-tiap tahun perlu dipangkas; yang 
dipangkas hanya cabang-cabang kecil yang tumbuh 
di bagian bawah dari pohon induk. Adakalanya buah 
nangka itu tumbuh betjejal-jejal. Hal-ha! demikian 
seyogyanya buah dipetjarang agar diperoleh buah 
yangbesar. 
Buah nangka yang hampir masak seyogyanya 
dibungkus dengan anyaman daun kelapa, dengan 
maksud untuk menahan serangan lalat buah. 
Kadang-kadang pohon nangka juga mendapat 
gangguan penyakit Corticium salmonicolor Oamur 
upas). 
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16. Nanas 
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a. Iklim yang cocok dan tanah yang dikehendaki 
Sangat cocok di daerah-daerah yang mempunyai 
banyak hujan. Di daerah kering juga dapat tumbuh, 
asal mendapat pengairan yang cukup banyak. Di 
daerah kering air tanah letaknya tidak boleh lebih dari 
150 cm di bawah permukaan tanah. 
Nanas tumbuh baik pada ketinggian 100 - 200 m di 
atas permukaan laut. Akar tanaman pendek, terletak 
dekat permukaan tanah, dan rnemerlukan udara 
yang banyak untuk tumbuh. Berhubung dengan hal 
itu tanaman nanas yang menghendaki tanah yang 
gembur. 
Tanaman nanas tidak tahan terhadap air yang 
banyak, lebih-lebih di daerah basah pada tanah liat 
yang tergenang air cukup lama. Oleh karena itu 
tanamlah nanas itu pada t:anah yang ntiring letaknya. 
Kalau terpaksa dihadapkan pada tanah yang rata, 
maka pembuangan air yang berkelebihan harus 
diatur dengan sempurna. 
Mengingat hal terse but di atas maka tanah yang cocok 
untuk tanan1an nanas ialah : tanah ringan atau 
sedang yang memiliki hum us banyak. 
Pada tanah yang alkalis, tanaman nanas kurang 
cocok. pH tanah yang baik ialah antara 4,5 - 5,5. 

b. Jenis-jenis nanas. 
Jenis-jenis nanas dapat digolongkan menjadi 2 
golongan: 
1) Jenis-jenis yangmatanya menonjol dan kelihatan 

dengan nyata. 
Jenis ini memiliki daging buah yang halus 



seratnya dan kurang berair, rasanya manis dan 
enak. 
Termasuk golongan ini ialah : nanas Bogor, 
Nunggal, Palembang, Mandalung, Monyserat, 
Comte de Paris dan lain-lain. Kalau sudah masak 
kulit buahnya kuning. 

2) Jenis-jenis yang matanya rata. 
Merniliki serat daging yang kasar dan banyak air, 
rasanya kurang manis (agak masam-masam 
manis). 
Termasuk golongan ini ialah: Smoot cayenne, 
nanas merah, nanas klacen dan lain-lain. 
Jenis Smoot cayenne banyak diusahakan di 
Hawai dan merupakan hasil ekspor yang 
penting. Jenis ini juga memilik produksi yang lebih 
tinggi daripada jenis-jenis yang termasuk 
golongan pertama, yakni ± 2,5 - 3 kalinya a tau± 
12,5 ton/ tahun/Ha. 

c. Bibit dan cara bertanam 
Biji nanas tidak dipergunakan untuk memperbanyak 
tanaman, hanya digunakan oleh Balai Penelitian 
untuk memperoleh jenis-jenis baru melalui 
perka winan silang. 
Sebagai bibitdapatdipergunakan: 
1) Tunas akar 

Tunas ini keluar dari dalam tanah, jumlahnya 
tidak begitu banyak, sangat kuat dan yang 
terbaik untuk dipergunakan sebagai bibit 
Tunas akar lazimnya berubah setelah berumur 
satu tahun. Tunas akar umumnya sudah 
berakar, sewaktu ia akan dipergunakan. Oleh 
karena itu kurang bail< untuk dikirim jarak jauh. 
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Tunas akar yang tidak banyak itu dapat 
dibongkar keseluruhannya untuk dijadikan bibit 
dengan pengertian bahwa sebuah anakan harus 
ditinggalkan. Tuns yang ditinggalkan harus sehat 
betul, sebab tunas ini yang akan mengganti 
tanaman ind uk setelah dipetik buahnya. 

2) Tunas batang 
Tunas ini keluar dari batang, cukup banyak 
jumlahnya. Kurang kuat jika dibandingkan 
dengan tunas akar. 
Tunas batang biasanya baru berbuah sesudah 1 
V2 tahun. Untuk dikirim jauh sebaiknya 
dipergunakan tunas batang, karena tunas ini 
belum berakar. 

3) Tunas buah dan mahkota. 
Tunas ini berasal dari buah dan mahkot:a. Ia 
kurang kuat dan berbuah lambat (24 bulan). 
Bibit nanas tidak boleh ditanam terlalu dalam, 
supaya tidak mudah busuk. Jarak tanam 
tergantung dari berbagai-bagai faktor, di 
antaranya jenis tanaman dan kesuburan t:anah. 
Sebagai pedoman dapat dikerjakan sebagai 
berikut: 
- Cara berbaris dua : Jarak antara satu pasang 

baris ke lain pasang baris + 150 cm, sedang 
jarak antara baris satu dengan lainnya dalam 
satu pasang barisan ± 60 - 75 cm. 

- Cara larikan : Jarak larikan satu dengan 
lainnya + 150 cm. J arak tanam dalam larikan 
bail< yang ditanam secara barisan maupun 
dengan cara larikan (satu baris) adalah ± 60-
70 cm. 



Tanah yang akan ditanam nanas hendaknya 
dicangkul lebih dahulu. Dalamnya cukup ± 20 
cm. Pada tanah datar dan daerah basah supaya 
dibuat parit-parit untuk pembuangan air yang 
berlebihan. 
Demikian car a bertanam nanas di ke bun yang 
khusus diperuntukkan tanaman itu. Tanaman 
nanas juga dapat ditanam sebagai tanaman sela, 
yakni di sela-sela pohon jeruk, mangga, rambu
tan dan lain-lain. Sebagai tanaman sela dapat 
diusahakan selama tanaman pokok masih kecil. 
Apabila tanaman pokok sudah besar, tanaman 
nanas harus dibongkar seluruhnya. 

d Pemeliharaan kebun 
Pemeliharaan kebun meliputi: 
1) Pemeliharaan tanah dan pengairannya. 

Kurang lebih 3 bulan sekali kebun nanas 
memerlukan penyiangan. Sebelum dilakukan 
penyiangan, maka daun-daun yang berduri. 
Bersamaan dengan penyiangan rumput, maka 
tanah perlu didangir, agar akar-akar 
mendapatkan udara. Akar nanas sangat peka 
terhadap udara. Setelah pekerjaan penyiangan 
dan pendangiran selesai barulah ikatan-ikatan 
daun dilepas. Untuk tanah-tanah yang datar dan 
beriklim basah perlu dibuat parit-parit untuk 
membuang air yang berlebihan. 

2) Pemupukan 
Di Indonesia jarang sekali dilakukan pemupukan 
terhadap nanas. Sesungguhnya tanaman nanas 
peka juga terhadap pemupukan. Kira-kira 6 
bulan sesudah nanas ditanam, maka kebun nanas 
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dapat dipupuk dengan pupuk kandang. 
Pemupukan dilakukan di sela-sela barisan a tau 
tanaman. Penyelidikan di luar negeri 
membuktikan bahwa tanaman nanas itu peka 
terhadap zat lemas. Tetapi pemupukan dengan 
zat lemas yang berlebihan akan mendatangkan 
kerugian pula. 
Di Malaysia misalnya dianjurkan untuk 
melakukan pemupukan tanaman nanas seperti 
berikut: 
Tiap-tiap acre (4000 m2) ditanam dengan l.k. 
7250 batang nanas, memerlukan: 
- 2 bulan sesudah tanam = Z.A. sebanyak 100 

pound= (50 pound Urea). 
- 8-9 bulan sesudah tanam = Z.A. sebanyak 100 

pound. 
- 2 tahun sesudah tanam = Z.A. sebanyak 145 

pound= (70 pound Urea). 
- 3 tahun sesudah tanam = Z.A. sebanyak 215 

pound= (105 pound Urea). 

3) Pemberantasan hama dan penyakit 
Hama yang sering merusak tanaman nanas ialah 
babi hutan dan musang. Cara memberantasnya 
ialah : memagari kebun sejauh mungkin, dan 
memasang racun di dalam alat-alat 
penangkapan. 
Penyakit tanaman nanas ialah : Thielaviopsis 
paradox, v. Holm. Yang diserang buahnya, 
sehingga buahnya menjadi busuk. Tetapi hal ini 
jarang-jarang terjadi. 



17.Pepaya 

a. Iklim dan tanah yang cocok 
Di Indonesia, pepaya dapat ditanam hingga 1000 m 
di atas permukaan air laut, akan tetapi yang terbaik 
ialah di bawah 600 - 70 m. di daerah tropis lainnya, 
pepaya dapat diusahakan hingga 1200 - 1500 m di 
atas permukaan air laut (India dan Kenya). Pun 
daerah-daerah sub-tropis yang cukup panas, 
tanaman pepaya dapat diusahakan (Florida). Di In
donesia, tanaman pepaya dapat diusahakan di 
daerah-daerah basah hingga kering, asalkan tinggi 
tanah di daerah kering tidak lebih dalam daripada 
50-150 cm dari permukaan tanah. 
Tanaman yang terbaik untuk tanaman papaya 
ialah: tanah yang subur dan banyak mengandung 
humus. Tanah itu harus banyak penahan air dan 
gembur, sebab pepaya tidak tanah air yang 
tergenang. 
Air yang berlebihan akan menyebabkan kematian 
pada tanaman, maka pengaliran dan pembuangan 
air merupakan salah satu syarat penting bagi 
suksesnya usaha tanaman pepaya. Sebaliknya pohon 
pepaya yang kekurangan air hidupnya merana, 
tanaman nampak kurus, daun, bunga dan buah
buahnya rontok. Hal ini dapat tetjadi pada musim 
kemarau yang panjang. Dalam musim kemarau 
sebaiknya tanaman pepaya diberi pengairan. 

b. J enis pepaya 
Dipandang dari sudut kelaminnya dapat digolongkan 
menjadi tiga golongan, yakni : 
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1) Pepaya jantan 
Pohon pepaya jantan mudah dikenal, karena ia 
memiliki bunga majemuk yang bertangkai 
panjang dan bercabang-cabang. Bunga pertama 
yang terdapat pada pangkal tangkai adalah 
bunga jantan. Tanda-tanda bunga jantan ialah: 
putik atau bakal buah yang tidak berkepala, 
karenanya tidak dapat menjadi buah; benang 
sari yang sempurna susunannya. 
Tugas bunga jantan ialah mengawini bunga 
betina. Pohon pepaya betina tidak akan berbuah, 
kala u tidak dika wini, karenanya di tengah
tengah tanaman papaya betina harus terdapat 
beberapa pohon pepaya ja.ntan. 
Pada ujung tangkai bunga pepaya jantan 
biasanya terdapat bunga sempurna elongata 
(bakal buah yang lonjong). Bunga sempurna ini 
dapat melakukan menyerbukan sendiri. Buah 
yang dibentuknya biasanya kecil-kecil 
menggand ul/ menggantung dan lonjong. Maka 
dari itu buah pepaya jantan sering disebut 
pepaya gandul atau gantung. Buahnya sering 
dijadikan manisan. 
Di daerah dataran terdapat pepaya jantan yang 
berbuah Iebih banyak, jika dibandingkan dengan 
pepaya jantan di daerah pegunungan. 

2) Pepaya betina 
Pepaya betina juga memiliki bu.nga majemuk. 
Tangkainya sangat pendek. Pada satu tangkai 
bunga pepaya betina biasanya terdapat beberapa 
bunga betina kecil-kecil dan satu bunga betina 
besar. Bu.nga yang besar inilah yang kelak akan 



menjadi buah. Bunga betina umumnya bakal 
buahnya sempurna, tetapi tidak berbenang sari. 
Maka dari itu untuk dapat menjadi buah harus 
disebuki bunga jantan dari luar. 
Pepaya betina berbunga sepanjang tahun. 
Buahnya bulat bertangkai pendek. Yang 
termasuk golongan ini ialah : pepaya Sala, pe
pa ya Mas, papaya hitam bundar, pepaya 
Semangka, Cibinong dan Jinggo. 

3) Pepayaselllpurna 
Pepaya sempurna memiliki bunga yang 
sem puma susunannya, ialah memiliki bakal buah 
dan benang sari. Oleh karena itu dapat 
melakukan penyerbukan sendiri. 
Bunga sempurna itu memiliki 3 bentuk, yakni: 
- berbenang sari 3 dan bakal buah berbentuk 

bulat 
- berbenang sari 10, diantaranya 5 panjang dan 

5 pendek, sedang bakal buahnya berbentuk 
lonjong (elongata). 

- susunan dan bentuknya serba ganjil, memiliki 
benang sari 2 - 10, dan bakal buahnya 
mengkerut 

Dari 3 macam bunga sempurna itu akan 
diperoleh pula 3 macam bentuk buah. Dari yang 
pertama (a) akan diperoleh buah yang bulat 
bentuknya. Bentuk ini terdapat pada jenis-jenis 
Jinggo, Hawai dan lain-lain. Dari yang kedua (b) 
akan diperoleh buah yang lonjong bentuknya. 
Sedang dari yang ketiga (c), tidak dapat jadi 
bu ah. 
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Pepaya sempuma pada hakekatnya dapat dibagi 
menjadi 2 golongan, yakni : 
- Pepaya sempuma yang berbunga dan berbuah 

sepanjang tahun, dan 
- Pepaya sempurna yang berbuah semusim. 
Jenis a, akan rnemiliki buah-buah sebagai 
berikut: pada musim hujan buahnya berbentuk 
lonjong, karena berasal dari bunga engolata dan 
di musim kemarau buahnya berbentuk bulat, 
karena berasal dari bunga yang berbenang 
sari 5. 
Dari jenis b, akan diperoleh buah yang berbentuk 
panjang seperti pepaya semangka. 
D x B - ID: lB (D = jantan; B = betina). 
Kd x B - lKd : lB (Kd = kelamin dua = 
hermaprodite). 
Kd x Kd- 2Kd: lB (penyerbukan sendiri). 
C x Kd-1D: lB: lKd. 
D x D - 1 B : 2B (penyerbukan sendiri dari bunga 
kelamin dua yang terdapat pada pohon jantan). 
Dari keterangan di atas, maka orang pasti 
mengambil kesimpulan, bahwa kebun papaya 
terbaik ialah, kalau kebun itu terdiri dari 
tanaman-tanaman pepaya yang sempurna. 
Tetapi pohon-pohon pepaya yang sempuma 
mempunyai cacat yang besar, ialah : bentuk 
buahnya tidak serupa (uniform), ada yang 
lonjong, ada yang bundar dan sebagainya. 
Pohon-pohon papaya betina ternyata lebih 
memiliki bentuk buah yang uniform. Oleh karena 
itu di Indonesia orang lebih suka menanam pa
paya betina seperti : jenis Sala, Semangka, Mas, 
Item, Cibinong, Jinggo dan sebagainya yang 



didampingi beberapa pohon jantan. 
Di Indonesia jenis pepaya cukup banyak, karena 
adanya perkawinan bersilang, diantaranya yang 
ter kenal ialah : 
- Pepaya semangka. 

Ini jenis baru. Buah pepaya memiliki daging 
buah yang berwarna merah menyerupai 
daging buah semangka, rasanya manis. 
Yang termasuk golongan ini ialah : pepaya 
semangka, jingo, (kulit buah berwama jingga, 
dan bualmya banyak berair, tidak seenak pa
paya semangka). Cibinong: kulit tetap hijau, 
kecuali pucuknya yang menguning, rasanya 
kurang enak. 

- Pepaya burung. 
Daging buahnya berwama kuning, baunya 
harum, rasanya manis asam. 
Termasuk dalam golongan ini ialah: papaya 
ijo (kulit buahnya ijo, kalau masak menjadi 
kuning, bentuknya panjang, tangkai buah 
berwarna ungu), pepaya hitam bundar atau 
pepaya Sala. 

c. Bibit dan cara bertanam 
Tanaman pepaya memerlukan air yang cukup, akan 
tetapi tidak tahan terhadap air yang menggenang. 
Oleh karena itu pengaliran pembuangan air harus 
diatur secara baik, lebih-lebih daerah yang banyak 
turun hujan dan tanah liat. Dan perlu dipikirkan 
bahwa dalam musim kemarau kebun itu dapatdiairi. 
Penjarangan tanaman perlu diadakan untuk memilih 
tanaman betina dan beberapa pohon jantan. 
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Penjarangan baru dapat dilakukan, kalau pohon 
sudah berbunga, sebab sampai sekarang belum dapat 
menentukan kelamin pohon tan pa mempergunakan 
bunga sebagai pedoman. 
Pohon pepaya juga memerlukan banyak pupuk, 
khususnya pupuk organis. Pemberian pupuk 
kandang yang pertama, ialah : tiap-tiap lubang 
tanaman diberikan 2 - 3 blek, kemudian tiap-tiap 3 -
4 bulan diberi tambahan pupuk yangjumlahnya perlu 
ditingkatkan, 3 - 4 blek. 
Lebih baik lagi kala pupuk organis (pupuk kandang) 
itu dicampur dengan pupuk buatan. Di daerah
daerah, dimana diusahakan perkebunan besar di situ 
lazim dilakukan pemupukan sebagai berikut: 
tanaman um ur 6 - 12 bulan - 350 gr/ po hon; tanaman 
berumur 1tahun-900 gr/pohon. 
Pupuk yang diberikan itu adalah pupuk campuran 
yang mengandung zat-zat: N, P20 5 dan KiO dengan 
perbandingan 4: 8: 5. 
Di negeri kita cara memberikan pupuk buatan guna 
mempertingi produksi dapatdiatur sebagai berikut: 
Sebulan sesudah tanam, tiap-tiap pohon diberi 50 gr 
Z.A + 45 gr 
D.S + 20 gr Z.K. Kemudian tiap-tiap 3 bulan diberi 
lagi: 130 gr 
Z.A. + 90 gr D.S + 40 gr Z.K. Pupuk ditaburkan 
merata di sekeliling tanaman. 
Hama yang sering menyerang pohon papaya ialah : 
tungau daun, burung, kalong/ kelelawar dan 
sebagainya. Tungau daun dapat diberantas dengan 
menyemprotkan tepung derris a tau belerang. 



18. Melon 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan 
perkembangan tanaman. Faktor itu antara lain, tinggi
rendahnya letak geografis, kesuburan tanah, danfaktor 
biotic seperti gangguan hama dan patogen (penyebab 
penyakit), serta tumbuhan pengganggu (gulma). 

Faktor Iklim 
Pembahasan mengenai iklim berkisar pada sinar 
n1atahari, curah hujan, kelembaban dan suhu udara, 
angin, dan penguapan. Sinar matahari merupakan 
sumber energi utama bagi tanaman. Sinar mataharilah 
yang menyebabkan tanaman dapat membentuk 
karbohidrat (gula). 
Tanaman melon sangat memerlukan sinar matahari. 
Apabila tanaman n1elon kurang mendapat sinar 
matahari pada awal pertun1buhannya, bisa mengalami 
etiolasi Oangknng, lemah, mudah rebah). Sedangkan bagi 
tanaman melon yang telah berbuah, kekurangan sinar 
matahari dapat mengakibatkan buah melon menjadi 
kurang man.is. 
Dari sinar matahari, yang penting adalah intensitas 
cahaya (teriknya sinar), dan panjang atau lamanya 
penyinaran. Di daerah tropik seperti Indonesia, lamanya 
penyinaran rata-rata 12 jam per hari (kecuali kalau hari 
mendnng atau hujan). Intensitas cahaya yang terbaik 
nntuk tanaman melon yaitu pada daerah pegunungan 
(minimal 300 meter di atas permukaan laut). Intensitas 
cahaya di dataran tinggi pada umumnya lebih besar 
dibandingkan dataran rendah. ltulah sebabnya tanaman 
hortikultura lebih cocok pada daerah pegunungan, 
demikian juga halnya tanaman melon. 
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Curah hujan termasuk turunnya kabut, embun dansalju, 
dapatmenjadi sahabatyang bail< bagi petani, tetapi dapat 
pula menjadi momok yang sangat menakutkan. Dalam 
hal penanaman melon, curah hujan dapat 
mempengaruhi bahkan dapat menjadi faktor penentu 
keberhasilan atau kegagalan usaha tani melon. Curah 
hujan yang tinggi, selain dapat merusak tanaman secara 
langsung, juga dapat menjadikan kondisi lingkungan 
yang menguntungkan bagi perkembangan patogen. 
Selain itu, curah hujan yang terus-menerus pada saat 
tanaman melon menjelang pamen, akan mengurangi 
kadar gula dalam buah. Bahkan, buah melon yang 
seharusnya manis, rasanya dapat menjadi seperti 
ketimun atau labu air, kehilangan rasa manisnya. 
Kelembaban udara erat berhubungan dengan curah 
hujan dan cuaca mendung/berawan. Kelembabab udara 
secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman melon. Dalam kelembaban yang tinggi t:anaman 
melon mudah diserang penyakit. Untuk mencegah 
perkembangan penyakit itu harus dilakukan 
penyemprotan pestisida secara lebih intensif. 
Tentang suhu udara, sesuai dengan daerah asalnya, 
tanaman melon membytuhkan suhu udara yang cukup 
panas. Suhu yang dibutuhkan untuk perkecambahan 
benih melon antara 25-35°C. sedang dalam masa 
pertumbuhan selanjutnya, tanaman melon 
membutuhkan suhu udara antara 20-30°C. 
Angin yang bertiup cukup keras dapat merusak 
pertanaman melon. Tiupan yang kencang dapat 
mematahkan tangkai daun, tangkai buah, dan batang 
tanaman. Dalam hal menyerbukan, melon dibantu oleh 
lebah. Apabila tiupan angin cukup kencang, lebah jarang 
yang datang di pertanaman melon. Akibatnya produksi 



buah rendah. 
Penguapan merupakan faktor yang berpengaruh pada 
tanaman melon, khususnya mempengaruhi besar
kecilnya buah. Semakin tinggi penguapan, sen1akin 
banyak air yang dibutuhkan. Tanaman melon pada 
dasarnya membutuhkan cukup banyak air. TetapL 
kebutuhan air tersebutsebaiknya dipenuhi dari air irigasi, 
bukan oleh air hujan. Sebenamya, kandungan air dalam 
tanaman Cuma sebagian kecil saja dari air yang dihisap 
oleh tanaman. Sebagian besar air yang dhisap oleh 
tanan1an digtmakan untuk metabolisme tanaman. Rata
rata tanaman menghisap air 300-500 gram, untuk 
menghasilkan 1 gram bahan kering tanaman. 

Tinggi-rendahnya letak geografis 
Altitude (tinggi-rendahnya tempat dari permukaan laut) 
erat berhubungan dengan iklim. Altitude juga 
mempengaruhi keadaan curah hujan, suhu udara, 
intensitas cahaya, dan panjangnya penyinaran oleh 
matahari. 
Tanaman melon dapat tumbuh dengan cukup bail< pada 
ketinggian 30-1.000 meter di atas perrnukaan laut. Di In
donesia, Altitude yang cocok untuk penanaman melon 
antara lain daerah Bogor sampai Cisarua, darah Batu 
(Malang) dan daerah sekitar Lampung, serta daerah
daerah pegrmungan lain. 

Kesu bur an tan ah 
Faktor tanah bagi tanaman mernegang peranan sangat 
penting. Tanah berfungsi sebagai pengangga akar, 
tern pat berdirinya tanaman, tern pat reservoar (gudang) 
air, zat-zat hara, dan udara bagi pernafasan akar 
tanaman. Tanah dikatakan subur apabila dapat 
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memberikan pertumbuhan dan perkembangan tanarnan 
seoptirnal mungkin. Faktor-faktor yang menyuburkan 
tanah yaitu : kandungan air, curah curah hujan, 
kandungan bahan organik, suhu, organisme tanah, 
kemasaman tanah, struktur dan tekstur tanah, 
kandungan udara, serta kelengkapan dan ketersediaan 
zat-zat hara. Semua faktor itu membentuk kemasaman 
tanah. Pada tanah yang terlalu masam, sebagian besar 
unsur hara yang dibutuhkan tanaman, diikat oleh ion 
cu (tembaga) dan Fe (besi). Oleh sebab itu, tanah yang 
lengkap oleh zat-zat hara yang dibutuhkan tanaman, 
belun1 tentu zat-zat tersebut "tersedia" bagi tanaman .. 
Dalam hal tanarnan melon, tanah yang dikehendaki ialah 
tanah liat berpasir yang banyak mengandung bahan 
organik. Tanah demikian jarang ditemui, sehingga untuk 
menanam melon, harus ditambahkan sejumlah pupuk 
kandang (kotoran ayam) clan pasir, agar pertumbuhan 
tanaman optimal. Pupuk kandang dari kotoran ayam 
re la tif lebih cepa t laru t di dalam tan ah daripada kotoran 
kambing, sapi, atau kuda. Karena itu pupuk dari kotoran 
ayam cocok untuk t:anaman melon yang umurnya kurang 
dari 3 bulan. 
Tanaman melon tumbuh baik pada kemasaman tanah 
(pH) 5, 8-7, 2. penambahan pupuk kandang penambah 
kemasan. Untuk menghindari jangan sampai terlalu 
masam, perlu ditambahkan kapur pertanian atau 
dolomit, supaya kemasan tanah yang dikehendaki melon 
terpenuhi. Pada tanah dengan kemasan tinggi (tanah 
gambut), daun-daun melon akan menguning, dan 
akhirnya mati; terutama pada musim kering. Mungkin 
hal itu tetjadi karena ada beberapa unsur hara yang tidak 
tersedia pada tanah dengan kemasan tinggi itu. 
Seperti. tanaman Cucurbitaceae lainnya, tanaman melon 



tidak menyukai tanah yang tergenang air. Untuk ihl perlu 
dibuat bedengan-bedengan agar pengaturan airnya baik. 

Faktor biotik 
Setelah dibicarakan faktor-faktor abiotik (iklim dan tanah, 
perlu dilihat faktor biotic yang besar pula pengaruhnya 
bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman melon. 
Faktor biotic itu antara lain: hama, patogen, gulma, serta 
anak-anak yang sering terserang "kleptomani", baik yang 
disebabkan "keheranannya" melihat buah /1 aneh", a tau 
karena ingin mencicipi buah melon muda yang rasanya 
milip ketimun (Cucumis sativus). Untuk mengurangi 
pengaruh faktor biotic, yang dapat mempengaruhi 
produksi buah melon, di sekeliling tanaman perlu 
dibuatkan pagar. Pagar itu dapat dibuat dari batang
batang singkong yang tidak terpakai a tau dengan barn bu. 
Hama patogen, dan gulma adalah tiga jenis musuh petani 
yang selalu mengancam pertanaman melon. Untuk 
mengatasi ketiganya perlu dilakukan pengendalian yang 
tepat. Pengawasan yang terus-menerus (monitoring) 
perlu dilakukan terhadap semua tanaman melon, agar 
patogen penyebab penyakit dapat diketahui sebelum 
menyebar ke seluruh tanaman. Di samping itu, 
pengenalan hama yang dapat menjadi faktor patogen 
perlu dikuasai pula. 

a. Cara bercocok tanam 
1) Pengetjaan tanah 

Tanah diketjakan bersamaan dengan kegiatan 
persemaian, agar pada saat pengolahan tanah 
selesai, bibit tanaman dari persemaian dapat 
langsung dipindah ke lapang. Peketjaan yang 
pertama adalah membuat bedengan. Apabila 
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tanan1an n1elon akan diberi turus, dan tanaman 
dibiarkan terhan1par di tanah, bedengan perlu 
lebih luas, kira-kira 2 meter. Tanah di cangkul/ 
digarpu dengan kedalaarnn 20-30 cm. Setelah itu 
dibuat lubang dengan ukuran kira-kira 20 x 20 x 
20 cm, untuk tempat pupuk kandang. Jarak 
antara lubang yang dengan yang lain 50 cm. 

2) Pemberian pupuk kandang, pupuk dasar dan 
pengapuran 
Setelah pembuatan lubang selesai, pupuk 
kandang diberikan 1-3 kg per lubang. Pupuk 
kandang yang paling baik adalah dari kotoran 
ayam, yang bebas dari sekam padi, karena sekam 
padi banyak mengandung patogen yang akan 
n1erugikan tanaman melon. Di atas pupuk 
kandang, ditaburkan insektisida/ nematisida 
berbe.ntuk butiran (granule) sebanyak 1-2 sendok 
n1akan per lubang. 
Pupuk dasar, yang berupa campuran Urea, TSP 
dan KCI (1:1 :1) masing-masing 15 gram 
diberikan juga. Setelah itu, pengapuran dengan 
kapur pertanian/ dolomit 1-2 genggam, untuk 
n1engurangi kemasan tanah akibat pemberian 
pupuk kandang. Selain itu, kalsium dan magne
siun1 yang ada di dalam kapur bermanfaat pula 
ha.gi tanan1an. 

3) Pe~n1aian 

B~nih n1elon yang akan disen1aikan, terlebih 
d.ihulu direnda.n1 di dalam air selama 2-1 jam. 
K~n1udian l~nih disen1aikan pada kantong 
pl~1stik.. ydllg tel .. ili ~risi tcmah dan pupuk. Tanah 
d.1n pupuk kandang dicautpur dengan 
p~rb .. tndingan 5:1, setiap 1 n1~ter kubik 



campuran tersebutditambahkanSOO gram Urea, 
250 TSP dan 250 KCI. 
Benih disemaikan dalam posisi tegak, dengan 
bagian lembaga (bakal akar, batang, daun) 
menghadap ke bawah. Hal demikian 
dimaksudkan agar tanaman dapat tumbuh 
dengan baik, tidak mudah rebah. 
Pot kantong plastik (berukuran 15 x 8 cm), yang 
telah ditanami melon, disirami dengan larutan 
pupuk mikro, dengan konsentrasi seperti yang 
dianjurkan pad a masing-masing kemasan/ Pot 
kantong plastik ditempatkan dalam srmgkup 
plastik yang mudah dibuka dan ditutup. Pada 
kondisi cuaca lembab/hujan serta pada malam 
hari snngkup plastik ditutup, sedang pada cuaca 
cerah sungkup plastik di buka kembali. 
Penempatan bibit melon di dalam sungkup 
plastik, untuk melindungi dari gangguan hama 
dan patogen. Penutupan sungkup pada malam 
hari, bertujuan agar tanah persemaian tetap 
hangat, sesuai dengan suhu yang diinginkan 
bagi pertumbuhan awal tanaman melon. 

4) Penanaman 
Pada saaat bibit melon sudah berumur 10-14 
hari, sudah cukup kuat untuk dipindah ke 
lapang. Akar tanaman diusahakan tidak sampai 
rusak waktu menyobek kantong plastik. Cetakan 
tanah yang telah berisi bibit melon, diletakkan 
pada lubang yang telah ditugal. Cetakan tanah 
diusahakan tidak pecah/hancur, karena hal 
demikian bisa mengakibatkan kerusakan akar, 
dan tanaman akan layu jika hari panas. 
Pad a saa t pemindahan tanaman ke la pang, 
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dilakukan pemupukan, yaitu dengan Urea, TSP, 
dan KCI masing-masing 25 gram. Pupuk Urea 
ditaruh pada lubang tegalan pertama, kira-kira 
10-15 cm dari arah tertentu tanaman, sedang 
pupuk TSP dan KCI ditaruh pada lubang tegalan 
yang lain dengan jarak 10-15 cm dari arah 
se baliknya. 
Pemisahan letak antara pupuk Urea dengan 
pupuk TSP-KCI dimaksudkan untuk 
menghindari terjadinya i.katan N-P dan N-K. 
seperti telah diketahui bersama bahwa ikatan N
p dan N-K tidak dapat/ sulit diserap tanaman. 

5) Pemangkasan 
Tanaman melon mempunyai banyak cabang 
yang tumbuh pada setiap ketiak daun. Dalam 
isti.lah biologi cabang ini disebut tunas lateral. 
Karena banyaknya cabang itu perlu dilakukan 
pemangkasan. Cara pemangkasan tanaamn 
melon yang dilanjarkan pada turus bambu 
berbeda dengan cara pemangkasan tanaman 
yang dihamparkan di tanah. 
Tanaman melon yang diberi lanjaran turus 
ban1bu, cabng pada ketiak daun pertama sampai 
dengan ketiak daun kedelapan dipangkas. 
Demikian pula tunas apical daun ketujuh belas 
juga dipangkas. Cabang pada ketiak daun 
berikutnya dipelihara untuk produksi buah. 
Sebenarnya pada ketiak daun yang pertama, 
buah sudah dapat muncul. Tetapi, dari 
pengalaman, k ualita s buah yang dihasilkan dari 
cabang pada ketiak daun pertama hingga 
kedelapan tidak optimum. Kemungkinan, hal itu 
terjadi karena tanaman belum berdaun cukup, 



unhlk memproduksi buah yang bail<. 
Tanaman melon yang dihamparkan di tanah 
(tanpa turns bambu), tunas lateral kesatu, kedua, 
ketiga dan keempat dipelihara. Tunas apical 
(pucuk) daun kelima dipangkas. Produksi buah 
dilakukan pada cabang keempat sampai 
kedelapan, dari tunas lateral yang dipelihara, 
yaitu tunas kesatu, dua, tiga dan keempat. 

6) Seleksi buah 
Setiap tanaman melon, mempunyai potensi 
menghasilkan buah 10-20 buah. Setiap cabang 
dari tunas lateralmampu menghasilkan 1-2calon 
buah, padahal setiap tanaman bercabang antara 
15-20 buah cabang. Tetapi tidak semua calon 
buah akan berhasil menjadi buah. Sebagian calon 
buah rontok karena tidak sempat diserbuki, 
sebagian lagi rontok karena tidak kebagian 
makanan. 
Kalau manusia dianjurkan untuk ikut KB 
(keluarga berencana), yaitu dua anak saja cukup; 
tanaman melon pun dianjurkan pula untuk "ber 
KB". Tetapi, tiap satu tanaman melon masih 
boleh untuk menghasilkan 2-4 buah melon, 
tergantung kesehatan dan vigor tanaman. Oleh 
sebab itu, seleksi buah perlu dilakukan, agar 
kualitas buah yang diinginkan dapat dicapai. Jika 
vigor tanaman tidak kuat untuk menyanggah 
tiga atau satu saja. Buah yang akan dipelihara 
dipilih yang bentuk dan penampakannya baik. 
Sebaliknya buah yang kurang baik 
pertumbuhannya, relakan saja untuk dipangkas. 
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7) Pemupukan 
Pada saat tanaman berumur 10 hari di lapang, 
dilakukan pemupukan Iagi dengan pupuk Urea, 
TSP dan KCI masing-masing 25 gram. 
Pemupukan yang sama dilakukan juga pada saat 
tanaman berum ur 20 hari, 30 hari, dan 40 hari, 
dengan dosis dan jenis yang sama. Setiap 
melakukan pemupukan, jarak antara pupuk 
dengan tanan1an tidak boleh terlalu dekat, kira
kira 10-15 cm dari tanaman. Pupuk n1ikro 
diberikan melalui daun, setiap 10 hari sekali 
menurut konsentrasi yang dianjurkan, dari 
masing-masing jenis. 
Tanaman melon sangat responsif terhadap 
pemupukan. Tetapi pemberian pupuk harus 
bertahap, seperti telah disebutkan di atas. Jika 
pemupukan dilakukan sekaligus, cairan yang 
ada di dalam tanaman akan mengalir ke dalam 
tanah. Akibatnya tanaman melon akan mati 
kehabisan cairan. Gejala demikian oleh petani 
sering disebu t "terbakar", karena tanaman 
tampaknya seperti. habis terbakar. 

8) Pengairan 
Tanaman melon menghendaki udara yang kering 
untuk pertumbuhannya. Namun dernikian, 
tanah harus Iembab. Pengairan harus dilakukan 
jika hari tidak hujan. Pengairan sebaiknya 
dilakukan pada sore hari atau rnalam hari. 
Walaupun untuk pertumbuhannya tanarnan 
melon sangat membutuhkan air, tetapi jika 
berlebihan air akan merusak perakaran 
tanaman. Karena itu harus selalu diusahakan 
agar selalu bebas dari genangan air. Jika air 



sampai menggenang, selokan-selokan di tepi 
bedengan perlu segera diperbaiki. 

9) Panen dan pasca panen 
Buah melon jenis Sky Rocket (tipe netted-melon), 
sudah dapat dipanen pada umur 60-75 hari di 
lapang. Tanda-tanda buah melon yang sudah 
dapat dipanen adalah bila telah terjadi rekahan 
pada batas pangkal buah dengan buah, urat/ 
jaring (net) pada tipe netted melon sudah penuh 
sampai ke dekat tangkai buah, dan kadang
kadang buah yang rnasih menggantung di 
tanaman sudah berbau harum. 
Buah melon yang dipetik pada pagi hari a tau sore 
hari, akan lebih bail< daripada buah yang dipeti.k 
pada siang hari. Sebab pada siang hari sedang 
terjadi proses fotosintesa, sehingga zat gula yang 
ada pada buah tidak rnaksimum. Pernanenan 
dilakukan dengan menggunting tangkai buah. 
Pemetikan tanpa gunting, dapat rnenyebabkan 
kerusakan pada buah dan tanaman. 
Buah-buah melon yang sudah dipetik, tidak 
boleh ditumpuk satu sama lain. Tempat 
penyimpanan buah tidak boleh di tern pat yang 
lembab; sebaiknya kering, sejuk, dan angin 
leluasa keluar masuk. Buah melon yang sudah 
terlalu masak, sebaiknya tidak disatukan dengan 
buah yang masih setengah masak. Jika ada buah 
yang mulai busu, harus dijauhkan dari tempat 
penyimpanan. 

b. Pengendalian Hama 
Tanaman melon di Indonesia masih tergolong 
tanaman baru. Benihnya pun masih terus 
mengimpor, dari Taiwan, Amerika Serikat, dan 
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Jepang. Karena benih dari Iuar negeri, tanaman melon 
sangat rentan terhadap patogen. Usaha pengendalian 
patogen dan hama lebih diarahkan pada pencegahan 
penyebaran. Karena jika patogen/hama sempat 
menyerang tanaman, dengan cepat organisme 
pengganggu tersebut menjalar ke seluruh 
pertanaman. 
Untuk mencegah penyebaran patogen/hama melon, 
perlu dilakukan "pemanta uan" setiap hari. 
Pengenalan gejala serangan harus dikuasai oleh 
semua pekerja. Hal ini untuk mencegah perluasan 
serangan patogen/hama ke seluruh pertanaman. 
Ada pun jenis-jenis patogen yang menyerang tanaman 
melon adalah : Fusarium, Pseudoperonospora, 
Erysiphe, bakteri, virus, nematoda, serta bebrapa 
cendawan tanah penyebab penyakit busuk akar 
seperti Pythium, Phythophtora, Sclerotium, dan 
Sclerotinia, serta Verticillium. Sedang hama yang 
dapat menyerang tanaman melon adalah: kutu daun 
A phis, kumbang mentimun, ulat pemakan daun, ulat 
perusak buah, lalat buah Dacus, tungau, serta thrips. 
1) Furasium 

Cendawan Fusarium menyebabkan penyakit 
layu pad a tanaman. Pa to gen ini menyerang 
tanaman sejak dari persemaian hingga tanaman 
masih terlalu muda akan mati dalam 1-2 hari. 
Tanaman yang sudah agak tua dapat bertahan 
sampai 4-5 hari. Tanaman yang menjelang 
panen, jika terserang dan kemudian mati, 
kualitas buahnya akan berkurang, bail< aroma 
maupun rasanya. 
Patogen tersebutdapathidup dalam tanah untuk 
beberapa t.ahun Cendawan masuk ke tanaman 



melalui akar atau daun yang terdekat dengan 
tanah. Daun yang terserang menjadi busuk 
kering. Jika hari hujan pada daun yang busuk 
timbul massa spora berwarna kemerahan. 
Kemudian selurnh t:anaman Iayu, mengering dan 
ma ti. 
Pengendalian: 
- Memotong dann yang terdekat dengan tanah 

yang telah terserang cendawan. 
- Tidak menanam pada tanah-tanah yang sud ah 

terinvestasi patogen. 
- Menyemprot dengan fungisida berbahan aktif 

belerang anorganik a tau belerang organik. 
2) Pseudoperonospora 

Cendawan ini menyebabkan penyakit embun 
bulu. Biasanya menyerang tanaman yang sudah 
di lapang. Gejala pertama tampak pada daun 
atas, tengah atau bawah. Pada daun tampak 
seperti embun/kapas/bulu. Kemudian dalam 
waktu 1-2 hari daun akan mengering. Spora 
akan terbentuk pada saat keadaan lembab, 
kemudian disebarkan pada saat cuaca cerah. 
Tanaman yang terserang berat akan terpengaruh 
pada bentuk dan penampakan buah, misalnya 
serat (net) tidak timbul. Selain itu kandungan 
gula akan berkurang, karena luas daun yang 
digunakan untuk produksi gula berkurang; 
akibat kerusakan yang ditimbulkan patogen. 
Pengendalian: 
- Membakar daun yang telah terserang. 
- Menyemprot daun yang masih sehat dengan 

fungisida yang mengandung belerang, untuk 
mencegah meluasnya penyebaran patogen. 
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3) Erysiphe 
Cendawan ini menyebabkan penyakit Powdery 
Mildew (em bun tepung). Gejala pada tanaman 
yang terserang, daun dan batang tertutup oleh 
cendawan putih, sehingga melemahkan dan 
menghambat pertumbuhan tanaman. Kualitas 
buah yang menghasilkan menjadi rendah. 
Pengendalian: 
- Membakar tanaman yang telah diketahui 

terserang. 
- Menyemprot dengan fungisida yang 

mengandung bahan aktif dinitrocaprylphenol 
crotonate; fungisida ini akan mematikan 
miselium. 

4) Bal<teri 
Bakteri menyebabkan penyakit layu. Patogen 
masuk melalui akar tanaman yang terluka 
sewaktu mencabut gulma atau selagi menugal 
lubang pupuk. Dapat juga melalui Iuka bekas 
pangkasan tunas lateral dan atau tunas apical. 
Pengendalian: 
- Menghindari terjadinya pelukan pada akar 

tanaman. 
- Pemangkasan sebaiknya dilakukan pada 

cuaca cerah pagi hari, agar Iuka bekas 
pangkasan cepa t kering, sehingga 
pembentukan kalus Oaringan baru) lebih 
cepat. 

- Menyemport dengan bakterisida. 
5) Virus 

Virus dapat menyebabkan penyakit mosaik pada 
tanaman melon. Daun tanaman yang terserang 
berwarna hijau tua, bergabung di sekitar tuiang 



daun, kemudian terbentuk bercak kuning dan 
hijau muda. Beberapa daun menjadi keriting 
atau berubah bentuk. Bunga sering kali tidak 
terbentuk atau buah menjadi tidak normal. Vi
rus dapat ditularkan melalui benih, sentuhan 
anggota badan manusia, alat-alat pertanian, 
serta kutu daun, thrips, dan tungau. 
Pengendalian: 
- Membuang dan membakar tanaman yang 

telah terserang. 
- Menggunakan varietas yang tahan. 
- Menyemprot dengan insektisida serangga 

vektor. 
6) Cendawan tanah 

Patogen Pythium, Phytophthora, Sclerotium, 
Sclerotinia, dan Verticillium dapatmenimbulkan 
kelayuan pada tanaman melon. Kadang-kadang 
terjadi pengguguran daun. Cendawan 
menginfeksi melalui akar tanaman. 
Pengendalian : 
- Menanam bergiliran dengan tanaman padi, 

bukan to mat, ken tang, ca be, clan terung. 
- Sisa-sa tanaman yang mengandung patogen 

dibuang sewaktu pengolahan tanah. 
- Menyiramkan fungisida organik cair ke dalam 

tanah. 
- Menanam pada tanah yang tidak terinfeksi 

pa to gen. 
7) Nematoda 

Patogen ini mirip cacing, tetapi mempunyai sti
let sebagai alat mulut, berukuran mikroskopis. 
Jenis yang diketahui telah menyerang tanaman 
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melon ialah Metoidogyne. 
Pengendalian: 
- Menaburkan nematisida granula (butiran) dua 

minggu sebelum tanam. 
- Mencabut tanaman yang telah terserang 

sampai ke akar-akarnya lalu dibakar, dan 
tanah di sekitarnya ditaburi nematisida. 

8) Ku tu daun A phis, menjadi masalah utama pada 
musim kemarau. Biasanya menggerombol di 
permukaan daun bagian bawah, sehingga sering 
terlewat dari perhatian. Hama ini mengisap 
cairan sekaligus menularkan penyakit virus. 
Pengendalian: 
- Menyemprot dengan insektisida yang 

mengandung bahan aktif nicotine-sulfat a tau 
nicotine-line. Penyemprotan dilakukan 4-6 
hari sekali, sesuai dengan siklus hidupnya. 

9) Kum bang mentirnun 
Hama ini memakan daun sejak tanaman baru 
m ulai tumbuh, sam pai menjelang panen. Selain 
memakan jaringan tanaman dari permukaan 
bawah daun, kumbang ini juga menularkan 
penyakit bakteri yang dibawa dari tanaman lain. 
Pengendalian : 
- Menyemprot dengan insektisida dengan 

bahan aktif rotenone, cryolite, atau meto:xy
chlor. 

10) Ulat pemakan daun dan perusak buah 
Berbagai jenis ulat dapat mrusak daun dan buah. 
Walaupun ulat ini belum pernah mematikan 
tanaman, tetapi dapat menurunkan kualitas dan 
kuantitas buah yang dihasilkan. Sebab 
mengurangi luas daun yang digunakan untuk 



fotosintesa. Penyempitan itu mengakibatkan zat 
gula yang diproduksinya tidak optimal. 
Pengendalian : 
Dilakukan dengan tangan, atau disemprot 
dengan insektisida jenis racun kontak, a tau racun 
perut 

11) Lala t buah Dacus 
Lalat buah itu tidak merusak buah. Tetapi 
meletakkan telurnya pada buah melon bail< yang 
masih muda, tua, maupun buah yang sudah di 
tempat penyimpanan. Telur itu kemudian 
menjadi tempayak (belatung) yang akan 
merusak buah dengan menggerogoti isi buah 
sampai tinggal airnya. Buah yang sudah 
terserang tetap kelihatan sehat dan utuh, tetapi 
setelah dibelah yang didapat Cuma "bubur 
belatung". Buah muda yang baru ditusuk oleh 
lalat betina yang bertelur, akan mengeluarkan 
getah berwarna putih. Setelah kering warna 
getah i tu menjadi mer ah. 
Pengendalian: 
- Menanam melon tidak berdekatan dengan 

pohon nangka, belimbing buah, atau durian. 
- Menyemprot dengan insektisida racun kontak, 

dan insektisida sistematik yang cara ketjanya 
masuk ke dalam jaringan tanaman. 

12) Thrips 
Serangga ini menyerang pucuk daun a tau bunga. 
Daun yang terserang terbentuk menjadi keriting. 
Bagian yang disrang berukuran hanya beberapa 
millimeter saja; mula-mula berwarna merah, lalu 
berubah menjadi Coklat sampai hitam. Bunga 
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betina yang telah diserang biasanya rontoh a tau 
bentuk buah abnormal. 
Pengendalian : 
- Menyemprot dengan racun kontak, 3-4 hari 

sekali. 
13) Gulma 

Gulma (tumbuhan pengganggu) merugikan 
tanaman, karen abersaing zat hara, tempat 
tumbuh, dan cahaya. Pencabutan gulma harus 
dilakukan sejak tumbuhan masih kecil, karena 
jika sudah besar akan merusak perakaran 
tanaman melon. 

c. Manajemen Penanaman Modal 
Bagi para petani a tau pengusaha pertanian yang akan 
menanamkan modalnya dalam usaha tani, selain 
harus memikirkan bagaimana memproduksi hasil, 
juga harus memikirkan usaha yang berhubungan 
dengan bidang perekonomian lainnya, seperti 
pencarian pasar, penyimpanan hasil, pengangkutan 
dan penentuan harga. 
Aspek pasar dan pemasaran harus dikuasai terlebih 
d ulu, sebelum menanam melon. Dalam hal ini yang 
perlu diteliti adalah kedudukan produk yang 
direncanakan (buah melon) pada saat ini dan saat 
mendatang, permintaan melon saat ini dan saat 
datang, kemungkinan adanya saingan, serta peranan 
pemerintah dalam menunjang perkembangan 
pemasaran buah melon. 
Dengan kata lain, petani atau pengusaha pertanian 
yang akan diusahakan melon, tidak boleh puas hanya 
dengan memiliki modal yang kuat, pengalaman dan 
pengetahuan yang tinggi, teta pi harus pula 



memikirkan faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi usaha-usahanya di masa datang. 
1) Penentuan jumlah produksi 

Untuk mengetahui jun1lah produksi yang akan 
dihasilkan, bagian pemasaran harus rnelakukan 
penelitian pasar, sehingga dapat diketahui 
jumlah buah melon yang dibuh.thkan konsumen. 
Perlu pula diketahui saat-saat kapan permintaan 
buah melon menurnn (misalnya pada saat musim 
buah mangga, atau musim buah-buahan lain). 
Berdasarkan pengalaman, permintaan buah 
melon akan menurun jika di pasar banyak di jual 
buah mangga, yaitu pada bulan September, 
Oktober, Nopember, dan Desember. Sedang pada 
bulan April, Mei, }uni, Juli, dan Agustus 
permintaan buah melon sangat banyak (di dalam 
negeri). Hal terse but mungkin ada hubungannya 
dengan rasa buah melon, yang pada bulan-bulan 
itu lebih manis daripada bulan-bulan lain, karena 
saat itu sedang musim kemarau. Perlu dipikirkan 
juga, kemungkinan penanaman secara bertaha p. 
Misalnya akan menanam buah melon dan luas 
tanam satu hektar, tidak langsung menanamnya 
sekaligus; pada minggu I menanam seluas 2.000 
m 2, minggu II menanam lagi 2.000 m 2, dan 
seterusnya. Dengan cara demikian kontinuitas 
produksi akan tercapai. Selain itu, resiko tidak 
terjualnya buah melon akan terhindar. Untuk 
luas satu hektar tanaman melon, diperkirakan 
akan menghasilkan buah melon 10-15 ton. Dapat 
dibayangkan jika dalam sehari harus memanen 
buah sebanyak itu. Tentu akan lebih baik, jika 
memanennya secara bertahap. 
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2) Pembagian dan jadwal kerja 
Dalam agribisnis, kita sekaligus mengelola dua 
macam faktor penentu yang saling berbeda, 
yaitu tanaman dan manusia atau pekerja. 
Mengelola tanman m ungkin lebih mudah 
daripada mengelola tenaga manusia. 
Keberhasilan pengelolaan tenaga peketja dapat 
meningkatkan semangat ketja mereka, sehingga 
perlakuan mereka terhadap tanaman menjadi 
semakin bail<. Hal ini akan meningka tkan sukses 
pengelolaan tanaman. Demikian pula sebaliknya. 
Apabila gagal dalam pengelolaan tenaga pekerja, 
dapatmenimbulkan perlakuan yang kurang bail< 
dari mereka terhadap tanaman. Bila hal demikian 
tetjadi, produksinya akan terganggu. Oleh sebab 
itu, pendekatan manusiawi secara kekeluargaan 
kepada buruh tani penting dilakukan, agar 
tercipta suasana kerja yang baik. Perlu disadari, 
bahwa dalam usaha semacam itu, majikan dan 
pekerja sating membutuhkan. 
Pemberian insentif dapat pula meningkatkan 
gairah kerja para buruh tani. Pemberiannya 
dapat dilakukan dengan berbagai cara, mi.salnya 
dalam luasan lahan satu hektar dibagi menjadi 
lima blok, tiap blok dikerjakan 2-3 orang buruh. 
Petugas blok yang paling baik hasilnya, diberi 
tambahan penghasilan berpa uang atau hasil 
pertanian. Atau menggunakan target hasil tiap 
blok. Jika hasilnya melebihi target, hasil 
selebihnya oleh dibagikan kepada petugas blok 
yang menangaru. 
Pembagian kerja dalam usahatani melon perlu 
dilakukan, karena tanaman melon menuntut 



banyak pekerjaan yang harus diselesaikan tepat 
pada waktunya, yaitu n1engolah tanah, 
n1en1upuk, menyiapkan persemaian, menanbam, 
mengairi, menyemprot, mencabut guln1a, 
memangkas, seleksi buah, hingga pe1nanenan 
dan pengangkutan buah. Dengan luas lahan satu 
hektar dan pekerja kira-kira 12-15 orang, 
pc1nbagian kerjanya harus benar-benar baik; 
berapa orang untuk memangkas. Scmua itu 
bertujuan untuk ketertiban masing-masing 
peketjaan, yang harus diselesaikan tepat pada 
wakrunya. Selain itu, untuk efisiensi tenaga kerja 
yang dibutuhkan. 
Peketjaan memupuk, memangkas, mengairi, 
seleksi buah, dan pemanenan, di samping harus 
diselesaikan tepat pada waktunya, kadang
kadang juga harus diselesaikan tepat pada saat 
yang bersamaan, sehingga pen1bagian tu gas dan 
jadwal kerja harus diatur seefisien mungkin. 
Keterlambatan pemupukan dan mengairi dapat 
mengakibatkan pertumbuhan tanaman 
terhan1bat, jika memangkas dan menyeleksi buah 
terlambat, akan mempengaruhi kualitas buah. 
Terlambat memangkas tanaman, berarti zat-zat 
rnakanan (baca: unsur hara) yang seharusnya 
digunakan untuk produksi buah, sebagian 
digunakan untuk pertumbuhan vegetatif 
(pembentukan daun). Akibatnya ukuran buah 
menjadi kecil. 

3) Kon tinuitas prod uksi 
Setelah ada pasar (konsumen) tertentu yang 
menjadi langganan dari komoditi (buah melon) 
yang diusahakan, kemampuan produksi harus 
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dipertahankan sebaik-baiknya. Dengan 
demikian, agribisnis yang kita Iakukan, selain 
menunjukkan neraca yang baik, akan dapat 
mempertahankan hubungan yang aktif dengan 
para Iangganan. Tanpa konlinuitas produksi 
yang bail<, atau produksi yang tersendat-sendat, 
usaha agribisnis akan n1erugi, kh ususnya 
usaha tan.i melon. Pihak Iangganan ten tu akan 
beralih kepada pengusaha lain yang dapat 
memenuhi permintaannya, demi kelancaran 
usaha dagangnya, baik dalam negeri maupun 
luar negeri. 
Dalam hal kontinuitas produksi, kualitas buah 
melon yang diproduksi harus tetap terjaga. Bila 
kualitas menurun, langganan merasa tidak puas 
dan akan beralih kepada pengusaha lain. Dalam 
menentukan langganan, sebaiknya tidak terikat 
hanya kepada salah satu langganan. Dua, tiga, 
a tau sepuluh langganan perlu dihubungi/ dicari, 
agar jika salah satu langganan bangkrut (turun 
permintaannya), atau terlalu rendah dalam 
menentukan harga, dapat menghubungi 
langganan yang lain. 

4) Mengurangi resiko kegagalan panen 
Tujuan dari usahatani (agribisnis), selain untuk 
mencari kenntungan, menambah lapangan ketja 
baru, juga untuk n1eningkatkan kesejahteraan 
bagi para buruh tani. Karena itu, biaya produksi 
harus ditekan seminimal mungkin. Pemborosan 
pupuk, pestisida, tenaga ketja, dan imput-input 
pertanian lainnya harus dihindarkan. 
Setiap usaha tentang ada resiko. Demikian juga 
halnya dengan usahatani melon. Resiko 



kegagalan panen dapa t dikurangi/ dihindarkan 
dengan cara pengelolaan tanaman yang lebih 
bail<. Cara-cara penanaman melon yang telah 
dibahas di muka, hendaknya diikuti dengan 
seksama, mulai dari penyiapan lahan, 
persemaian, sampai pengangkutan hasil. 

D. BERKEBUN SA YUR-SA YURAN 

Tern pat yang baik untuk berkebun sedapat mungkin harus 
memenuhi syarat-syarat di bawah ini: 

Tanahnya agak miring, tidak bercadas dan tidak banyak 
batunya. 
Mudah dapat dikeringkan dalam musim hujan dengan 
membuang saluran air. 
Angin tidak bertiup dengan kencang benar. 
Mendapat sinar matahari yang cukup pada waktu pagi. 
Dekat rumah dan tidak mudah dapat diganggu oleh 
orang maupun ternak. 
Mudah untuk disiram dalam musim kemarau. 

1. Jen is sayuran dan musim 
Bahwa jenis sayuran ini bergantung kepada iklim 
setempat akan tetapi perlu diingat bahwa musim turut 
menentukan juga, jenis sayuran manakah yang baik 
untuk ditanam pada tiap-tiap musim. 
a. Dalam musim hujan baik ditanam : sawi, bayam, 

bawang-bakung, wortel, lobak, biet, selada, kolkrop, 
buncis, radijs. 

b. Dalam musim kemarau baik ditanam: petsai, seledri, 
bawah merah, bawang-bakung, Lombok, labu-
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labuan, buncis, kacang polong, bayam, andjvi, kol 
bunga, kolkrop, tomat. 

2. Rencana penanaman 
Untuk dapat mempergunakan tanah pekarangan sebaik
baiknya, perlu direncanakan penanaman yang tertentu. 
Pada permulaan sebaiknya kita membuatsuatu rencana 
untuk jangka waktu 3-4 bulan. Selanjutnya, jika sudah 
ada permulaan sebaiknya kita membuat suatu rencana 
untuk musim hujan sampai musim hujan Iagi. 

3. Menanam beberapa macam sayuran bergiliran 
Dalam rencana tersebutnampakjelas bahwa bermacam
macam sayuran itu perlu kita tanam berganti-ganti dan 
giliran pada tiap-tiap petakan. Demi kesuburan tanah 
dan agar tanaman kita mendapat hasil bail<, hal itu perlu 
dip er ha tikan benar-benar. 
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Untuk menghindarkan berjangkitnya penyakit "layu" 
dalam tanah jangan misalnya tanaman tomat pada suatu 
petakan dilanjutkan dengan tanaman Lombok atau 
terung karena ketiga jenis sayuran itu dapat 
membangkitkan penyakit tersebut diatas. 
Lain daripada itu sayuran daun hendaknya diteruskan 
dengan tanaman sayuran yang menghasilkan umbi 
karena bermacam tanaman tidak sama penghisapan zat
zat makanannya. Maka bilamana, misalnya pada suatu 
petakan terus-menerus ditanam Lombok, lambat laun 
akan mundur kesehatan tumbuhnya, karena kekurangan 
zat-zat yang tertentu dan akan timbul penyakit dalam 
tanah yang merusak perakarannya. 



4. Tanaman tunggal atau campuran 
Tiap petakan dapat ditanami sejenis tanaman misalnya 
terung, kol, tomat, sawi a tau buncis. Tanaman-tanaman 
itu agak tinggi dan setiap pohon min ta tempatyang agak 
luas. 
Sebaliknya selada, bawang-bakung, lobak dan radijs tidak 
tinggi atau luas pertumbuhannya. Oleh karena itu di 
antara tanaman selada dapat ditanam juga bawang
bakung atau radjis, clan kedua macam tanaman itu tidak 
akan sating mengganggu pertumbuhannya kelak. 
Dan tidak ada salalmya pula, jika di pinggir petakan 
tanaman kol atau tomat ditanami bawang-kaku atau 
lobak. 

5. Memelihara kebun 
Memelihara kebun sebenamya dapat dijadikan suatu 
kegernaran oleh setiap anggota keluarga. Dari yang 
tertua sampai yang termuda dapat turut bekerja. 
Kenangkanlah beta pa lucu dan asyiknya "si bungsu" 
menyirami bunga dan pohon terung Ibu. Kakak 
menggemburkan tanah, sedangkan Bapak merabuk 
petakan yang akan ditanami. Memang memelihara 
kebun tak sukar dan dapat dikerjakan oleh seluruh 
keluarga bersama-sama sehingga akan menambah 
kerukunan dan kesejahteraan semuanya, menurut 
aturan-aturan yang tertentu dan kemampuan anggota 
keluarga masing-masing. 
Pemeliharaan tanaman sayuran meliputi: 
a. Waktu menyirami jangan sampai air jatuh terlalu 

dekat kepada batang tanarnan, karena tanah yang 
kena air akan gugur dan akar tanaman akan nampak. 
Keadaan yang demikian akan mengganggu 
tumbuhnya tanaman yang masih muda itu. 
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Penyiram jangan dipegang terlampau tinggi, sebab 
air akan jatuh terlalu keras dan akibatnya : tanah 
menjadi pad at. 
Untuk tanaman yang baru saja ditanam, dapat 
dipergunakan penyiram kecil yang bermulut panjang 
dan berlubang sebesar pensil. 

b. Menyiangi, membumbun dan menggemburkan tanah 
jangan sekali-kali dilakukan bilamana tanah masih 
basah, misalnya setelah disiram atau setelah hujan. 
Jika hal ini diketjakan, tanah akan menjadi "bubur", 
dan akhirnya menjadi padat. 
Jangan sekali-kali diketjakan dekat-dekat kepada akar 
tanaman, karena dapat mernotongnya dan kelak akar 
terhambat pertumbuhannya. 
Menggemburkan tanah dalarn musim kemarau, 
berarti mengurangi penguapan air dari dalam tanah. 
Bukan hanya petakan-petakannya saja, melainkan 
jalan-jalan antara petakan pun perlu disiangi. Pada 
umumnya penyiangan itu dijalankan paling banyak 
3 kali dari mulai menanam hingga pemetikan 
hasilnya. 

c. Menyulam tanaman perlu dilakukan untuk 
mengganti tanaman yang mati. Hal ini diketjakan 
selambat-lambatnya seminggu setelah menanam. 
Bilamana terlambat, maka pertumbuhan 
keseluruhannya tidak akan merata clan menyukarkan 
pemeliharaannya. 

d. Memperpanjang tanaman hanya dijalankan terhadap 
jenis-jenis sayuran yang ditanam dengan 
menyebarkan bijinya, misalnya: bayam, radijs, lobak 
dan wortel. 
Untuk tanaman bayam penjarangan ini dilakukan 
beberapa kali, sehingga jarak antara tanaman 5 - 10 



cm. Radijs dapat diperjarang hingga rata-rata 3 - 5 
cm. Lobak, yang ditanam dengan memasukkan tiap
tiap lubang 3 biji, harus diperjarang hingga 1 tanaman 
saja, bilamana tumbuh semuanya. Tatnaman wortel 
dapat diperjarang hingga jaraknya rata-rata 3 - 5 cm. 

e. Memangkas tanaman hanya lazim dikerjakan 
terhadap tomat, yang hams dibuang tunasnya untuk 
dibiarkan tumbuh berbatang tunggal. 

f. Memupuk 
g. Membasmi hama dan penyakit merupakan suatu 

syaratyangmutlak, untuk dapatmenjaminhasilyang 
memuaskan kelak. 

h. Menutup tanah (mulching). 
Dalam musirn kemarau bilamana hujan sudah mulai 
kurang dan angin mulai meniup dengan deras, maka 
mudah sekali tanah kebun menjadi kering. Untuk 
menghindarkan hal ini, maka perlulah tanah antara 
tanaman itu ditutup dengan jerami atau rumput 
kering. Bilamana kedua-duanya tidak adany, dapat 
pula dipakai kertas koran misalnya. 

6. Memupuk 

Memupuk tanaman sayuran merupakan suatu 
keharusan. Bilamana hal ini diabaikan maka hasil yang 
memuaskan tidak akan tercapai. 
Jika kebun kita pada permulaan baik hasilnya, meskipun 
kurang kita pupuk, tidak berarti, bahwa hasil kedua, 
ketiga dan seterusnya akan tetap baik. 
Setiap jenis sayuran menghisap banyak zat-zat garam 
(zat-zat makanan tanaman) dari tanah dan lebih dari 
2/3 bagian akan pergi ke dapur dan tidak akan kembali 
lagi ke kebun. Maka Jelaslah bahwa semakin lama 
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semakin rnundur kesuburan tanah kebun itu. 
Kekurangan zat-zat garam yang dibutuhkan oleh 
tanarnan itu harus dikembalikan lagi dalam bentuk 
pupuk. Zat-zat terpenting untuk perturnbuhan tiap 
tanaman yaitu : 
a. Zat lemas (stikstof =nitrogen= N). 
b. Zat pospaat (P). 
c. Zat kali (K). 
Ketiga zat ini yang lazimnya tertulis dengan huruf N.P.K, 
sangat dibutuhkan oleh tiap-tiap tanarnan dan yang 
sering kekurangan dalam tiap-tiap kebun. 
Zat-zat garam lain misalnya : zat kapur, besi, magne
sium dan belerang tidak dibutuhkan banyak-banyak. 
Lazimnya zat-zat ini disebut "zat spora" atau "minor 
elements" dalarn bahasa asing, karena sangat sedikit 
dihlsapnya oleh turnbuh-tumbuhan. Meskipun demikian 
bilarnana tidak ada zat-zat tersebut, tanaman akan 
tumbuh kurang baik, sehingga kelak hasilnya akan 
berkurang pula. 
Zat-zat gararn lain misalnya: zat kapur, besin, magne
sium dan belerang tidak dibutuhkan banyak-banyak. 
Lazirnnya zat-zat ini disebut "zat spora" atau "minor 
elements" dalam bahasa asing, karena sangat sedikit 
dihisapnya oleh tumbuh-tumbuhan. Meskipun demikian 
bilamana tidak ada zat-zat tersebut, tanaman akan 
tumbuh kurang baik, sehingga kelak hasilnya akan 
berkurang pula. 
Zat-zat ini dapat dipersamakan dengan sambal yang 
akan menambah nafsu rnakan kepada kita semua. 

a. Zat Lemas (Nitrogen) N. 
Dalam tiap-tiap tanaman, zat N ini terdapat dalam 
zat putih telur dan sangat dibutuhkan pada waktu 



pertumbuhan daun dan pucuk daun. Sumber N ialah 
hawa. Tidak semua tanaman dapat menghisap zat 
N dari hawa begitu saja. Dengan bantuan beberapa 
jenis bakteri dalam tanah, maka zat N ini pada 
umumnya dapat dihisap oleh tanaman. Selain 
dengan bantuan bakteri-bakteri tanaman dapat juga 
menghisap cukup zat N, bilamana diberikan rabuk 
yang mengandung zat tersebut Kekurangan akan zat 
N mengakibatkan hijau daunnya akan nampak 
kuning dn daunnya kecil-kecil. Pertumbuhan 
keseluruhannya kerdil. 

b. Zat Pospaat (P). 
Zat P memegang peranan yang tidak kurang 
pentingnya bagi pertumbuhan tanaman. Zat ini akan 
menghambat pertumbuhan akar dan melambatkan 
masaknya buah. Tanda-tanda lain akibat kekurangan 
za t P ini ialah : 
1) Hijau daun nampak Iebih tua dari pada biasa. 
2) Daun-daunnya berdiri tegak, tidak nampak 

kerimbunannya. 
3) Buah-buahnya kecil atau sangat kurang. 
Tanaman sayuran yang menghasilkan bunga (kol 
bunga) atau buah (buncis, kekacangan, radijs dan 
lain-lain) sangatmembutuhkan zat Pini. 

c. Zat Kali (K). 
Lebih banyak daipada zat P ialah zat K yang dihisap 
tanaman. Ada jenis tanaman yang mengandung ± 
40% K dari semua zat yang ada di dalamnya. 
Penggemar zat K misalnya tomat, lombok, seledri, 
ketela rambat, kentang dan lobak. 
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Kekurangan zat K mempunyai akibat: 
1) Tanaman tidak tahan kekurangan air. 
2) Mengurangi daya asimilasi, sehingga 

mengurangi pembentukan zat gula atau zat 
hidrat arang lainnya. 

3) Mengurangi daya tahan terhadap rupa-rupa 
penyakit 

4) Mengurangi hasil buah maupun daun dan 
5) Mengurangi kwalitet hasilnya. 
Selanjutnya perlu diperhatikan, bahwa : 
Menghindarkan lebih bail< daripada menyembuhkan. 
Bilamana tanaman kita nampak pertumbuhannya 
tidak memuaskan dan nampak adanya gejala-gejala 
kekurangan zat-zat tersebut di atas, dapat juga 
disembuhkan dengan memberi pupuk tanaman lagi. 
Tetapi gejala-gejala tadi nampaknya sering agak 
terlambat dan kadang-kadang tidak diperhatikan 
pula. Oleh karena itu pemberian pupuk sebagai usaha 
untuk menyembuhkan kekurangankekurangan itu, 
sering tidak membawa hasil yang memuaskan. Maka 
lebih baik bilamana kebun itu dipupuk secukupnya 
dengan pupuk kandang dan dalam masa 
pertumbuhan tanaman itu diberi lagi pupuk menurut 
aturan-aturan yang tertera dalam pasal ini. 
Untuk dapat menjalankan pemupukan yang baik 
harus dimiliki terlebih dahulu pengetahuan tentang: 
1) J enis-jenis pu puk. 
2) Cara-caranya memupuk. 
3) Saatnya memupuk. 
Jenis-jenis pupuk dapat dibagi atas 2 golongan: 
1) Pupuk organis. 

Pupuk yang asalnya dari tanaman atau dari 
kotoran hewan (kuda, kambing, sapi, kerbau, 



kelinci). Kedua bahan ini baru merupakan 
pupuk, bilamana telah mengalami pembusukan. 
Pupuk organis ini dapatdibagi atas 3 golongan: 
- Pupuk hijau. 

Pupuk hijau ini terdiri atas daun-daunan yang 
mudah membusuk dalam tanah, misalnya 
daun lantoro, sisa sayuran dari dapur atau 
sisa-sisa tanaman dari kebun, daun-daun, 
rumput-rumput dan sebagainya. 
Daun-daun lain seperti daun pisang, bambu, 
jeruk dan rambutan yang terdapat di kebun 
tidak dapat mudah membusuk dalam tanah; 
oleh karena itu jangan langsung dipakai 
sebagai pupuk tetapi harus dikompos terlebih 
dahulu. 
Pembusukan daun dalam tanah minta waktu 
yang agak lama. Bilamana tanahnya kering, 
dalam waktu 1 bulan kadang-kadang 
belumlah hancur daun-daun itu. Maka untuk 
pernupukan di pekarangan, lebih baik 
diusahakan terlebih dahulu pembuatan 
kompos dari bahan-bahan tersebut. 

- Pupuk kandang. 
Bila kita memelihara ternak di halaman, 
jangan sekali-kali dibuang kotorannya, karena 
yang dengan pupuk kandang ialah semua 
kotoran yang terdiri atas kotoran ternak 
tercampur dengan sisa-sisa rumput dan lain
lain, yaitu sisa-sisa makanan temak. 
Kotoran kandang yang masih muda, atau 
yang masih nampak jelas rumputnya atau 
kotoran temaknya, tidak boleh dipakai sebagai 
pupuk. Bahan ini masih hams membusuk. 

213 



214 

Untuk melaksanakan pembusukan, kotoran 
kandang itu kering. Selama pembusukan 
masih betjalan, maka keluarlah hawa panas 
dari tirnbunan itu. Untuk menyempurnakan 
jalannya pembusukan, perlulah sekali-sekali 
timbunan itu diaduk sampai merata dan 
setelah itu ditimbun Iagi. 
Untuk mencegah berkembang-biaknya lalat 
selama penimbunan, timbunan pupuk itu 
ditutup dengan selapis tanah yang tebal ± 5 
cm. Bilamana timbunan itu nampaknya kering 
siramlah dengan air, sekedar untuk membasahi 
belaka. Timbunan yang sudah selesai 
pembusukannya, tidak panas, tidak nampak 
jelas bentuk run1put dan sebagainya, dan tidak 
membahayakan pertumbuhan tanaman, jika 
dipergunakan untuk pupuk. Keseluruhannya 
merupakan suatu bahan yang agak kehitam
hitaman warnanya dan mudah ditaburkan 
karena cerulnya. Bahan ini disebut "humus". 
Pembusukan ini berlangsung tidak kurang dari 
1 bulan. 

- Pupuk kompos. 
Pupuk kompos ini mernpakan suatu hasil dari 
pembusukan rupa-rupa bahan sampah dari 
dapur, yang dapat dibuat oleh tiap-tiap 
keluarga. 
Selain bahan-bahan sampah dapat juga 
dipergunakan semua daun yang dipangkas 
dari tanaman pagar, sisa-sisa tanaman dari 
kebun sayuran, daun-daun, rumput dan 
sampah lain dari halaman. Abu dapur juga 
dapatikut serta membentuk kompos yang bail<, 



bahkan air seni pun tidak boleh ketinggalan. 
Cara membuat kompos yang baik dihalaman 
adalah sebagai berikut: 
• Pilihlah tempatyang teduh. 
• Galilah lubang yang lebar, panjang dan 

dalamnya 1 x 1 x 0,2 meter. 
• Masukan semua sampah terse but di atas ke 

dalam lubang itu tiap-tiap hari dan ratakan 
sehingga tinggi. 

• Tutuplah lapisan pertama ini dengan 
lapisantanah setebal 5 cm. 

• Bilamana ada kotoran ayam, kelinci dan 
lain-lain, baiklah ditaburkan terlebih dahulu 
di atas sampah, sebelum ditutup dengan 
tanah. 

• Sehari kemudian taruhlah sampah di atas 
lapisan tanah dan bilamana lapisan sampah 
yang baru ini adalah ± 20 cm, tebalnya, 
tutup lagi dengan tanah dan begitu 
seterusnya sehingga timbunan itu terdiri atas 
3-4 la pisan. 

Untuk mendapat pembusukan yang baik, tiap
tiap lapisan dibasahi terlebih dahulu sebelum 
ditutup dengan tanah. Lapisan yang terakhir 
ditu tu p dengan tanah sete bal 5 cm dan 
dira takan mencekung ke tengah, untuk 
menahan air hujan. Bilamana timbunan itu 
sudah 1 bulan umurnya, maka dimulai 
dengan pengadukan pertama. 
Aduklah sedemikian rupa, sehingga bagian 
atas ada di bawah dan sebaliknya. Setelah 
ad ukan pertama ini selesai dan tim bunannya 
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diperbaiki kembali, maka nampaklah bahwa 
tinggi timbunan itu sudah agak turun. Jagalah 
jangan sampai kering timbunan itu. Setelah 
diaduk 3 - 4 kali dengan jangka waktu tiap· 
tiap kali 3 minggu, maka nampaklah berhasil 
pengomposan tersebut. 
Semua sampah yang tercampur dengan tanah 
merupakan suatu bahan yang agak kehitam
hitaman, sangat cerul dan mudah ditaburkan 
Bahan baru ini amanya pupuk "kompos". 
Haros diperhatikan, karena kompos ini benar
benar harus masak, karena kompos yang 
kurang masak mudah menarik perhatian 
rayap. 
Tiap pupuk organis mengandung semua zat 
yang dibutuhkan oleh tanaman, hanya banyak 
kadamya agak rendah. Banyak sedikitnya 
kadar zat tergantung kepada bahan semula, 
mi«ialnya : macam makanan temak, rupa-rupa 
jenis tanaman dan tercampur dengan abu a tau 
tidak. 
Rata-rata kadar N.P.K nya ada sebagai 
berikut: 0,5% N. 0,3% P. dan 0,6% K 
Apakah guna pupukorganis? 
Mengingat sangat rendah kadar N.P.K-nya, 
maka seolah-olah tidak ada artinya bahan
bahan tersebut untuk pemupukan. Maka sifat 
yang pertama dari pupuk organis itu, letaknya 
bukan pada kadar zatnya, tetapi kepada 
sifatnya sebagai berikut: 
• Penggemburan tana, 
• penyimpanan air dalam tanah, 



• sumber bahan makanan untuk bakteri dan 
serangga dalam tanah yang ada 
hubungannya dengan pertumbuhan 
tanaman, misalnya cacing tanah (cacing 
kalung). Beberapa bakteri yang ada dalam 
tanah, dapat menghasilkan zat N yang 
dibutuhkan oleh tanaman (Azotobacterie). 

2) Pupuk buatan 
Yang dimaksud dengan pupuk buatan ialah jenis
jenis pupuk yang dibuat di pabrik-pabrik dan 
dijual di toko-toko pupuk. Pabrik-pabrik pupuk 
ini kebanyakan adanya di benua Eropa, Amerika 
dan Jepang. Di Indonesia ada juga pabrik pupuk 
pospatdi Gresik dan pabrik pupuk Urea misalnya 
di Palembang. Pupuk-pupuk buatan ini masing
masing merupakan semacam garam yang 
mengandung zat khusus, misalnya: 
- pupuk Amoniumsulfaatatau zwavelvure am

monia diperdagangkan dengan nama lazim 
"Z.A." mengandung zat N - 20%. 

- pupuk Dubbelsuperfosfaat diperdagangkan 
dengan nama yang lazim "D.S." mengandnng 
zat P. 40 - 45%. 

- pupuk Kaliumsuifa atau zwavelzure kali 
diperdagangkan dengan nama yang lazim 
"Z.K." mengandung 48% zat K. 

- pupuk Urea atau Ureum mengandung zat 
N.45%. 

- pupuk Patent Kali diperdagangkan dengan 
nama yang lazim "'P.K." mengandung zat 
K.26%. 

- pupuk Superstikfos mengandung zat N .16 dan 
20% p 
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- pupuk N.P.K atau "compound" yang 
mengandung 3 (tiga) unsur dari bandingan 
tertentu, misalnya 15 : 10 : 15. 
Pupuk-pupuk buatan ini pada umumnya 
kadar zatnya tinggi dan dapat memenuhi 
kebutuhan tanaman akan at-zat tersebut 
dengan cepat dan cukup banyak. Sifat 
menggemburkan tanah yang dimiliki oleh 
pupuk organis, tidak dimiliki oleh pupuk 
buatan. Pupuk Z.A., D.S., dan Z.K., a tau P.K., 
dapat dicampur sebelum dipergunakan untuk 
memudahkan pemupukan. Demikian pula 
pupuk-pupuk ini dapatjuga dicampur dengan 
pupuk kandang dan lain-lain. 
Cara dan saat memupuk. 
Untuk mendapat hasil kebun yang banyak dan 
yang memenuhi syarat sayuran yang bail:, 
pengetahuan tentang cara dan saatmemupuk 
merupakan unsur-unsur yang penting dalam 
bercocok tanam. Cara dan saat memupuk 
merupakan unsur-unsur yang penting dalam 
bercocok tanam. Cara dan saat penggunaan 
pupuk organis berlainan dengan penggunaan 
pupuk buatan. 

- Penggunaan pupuk kandang dan kompos 
• Cara pertama : 

pupuk kandang atau kompos dimasukkan 
ke dalam tanah sebelum menanam, 
bersamaan dengan membuat petakan. 
Pupuk ini dicampur dengan tanah kira-kiia 
20 cm dalamnya sambil meratakan 
petakannya. Cara ini dipergunakan untuk 
menanam bayam, wortel dan sebagainya 



atau membuat pesernaian. Untuk tiap 
petakan yang panjangnya 1 meter dan 
lebarnya 1, 20 meter dibutuhkan 1- 2 kaleng 
minyak tanah atau 20 kg pupuk kering. 

• Cara ked ua : 
Pupuk itu dimasukkan ke dalam lubang 
tanaman atau dalam alur yang telah 
disiapkan untuk penanaman kol, petsai, 
kacang-polong dan sebagainya. Untuk tiap
tiap lubang tanaman dimasukkan pupuk 
sebanyak 1 cakupan dengan kedua belah 
tang an. 
Saat menaruh pupuk ini, rata-rata 1 minggu 
sebelum menanam. Pada saat akan 
menanam, pupuk tersebut diaduk sampai 
merata dengan tanah. Setelah menanam, 
lubang itu diratakan kembali. Banyaknya 
pupuk kandang yang dicakup dengan kedua 
belah tangan bergantung kepada jenis 
tanaman, misalnya : untuk tanaman yang 
akan membentuk daun banyak seperti kol, 
diperlukan yang agak besar dan 
timbangannya ± 1 - 2 kg. Untuk tanaman 
bawang-bakung cukup dengan segenggam 
besar saja setiap lubangnya. Pemupukan 
dengan pupuk kandang atau kompos ini 
pada umumnya diberi nama "pemupukan 
dasar". 

- Penggunaan pupuk buatan 
Lazimnya pupuk buatan dipergunakan 
sesudah tanaman berumur 10 hari atau 2 
minggu dan diulangi 2 - 3 kali selama 

219 



220 

pertumbuhan dengan batas waktu 7 -10 hari. 
Pupuk Z.A., Z.K., Urea dan Patent Kali 
diberikan berulang-ulang seperti tersebut 
diatas, karena pupuk-pupuk ini mudah larut 
di dalam tanah dan mudah pula terbawa air 
hujan. 
Tetapi D.S. tidak mudah larut seperti pupuk
pupuk tersebut di atas. Oleh karena itu maka 
pupuk D.S. dapat diberikan 1 kali saja pada 
saa pemupukan pertama atau diberikan 
sebagai pupuk dasar bersamaan dengan 
pupuk kandang. Akan tetapi ada pengecualian 
dalam pemakaian pupuk-pupuk tersebut di 
atas, misalnya kalau tanaman kentang. Pupuk 
Z.A., D.S. dan Z.K. diberikan pada saat saat 
menanam, bersarnaan dengan pupuk kandang 
pula. 
Cara memupuk. 
Dengan kored bukanlah tanah ± 5 cm sekitar 
batang tanaman. Perhatikan : Waktu 
menggunakan pupuk buatan jangan sampai 
akar tanaman-tanaman itu tertabur oleh 
pupuk, karena akan merusak (plasmolise). 
Jarak lingkaran dari batang ± cm itu untuk 
menjaga jangan sampai akamya rusak, pupuk 
Z.A., D.S. dan Z.K. campurkanlah <lulu 
menjadi satu dengan perbandingan 2 : 1 ; 2 
a tau 2 : 1 : l, untuk tanaman yang 
menghasilkan daun. Kemudian taburkan ke 
dalam lingkaran itu. Setelah itu tutup lagi 
dengan tanah. Pada pemupukan kedua dan 
ketiga kalinya pupuk itu dapat dimasukkan ke 
dalam tanah dengan tugal, kanan kiri tanaman 



pada jarak 10 cm, dari batang. Dapat pula 
pupuk tersebut ditaburkan dalam alur yang 
dibuat antara deretan tanam-tanaman. 
Setelah pemupukan selesai, tanahnya harus 
dibasahi supaya pupuknya lekas larut dan 
meresap ke dalam tanah, untuk kemudian 
dapat dihisap oleh akar-akar tanaman. 

7. Hama dan Penyakit Tana.man 

Hama tanaman sayuran terdiri atas: rupa-rnpa golongan 
binatang yang menyusui hingga yang melata, dari yang 
dapat dilihat dengan ma ta hingga yang sekecil-kecilnya 
yang hanya dapat dilihat dengan suryakanta (loupe). 

Penya.kit tanaman sayuran terdiri atas : rupa-rupa 
jenis Iapuk dapat dikenal tetapi tidak dapat dilihat ialah 
penyakit ''virus", yang hanya dapat dilihat dengan 
mikroskop istimewa, ialah microscoop electron yang 
dapat membesarkan virus ini hingga 40.000- 50.000 kali 
lebih. 

Ada Iagi suatu macam hama, yang tidak mudah dapat 
dilihat dengan mata dan harus dilihat dengan memakai 
suryakanta ialah ha.ma nematoda. 

Nematoda ini ialah sejenis cacing yang panjangnya 
0,2 - 7 mm yang biasanya merusak akar rambut dan 
dapat pula masuk kedalam akar, daun dan bagian 
tanaman lain. 

Hama dan penyakit dapat betjangkit di semua bagian 
tanaman sayuran, tetapi tiap-tiap jenis hama/penyakit 
lazimnya mulai dengan menyerang bagian-bagian 
tanaman yang tertentu juga. 

Hama dan penyakit selama tidak berkembang biak 
secara luas tidak terlalu merusak dan merugikan 
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penanam. Tanaman yang sehat karena banyaknya 
pemupukan misalnya, tidak akan mudah menderita 
akibat gangguan hama a tau penyakit itu, karena mudah 
mengatasinya. 

Meskipun demikian, tiap penanam sayuran tidak 
boleh lengah dan harus berusaha sekuat tenaga untuk 
membasmi hama/ penyakit secara langsung (curatief) 
maupun tidak langsung (preventief). 

Untuk mendapat hasil yang baik kita harus tetap 
berjuang terhada p gangguan-gangguan hama dan 
penyakit itu. 

Tiap-tiap bagian tanaman tidak akan bebas dari 
ancaman hama atau penyakit 
Kita mengenal hama a tau penyakit pada : 
a. A.kar (bacterium solanacearum dan nematoda). 
b. Batang (rupa-rupa kutu, lapuk, fusarium, ulat dan 

sebagainya). 
c. Daun tua/ muda (rupa-rupa ulat, thrips, mijten, 

kumbang, rupa-rupa lapuk, misalnya : altemaria, 
phytnphtora, oidium (meldauw). 

d. Pucuk 9yang penting adalah jenis-jenis kutu Aphis). 
e. Bunga dan buahnya (rupa-rupa jenis ulat dan 

sebagainya, rupa-rupa lapuk). 
f. Biji (bubuk) dan lapuk. 
Untuk dapat membasmi atau menghindarkan 
betjangkitnya hama atau penyakit, sebaik-baiknya kita 
harus memiliki pengetahuan tentang : 
a. W aktunya betjangkitnya hama dan penyakit. 

1) Hama 
Tiap-tiap tanaman sejak berupa biji dan selama 
tumbuhnya, sampai menjadi besar dan berbuah, 
senantiasa dapat diserang oleh beberapa jenis 
ham a. 



Biji dapat diserang waktu disimpan, disebarkan 
atau maih ada didalam buah. 
Hama yang menyerang : 
Pada malam hari : 
- Ulat tanah 
- Keong. 
- Rupa-rupa kepik. 
Pada siang hari: 
- Rupa-rupa jenis alat. 
- Belalang. 
- Macam-macam jenis kepik (Cecantal). 
- Burung. 
- Temak besar: kerbau dan lain-lain. 
- Ternak kecil: kambing, ayam dan sebagainya. 
Hama yang menyerang pada malam hari : 
Hama yang menyerang pada malam hari 
datangnya bilarnana matahari telah terbenam. 
Pada siang hari mereka bersembunyi di tempat
tempat yang teduh, dibawah daun-daun yang 
dirusaknya atau di bawah daun tanaman lain 
jauh dari sasaran semula. Keong misalnya pada 
siang hari ada yang bersembunyi dan tanah 
meskipun tidak dalam. 
Jenis-jenis hama ini hanya meninggalkan bekas
bekas serangannya saja. 
Hama yang menyerang pada siang hari. 
Hama yang menyerang pada siang hari dapat 
dibagi atas 2 golongan. 
- hama yang menetap : 

• rupa-rupa ulat daun. 
• rupa-rupa ulat buah. 
Jenis hama ini dalam serangannya merusak 
bagian tanaman yang mula-mula dihinggapi-
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nya sampai hampir habis atau habis sama 
sekali, barulah pindah ke bagian lain. 

- hama yang tidak menetap: 
• rupa-rupa kepik 
• rupa-rupa belalang 
• lebah. 

Jenis-jenis hama ini merusak daun tanaman 
sambil berpindah-pindah dari satu daun kedaun 
lain atau tanaman lain. Bekas-bekas kerusakan 
yang di tinggal.kan nam pak dengan jelas. Hama
hama ini mudah dilihat dan karenanya dapat 
dibasmi secara Iangsung. 
Hama yang siang-malam terns menerus merusak 
tanman ialah : 
- rupa-rupa jenis kutu daun. 
- rupa-rupa jenis kutu buah. 
- rupa-rupa jenis kutu cabang dan batang. 
- Mitjen. 
- Thripsen. 
Hama-hma ini menetap pada bagian tanaman, 
di bawah daun maupun diatasnya. 
Rupa-rupa jenis kutu memudah dapat dilihat, 
tetapi miyten dan thripsen agak sukar untuk 
dikenal karena lebih kecil daripada kutu-kutu. 
Pada permulaan, beberapa jenis kutu, setelah 
mulai keluar dari telur berkeliaran kemana-mana 
meskiun tidak jauh dari tempat menetap. 
Kemudian ia menetap dengan alatpenghisapnya 
didalam bagian tanaman terse but Kutu-kutu ini 
mudah dilihat dan mudah pula dapat dibasmi 
secara langsung. 



Pada umumnya hama lebih banyak berkembang 
dalam musim kemarau daripada dalam musim 
hujan. Hanya keonglah yang berlainan. Dalam 
musim hujan ia bertelur terns, berkembang biak 
dan dalam musim kemarau ia berdiam dan dalam 
tanah, karena tidak tahan lama hid up di tempat 
yang kering. 

2) Penyakit 
Penyakit tanaman sayuran pada umumnya 
berjangkitdalam musi.m hujan, tetapi di daerah
daerah yang lembab hawanya dalam musim 
kemaraupun berjangkit 
Lapuk dan bakteri-bakteri dapat hid up dimana
mana tetapi hanya dapat berkembang biak 
secara bail<, bilamana mendapat tempat yang 
cocok untuk pertumbuhan selanjutnya. 
Lapuk dan bakteri dapat membentuk spora-spora 
yang dapat beterbangan ke mana-mana. Spora 
ini dapat jatuh pada setiap bagian tanaman 
sayuran. 
Bila keadaan tanaman kering. Spora-spora itu 
tidak dapat tumbuh; menunggu hingga ada 
cukup air (lembab) dibagian atas tanaman itu. 
Setitik air di atas daun misalnya dapat dibentuk 
sesudah hujan maupun oleh embun. 
Spora lapuk dengan cepat membentuk mycelia 
(benang-benang penghisap), dan mycelia-micelia 
ini masuk diantara sela-sela tersebut 
Spora-spora bakteri, bilamana sudah tumbuh, 
terlebih dahulu masuk kedalam tanaman, melalui 
lubang-lubang mulut daun. 
Tanaman yang sehat mempunyai daya tahan 
terhadap serangan mycelia-micelia itu. Pada 
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tanaman yang sehat, Iapuk tidak atau sukar 
dapat menjalar, maka pada umumnya 
berjangkitnya penyakitditetapkan oleh: 
- Iklim yang lembab. 
- Kurang sehatnya tanaman, yang 

memudahkan berkembang baiknya penyakit 

b. Gejala-gejala serangan 
1) Hama 

Tiap-tiap hama setelah merusak tanaman, 
meninggalkan bekas-bekas yang khusus 
misalnya: 
- ulat 

rupa-rupa ulat dapat dibagi atas 4 golongan: 
• Ulatyanghidupnya tidak berkelompok. 
• Ulatyang hidupnya berkelompok. 
• Ulatyang hidupnya di bawah kulit daun. 
• Ulat yang hidupnya di dalam tanah. 
• Ulatyang hidupnya tidak berkelompok. 
Ulat-ulatini setelah menetes, mula-mula masih 
berkumpul sebagai suatu kelompok dan 
memakan hijau daun sehingga daunnya 
nampak berwama putih kelabu dan tinggal 
tulang daunnya saja. 
Semakin besar, semakin giat bergeraknya ulat 
ini dan mulai terpecahlah mereka ke daun
daun atau bagian tanaman lain. 
Semua lat yang dewasa kebanyakan 
menggerek daun tanaman dari pinggir. Luka
luka sebagai akibat penggerakan ini tidak 
merata. 
• Ulat yang hid upnya berkelompok 

Ulat-ulat ini setelah menetas hingga menjadi 



dewasa tetap berkumpul tidak berjauhan. 
Jenis ini misalnya ulat ramat pada tanaman 
kol. 
Mula-mula hanya hijau daunnya saja yang 
dimakan untuk selanjutnya dirusaknya 
seluruh tanaman. 

• Ulat yang hid up di bawah kulit daun. 
Jenis ulat ini sejak menetas dan memulai 
dapat makan, menggali lubang antara kulit 
dan daging pada daun bagian bawah. Yang 
dimakannya hanya hijau daun saja. 
Bertambah lama bertambah nampaklah 
lubang yang digalinya dan berlaku-liku 
bentuknya. 
Akibatnya serangan ini dawmya bergulung 
bentuknya. 
Lazimnya ula t ini diberi nama "ula t 
mineerder". 

• Ulatyang hidupnya di dalam tanah 
Ulat ini lazimnya diberi nama "ulat tanah" 
dan menyerang tanaman yang baru tumbuh 
beberapa hari, dengan memotong seluruh 
batang. 
Akibat nampak tingkat potongan batang 
yang rusaknya tidak merata. Sebagian dari 
batang atas dengan daunnya biasanya 
terdapat didekatnya. 

- Kepik, belalang, lebah dan keong 
Serangan kepik pada daun sering dimulai dari 
bagian tengah. Belalang meninggalkan bekas 
gigitan yang tidak merata. Kepik dan belalang 
tidak selalu menghabiskan Sehelai daun. Jika 
hanya sebagian saja yang dimakannya, 
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daunnya nampak robek-robek, berlubang
lubang yang tidak 1nerata. 
Kepik Epilachna ( cecantal) sebaliknya tidak 
pernah membuat lubang pada daun, bekas
bekas dari serangannya berupa gigitan-gigitan 
seperti ruji-ruji atau renda yang tidak merata. 
Kum bang daun mulai gigitannya dari pinggir 
daun dengan meninggalkan bekas yang bulat
bula t yang sangat merata pentingnya. 
Serangan keong kita kenal dari gigitan pada 
permukaan daun yang tidak merata hingga 
berlubang besar. Disana sini terdapat 
kotorannya yang hitam melekat pada daun. 

- Kutu-kutu daun 
Kutu-kutu daun dapat dibagi 4 golongan: 
• Kutu pucuk yang hidupnya berkelompok; 

menghisap pucuk tanaman hingga ma ti dan 
menghambat keluarnya cabang maupun 
bunga. Ku tu pucuk ada yang hi tam dan ada 
yang kuning warnanya (Aphis). 

• Kutu-kutu yang menetap pada bagian 
bawah daun dekta tangkai buah dan 
sebagainya. Akibatdari pada serangankutu
kutu ini ialah bagian tanaman menguning 
keabu-abuan dan rubuhnya kerdil. 

• Kutu-kutu yang menetap di batang di 
bawah pelepah atau yang betjangkitdi dekat 
leher akar. Akibat dari serangan ini ialah 
kemund uran dalam pertumbuhan tanaman 
yang akhirnya menjadi kerdil. 

• Thrips (gurem) dan mitjen (sieur) selain 
menyerang daun muda dan tua juga bunga 
dan buah. Mitjen dan thrips lazimnya 



menetap di bawah daun. Daun yang 
diserangnya menunjukkan perubahan 
wama. Bagian antara tulang-tulang daun 
menjadi kelabu dan pada akhirnya menjadi 
becak-becak kering. 

- Nematoda 
Nematoda menyerang akar tanaman, dan kita 
hanya dapat melihat akibatnya saja. Akar 
tanaman yang diserang menjadi agak besar 
dan tidak merata; tanaman tumbuhnya kerdil 
a tau tidak sempuma. 

- Larva Kumbang 
Larva Kumbang merusak akar tanaman dan 
kita hanya dapat melihat akibatnya saja. 
Tanaman menjadi layu dan bilamana di cabut, 
akarnya rusak, nampak bekas-bekas yang tidak 
merata. Larvanya kadang-kadang masih ada 
di sekitar akar tanaman itu. 

- Rayap 
Akibat serangan rayap seperti akibat serangan 
larva kumbang. Rayap hanya makan bagian 
tanaman yang mati, tetapi dapat menjalar 
bagian yang masih segar. 

- Penyakit 
Serangan lapuk kadang-kadang menyerupai 
bintik-bintik merah Coklat yang lam bat laun 
agak melebar. Ada kalanya lapuknampaknya 
berwarna putih keabu-abuanatau agak kuning 
dan sebagainya. Biji yang disimpan dan masih 
agak mudah dihlnggapi lapuk. Bagian-bagian 
daun yang diserang oleh bakteri membasah, 
kemudian menjadi kering. Bilamana serangan 
meluas, bagian dalam kelihatannya basah dan 
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bagian pinggir daun kering. 
Jenis-jenis lapuk yang penting ialah: 
- Phytophtora infestans : pada tanaman 

Lombok, tomat, kentang dan lain-lain. 
Alternaria: pada rupa-rupa jenis sayuran. 
Meeldauw nampaknya seperti lapuk putih 
kelabu. 
Botrytis pada buah tomat 
Fusarium dapat menyerang rupa-rupa 
sayuran seperti ketim.UJ\. asperges dan Iain-lain 
dibagian leher akamya. 
Lapuknya mula-mula berwama putih, lam.bat 
laun menjadi merah muda. 

c. Car any a membasmi hama/penyakit 

Ha ma 
Dalam menghadapi serangan kita harus sering 
memeriksa tanaman kita. Misalnya terhadap 
serangan ulat sedapat mungkin kita sebaiknya dapat 
menemukan telumya terlebih dahulu, jangan sampai 
telur-telur itu menetas. 
Dalam soal pembasmian hama kita kenal 4 jalan: 
1) Membasmi dengan menghindarkan, misalnya 

dengan membuat pa gar untuk menghindarkan, 
gangguan rupa-rupa ternak. 

2) Membasmi secara Iangsung dengan membunuh 
telur atau hama yang nampak, dapatditangkap. 

3) Menyehatkan tanaman dengan perabukan 
organis dan memperhatikan pergiliran tanaman. 

4) Menamburkan atau menyemprotkan obat
obatan (insektisa = pestisida) pada daun bagian 



atas maupun bagian bawah pada tempat hama 
menetap. 

Penyakit 
Memberantas penyakit t:anaman sayuran lebih sukar 
dari pada memberantas hama, karena sukar untuk 
diketahui saat mulai penyakit itu menyerang. 
Jika iklim sesuai dengan pertumbuhannya, maka 
sayuran tumbuh dengan cepat 
Kebanyakan penyakit harus dibasmi dengan obat
obatan yang mengandung zat-zat kuningan, seperti 
ternsi, (kopersulfaat) koperoxychloride atau cupravit 
Belerang ialah khusus untuk penyakit meeldauw. 
Dalam pembasmian penyakit-penyakit, hal-hal di 
bawah ini harap diperhatikan. 
1) Usahakan menanam tanaman bergiliran. 
2) Bakar atau kuburlah bagian tanaman atau 

seluruhnya yang diserang. 
3) Semprot dengan obat-obatan sebelum kena 

penyakit (preventief). Jika serangan sudah 
meluas, berarti sudah terlambat. 

4) Pergunakan obat-obat membasmi penyakit 
(fungisida). 

5) Semprotpaling sedikit3 sampai 4 kali dari mulai 
menanam hingga ± 1 bulan sebelum dipetik 
hasilnya. Semprotlah bagian bawah dan atas 
dari daun dan semua bagian tanaman dengan 
merata. 

6) Sebelum bibitdisebarkan, masukkanlah bibititu 
terlebih dahulu kedlam air abu yang suam selama 
± 1 jam. 

7) Tanaman jenis-jenis sayuran yang tahan tentang 
serangan penyakit. 
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8) Turuti resep yang dicantumkan pada etiket 
pembungkus. 

8. Beberapa jenis obat pembasmi hama penyakit 
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Obat-obatan untuk membasmi hama 
Hama tanaman sayuran dapat dibagi atas 2 golongan 
ialah: 
a. Hama yang menggerek bagian tanaman misalnya; 

ulat, belalang, keong, kepik, lebah. 
b. Hama yang mengisap bagian tanaman seperti kutu

kutu daun, thrips dan miyten. 
Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka perlu kita 
usahakan berjenis-jenis obat-obatan. Obat untuk 
hama lazimnya diberi nama "Insectisida" daan dibagi 
atas 2 golongan yaitu: 
1) Obat peracun perut untuk hama yang 

menggerak tanaman. 
2) Obat peracun kontak untuk hama yang 

mengisap tanaman dan dapat meracuni hama 
melalui kulitnya. Hama itu dapat juga mati 
kalau makan obat iru. 

1} Beberapa obat peracun perut: 
- Loodarsena t : Oba t ini sud ah tidak 

diperdagangkan lagi, karena bilamana 
dipergunakan untuk membasmi hama 
tanaman, akan membahayakan kesehatan 
manusia pula. 

- Racun tikus: Dalam bentuk fosfor, zinkfosfit, 
warfarin dan lain-lainnya tidak boleh 
dipergunakan untuk membasmi serangga 



pada tanaman sayuran. Sifatnya sangat 
membahayakan bagi manusia dan ternak. 

2) Beberapa obat peracun kontak 
Racun kontak (insektisida kontak) dapat dibagi 
dalam tiga golongan ialah : 
- Insektisida yang tidak mempunyai efek 

sampmgan: 
Pada umumnya insektisida ini tidak 
membahayakan manusia dan ternak 
misalnya: 

- Pyrehrum yang berasal dari bunga Pyrethrum. 
- Nikotin yang berasal dari tanaman tembakau. 
- Rotenon yang berasal dari akar tanaman tuba. 
- Belerang. 

·Dari kelima racun tersebut hanya Pyrethrum 
yang masih banyak digunakan. Penanam 
sayuran pada saat ini sudah beralih kepada 
obat-obatan yang modem, yang kebanyakan 
merupakan ramuan bahan kimia. Hampir semua 
insektisida ini sedikit banyak membahayakan bagi 
kesehatan manusia maupun ternak. 

2) Insektisida yang digolongkan obat terlarang 
untuk sayuran adalah DDT, Endrien, TEPP clan 
BHC. 

3) Insektisida yang kini diperdagangkan setelah 
mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah 
ialah: 
Toxaphene. Folidol. 
Lindane. Gusathion. 
Chlordane Diazinon. 
Kelthane (untuk mitjen). Tamaron. 
Bayrusil. Basudin. 
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Malathion. dll. 
Intektisida tersebut kebanyakan berbentuk cairan 
dan harus dilaurkan dalam air terlebih dahulu 
dengan perkataan lain kesepakatannya 
diturunkan. Kebanyakan larutan insektisida 
terse but digunakan dengan kesepakatan rendah 
antara 0,01 hingga paling tinggi 0,05% - 0,1 %. 
Cara penggunaannya senantiasa dicantumkan 
pada etiket pembukusnya. 

Penggunaan insektisida di atas kadang-kadang tidak 
cukup sekali penyemprotan. Ulangan kedua atau 
ketiga bila diperlukan hendaknya dilaksanakan pal
ing cepat 1- 2 minggu lagi. Bila tidak banyak hujan 
penyemprotan 2 minggu sekali sudah cukup baik 
untuk menghentikan serangan hama. 
Janganlah sekali-kali mengobati tanaman yang 
keesokan harinya akan dipetik. Pengobatan terakhir 
hendaknya dilakukan 2-4 minggu sebelum dipetik 
hasilnya, untuk dipakai sendiri a tau dijual sebagian. 
Sayuran yang biasa diobati, sebelum dimasak atau 
dimakan terlebih dahulu harus dicuci bersih benar
benar, karena ada obat-obatan yang masih dpat 
meracuni orang setelah 2 minggu disemprotkan. 
Soal dibawah ini minta perhatian benar-benar dalam 
melakukan pengobatan tanaman. 
1) Jangan sekali-kali mencium atau merasai obat

obatan. 
2) Obat-obat yang tidak ada tanda atau namanya, 

jangan dipakai atau dibeli. 
3) Gunakan campuran obat-obatan yang telah 

ditentukan kadarnya dengan mempergunakan 
takaran-takaran yang tepat. 



Penjual oba t dapat memberikan keterangan yang 
jelas mengenai tiap-tiap jenis obat. 

4) Berilah tiap-tiap tempat obat bergambar 
tengkorak sebagai tanda bahaya. 

5) Jangan sekali-kali menyemprotkan atau 
menaburkan obat-obatan dengan berdiri 
menghadap kearah angin, karena obat itu dapat 
terisap a tau mengenai ma ta. 

6) Setelah mengobati, cucilah tangan dan muka 
dengan sabun hingga bersih sekali. 

7) Jangan lupa pula pakaian. 
8) Simpanlah obat-obatan ditempat yang khusus 

dan beritahukan kepada segenap anggota 
keluarga penempatan itu. 
Jika ada anak-anak kecil, simpanlah di tempat 
yang tak mudah dapat mengakibatkan 
kesukaran/ kecelakaan. 

9) Beritahukan kepada semua anggota keluarga 
dan tetangga, bahwa tanaman baru diobati. 
Hindarkan ternak (kucing, ayam, anjing), 
memasuki kebun yang barn diobati. 

10) Cuci bersih dengan sabun alat penyemprot. 
Buang air cuciannya dalam lubang a tau selokan 
untuk menghindarkan keracunan temak sendiri. 

Obat-obatan untuk membasmi penyakit disebut 
"Fungisida" dan yang terkenal di Indonesia ialah : 

1) Bordeauxe pap, lazi.mnya disebut B.B. 
2) Koperoxychloride. 
3) Serbuk belerang. 
4) Cupravit. 
5) Dithane 45. 
6) Antracol. 
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7) Captan. 
8) Maneb dan lain-lainnya. 

Bordeauxse PAP. 
Obat B.B ialah campuran trusi, kapur dan air. Obat 
ini dipergunakan untuk membasmi rupa-rupa jenis 
Iapuk: 

Bahan: 
10 - 15 gram atau 1 - 1 1/2 kg, trusi yang ditumbuk 
halus. 
10 - 15 gram atau 1 - 1 1/2 kg, kapur kembang. 
1000 cc air atau 1 liter. 

Larutkan trusi dengan 112 liter air pada suatu tempat 
yang tidak berkarat, misalnya tong yang dibuat dari 
kayu, kemudian kapur dengan 1/2 liter air di tempat 
yang lain. Tuangkanlah air trusi kedalam air kapur, 
kemudian aduklah sarnpai merata dan berwama biru 
keputih-putihan. Untuk mengetahui apakah 
campuran ini bail<, atau dalam istilah kimia "tidak 
masam", yang berarti kebanyakan trusi, maka 
ambillah pisau yang bersih. Masukan pisau itu 
kedalam campuran. Jika pisaunya itu nampak 
kemerah-merahan, karena ada zat-za t kuninganyang 
melekat berarti campuran itu kekurangan kapur. 
Cara lain untuk mengetahui masam tidaknya 
campuran itu yaitu sebagai berikt : masukkanlah 
sepotong kunir, kedalam campuran B. B. jika kunir 
itu menjadi mer ah, beri lagi kapur sedikit demi sedikit, 
hingga wama merahnya hilang sama sekali. Obatini 
tidak lazim untuk dipakai di pekarangan. 



Koperoxychloride (K.l.C) dan Cupravit. 
Obat-obat koperoxychloride yang lazin1nya 
disingkatkan menjadi obat K.O.C lebih mudah 
dipergunakan daripada B. B. 
Obat ini juga mengandung zat kuningan yang tidak 
memerlukan campuran apa-apa lagi dan mudah 
larut dalam air. 
Untuk pembasmian rupa-rupa penyakit lapuk 
dipakai campuran: 
50 - 100 gramn K.O.C dalam 1 liter air atau 
50 - 80 gram Cupravorit dalam 1 liter air. 
Jenis obat ini sudah tidak ada di pasaran, karena 
sudah diganti dengan obat-obatan yang mutakhir 
seperti Dthane 45 dan lain-lainnya. 

Belerang 
Belerang hanya dipergunakan untuk membasmi 
penyakit meeldauw. Untuk keperluan ini buatlah 
serbuk belerang yang halus dan taburkan serbuk itu 
kepada semua bagian tanaman. 
Untuk menaburkan belerang dapat dipergunakan 
kantong yang dibuat dari kain paris a tau kain yang 
agak jarang yang dapa t melepaskan tepung belerang. 
Resep obat yang dapat dibuat di rumah dari bahan 
yang dapat dibeli di toko: 
1) Obatnicotine 

Bahan: 1 lempeng tembakau mole, 2 112 liter air. 
Cara membuatnya: tembakau direbus hingga air 
perebusnya itu tinggal separuhnya. Air yang 
mengandung nicotine ini disaring lalu 
dimasukkan kedalam botol yang hitam 
warnanya. 
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Simpanlah air nicotine itu di tempatyang gelap, 
obat ini dapat dicampur dengan obatsabun spiri
tus, dapat pula dipergunakan langsung untuk 
menyemprotrupa-rupa kutu dan ulatyang kecil
kecil. 
10 cc, Iarutan nicotine dalam 1 liter air sudah 
cukup untuk membasmi hama tersebut 

2) Obat sabun spiritus. 
Bahan : 10 gram sabun 

10 cc spiritus 
15 - 20 cc nicotine 

Cara membuat: air sabun dituangi spiritus lalu 
dikacau merata. 
Obat ini dapat dipergunakan untuk membasmi 
ulat-ulat kecil dan rupa-rupa kutu daun dan 
pucuk. 

Alat-alat untuk membasmi hama dan penyakit. 
Untuk dapatmembasmi hama atau penyakitdengan 
hasil bail< diperlukan alat-alat yang baik pula. Obat
obatan yang dipergunakan harus jatuh merata pada 
tiap-tiap bagian tanaman. 
Untuk menaburkan yang berupa serbuk, misalnya: 
belerang, lindane, dapat kita dipergunakan kantong. 
Obat-obatan yang dilarutkan terlebih dahulu dalam 
air, harus disemprotkan dengan alat penyemprot, 
hingga larutan itu jatuh diatas bagian tanaman seperti 
titi.k-titik embun. 
Penanam sayuran yang mempnnyai kebun yang luas 
mempergunakan alat penyemprot yang besar dan alat 
penabur yang kuat. 
Untuk tanaman dikebun halaman cukup 



dipergunakan penyemprot flit a tau penyemprotyang 
dibuatdari bambu. 

9. Faedah Berkebun 

Menyajikan makanan tiap-tiap hari, yang tetap segar dan 
menerbitkan selera makan, enak dan mengandung zat
zat yang per I u guna pertumbuhan serta kesehatan badan, 
merupakan satu tugas yang tidak ringan bagi tiap-tiap 
ibu keluarga. Untung, kita dapat memilih bahan 
rnakanan yang kita kehendaki ditempat kediaman kita. 
Jika tidak, rnaka tiap-tiap ibu akan terus-menerus 
berkeluh-kesah, oleh karena terpaksa harus 
menyelenggarakan makanan untuk keluarganya tiap
tiap hari yang hampir sama, tidak berbeda-beda, yang 
akhimya akan membosankan. 
Berbagai-bagai variasi dalam macam-macam makanan 
pertarna dapat diselenggarakan dengan variasi dalam 
pemilihan berjenis-jenis sayur-sayuran. Untuk dapat 
mengadakan variasi itu, maka patut dipuji, bahwa sudah 
banyak keluarga yang menanam sendiri sayur-sayuran 
pada halamannya sendiri. 
Jika kegemaran ini meluas, sehingga tiap-tiap bidang 
tanah di negara kita yang subur ini dapatmenghasilkan 
sayur-sayuran dan buah-buahan, maka seluruh rakyat 
dengan demikian membantu kemakmuran sendiri dan 
kemakmuran negara. 
Perlu diingatpula, bahwa berkebun itu merupakan suatu 
kegemaran yang mengand ung pula unsur-unsur 
pendidikan yang berharga. Ke bun pada halaman sendiri, 
yang dipelihara oleh seluruh keluarga, merupakan tempat 
pendidikan yang tidak bemilai : dibuat bersama-sama 
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oleh seluruh keluarga, dipelihara tiap-tiap hari, dan 
dipetik pula hasilnya oleh seluruh keluarga bersama
sama, merupakan pusat perhatian bersama, tempat 
berunding, bekerja bergotong-royong, yang sangat 
berharga nntuk mem perera t tali kekeluargaan. Bersama
sama bekerja, bersama-sama menderita kegagalan, 
bersama-sama mengecap kebahagaiaan. 
Disamping itu, bekerja dihalaman itu merupakan pengisi 
waktu yang tertuang yang tidak ternilai artinya : gerak 
badan dalam udara yang sehat. 
Oleh karena itu, maka ingin kami anjurkan, sudah tiap
tia p keluarga hendaknya berusaha, menanami 
halamannya dengan bunga-bungaan untuk 
memperindah pemandangan di luar dan didalam rumah, 
dan nntuk keperluan dapur harus diutamakan pula 
menanam sayur-sayuran. Secara ini akan menghemat 
pula pengeluaran uang belanja dapur. 

10. Arti sayur-mayur dalam makanan sehari-hari 
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Bahan makanan pokok seperti beras dan jagung 
mengandnng banyak zat tepung, dan hanya vitamin B 
didalam beras tumbuk dan vitamin A dalam jagung yang 
kuning. Vitamin-vitamin zat mineral dan enzyma yang 
sangat dibutuhkan pertumbuhan badan kita, sebagian 
besar terdapatdalam sayuran dan buah-buahan. 
Kebutuhan terse but diatas dengan mudah dipenuhi oleh 
100 gram sayur-mayur yang dimasak menurut syarat
syarat ilmu gizi. 
Tanaman sayuran yang masih segar dan dalam 
pertumbuhan yang bail<, daunnya mengandung banyak 
vitamin. Vitamin ini sangat diperlukan untuk 
perturnbuhannya sendiri. Tanarnan sayuran yang sudah 



mulai berbunga dan berbuah, daunnya tidak 
mengandung banyak vitamin lagi. 
Sebaliknya vitamin dalam sayuran akan hilang sebagian 
besar, jika salah memeliharanya sebelum dan sewaktu 
dimasaknya. Terlalu lama dijemur disinari matahari, 
pencucian setelah dipotong-potong dan pemanasan 
dalam waktu memasak yang tidak teratur, memudahkan 
lenyapnya sebagian besar dari m.isalnya vitamin C. 
Hanya sayur-mayur yang ditanam dekat dapur sendiri 
dapat menjamin kadar vitamin setinggi-tingginya 
sebagian besar dari misalnya vitamin C. 

Jenis-jenis sayuran yang tinggi vitaminnya ialah: 
Selada, wortel, buncis, kacang panjang dan tomat Yang 
sedang tinggi kadar vitaminnya ialah : petsai, kubis, 
seledri, bawang-bakung, terung. Yang rendah kadar 
vitaminnya ialah : radijs, lobak, ketimun dan sebagainya. 

a. Jenis sayur-sayuran. 
Pada umumnya jenis sayuran yang tiap-tiap hari 
dijual dipasar dapat dibagi atas 6 golongan: 
1) Sayuran yang dimakan daunnya. 
2) Sayuran yang dimakan bunganya. 
3) Sayuran yang dimakan daun dan tangkainya. 
4) Sayuranyangdimakan umbinya. 
5) Sayuran yang dimakan buahnya. 
6) Sayuran yang dimakan tunas mudanya. 
1) Sayuran yang dimakan daunnya. 

- andijvi 
- katuk 
- kemangi 
- kol biji dan kol stek. 
- daun mangkokan 
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- petsai 
- sawi hijau 
- selada 
- seledri 

2) Sayuran yang dimakan bunganya: 
- kol kembang 
- tebu telur 

3) Sayuran yang dimakan daun dan tangkainya: 
- bayam 
- bawang bakung 
- bawang kucay 
- kangkung 
- seladaair 
- spmas1 

4) Sayuran yang dimakan umbinya 
- bawang langkio 
- bawang merah 
- bawang prei 
- biet 
- lobak 
- radijs 
- wortel 

5) Sayuran yang dimakan buahnya : 
- buncis 
- kacang merah. 
- kacang panjang 
- kacang polong ( ercis) 
- kacang tunggak 
- kara (roay-sunda) 
- ketimun 
- kecipir Gaat-sunda) 
- lombok 
- oyong 



- pana 
- terung 
- tomat 

6) Sayuran yang dimakan rebungnya (borosnya): 
- asperges 

7) Selain daripada itu beberapa jenis rempah
rempah yang sering dibutuhkan oleh tiap-tiap 
rumah-tangga seperti di bawah ini. 
- 1ae 
- kunie 
- laos 
- temukunci 
- cikur 
- sereh 
Tanaman rempah-rempah inipun mudah 
dihasilkan dihalaman. 
Penggolongan jenis-jenis sayur-sayuran tersebut 
diatas tidak mutlak, mengingat bahwa daun 
kacang panjang, kacang tunggak, lobak, labu 
siem dan lain-lain, juga dapat dimakan 
disamping buah atau urnbinya. Dari tanaman 
bawang merah dirnakan juga bunganya 
disamping umbinya. 

b. Sayuran yang dimakan daunnya. 
1) Andijvi (Cichorium Endivia) (Andewi). 

Jenis: 
- Breed blad volhart. 
- Krulandijvi ( daunnya keriting). 
Jenis sayuran ini masih belum banyak disukai 
orang, karena agak pahit rasanya, bilamana salah 
caranya memasak. 

243 



244 

Tetapi mengingat akan tinggi kadar vitraminnya 
dari tiap tiap 100 gram bahan mentah yaitu: 
Vitamin A 20 LU. 
Vitamin B 1.500 LU. 
Vitan1in C 20 mgr. 
Maka jenis sayuran ini banyak artinya bagi kita. 
Bibitnya harus senantiasa didatangkan dari luar 
neg en. 

Tempat dan iklim. 
Andewi dapatditanam setiap waktu dengan mudah 
dan dapat ditanam di daerah panas maupun dingin. 

Caranya menanam dan pemeliharaannya. 
Cara rnenanam dan pemeliharaan andewi tidak 
berbeda dengan menanam dan memelihara sawi. 
Jarak tanaman ± 25 - 40 cm. Spaya daunnya agak 
putih warnanya, 2 minggu sebelum dipetik hasilnya, 
daun-daunnya diikat. Pada umur 2 112- 3 bulan sudah 
dapat dipergunakan untuk macam-macam masakan. 

Hama/penyakit. 
Hama andewi tidak banyak, hanya kadng-kadang 
ada ulat tanah dan/ a tau kutu daun yang menetap 
antara pelepah-pelepah daun. 
Penyakit andewi tidak berarti, tetapi kadang-kadang 
betjangkit yang dapat melayukan seluruh tanaman 
(Bacteri vitians). Penyakit ini dapat timbul ji.ka terus
menerus suatu petakan ditanami andewi. 
1) Katuk (Sauropus androgynus). 

Tanaman katuk ialah sejenis semak yang dapat 
tumbuh hingga lebih dari 2 meter tingginya. 
Dapat tumbuh baik ditempat yang agak teduh 



dan merupakan tanan1an untuk dataran tinggi 
maupun dataran rendah. 
Jika ditanam peka1angan, tidak memerlukan 
tempat yang khusus; dapat ditempatkan 
dipinggir-pinggir maupun ditengah petakan a tau 
sebagai pagar kebun. Jarak tanaman 30 cm dan 
30 x 30 cm, bilamana ditanam dalam suatu 
petakan yang khusus. 
Sebagai bibit dipergunakan stek yang telah 
berakar. Sebagai tanaman untuk dipetik daunnya 
tanaman katuk dipelihara hingga tingginya tidak 
lebih dari 50 - 60 cm. 
Hasil daunnya yang terbanyak yaitu dalam 
musim hujan. 
Dalam musim kemarau penyiraman yang teratur 
dapat menjamin hasil yang tetap. Perabukan 
dengan rabuk kandang tiap-tiap tahun 1 kali, 
besar pula manfaatnya. 

Penggunaan. 
Daun katuk dapat dipergunakan dalam lodeh atau 
sayur menir sebagai pengganti bayam 
1) Kemangi (Ocimum canun) (Sunda: Surawung) 

Bagi penggemar sayur sayuran tanaman kemangi 
tidak boleh ketinggalan dihalamannya. Tanaman 
ini dapat tumbuh didataran rendah dan tinggi 
dan dapat tumbuh lebih dari 1 tahun, jika 
dipangkas kembali. Tanaman kemangi dapat 
tumbuh hingga 1 meter tingginya dan ditanarn 
dari biji yang disemaikan. 
Jarak tanaman antara 40- 50 cm persegi. Untuk 
kebutuhan 1 keluarga cukup dengan menanam 
2-4 pohon. 
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Penggunaan 
Daun kemangi lazimnya dimakan mentah atau 
dicampur dengan bumbu pepesan oncom, laksa, 
pepesan ikan mas dan sebagainya. 
1) Kol telur a tau kol-krop (Brassica Oleracea). 

Jenis: Kol putih, Roem van Enkhuizen, (R.v.E). 
Kol hijau muda, Brunswijker. 
Kol hijau berdaun agak keriting, Savoye. 
Kolmerah. 
Kol Argalingga. 
Kol Wonosobo. 
Kol K.K. Cross dan sebagainya. 

Pendahuluan: 
Semua jenis kol-telur tersebut merupakan suatu 
sayuran yang bermutu tinggi dan merupakan suatu 
bahan sayuran yang banyak diperdagangkan pula. 
Kadar vitaminnya dari 100 gr bahan mentah ada 
sebagai berikut: 
Vitamin A 2.000 I. U. 
Vitamin 20 I.U. 
Vitamin 120 mgr. 
Sebagai sayuran dapat dimakan mentah, direbut 
maupun dimasak dalam rupa-rupa masakan dan 
dapat pula dibuat acar a tau asinan. Kol merah tidak 
banyak dipergunakan didapur Indonesia berlainan 
dengan didapur Asing. Sebagai selada sayuran 
mentah dengan saus mayonnaise lezatsekali rasanya. 

Cara memperb~yaknya. 
1) Pada umunmya didaerah dingin, kol-telur dapat 

ditanam dengan menghasilkan telur (krop) yang 
baik (tinggi 800 - 1.000 m diatas permukaan laut). 



Tetapi jenis R.v.E dan K.K. Cross dapat pula 
menghasilkan telur yang bail< di data.ran yang 
tingginya hanya 100 - 200 m seperti di jember 
dan K.laten. 

2) Semua jenis tersebut menghendaki banyak air, 
tetapi tidak tahan terhadap air yang mengenang. 

3) Untuk mendapat hasil yang memuaskan, waktu 
menanam yang terbaik ialah pada permulaan 
dan pada hampir akhir musim hujan. 

4) Didataran tinggi, penanaman dimusim kemarau 
tidak menjadi alangan, asal ada pengairan yang 
cukup. 

Tanah dan penggarapannya. 
Kol telur dapat tumbuh disemua jenis tanah dari 
tanah lempung berat, hingga tanah yang cerul. Untuk 
mendapat hasil yang bail<, tanah perlu dicangkul 
dalam-dalam. Pencangkulan hingga 2 kali tidak 
rnerupakan kemewahan. Jika tanahnya agak berat, 
perlu dibuat petakan yang berukuran lebar 1.20 m 
dan tinggi 20 - 25 cm pada waktu menjelang musim 
hujan dan 15 cm pada waktu menjelang musim 
kemarau. 
Di dataran tinggi yang tanahnya sangat cerul, 
pembuatan petakan itu tidak banyak diperlukan. 

Pemupukan 
Tanaman kol membutuhkan tanah yang sangat 
gembur, ini berarti bahwa pemupukannya harus 
benar-benar diperhatikan. Untuk tiap-tiap lubang 
tanaman dibutuhkan pupuk kandang sebagai pupuk 
dasar ± l 112 - 2 kg atau 1 kaleng mentega besar atau 
5 - 6 kobokan air penuh. 
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Disamping pupuk dasar masih diperlukan pupuk 
buatan untuk tiap-tiap tanaman : 
Z.A. 30 - 50 gr diberikan 3 kali 
D.S. 10 - 15 gr diberikan 1 kali 
Z.K. 10 - 20 gr diberikan 2 kali 
Pada pemupukan pertama, pada umur 15 hari, Z.A., 
D.S. dan Z.K. disatukan, pada pemupukan kepada 
pupuk Z.A. + Z.K. dan ketiga kali Z.A. saja. 
Pemupukan kedua dan ketiga dilakukan berangsur
angsur 7-10 hari setelah pemupukan pertama, 
bersamaan dengan menyiang, menggemburkan 
tanah dan menimbun batang kol. 

Persemaian 
Tanaman kol jenis 1 s/ d 4 menghendaki pesemaian 
sendiri. Untuk penanaman 0.5 are, penyebaran 1 V2 -
gr biji pada 1 m2 pesemaian sudah cukup. 
Kol Argalinga dan Wonosobo memerlukan pesemaian 
dari steknya. Stek ini ialah tunas-tunas yang tun1buh 
dari batang. Batang yang telah agak keras dari 
bawahnya itu panjangnya rata-rata 10 - 15 cm, 
dibiarkan tumbuh setelah diambil kropnya. Setelah 
stek itu cukup berakar dan nampak ada pertumbuhan 
baru dipesemaian, tibalah saatnya untuk ditanam. 

Cara menanam dan memeliharanya. 
Saat untuk memindahkan bibit "kol biji" ialah 
bilamana tanaman sudah berdaun 4 - 5 helai. Pilihlah 
yang sehat dan bail< tumbuhnya. 
Jarak menanam sebagai berikut: 
Kol biji 50 x 60 atau 60 x 60 cm. 
Kol stek 50 x 60 cm. 



Bibit itu hendaknya dimasukkan kedalam tanah 
melebihi leher akar sedikit karena batang kol dapat 
tinggi tumbuhnya, sebelum keluar telurnya. Dengan 
menanam agak dalam, maka batangnya terbenam 
lebih bail< dalam tanah, sehingga tidak mudah roboh. 
Dari batangnya pun akan keluar akar lagi, sehingga 
bail< sekali untuk. pertumbuhan selanjutnya. kol stek 
harus ditanarn lebih dalam lagi karena umumya lebih 
lama pula dan batangnya akan lebih panjang lagi. 
Pemeliharaan terdiri atas : 
1) menyiang pada um ur 15 hari. 
2) merabuk. 
3) menggemburkan tanah, yang dilanjutkan 

dengan 
4) menimbun batang kol pertama kali pada umur 

3 minggu dan kedua kali pada umur 4- 5 minggu. 
5) pengairan. 
6) pembasmian. 
Pada waktu menyiangi kebun dan menimbun batang, 
tanah janganlah dicangkul dalam-dalam, karena 
dapat mudah merusak akarnya. Setelah perabukan 
terakhir yang berarti penimbunan dan penyiangan 
yang terakhir pula, maka selesailah pemeliharaan 
tanaman itu. Untuk mencegah berjangkitnya 
penyakit bakteri dalam musim hujan, janganlah 
melakukan penyiangan lagi setelah perabukan yang 
ketiga kali, meskipun rumputagak banyak Pengairan 
dikerjakan pada waktu sore hari, jika perlu tanda 
tanaman kol sudah membutuhkan penyiraman ialah 
bila daunnya terlihat agak layu pada waktu siang 
hari. 
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Saat memetik hasil. 
Tanda tanaman kol itu sudah Lua, yaitu jika telur 
sudah keras. Bila berbunyi nyaring, jika diketuk, 
tibalah saatuntuk dipetik. Saat ini untuk kol biji rata
rata umur 90 hari dan untuk kol Argalingga ± 4 
bulan, kol Wonosobo ± 5 bulan. 
Kedua jenis kol terakhir, tidak akan men1bentuk krop 
yang keras seperti kol biji. Rata-rata kol biji dapat 
menghasilkan krop seberat 2- 5 kg tetapi R.v.E dapat 
membuat krop hingga 10 kg. Kol stek berat telumya 
rata-rata 1 - 1 112 kg. 

Hama dan penyakit. 
Mencegah berjangki tnya penyakit dan ha ma, 
tentunya lebih baik daripada memberantasnya. 

Penyakit. 
Penyakit yang utama pada tanaman kol ialah : 
1) Bacterium campestre yang menyerang tanaman 

kol setelah berumur 1 bulan lebih. Mula-mula 
pinggir daunnya membusuk basah, akhimya 
menjadi kering. Urat-urat daun hingga batang 
narnpak hi tam. Pertumbuhannya na.mpak kerdil, 
kropnya kecil, kadang-kadang kropnyapun ikut 
membusuk. Penyakitini mudah betjangkitpada 
musim hujan. Sedapat-dapatnya untuk 
menghindakannya, sebaiknya jangan menyiangi 
lagi sesudah umur kol itu 5 minggu. Obat untuk 
membasmi penyakit ini tidak ada. 

2) Alternia brassica ialah satu jenis jamur yang 
mengakibatkan bintik-bintik kering yang 
akhirnya dapa t meluas hingga menjadi besar dan 



warnanya sawo matang. Penyakit ini tidak 
membahayakan sP.perti Bacterium campeste. 
Pen1basmiannya tidak ada. 

Ked ua penyakit ini hanya dapat dihindarkan dengan 
jalan : 
1) Jangan menanam kol dua kali berturut-turut 

pada satu tempat. 
2) Biji kol sebelum disebarkan, dimasukkan ke 

dalam larutan sublimaatl % selama 10-15 menit 

Hama 
Yang terpenting ialah hama ulat daun: 
1) Plutella maculipennis atau ulat ramat Adanya 

pada daun bagian bawah dan dapat 
menghabiskan tanaman kol yang barn berumur 
1 bulan dalam 3 - 5 hari, karena banyaknya pada 
tia p tanaman. Serangan pertama nam pak pad a 
daun yang berlubang-lubang bagian 
belakangnya saja, dan nampak dari atas 
berbintik-bintik agak keputih-putihan. Mula
mula ulat-ulatitu berkumpul, sehingga pada saat 
itu n1udah membasminya. Pembasmian ulatini 
dapat dijalankan dengan penggunaan rupa-rupa 
obat, misalnya Derris 10%, serbuk B.H.C. 5% a tau 
dengan obat Folidol 0,01 % - 0,03 % (1 cc = 15 
tetes). Tetapi bilamana hanya ada 10 - 20 
tanaman saja seperti di halaman, obat-obatan 
terse but tidak diperlukan, asal kita mau mencari 
dan membasmi saja ulat-ulat tersebut Dengan 
mencari ulat-ulat itu seminggu sekali, akan 
terhindarkan kol itu dari serangan. 

2) Ulat krop, Crocidolomia. 
Ulat ini tidak begitu berbahaya, karena tidak 
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banyak. Pada tiap tanan1an hanya rata-rata 
terdapat seekor saja dan tidak tiap tanaman 
dihinggapinya. Meskipun demikian, dapat 
merusak selunih tanaman, karena merusak telur 
kol seluruhnya. Pembasmian sama dengan cara 
membasnti Plutella. 

3) Kutu tanah 
Ku tu ini merasa daun semai kol yang sudah tua. 
Serangannya nampak sebagai lubang-lubang 
yang kecil dan agak merata diseluruh daun. 

4) Daun Mangkokan (Nothopanax scutellarium). 
Daun mangkokan ini merupakan suatu macam 
sayuran yang mudah dapat ditanam. Dapat 
dipakai sebagai tanaman pagar atau tanaman 
hias, karena bentuk daunnya yang menarik. 
Dapat mencapai tinggi lebih dari 3 meter. 
Tanaman ini baik didataran rendah maupun 
didataran tinggi. Cara memperbanyak dengan 
stek. 
Penggunaan: 
Daunnya yang muda dapat dirnakan sebagai 
sayur, dapat pula dikukus ( diseupan), diurab 
dan sebagainya. 
Daun kedongdong laut (Nothopanax 
fructicosum). 
Daun kedongdong lautini mudah dapat ditanam 
sebagai tanaman pagar maupun sebagai 
tanaman hias seperti da un mangkokan. 
Bilamana dibiarkan tumbuh, dapat mencapai 
tinggi lebih dari 2 m. 
Tanaman ini dapat dengan mudah ditanam 
didataran rendah hingga didataran tinggi, cara 
mem per ban yak dengan stek. 



Penggunaannya: 
Daun dan akarnya rasanya seperti peterseli, sehingga 

dapat dipakai sebagai penggantinya. Selain 
daripada itu dapat dimakan setelah dikukus 
sebagai sayur. 

5) Sesawi Petsai (Brassica Chinensis). 
Tern pat dan iklim. 
Petsai dapat ditanam setiap waktu didataran 
rendah dan bagi. Didataran rendah keduajenis 
tersebut tidak membentuk krop. 
Cara menanam dan memeliharanya. 
Cara menanam dan memelihara tanaman petsai 
tidak berbeda dengan cara menanam dan 
memelihara tanaman kol. 
Jarak penanaman 40 x 40 cm atau 45 x 45 cm. 
Kurang memerlukan rabuk dari pada tanaman 
kol. Tiap tanaman membutuhkan rata-rata 15 -
20 gr Z.A. dan ± 10 gr D.S. 
Untuk tiap 10 m 2 tanaman dibutuhkan 0,2 - 0,3 
gr bibit. Rata-rata sampai umur 1 bulan sudah 
dapat mulai dipungut hasilnya dengan mencabu t 
seluruh tanaman. 
Hama/ penyakit 
Hama yang paling merusak ialah ulat ramat 
(Piute Ila maculipennis) dan betjangkit secara luas 
dalam musim kemarau. Ulat tanah dapat 
merusak pada waktu umur 1 - 2 minggu 
demikian pula ku tu Phy llotetra. 
Penyakit petsai yang terutama penyakit Alter
naria yang nampak sebagai becak-becak 
lingkaran-lingkaran bulat kering pada daun. 
Penyakit ini biasanya mulai betjangkit bila petsai 
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sudah hampir tua. 
6) Sawi hijau atau jabung (Brassica juncea) 

Tempatdaniklim 
Kedua jenis tersebut dapat ditanam dimana saja 
dan pada setiap waktu. 
Cara menanam dan memeliharanya tidak 
berbeda dengan cara menanam dan memelihara 
petsai. 
Pada umur 2 - 2112 bulan seluruh tanaman dapat 
dicabut untuk dimasak didapur. 
Hama/ penyakit 
Hama (penyakit) seperti penyakit petsai. 
Penggunaan 
Terutama untuk diasin. "Ditumis" dengan tahu 
dan undangpun lezat rasanya. 

7) Selada (Lactuca sativa) 
Tempatdan iklim 
Selada petik lazimnya ditanam didataran 
rendah1 sedangkan selada krop minta hawa 
yang agak dingin. Dapat ditanam setiap waktu. 
Cara menanam dan memelihara tanaman selada 
tidak berbeda dengan cara menanam dan 
memelihara kol. Jarak tanah 25 x 25 cm atau 25 
x 30 cm. Untuk penanaman 10 m2 dibutuhkan ± 
0,5 gr biji. Untuk pertumbuhannya yang bail< 
selada dapat dirabuk dengan 10 gr Z.A. dan 
dilakukan 2 kali. 
Pada umur 2 - 2 112 bulan sudah mulai dipetik 
hasilnya. 
Untuk membibitkan, biarkanlah 1 batang 
tanaman hidup terus, hingga berbunga dan 
berbuah. 



Ham a/ penyakit 
Hama (penyakit) tanaman selada tidak ada yang 
berarti. 
Hanya pada musim hujan dapat betjangkit 
penyakit lapuk pada daun. 

8) Selderi (Apium graveolens) 
Cara menanam dan memeliharanya. 
Tanaman selderi dapat hid up didataran rendah 
dan tinggi. 
Did a tar an rendah yang bawanya sanga t panas 
diperlukan tempat yang agak teduh. Tanaman 
selderi mem bu tuhkan tanah yang sanga t 
gem bur, banyak mengandung bahan organis dan 
air yang cukup, tetapi tidak menggenang. 
Lazimnya selderi kita tanam dengan 
menaburkan bibitnya langsung pada petakan 
petakan. Tetapi dapat pula dideretkan atau 
disemaikan terlebih dahulu bijinya. Didalam pot 
sering ditanam anaknya saja. 
Biji selderi yang disebarkan langsung pada 
petakan harus ditutup dengan jerami atau 
rum put kering. 
Untuk tiap-tiap 1 meter panjang petakan 
diperlukan ± 2 gr bibit. Untuk mempercepat 
tumbuhnya, taruhlah bibit selderi itu lebih <lulu 
antara 2 helai kain yang basah selama 24 jam 
atau lebih. Untuk memudahkan penebaran, 
campuran dulu biji-biji itu dengan debu atau 
pasir. 
Setelah ± 4 - 5 hari mulailah biji itu nampak 
tumbuh. Pada waktunya penutupnya harus 
lekas diangka t. 
Selanjutnya buatlah atap diatas petakan yang 
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ti.ngginya ± 75 - 80 cm. 
Atap itu setelah tanaman agak besar dan tahan 
sinar matahari, lambat laun harus diperjarang 
hingga terbuka sama sekali. Di dataran rendah 
a tap itu diperlukan terus hingga habis dipungut 
hasilnya. 
Pada umur 3 bulan sudah mulai dapat dipetik 
hasilnya dengan memperjarang tanaman itu, dan 
pada umur 3 - 4 bulan semua tanaman dapat 
dipetik. 
Selderi dari pesemaian dapat dipindahkan jika 
telah berdaun 3 - 4 helai, kira-kira berumur 1 
bulan. Sebelum ditanam, akarnya yang agak 
panjang dapat di po tong sedikit, tetapi daunnya 
tidak perlu dikurangi. Jarak tanaman lazimnya 
25 - 30 cm persegi a tau dideretkan dengan jarak 
10 cm. 
}arak antara deretan ± 75 cm. 
Pemupukan 
Baik sekali bila disamping pupuk organis dipakai 
pula pupuk anorganis, misalnya untuk tiap-tiap 
tanaman yang ditanam dalam deretan: 
1 sendok teh Z.A. 
112 sendok teh D.S. 
1 sendok teh Z.K. 
Tanaman selderi yang ditaburkan biasa, 
bilamana sudah berumur 1 bulan, baiklah 
disiram dengan pupuk Z.A. yang dicairkan 
hingga 1%. 
Selanjutnya sebagai pemeliharaan, bersihkanlah 
petakan-petakan rum put sambil menggembur
kan tanahnya. 



Cara memetik hasilnya. 
Daun selderi dapatdipetik satu demi satu dengan 
dipotong maupun ditarik dari batang a tau dapat 
pula dicabuttanaman itu seluruhnya. 
Hama (penyakit). 
Hama selderi yang terpenting ialah kutu-kutu 
daun. 
Penyakitnya kebanyakan nampak pada daun 
dan nampaknya sebagai bintik-bintik kering. 
Penyernprotan dengan obat Dithane 0,1 atau 
K.O.C. 0,75% dapat mencegah menjalarnya 
penyakit terse but. 
Penggunaan. 
Selderi dapat dimakan sebagai sayur mentah 
maupun sebagai rempah-rempah dalam rupa
rupa masakan. 

c. Sayuran yang dimakan daun dan tangkai 
batangnya 
1) Bayam 

Tanaman bayam merupakan suatu jenis sayuran 
yang mudah dapatditanam; hanya memerlukan 
pemeliharaan yang sangat ringan, tetapi 
menghasilkan daun yang cukup banyaknya. 
Kadar vitaminnya dalam tiap-tiap 100 gram 
bahan mentah sebagai berikut: 
Vitamin A 1.600 -1.800.I.U. 
Vitamin Bl 10.1.U. 
Vitamin C 70 mgr 
Disamping vitamin yang cukup banyak itu, 
masih mengandung tidak sedikitnya zat-zat 
garam, besi dan kapur, sehingga bayam itu 
merupakan sayuran yang mudah dapat 
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ditanam, murah, tetapi tinggi mutunya. 
Jenis-jenis bayarn: 
- bayam kakap (Amaranthus hybridus) 
- bayam merah (Amaranthus tricolor). 
- bayan1 kotok (Amaranthus blitum) 
Dari ketiga jenis ini yang lazim ditanam ialah 
bayam kakap, karena halus daunnya dan sangat 
rirnbun bilamana dibiarkan besar tumbuhnya. 
Bayam mudahsekali dapatdibibitkan dansekali 
menanam bayam, maka kebun-halaman tetap 
penuh dengan bayam. 
Cara menanamnya. 
Tanaman bayam dapat tumbuh dimacam
macam da taran dan tidak memilijh tanah. 
Selanjutnya bayan1 membutuhkan air yang 
cukup dan tanah yang gembur. Daunnya akan 
le bar-le bar, halus dan sangat rimbun. 
Bibit bayam dapat disebarkan atau dideretkan 
dalam deretan yang berjarak 15 - 20 cm diatas 
suatu petakan yang telah diberi cukup pupuk 
kandang. Ba yam yang kurang subur tun1bulmya, 
daunnya kekuning-kuningan. Untuk tiap 1 m 
petakan yang lebarnya 1 - 1.20 m dibutuhkan 
4 - 5 gram bibit. 
Rata-rata 3 minggu setelah ditanam, hasil 
pertama sudah mulai mengalir ke dapur. 
Tanaman bayam yang dicabut dengan akamya 
dapat dipergunakan seluruhnya. Dengan 
pencabutan pertama itu maka diperjaranglah 
tanaman-tanaman dan sisanya akan tun1buh 
lebih subur. Bilamana perlu, dapat dicabut 
berangsur tiap hari. Beberapa pohon dapat 
dibiarkan menjadi besar dan hanya daunnya 



yang dipetik. Tunas baru akan keluar lagi dan 
begitulah seterusnya, hingga umur 2 - 3 bulan 
masih menghasilkan daun yang cukup banyak. 
Untuk membuat bibit, biarkanlah 1 - 2 batang 
hidup terus hingga berbunga. 
Ba yarn dapat dipergunakan dalarn sayur bening, 
sop bayam, gado-gado dan lain-lain. Daun 
bayam kakap setelah dicampurkan dengan 
larutan tepung dan lalu digoreng, menyerupai 
keripik tempe. 

2) Bawang bakung (Alli um fistulosum) 
Cara memperbanyaknya: 
Dengan anak-anaknya, 1-2 batang untuk tiap
tiap lubang. 
Tern pat dan iklim 
Bawang bakung dapat tumbuh bail< dimacam
macam iklim dan pada tiap-tiap musim, asal 
cukup mendapatair. 
Dapat ditanam dalam pot, kaleng, panic, jolang 
yang telah dilubangi atau dalam kas bekas peti 
sabun. 
Tanah dan pupuk. 
Bawang bakung dapat tumbuh dalam semua 
jenis tanah; pokok yang utama ialah tanahnya 
tidak mudah padat, cerul dan air tidak 
mengenang. Di tanah-tanah pegunungan yang 
sangat cerul tidak diperlukan banyak petakan, 
tidak diperlukan pupuk banyak-banyak. 
Segenggam besar pupuk kandang untuk tiap-tiap 
lubang biasanya sudah cukup. 
Cara menanamnya dan memeliharanya. 
Dengan penugal buatlah lubang jarak 20 x 20 
cm. Tanamkanlah 1 - 2 batang bibit dalam tiap-
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tiap lubang. Daunnya tidak perlu dipotong dulu. 
Pemotongan daun ini kadang-kadang dijalankan 
dalam musim kemarau. Dalam musim hujan 
pemotongan daun ini dapat membahayakan, 
karena air hujan dapat masuk ke dalam lubang 
daun dan mengakibatkan pembusukan. 
Pemeliharaannya hanya terdiri atas menyerul
kan tanah antara deretan-deretan dan 
membumbun tanaman setelah berumur 3 
minggu. Pemupukan dengan Z.A., tiap-tiap 
tanaman 1 sendok the, untuk pertumbuhannya 
yang lebih baik, dilakukan sebelum 
pembumbunan. Pada umumnya bawang 
bakung dapat ditanam sebagai tanaman sela 
diantara tanman sayuran-sayuran lain-lainnya. 
Jika menanam bawang bakung dalam pot, 
kaleng atau tanah, perhatikanlah hal-hal 
dibawah ini : 
- Ambillah kaleng mentega paling kecil yang 

isinya 1 kg. 
- Buatlah 4 - 5 Iubang dipinggir dasarnya. 
- Taruhlah beberapa buah batu kecil atau bata 

yang tingginya 2 - 3 cm didasamya untuk 
mempercepat pembuangan air yang 
berkelebihan. 

- Isilah kaleng tadi dengan tanah yang dicampur 
dengan pupuk kandang dengan 
perbandingan 1:1. 

- Waktu mengisi jangan dipadatkan dengan 
tangan, cukup dengan memukl dinding kaleng 
beberapa kali perlahan-lahan. 

- Janganlah kaleng itu diisi penuh. 



Hama (penyakit) 
Bawang bakung tidak mempunyai penyakityang 
mem bahayakan. 
Hama yang kadang-kadang dapatmernsak, ialah 
ulat daun yang mula-mula membuat lubang 
dibawah pucuk daun, lalu masuk kebagian 
dalamnya. 
Pembasmiannya dilakukan dengan memotong 
daun dan membunuh ulat itu. Kadang-kadang 
ada serangan dari serangga seperti gurem 
(tllrips) dansieur (mijten) dalarn musim kemarau. 

3) Bawang Kucay (Allium odorum) 
Bawang kucay dapat pula dengan mudah 
ditanam dihalaman, seperti bawang bakung, 
tumbuhnya berumpun, daunnya pipih seperti 
rum put dan umbinya kecil. 
Bawang ini dapat ditanam dimanapun juga, 
min ta tanah yang gem bur dan air yang banyak, 
tetapi tidak menggenang. Di tempatyang agak 
teduh dapat pula tumbuh dengan baik. Jarak 
tanaman 10 x 15 cm dan mudah pula ditanam 
dalam pot. Untuk keperluan dapur 5 -10 rm pun 
saja sudah cukup untuk dapat diambil anaknya 
berturut-turut. Jika anaknya kecil-kecil dan 
terlihat kurang sehat, sudah waktunya 
dibongkar seluruhnya dan dipindahkan ke 
tern pat lain dengan mempergunakan bi bit muda. 
Bawang kucay dipergunakan di dalam masakan 
tumisan, tahu dan tauco, urap, mi goreng clan 
lain-lain. 

4) Kakung (Ipomua reptans). 
Ada dua jenis yaitu : 
- Kangkung air. Tumbuhnya di tempat yang 
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aimya menggenang atau mengalir perlahan
lahan dan tanahnya berlumpur. 

- Kangkung darat, dapat tumbuh didarat. 
Kadar vitamin dari sayuran ini, dari tiap-tiap 
100 gram bahan mentah sebagai berikut: 
Vitamin A 4.00 I.U. 
Vitamin Bl 10-20 I.U. 
Vitamin C 150 mgr 
Di samping vitamin terse but di atas, kangkung 
mengandung zat garam besi dan kapur pula. 
Cara menanamnya : 

- Kangkung air. Baik sekali tumbuhnya di kolam 
yang dangkal dan berlumpur, bilamana 
dipupuk dengan pupuk organis tumbuhnya 
sangat subur dan menghasilkan daun dan 
batang yang empuk. 

- Kangkung darat. Ditanam dipetakan yang 
dipupuk dengan pupuk organis pula. Jarak 
menanam 15x15 cm dan tiap-tiap lubang diisi 
dengan 1 - 2 biji bibit. Jika ditanam dengan 
stek, ambillah stek pucuk yang panjangnya ± 
30 cm. Buatlah dengan kored lubang yang 
panjang ± 20 cm. (2/ 3 dari panjangnya stek). 

Kemudian tanamlah (dibaringkan) 2/3 bagian 
dari stek itu hingga tertanam sedalam ± 5 cm. 
Untuk dapat hasil yang memuaskan, kangkung 
dara t memerl ukan jug a penyiraman yang baik. 

Penggunaan. 
Sayur kangkung dapat direbus untuk dibuat 
rupa-rupa tumisan, lotek, rujak, pecel, petis 
kangkung, stamppot dan sebagai salah satu 



campuran didalam bubur ti.notuan dan lain
lain. 

5) Selada air 
Selada air tidak dapat ditanam ditiap-tiap 
halaman, karena untuk pertumbuhannya 
memerlukan air yang mengalir lam bat dan tanah 
yang tidak berlumpur. 
Caranya menanam dengan stek. 
Daunnya yang muda dapat dimakan sebagai 
sayur mentah a tau dapat dibuat sayur asem dan 
oncom selada air. 
Perhatikanlah baik-baik bahwa kadar vitamin 
selada air itu tinggi. 
Tiap-tiap 100 gram bahan mentah 
mengandung: 
Vitamin A 2.000 LU. 
Vitamin B 251.U. 
Vitamin C 20-80 mgr. 

6) Spinasi (fetragonia expansa). 
Jenis sayuran ini jarang dikenal orang, karena 
masih kurang yang menanamnya. Di luar negeri 
spinasi merupakan sayuran yang sangat 
digemari oleh tiap-tiap keluarga. 
Kadar vitaminnya tiap-tiap 100 gram bahan 
mentah sebagai berikut: 
Vitamin A 5.000 I. U. 
Vitamin B 60 I.U. 
Vitamin C 8 mgr. 
Spinasi dapat ditanam baik dalam hawa panas 
maupundingin. 
Menghendaki tanah yang gembur, tetapi tidak 
memerlukan pemeliharaan banyak. 
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Sejak ditanam, tumbuh dengan pesat, lekas 
menutup petakan, sehingga sukarlah bagi 
perturnbuhan rumput. Spinasi dapat ditanam 
dari biji maupun dari stek. Untuk tiap-tiap 1 m 
panjang petakan diperlukan ± 40 gram biji. Stek 
yang panjangnya 20-25 cn1 dapat ditanam 
dengan jarak 20 - 30 cm. 
Pada umur 1112-2 tahun bulan setelah ditanam 
sudah dapat dipetik daunnya. Yang dipungut 
ialah daun pucuk dengan batang yang berbuah 
muda, karena yang tua keras dan tidak enak 
rasanya. Tanaman spinasi dapat dibiarkan 
tumbuh hingga lebih dari 6 bulan, dengan cara 
memotong batangnya, sehingga tinggal 10-15 
cm panjangnya, dan dibiarkan bertunas lagi. 
Memangkas secara demikian disebut 
pemangkasan dalam ( diepsnoei). 

d. Sayuran yang dimakan bunganya. 
Cara menanam dan memeliharanya. 
Cara menanam dan memelihara kol bunga tidak 
berbeda dengan menanam kol krop. Hanya 
pemeliharaan bunganya menghendaki tarnbahan. 
Untuk dapat menghasilkan bunga yang baik dan 
putih warnanya, bunga itu harus ditutup dengan 
daunnya sendiri. 
Biasanya 4 - 5 daun dari bagian atas, dilipatkan 
kedalam; kemudian disemat dengan bambu. Dengan 
cara demikian daun itu merupakan pelindung 
terhadap sinar matahari atau air hujan. 
Saat memotong bunganya, bilamana gumpalan 
bunga itu cukup besarnya dan wamanya putih bersih, 
kira-kira pada umur 3 - 3 112 bulan. 



Hama/penyakit sama dengan hama kol krop. 
Penggunaan 
Kol bunga dapat dimakan sebagai acar, dipergunakan 
juga sebagai bahan isi sop, selada dan setup sayur
mayur. 
1) Tebu telur/ tebu terubus (Saccharum edule). 

Tebu telur ialah sejenis tebu yang dapatdimakan 
bunganya yang masih berbentuk kuntum dalam 
kelopaknya. Untuk tanaman dihalaman cukup 
dengan 2 - 3 rumpun saja. Karena tinggi 
tumbuhnya dan dapat mengganggu tanaman 
lain, sebaiknya ditanam disudut a tau disebelah 
barat halaman. Sebagai bibit dipergunakan stek 
yaitu sepotong batang berbuku-buku sampai 3 
yang telah bertunas. 
Pemotongan batang ini diletakkan dalam 
serokan yang dalamnya 30 - 40 cm dan sudah 
dimasuki pupuk kandang secukupnya. Setelah 
tumbuh baik, sedikit demi sedikit ditimbun 
dengan tanah yang berasal dari galian lubang 
tadi. Lambat-laun tunasnya mulai tumbuh dna 
tiap-tiap stek merupakan satu rumpun tersendiri 
atas beberapa batang. 
Setelah lebih kurang 2 bulan, lubang tanaman 
berisi penuh, rumpun tebu telur cukup tinggi, 
kemudian dibumbun lagi sampai merupakan 
petakan. 
Pada umur 1/2 tahun bunganya sudah dapat 
mulai dipetik. 
Tanaman tebu telur dapat dipelihara hingga 2 -
3 tahun dengan dapat tetap memberi bunga yang 
bail<. 
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Penggunaan. 
Bunga tebu telur dapat dimasak sebagai sayur lodeh, 
perkedel sambel godok dan sebagainya, dapat pula 
din1akan sebagai pengganti kol. 

e. Sayuran yang dimakan buahnya. 

Tempat dan iklim. 
Tanaman buncis dapat tumbuh ditempat-tempat 
yang tingginya 400 hingga lebih dari 1000 m diatas 
permukaan laut. 
Untuk pertumbuhan yang baik, tanan1an buncis 
membutuhkan hawa yang agak kering dan tidak 
banyak hujan. Karena itu, menjelang musim 
kemaraulah waktu yang terbaik untuk menanarnnya. 

Cara menanam dan memeliharanya. 
Buatlah petakan ukuran 90 - 100 cm dan saluran 
antara ± 30 - 35 cm. Pemupukan cukup dengan 
pemupukan dasar 1 - 2 kaleng pupuk kandang tiap
tiap meter panjang petakan. Didlamnya dibuat 2 
deretan dengan jarak 50 - 60 cm. Jarak menanam 
dalam deretan rata-rata 20 cm dan tiap-tiap lubang 
rata-rata diisi 2 butir biji. 
Jika tanaman sudah 5 - 10 cm tingginya, mulailah 
dipasang hlrus, tinggi rata-rata 1 1/2 m. 

Pemeliharaan terdiri atas : menyiang, 
menggemburkan tanah dan menimbun. 
Pada umur ± 50 hari buah pertama sudah dapat 
mulai dipeti.k sampai umur ± 75 hari. Buahnya 
dipetik jika masih muda. 
Hama/ peny~<lt 



Hama tanaman bwicis terutama kutu pucuk dan 
jentik-jentik lalat Agromyza yang menyerang 
batang leher akarnya. Penyakit yang 
membahayakan jarang ada dan terutama terdiri 
atas beberapa jenis lapuk-lapuk dawt. Serangan 
itu terlihat sebagai bintik-binti.k kecil berwama 
coklat 
Penggunaan. 
Buah buncis yang muda antaranya diawet dalam 
air garam dan dipergunakan dalam rupa-rupa 
masakan, setup, tumis dan lain-lain. 

2) Kacang merah (Phaseolus lunatus). 
Kacang merah tidak memerlukan pemupukan 
yang istimewa, cukup dengan pupuk dsar saja. 
Dapa ditanam ditempat yang tingginya 200 -
1.000 m ketas. 
Jarak tanaman rata-rata 20 - 25 cm persegi. 
Pemeliharaan terdiri atas menyiangi rumputdan 
menggemburkan tanah. 
Pada umur ± 3 bulan buahnya sudah cukup tua. 
Memetiknya dengan jalan mencabut seluruh 
tananaman itu, lalu dijemur. Jika sudah kering 
kulitnya, biji-bijinya dikeluarkan untuk dijemur 
lagi, hingga kering benar. Bilamana mau 
disimpan wttuk bibit, biji itu jangan dikeluarkan 
dari kulitnya, tetapi simpanlah seluruhnya 
ditempatyang kering. 
Untuk pengolahan dipergunakan biji yang masih 
segar. 
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f. Kacang panjang (Vigna Sinensis). 

Tempat dan iklim. 
Tanaman kacang panjang dapat tumbuh di daerah 
yang panas dan daerah yang dingin. Waktu 
menanam yang b(lik yaitu menjelang waktu kemarau. 

Cara menanam dan memeliharanya. 
Tanaman kacang panjang membutuhkan tanah yang 
gembur dan tidak tahan terhadap air yang 
menggenang, karena itu membutuhkan pen1buangan 
air yang baik pada musim hujan. 
Buatlah petakan yang lebarnya 50 - 60 cm, dan 
selokan diantaranya 30 - 40 cm. 
Cara lain sebagai berikut: 
Buatlah petakan 1 m lebarnya dan selokan 
diantaranya 30 - 40 cm. Petakan yang lebamya 50 -
60cmhanya dapatditanami 1 deretan. Petakanyang 
lebamya 1 m dapat memuat 2 deretan dengan jarak 
SO cm. 
Biji-biji kacang panjang ditanamkan dengan jarak 25 
-30 cm dan tiap-tiap lubang diisi 2-3 butir biji. Tiap
tiap lubang ditutup dengan rabuk kandang 
secukupnya. 
Setelah tanaman 5 - 10 cm tingginya, maka mulailah 
memasang turus yang tinggi 1 - 1 1/i m di tengah
tengah 2 lubang tanaman. Selanjutnya 4 turus diikat 
menjadi 1 supaya lebih uat berdirinya. (lihat gambar 
pemasangan turus buncis). Setelah berumur ± 40 hari 
mulailah buah pertama dapat dipetik dan tanaman 
itu dapat memberi hasil hingga umur 60 hari lebih. 
Agar dapat berbuah lebat, perjaranglah daun-daun 



yang terlalu rimbun tumbuhnya. 

Penggunaan. 
Buah kacang panjang dapat dipakai sebagai macam
macam sayur-mayur misalnya urap-urapan, sayur
sayur berkuah dan tumis-tumisan. 

Cara menanam dan memeliharanya. 
Bilamana tanahnya berat, dapatlah dipakai petakan 
terlebih dahulu yang lebarnya 70 cm dengan saluran 
30 cm diantaranya. Petakan ini dapat pula 
ditiadakan, asal tanahnya dicangkul dalam-dalam 
dan sebelum ditanam digemburkan terlebih dahulu. 
Untuk tanah yang sudah cerul seperti di pegunungan, 
pembuatan petakan tidak banyak diperlukan. 
Perabukan sudah cukup dengan rabuk dasar (rabuk 
organis) belaka. 
Jarak tanaman di petakan rata-rata sebagai berikut: 
30 cm antara deretan ini berarti pada tiap-tiap 
petakan terdapat 2 deretan. Biji ditanam dalam 
lubang-lubang dengan jarak 5 - 10 cm. 
Mulai umur 20 hari rumput-rumputan disiangi, dan 
tanah digemburkan dan dimulai dengan memasang 
turus. Cara memasang turns ada 2 macam : 
1) turns dipasang dengan jarak 20 cm dekat deretan 

tanaman. 
2) turus dipasang di tengah-tengah 2 deretan, tiap

tiap 1m1 turus, Ialu diikatkan tali bambu dari 
turus ke turus. Tinggi turus ± 1 V2 m. beberapa 
tali diikatkan berangsur-angsur denganjarak 20 
cm sehingga merupakan pagar tali tempat 
tanaman ertjis itu akan merambat ke atas. 
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Untuk merambatkannya, pada umur ± 1 bulan 
mulailah tanaman-tanaman itu ditimbun dengan 
tanah, sehingga menunjuk ke arah dalam dan 
pucuknya mendekati turus-turus dan tali tadi. 
Penimbunannya dilakukan sedemikian rupa, 
sehingga pucuknya saja yang kelihatan. Dengan 
demikian tadi, maka pada tanah cerul terbentuk 
juga petakan. Dengan sendirinya lambat laun 
memanjatkan pucuk tanaman ke atas melalui 
turns dan tali terse but. 
Pada umur ± 2 bulan buah pertama sudah mulai 
dapat dipetik dan tanaman itu dapat terus 
memberi hasil. 

Hama/ penyakit 
Hama yang terpenting ialah ulat buah yang 
merusak bijinya, dan thripsen. Penyakit yang 
agak berarti, dan terutama menjalar bilamana 
iklim agak Iembab terlihat pada daun yang 
menjadi Iapuk dan agak putih kelabu wamanya 
(meeldauw). 
Penyakititudapatpula berjangkitpada buahnya. 
Penggunaan. 
Buah capucijners dan doperwten yang masih 
muda dapat dimakan mentah dan dapat dipakai 
sebagai sayur dalam rupa-rupa masakan. Biji 
doperwten yang agak tua dapat di awet dalam 
air garam, dalam kaleng maupun boto. Dapat 
pula dibuat sop yang lezat sekali rasanya, jika di 
dalam sop itu sebagai isi digunakan dagi ekor 
lembu. 



Biji capucijners bila diawet akan berubah 
warnanya menjadi sawo matang, sedang 
doperwten teta p hija u warnanya. 

Hama dan penyakit 
Hama dan penyakitnya tidak ada yang berarti. 
Kadang-kadang diserang kutu pucuk. 

Penggunaan. 
Buahnya yang muda dipergunakan dalam sayur 
asem, dapat pula digoreng sebagai hidangan untuk 
minum teh/kopi dan sebagainya. 
Di dapur asing dipakai sebagai pengganti kentang. 

Tempat dan iklim 
Ketimun dapat ditanam dihawa panas maupun 
dihawa dingin. Saat penanaman yang baik ialah 
menjelang musim kemara u. 
Selanjutnya ketimun menghendaki tanah yang aimya 
tidak menggenang. 

Cara menanam dan memeliharanya. 
Tanaman ketimun minta tempat yang agak luas 
karena tumbuhnya menjalar. Pada halaman yang 
agak sempit, perlu diberi turus untuk dapat tumbuh 
menjalar ke atas. Sebagai turus dapatdipergunakan 
ranting bambu yang bercabang-cabang. Dapat pula 
dijalarkan kepada pagar bambu. Jarak tanaman 
lazimnya 0,50 x 1 atau 1,25 m, bilamana dibiarkan 
menjalar di alas tanah. Bilamana dijalarkan memakai 
turus cukup dengan dengan 50 x 50 cm. 
Tiap lubang tanaman yang terlebih dulu dimasuki 
pupuk dasar diisi dengan rata-rata 2 buah benih. 
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Pupuk abu dapur baik juga untuk ditambahkan, 
cukup segenggam untuk tiap lubang. 
Untuk mempercepat tumbuhnya, baiklah bibit 
ketin1un itu direndam <lulu dalam air atau ditaruh 
antara 2 helai kain yang basah selama 24 jam. 
Pemeliharaan terdiri atas mencabut rumput, 
menggemburkan tanah dan menimbun. Rata-rata 
pada umur 2 minggu sudah dimulai nampak bunga 
pertama. Bunga ketimun ada 2 rupa, ialah bunga 
jantan dan bunga betina yang akan menghasilkan 
bu ah. 
Buah ketimun dapat dipetik sekehendak penanam, 
tidak memandang besar-kecilnya maupun tua
mudanya buah. 
Untuk acar atau asinan misalnya, baik dipetik buah 
yang masih kecil. Pemetikan buah hendaknya 
dilakukan tiap-tiap 2-3 hari sekali. Banyaknya buah 
akan berkurang, bilamana buahnya dibiarkan besar
besar dan tu.a umurnya. 

Hamaf penyakit 
Hama ketimun berupa kutu-kutu kecil (sieur atau 
gurem). Penyakitnya yang agak berarti ialah penyakit 
lapuk di bawah daun, berwarna ptih kelabu 
(meeldauw). 
Serangan penyakit dapat merusak seluruh tanaman. 

Penggunaan 
Buah ketimun yang masih muda bail< untuk diasin 
a tau diacar dan untuk dimakan rnentah atau dikukus. 
Di dapur asing digunakan sebagai pengganti buah 
oyong, setelah dibuang bijinya. 



Penggunaan. 
Buah kecipir muda dapat dimakan mentah, disayur 
asem, dan sebagainya. Bijinya yang sudah tua dapat 
digoreng a tau disangan ( disangray- Snd). 

h. Labu Siem (Sechium edule) 
Tempat dan iklim 
Tanaman labu siem hanya dapat tumbuh dan 
berbuah ditempat yang tingginya 200 m keatas, 
banyak hujan dan berawan lembab. Penanaman 
dekat kolam sangatmempengaruhi pertumbuhannya 
dan dapat menjam.in perbuahan yang cepat 
Iklim yang kering cepat dapat mengurangi 
pembuahan dan penghambat pertumbuhannya. 
Meskipun pada umumnya la bu siem ditanam dengan 
diberi para-para untuk menjalarnya, dihalaman 
dapat pula dijalarkan kepada pagar halaman. 

Cara menanam dan memeliharanya. 
Untuk dapat tanaman yang tepat tumbuhnya, 
ambillah buah yang sudah tua. Buah yang sudah tua 
pada dasanya berbelah dan kelihatan bertunas muda. 
Untuk mempercepat tumbuhnya, bibit itu dapat 
Iangsung ditanam dalam lubang yang telah dipupuk 
dengan pupuk organis. Bertambah banyak pupuk, 
bertambah bail< pulalah tumbuhnya. Oleh karena itu 
pertumbuhan dasar 1/2 - 1 kaleng minyak tanah untuk 
tiap lubang tanaman tidak belebih-lebihan, untuk 
dapat merambat kepara-para yang tingginya 1 1/2 m, 
sediakanlah tonggak secukupnya. 
Pemeliharaan tidak banyak, hanya terdiri a tas 
mengurangi daunnya, bilamana terlalu rimbun, dan 
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memberi 1 - 2 kaleng n1inyak tanah pupuk kandang 
setahun sekali untuik tiap tanaman. 
Membuang daun semuanya, dapat memperbanyak 
bunga/buahnya. 
Agar jangan merusak akarnya, maka pupuk terse but 
janganlah dimasukkan kedalam tanah. Sebagian 
besar dari pupuk itu ditirnbnn disekitar tanaman, lalu 
ditutup dengan tanah. 
Rata-rata setelah umur 3 - 5 bulan, buah pertama 
sudah dapat dipetik dan berbuah terus, buah pertama 
sudah dapat dipetik dan berbuh terus, untuk 
keperluan sehari-hari dapat dipetik tiap-tiap buah, 
baik besar maupun kecil. 

Hama/penyakit: tidak ada yang berarti 
Penggunaan. 
Selain daripada buahnya dapat pula dimakan pucuk 
daunnya. Bilamana dikukus, buahnya yang masih 
muda lebih enak rasanya daripada yang sudah tua. 
Selain untuk sayuran, buah labu siem dapat pula 
dibuatdodol, diawetkan dalam air gula, dibuatpod
ding, srikaya. Campuran rupa-rupa jenis jam dan 
sebagainya. 

i. Lombok 
Tempat menanam dan memeliharanya 
Tanaman Lombok dapat tumbuh dan berhasil baik 
dihawa panas hingga tinggi 1.300 m dan tidak 
banyak terpengaruh oleh iklim. 
Saat yang terbaik untuk menanamnya ialah 
menjelang musim kemarau. Lombok minta tanah 
yang gem bur dan air yang tidak menggenang. 



Cara menanam dan memeliharanya. 
Setelah semai tanaman Lombok ± 10 - 15 cm 
tingginya, baru dipindahkan kepetakan yang tetap 
dengan arak 60 x 60 cm atau 60 x 90 cm. 
Pemeliharaan terdiri atas penggemburan tanah, 
menyiang dan memupuk. Tanaman Lombok dapat 
menghasilkan banyak buah, bilamana mendapat 
pemupukan Z.A. - Z.K. dengan perbandingan 1: 1. 
Tiap-tiap tanaman dapatdiberi 2 kali dan banyaknya 
1 - 1 3/4 sendok makan tiap-tiap lubang tanaman 
cukup dengan 1 genggam abu yang diaduk dengan 
pupuk organis terlebih dahulu. 
Mulai umur 2 112 bulan sudah dapatdipetik buahnya 
yang pertama. Tanaman Lombok rawit yang sehat 
dapat menghasilkan buah selama ± 7 bulan, bahkan 
ada 3 tahun berturut-turut masih hid up terus setelah 
dipangkas (dimudakan) dan bebas dari hama/ 
penyakit. 

Han1a/penyakit. 
Hama Lombok yang utama ialah: 
1) Mitjen (kutu-kutu sieur) pada daun. 
2) Thrips (gurem). 
3) Uret lalat dalam buah. 
4) Kutu pucuk daun (aphis). 
Penyakit Lon1bok terutama penyakit kayu (Bacterium 
solanacearum ). 
Dengan mengatur tanaman bergiliran, penyakit ini 
tidak mudah berjangkit 

Penggunaan. 
Selain dipakai dalam berupa-rupa masakan, buah 
Lombok dapatdiacar atau diasin. Bila Lombok akan 
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disimpan lama dapat pula dikeringkan, lalu digiling 
a tau ditumbuk halus. 
Ada yang dikukus terlebih dahulu sebelum dijemur. 
Buah Lombok yang besar banyak dipergunakan 
untuk masakan: Lombok berisi perkedel. 

j. Oyong (Luf a acutangula). 
Buah oyong laizimnya disayur bening atau 
dipergunakan sebagai campuran didalam sayur 
misoa, telur dadar, kuah tomat dan sebagainya. 
Banyak sekali dipergunakan didapur vegetaris sebagai 
pengganti bahan daging dalam sop dan lain-Iain. 

k. Paria (Momordica charantia). 
Jenis: 
1) Paria gajih yang agak panjang buahnya. 
2) Paria kodok a tau hijau yang pendek buahnya. 
3) Paria alas yang kecil buahnya (paria gengge). 
Buah paria yang bentuknya bulat-panjang dan 
kulitnya berbintil-binil, karena pahit rasanya tidak 
banyak yang menyukainya. Tetapi banyak juga 
penggembar buah paria yang mempergunakan untuk 
menambah nafsu makan. 
Tanaman paria dapat tumbuh dimana saja dan 
ditanam dari biji. Dapat ditanam dengan dijalarkan 
keatas para-para atau dirambatkan dipagar kebun. 
Pada umur 3 bulan sudah dapat mulai dipungut buah 
pertama dan dapat terns menghasilkan bu ah hingga 
umur 4 bulan. 

Hama: 
Hama tanaman paria ialah hama kutu-kutu (sieur), 
gurem pada daun dan lalat buah. 



Untuk menghilangkan sebagian besar pahitnya, buah 
yang telah dipotong-potong, direbus kemudian buang 
air perebusnya. Daging buah paria dapat dijadikan 
bahan untuk sarnbal-goreng, bebotok ternpe-paria 
dan lain-lain. 
Paria alas rnenghasilkan buah dan daun yang dapat 
dipergunakan untuk obat-obatan, misalnya air 
perebus daunnya dapat dipakai obat pembersih 
darah. (Kloppenburg Vesteegh). 

1. Terung leunca (Sonanum nigrum). 
Cara menanam dan memeliharanya. 
Tanarnan disernaikan terlebih dahulu dan setelah 
berdaun 4 - 5 helai, baru dipindahkan kepetak 
dengan jarak 50x100 a tau 60x100 cm. Untuk terung 
leunca yang agak besar tumbulmya 1 x 1 m. 
Pernupukan cukup dengan pupuk kandang 
segenggarn besar untuk tiap-tiap tanaman, tetapi 
lebih baik diberi Z.A. D.S dan kali dengan 
perbandingan 1 : 1/2: 1 sendok teh pen uh, 2 - 3 minggu 
sejali setelah rnulai berbuah, hingga 3 kali. Abu dapur 
dapat rnengganti Z.K. Tiap-tiap tanaman cukup diberi 
sekepal abu dapur. 
K.ira-kira urnur 2 1/2 - 3 bulan, bergantung kepada 
jenisnya, buahnya sudah mulai dapat dipetik. 
Buah yang cukup umurnya, kulitnya licin, dan 
mengkilap. Buah yang terlalu tua, bijinya agak keras 
dan tidak enak rasanya. 
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BABIV 

MANAGEMENRUMAHTANGGA 

Di dalam mewujudkan rumah tangga sakinah banyak hal 
yang harus diselenggarakan semenjak dari urusan pribadi 
suami isteri, urusan anak sampai masalah kebersihan dan 
pengaturan perabotan termasuk keuangan dan sebagainya. 

Akhir-akhir ini masalah manajemenpun sudah di
hubungkan pula dengan berhasilnya sebuah rumah tangga. 
Bahwa untuk membina keluarga dan rumah tangga yang 
sejahtera bahagia maka rumah tangga tersebut harus dikelola 
dengan bail<. 

A. PENGERTIAN DAN MASALAH 
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Arti Manajemen 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Depertemen 
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, manajemen 
adalah kata benda dengan 2 arti yaitu: 
1. Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran. 
2. Pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya 

perusahaan dan organisasi. 

Menurut Almarhum Dr. I. Tejasukmana, manajemen 
adalah suatu proses yang terjadi dari jumlah aktivitas 
menurut sautu urutan (sequence) yai:ig logi~ meliputi 
antara lain : · 
1. Menganalisis kondisi dan situas.i. 
2. Menilai masa depan dengan sistem forecasting. 
3. Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 
4. Menetapkan patokan-patokan atau standar tentang 

hasil-hasil pekerjaan. 



5. Menggariskan jalan yang akan ditempuh atau 
menyediakan jawaban-jawaban untuk persoalan
persoalan yang mungkin terjadi. 

6. Menetapkan penjadwalan, prioritas, program kerja 
pembagian kerja, menyusun anggaran dan sebagainya. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa manajemen adalah 
suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur dan 
memimpin serta menggerakkan orang untuk mencapai 
tujuan tertentu. 

Manajemen mengandung aneka macam kegiatan antara 
lain: 
a. Perencanaan (Planning) artinya: membuatrencana kerja 

jalan atau usaha-usaha yang akan ditempuh serta 
menetapkan tujuan yang akan dicapai. 

b. Pengorganisasian (Organizing) yaitu: peraturan dan ta ta 
kerja dalam melaksanakan rencana pekerjaan termasuk 
meresapi adanya tujuan bersama, adanya pola yang 
menetapkan pembagian tugas wewenang serta 
hubungan antara suatu posisi dengan posisi yang lain, 
hubungan antara kerja dengan petugas,mentaati 
peraturan, disiplin dan herarchi dalam pekerjaan dan 
sebagainya. 

c. Pengarahan (Directing/ Leading) artinya pimpinan dan 
kepemimpinan yang akan memimpin mengatur 
jalannya semua rencana. 
Setiap rencana harus dilaksanakan secara terarah dan 
terpimpin. 

d. Pengawasan (Controling) yaitu : mengontrol dan 
mengendalikan apakah semua rencana berjalan lancar 
a tau apakah hasil peketjaan sesuai dengan standar yang 
diinginkan ataukah ada halangan dan rintangan atau 
terdapat kelainan-kelainan yang harus diperbaiki. 
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Dalam hal ini harus ada kemampuan untuk mengetahui 
letak kesalahan sehingga tindakan koreksi dapat 
dilakukan sedini mungkin. 

e. Koordinasi yaitu ketjasama dengan pembagian tu gas dan 
wewenang yang rapi harus terjalin dengan baik, tanpa 
koordinasi antara unsur-unsur yang ber-kepentingan 
semua rencana tak mungkin dapat betjalan lancar dan 
tujuan yang menjadi sasaran tak mungkin tercapai 
dengan berhasil. 

B. MUNGKINKAH MANAJEMEN MODERN 
DITERAPKAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA 
DANRUMAHTANGGA? 

Menurut para ahli pada beberapa negara barat dengan 
masyarakatnya yang sudah sedemikian maju ditambah 
dengan inkam perkapita yang cukup tinggi pelaksanaan 
manajemen rumah tangga berhasil dengan baik dan 
menggembirakan. 

Di negara yang baru berkembang seperti Indonesia yang 
sebagian besar rakyatmasih miskin dan hidup dengan cara 
tradisional pelaksanaan manajemen modem dalam rumah 
tangga baru mulai dirintis, akan tetapi jika dilihat jauh ke 
dalam filsafat hidup bangsa Indonesia maka sebenamya 
prinsip-prinsip manajemen modern dan perencanaan, 
pengorganisasian pengarahan dan pengawasan, sudah 
diterapkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga 
walaupun tidak secara teratur dan berurutan. 
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Nenek moyang kita dahulu dalam menetapkan dan 
memilih calon menantu telebih dahulu mengadakan rapat 
keluarga untuk membuat rencana kerja, membagi tugas 
dan membuat penilaian terhadap sang calon, la tar belakang 
keluarganya ada harapan masa depannya. Jika diantara 



anggota rapat yang hadir ada yang menge-tahui cacat dan 
kekurangan-kekurangan yang calon rnenantu baik cacat dan 
kekurangan-kekurangan sang calon menantu baik cacat 
pribadi atau cacat orang tuanya maka pilihan tidak jadi 
dija tuhkan. 

Demikian ketat orang-orang tu.a dahulu merencanakan 
dan menilai kehidupan rnasa depan rumah tangga anak 
kemenakannya, sehingga kadang-kadang rnenyulitkan 
mereka sendiri dan kadang-kadang cenderung kepada 
mempersubur poligami karena memilih orang-orang yang 
telah beristeri yang mereka anggap memenuhi persyaratan. 

Mendasarkan pilihan pada "bibit, bebet dan bobot" 
adalah usaha logis untuk mengelola kehidupan rumah 
tangga dan masa depan anak-anak muda. Dan banyak lagi 
cara-cara lain untuk menyelamatkan rurnah tangga dan 
membina kehidupan keluarga yang sakinah (happy fam
ily life) umpama membina hubungan baik, kunjung
mengunjungi, hormat-menghormati, mengatur keuangan, 
disiplin dan sebagainya, semuanya merupakan 
pengamalan sebagian prinsip-prinsip manajemen modem 
tanpa disadari. 

Benar kehidupan bangsa kita amat bervariasi, ada yang 
kaya, yang miskin, yang terpelajar, yang buta huruf, yang 
hidup secara tradisional dan ada yang telah hidup seperti 
keluarga-keluarga di Barat, tetapi untuk menerapkan 
manajemen modern dalam keluarga dan rumah tangga 
bangsa kita rasanya tidak ada kesulitan walaupun 
persyaratannya golongan terbesar masih jauh dan berat. 

C. ARTI BERUMAH T ANGGA 

Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia yang normal. Perjodohan adalah i.katan yang pal-
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ing mesra dari segala macam ikatan dan hubungan manusia. 
Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 1 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Di sini jelas bahwa perkawinan adalah ikatan dalam 
ajaran Islam disebut aqad (ijab qabul) antara dua jenis bani 
Adam yang saling mencintai, hubungan mereka bukan 
hanya menyangkut jasmaniah tetapi meliputi segala 
macam keperluan hid up insani. Keakraban yang sempuma, 
saling membutuhkan dan saling n1encintai, serta rela 
mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian 
dan kesatuan yang tak terpisahkan, keduanya harus 
memikul bersama tanggung jaw ab saling mengisi dan sating 
tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan 
rumah tangga. 
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Apa yang harus dikelola? 

Masyarakat yang terdiri dari keluarga - keluarga dan 
keluarga adalah pusat dari semua kegiatan masyarkat. 
kehidupan agama, keamanan masyarakat, ketenangan 
hidup setiap orang tergantung kepada kesejahteraan 
keluarga dan rnmah tangga. 

Tidak ada suatu instansi dalam kehidupan ini yang 
fungsinya melebihi fungsi keluarga dan rumah tangga. 
Keluarga dan rumah tangga adalah pusat segala-galanya 
dari setiap orang, baik untuk pendidikan pembinaan watak 
dan kepribadian, moral dan akhlaq serta rasa sosial, cinta 
dan kasih sayang. 

Dengan demikian jelaslah betapa berat dan suci beban 
yang akan dipikul dan diem ban oleh pasangan suami/ isteri 
dan jelaslah pula untuk memasuki jenjang perkawinan dan 



mendirikan rumah tangga bahagia diperlukan persiapan 
yang ma tang fisik dan psikis, diperlukan rencana hari depan 
yang disepakati bersama, diperlukan penilaian kepada 
kemampuan yang ada, apa yang harus dikembangkan dan 
apa yang harus diperbaiki dan disempumakan termasuk 
rumah yang akan ditempati dan sumber a tau pencaharian 
untuk biaya hid up. 

Begitupun tujuan perkawinan dan hakikat keluarga hams 
jelas dan dihayati. Tujuan harus disepakati, harus ada 
keharmonisan bersama dalam cita-cita hari depan. 

Kebahagiaan tidak mungkin tercapai jika tujuan dan 
cita-cita hidup mereka bertentangan. 

kebulatan tekad n1encapai tujuan harus terjalin dengan 
indah, harus ada usaha dan aturan main yang sama-sama 
disenangi, pola dan pembagian tugas yang adil, disiplin 
dan hubungan kerja yang harmonis. Sewaktu-waktu 
rencana ketja harus dikontrol, kehidupan keluarga harus 
dikendalikan, diawasi dan diamati, apakah semua berjalan 
menurut rencana, apakah tujuan berhasil tanpa rintangan, 
ataukah ada kesulitan dan aral melintang, a tau ketegangan 
yang harus diredakan atau disiplin dan kewaspadaan yang 
harus ditingkatkan. 

Kemampuan suami sebagai kepala keluarga harus pula 
selalu mendapat sorotan. Sebagai pemin1pin suami harus 
mempunyai pandangan yang luas, mampu menilai dan 
melihat titik kelemahan atau sumber kesalah pahaman serta 
mencari jalan mengatasinya. 

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 
"Suami adalah kepala keluaga dan isteri ibu rumah tangga". 
Sebagai kepala keluarga suami harus memiliki wibawa dan 
menguasai berbagai ilmu, keahlian dan bermacam 
keterampilan serta kondisi mental yang sehat. Banyak 
orang kawin asal kawin dan banyak pula suami yang tidak 
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mampu memimpin dan dijadikan teladan dalam 
keluarganya. 

Ada pula kalangan muda yang kadang-kadang 
berpendapat bahwa dengan modal cinta seolah-olah 
sernuanya sudah beres. Padahal kehidupan penuh oleh 
seribu satu rahasia yang dapat diemban hanya oleh orang 
yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan 
kemauan serta iman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. 

Khusus untuk suami sebagai kepala keluarga yang 
memegang pimpinan tertinggi (Top Manager) dalam 
rurnah tangganya diperlukan persyaratan melebihi manajer 
biasa. Begituprm sang isteri sebagai ibu rurnah tangga harus 
menguasai berbagai ilmu pengetahuan terutama biologi, 
fisiologi, psikologi dan lain-lain yang sangat berguna dalam 
mendampingi suami mengemban tugas kekeluargaan. Pada 
waktu ini pengetahuan tentang seks, tentang keluarga 
berencana (termasuk jumlah anak) tak pelak lagi harus pula 
dikuasai. 

Dan jangan lupa bahwa untuk menjadi kepala keluarga 
a tau ibu rumah tangga yang baik dengan ilmu pengetahuan 
yang memadai diperlukan persiapan dan latihan yang 
terarah sehingga mereka dapat menjadi ibu dan ayah yang 
baik, menjadi tumpuan harapan bagi anak-anak dan 
keturunannya di belakang hari. Untuk ini semua perlu 
"manajemen keluarga dan rumah tangga". 

D. PERAN IBU SEBAGAI IBU RUMAH T ANGGA 
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Tidak seorangpun meragukan betapa besar dan penting 
seorang ibu dalam rumah tangganya. Ibu adalah partner 
dan teman sekerja sang suami ibu dan ayah sama-sama 
memegang peranan, sama mempunyai hak dan kewajiban 
serta kedudukan penting dalam keluarga dan rumah 
tangganya. Pasal 3ayat1 berbunyi "Hak dan kedudukan 



isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan isteri dalam 
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hid up bersama 
dalam masyarakat". 

Walaupun ayah menjadi kepala keluarga namun yang 
bergula t mengatasi bermacam-macam kesulitan 
memegang dan mengelola roda kestabilan rumah tangga 
adalah ibu. Predikat "Ibu Rumah Tangga" yang 
dianugerahkan kepada seorang isteri snngguh tepat yang 
oleh Islam disebut "Baai'yah atau Mudirah" dan 
merupakan jalan lurus menuju hidup bahagia. Islam 
menetapkan isteri sebagai pemimpin rumah tangga 
sebagaimana hadits Rasulullah SAW, yang artinya 
"Wanita menjadi Pernimpin dalam rumah tangga yang 
dibuatkan suaminya" dan sebuah makalah yang berarti 
"rumah tangga sebagai suatu kerajaan, Maha Ratu dan 
Pemimpinnya adalah wanita". 

Bagi seorang ibu yang betul-betul menghayati tugas 
rumah tangganya akan dapat merasakan betapa berat 
tugas-tugas kerumah tanggaan tersebut baik fisik 
maupun mental. Terutama bagi ibu-ibu mudah yang 
berkarya atau sebutlah wanita karier, sesungguhnya 
beban di rumah tangga terasa amat melelahkan dan 
menyita pikiran, tetapi disanalah terdapat banyak 
keindahan dan kenyamanan. 

Dalam hal ini manajemen modern pasti dapat 
menolong ibu dalam melaksanakan tugasnya dengan 
baik, lebih-lebih bila ditunjang dengan dan oleh 
pengertian, kesadaran dan kesabaran suami. 

Beruntunglah seorang wanita jika mendapat suami 
yang baik dan memahami tugasnya dengan penuh 
pengertian. Tetapi jika dapat suami yang bersifat egois, 
mau menang sendiri dan tidak toleran maka beban berat 
akan bertambah dengan derita yang menyiksa yang tidak 
akan dapat diatasi walaupun rumah tangga diatur 
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dengan manajemen modern sekalipun. 
Oleh sebab itu disamping manajemen maka pengertian 

suami sangat menentukan bagi sukses dan tidaknya tugas 
istri rumah tangganya. 

E. KESEJAHTERAANKELUARGA 

Tujuan dari mengatur rumah tangga dengan manajemen 
yang baik adalah demi tercapainya apa yang disebut 
"rumah tangga sejahtera bahagia" atau kesejahteraan 
keluarga. 

Sampai dimanakah sebuah keluarga dapat disebut 
keluarga sejahtera? 

Keluarga sejahtera ditentukan oleh terpenuhi a tau tindak 
kebutuhan keluarga tersebut. Jika setiap orang dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun secara menimal 
sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki 
maka orang itu dapat disebut sejahtera. 

Adapun kebutuhan pokok manusia adalah sebagai 
berikut: 
a. Kebutuhan vital biologis atau kebutuhan jasrnani 

um pama pakaian, makanan, perumahan, pemeliharaan, 
kesehatan dan sebagainya. 

b. Kebutuhan rohani umpama filsafat hid up, agama, moral 
dan lain-lain. 

c. Kebutuhan sosial kultural umpama pergaulan, 
kebudayaan dan sebagainya. 

Semua kebutuhan ini saling kait-mengait dan secara 
menimal harus terpenuhi untuk dan dapat disebut 
sejahtera. 

Selain itu penting pula diketahui bahwa setiap orang 
memiliki sumber alamiah atau potensi yang ada dalam 
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dirinya sebagai karunia dari Allah SWT kepada setiap or
ang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai 
kesejahteraan hidup yaitu: 
1) Sumber yang ada pada manusia, yaitu tenaga, minat dan 

kesanggupan, ilmu pengetahuan dan keterampilan. 
2) Sumber non manusia yaitu : waktu, uang, materi dan 

fasilitas um um yang dalam sekolah-sekolah kesejahteraan 
keluarga dikenal dengan sebutan 6 M yaitu: Man, Money, 
Methode, Material, Machine, dan Market 

Semua sumber ini harus ditata dengan bail< untuk dapat 
dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup. 

Bagaimana menggunakan atau mengatur potensi dan 
sumber yang dimiliki untuk mencapai keluarga sejahtera? 

1) Menggunakan tenaga dan sumber-sumber lainnya yang 
ada pada keluarga (manusia). 
Tenaga dan kekuatan ialah man power yang ada pada 
setiap orang. Manusia dikaruniai Tuhan tu1ang belulang 
dan kekuatan fisik dan psikis yang cukup untuk 
kelangsungan hidupnya. 

Tenaga untuk mencari rezeki, untuk mengerjakan 
keperluan rumah tangga, untuk menempuh jarak jauh 
dan jarak dekat pada manusia primitif. pada zaman mod
em tenaga manusia banyak ditunjang oleh alat - alat 
modem umpama bis, kareta api, peralatan elektronika 
dan sebagainya, yang dapat menambahkan kemampuan 
menguasai sarana untuk kesejahteraan, walaupun 
sebenamya kebutuhan manusia bertambah pula. 

Yang penting bagaimana mempergunakan dan 
mengatur tenaga untuk kesejahteraan, jangan terlalu 
diboroskan sehingga merusak kesehatan dan jangan pula 
disimpan (pemalas) padahal keperluan amat banyak. 
Begitu juga minat dan kemampuan. 
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Minat hams dipupuk dan disuburkan agar selalu hid up 
dan menyala apalagi pada anak-anak. Orang tua 
berkewajiban menumbuhkan minatyang bail< untuk hari 
depan anak-anak. 

Minat disebut juga motiasi yaitu dorongan atau 
kehendak yang menyebabkan seseorang berbuat atau 
bertindak. Mina t harus diiringi dengan kemam puan 
melaksanakan, walaupun minat setinggi langit ta pi tanpa 
kemarnpuan berbuat ia akan menjadi khayalan hampa 
yang tidak berguna. 

Minat dan kemampuan harus pula di ta ta dengan bail< 
untuk mencapai kesejahteraan. Adapun ilmu pengetahuan 
tak ragu lagi merupakan ma ta air tak habis-habisnya yang 
dapat dipakai untuk mencapai kesejahteraan. , 

Dengan ilmu pengetahuan banyak masalah dapat 
dirampungkan dan banyak problem dapat dipecahkan. 
Tan pa pengetahuan urusan yang ringan menjadi berat dan 
yang mudah kadang-kadang menjadi sukar. 

2) Mengatur keuangan dan sumber - sumber non manusia. 
Uang memegang peranan penting dalam keluarga; 
tanpa uang banyak maksud yang tidak sampai. Sering 
terjadi perselisihan masalah perceraian karena masalah 
uang. Dan ini tidak tetjadi hanya pada keluarga yang 
berpenghasilan rendah tapi juga pada yang berpeng
hasilan tinggi. 

ltulah sebabnya masalah keuangan harus ditata 
dengan baik terutama bagi yang berpenghasilan 
rendah, perencanaan keuangan harus benar-benar 
dapat dilaksanakan secara teratur. 

3) Mencatat uang keluar masuk. 
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Pertama-tama harus dicatat besamya penerimaan atau 
uang masuk setiap bulan, kemudian dicatat pula 



besarnya pengeluaran. Pengeluaran harus dibagi dalam 
pos-pos pen ting, kemudian setengah pen ting, darurat, 
tak terduga dan sebagainya. 

Sebaiknya disediakan kotak atau pos khusus untuk 
setiap pengeluaran umpamanya : 
a. Pos pengeluaran untuk keperluan dapur. 
b. Pos pengeluaran untuk keperluan kesehatan. 
c. Pos pengeluaran untuk hal-hal sosial dan ibadah. 
d. Pos pengeluaran pendidikan anak-anak. 
e. Pas pengeluaran tak terduga dan sebagainya. 

Dalam menuliskan uang keluar masuk perlu 
dicamkan bahwa uang keluar tidak boleh besar dari 
pada uang masuk, setidak-tidaknya harus dibuat neraca 
berimbang supaya tidak terjerumus ke dalam dunia 
hutang apalagi dunia kredit yang akhirnya dapat 
menjerat seumur hid up. Adapun pengeluaran mungkin 
saja tidak sama setiap bulan, ada pos yang berlebihan 
atau kekurangan atau tak terpakai sama sekali, maka 
kecaka pan dan kebijaksanaan seorang ibu rumah tangga 
sangat menentukan menjadikan pengeluaran tetap 
berimbang. 

Perencanaan harus fleksibel sehingga jika terjadi 
sesuatu pos kelebihan hendaknya dapat dipakai untuk 
menutup yang kekurangan atau keperluan lain yang 
lebih mendesak. 

4) Menabung. 
Waiau pun penghasilan kecil sebaiknya harus dibiasakan 
hid up berhemat dan sedapat-dapatnya dapatmenabung 
setiap bulan walaupunsedikit 

Menabung sangat perlu untuk menghasilkan hari-hari 
surarn atau untuk keperluan mendadak. Sering keluarga 
bingung menghadapi kesulitan-kesulitan yang mendesak 
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padahal untuk meminjampun tidak mudah tetapi jika 
keluarga bisa menabung maka uang tabungan dapat 
dipakai sewaktu-waktu. 

5) Menambah Penghasilan. 
Walaupun sudah ada penghasilan bulanan sebaiknya 
setiap keluarga berusaha menambah penghasilan sesuai 
dengan kemampuan. Swnber dan potensi yang ada pada 
keluarga dapat dimanfaatkan untuk menambah 
penghasilan. 

Waktu 24 jam siang dan malam terserah kepada 
keluarga membaginya untuk kerja pokok, istirahat, ketja 
sambilan dan sebagainya. Begitu juga keterampilan yang 
dimiliki dapat dimanfaatkan untuk menambah 
pemasukan. Fasilitas umumpun banyak tersedia untuk 
menunjang keluarga mengejar kesejahteraan. 

Yang penting setiap keluarga harus tertanam sikap 
yang mantap menghadapi soal keuangan um~a: 
a) Tekad yang kuat untuk memberi kecukupan uang. 
b) Menghindari sifat malas dan cepat putus asa. 
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c) Rencana ketja yang diikuti dengan disiplin. 
d) Hemat dan mampu mendahulukan yang lebih 

pen ting. 
e) Mengumpulkan uang dulu baru belanja. 
f) Tidak membiasakan diri dalam cara hid up konsumtif. 

Dalam masalah keuangan prinsip-prinsip manajemen 
sudah harus diterapkan dengan baik umpama, 
bagaimana membuat rencana untuk menambah 
penghasilan, bagaimana menggerakkan anggota keluarga 
untuk mencapai tujuan yang dalam hal ini adalah 
kecukupan keuangan atau bagaimana memenuhi 
kebutuhan yang terh".tas dengan daya dan dana yang 



terbatas, bagaimana mengontrol pengeluaran supaya 
tidak melampaui bujetyang telah digariskan. 

Pokoknya potensi dan sumber yang ada pada 
keluarga harus ditata dan diatur atau direncanakan 
sebaik-baiknya untuk jangka pendek atau jangka 
panjang, untuk harian, bulanan atau tahunan. 
pengawasan terhadap rencana dan aturan yang dibuat 
amat perlu untuk mengetahui mana yang berjalan 
dengan baik, mana yang tidak harus diteruskan dan 
mana yang harus diperbaiki, direvisi dan disempuma
kan. 

Kemudian penilaianpun penting pula, artinya menilai 
apa yang sudah dikerjakan apa semua sudah sesuai 
dengan rencana atau ada yang masih ketinggalan. 

Setiap keluarga ingin hidup bahagia sejahtera tetapi 
untuk mencapainya amat tergantung pada kebijak
sanaan dan mempergunakan sumber-sumber dan 
fasilitas yang ada disekelilingnya. 

6) Cara Pendeka tan. 
a. Pertama-tama diberikan arti dan kepentingan 

manajemen untuk mengatur kehidupan rumah 
tangga, bahwa manajemen yang tadinya pemakaian
n ya terbatas dalam memimpin dan mengurus 
perusahaan dan ind ustri tetapi sekarang telah 
menjangkau ruang lingkup yang demikian Iuas 
temasuk bidang keluarga dan rumah tangga. 

b. Perlu dijelaskan adanya pengaruh positif dari 
mengatur rumah tangga dengan manajemen modem 
demi tercapainya kehid upan yang sakinah sejahtera dan 
bahagia dalam keluarga. 

c. Usaha memberikan contoh kalau perlu dengan tabel 
bagairnana mengatur keuangan, mengatur pembagian 
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ketja, mempergunakan waktu untuk keahlian untuk 
membina kesejahteraan keluarga dan kedamaian rumah 
tangga. 

d. Anjuran kepada masyarakat supaya rnempelajari iln1u 
manajernen walaupun dasar-dasarnya saja demi 
kemampuan diri untuk memimpin dan mengatur 
pembagian ketja, mernpergunakan waktu dan keahlian 
untuk rnernbina kesejahteraan keluarga dan kedamaian 
rurnah tangga. 

e. Selanjutnya perlu ditekankan bahwa rumah tangga dan 
penghasilan yang kecil sekalipun jika ditata dengan baik 
pasti hasilnya lebih memuaskan dari pada penghasilan 
besar tetapi tidak diatur dan ditata dengan rapi, 
sehingga kadang-kadang tetjadi pemborosan yang tak 
perlu dan tanpa disadari kadang-kadang pengeluaran 
lebih besar dari pada pendapatan. 

f. Pen ting pula rnernberi pengertian kepada suami dan isteri 
bahwa dalam memimpin dan mengatur rumah tangga 
diperlukan rasa dan karsa atau seni dan kecerdasan 
untuk merasakan dan melihat letak kelemahan atau 
ketidak-seimbangan, kemudian kamampuan mencari 
jalan untuk mengatasi a tau mernperbaiki, a tau merevisi 
sektor yang lemah dan sebagainya. 

F. PERENCANAAN ANGGARANRUMAHTANGGA 

Jika ketidak ·stabilan ekonomi keluarga sebagai akibat 
masih kurangnya penghasilan, untuk sementara dapat 
diatasi dengan sikap menerima apa adanya. Keluarga hams 
berusaha membatasi keperluan dan keingingan, harus 
membentuk skala prioritas kebutuhan. Caranya adalah 
dengan menyusun anggaran belanja rumah tangga pada 
saat menerima penghasilan. Sebagai contoh : jika suatu 
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keluarga mempunyai pendapatan setiap bulan Rp. 70.000,00 
maka harus diusahakan untuk menyusun anggaran rumah 
tangga yang tidak melebihi jumlah pendapatan tersebut. 
Keluarga harus menentukan keperluan-keperluan yang 
harus didahulukan dan yang harus ditunda. 

Menyusun anggaran rumah tangga dapat dilakukan 
dengan cara membuat anggaran pendapatan dan anggaran 
pengeluaran untuk periode tertentu, yaitu mingguan a tau 
bulanan. Cara ini merupakan perwujudan sikap menerima 
apa adanya dari pendapatan yang diperoleh. Susunan 
anggaran rurnah tangga kurang cocok apabila dibuat secara 
tahunan karena perubahan situasi ekonomi relatif cepat, 
sehingga ada kemungkinan anggaran yang telah dibuat tidak 
cocok lagi. Hal ini perlu diketahui karena fungsi anggaran 
disamping sebagai alat pengendali keuangan juga sebagai 
alat pengawasan. 

Anggaran rumah tangga dapat disusun melalui 
langkah-langkah sebagai berikut: 

Pertama, menyusun sumber-sumber pendapatan yang 
dapat dirinci dalam kategori sumber pendapatan tetap dan 
tidak tetap. Sumber pendapatan tetap, yaitu jenis 
pendapatan yang secara rutin diterima dalam periode 
tertentu, misalnya setiap bulan. Jenis pendapatan ini dapat 
berupa gaji, upah tetap, sewa yang diterima, dan sumber 
pendapatan lain yang bersifat pasti. Sumber pendapatan 
tidak tetap, yaitu pendapatan yang diharapkan dapat 
diterima walaupun jumlahnya bersifat tidak pasti, misalnya 
keuntungan perdagangan, hasil pertanian, honorariwn, dsb. 

Kedua, menyusun jenis-jenis pengeluaran yang dirinci 
dalam kategori pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak 
tetap. Pengeluaran tetap adalah pengeluaran yang secara 
rutin dikeluarkan. Jenis Pengeluaran ini antara lain, 
konsumsi harian (beras dan lauk-pauk), sewa rumah, biaya 
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kesehatan, biaya listrik, televisi, air, uang sekolah, 
transportasi, pakaian, dsb. Pengeluaran tidak tetap adalah 
pengeluaran yang dikeluarkan secara periodik sesuai 
dengan kebiasaan dalam keluarga, misalnya biaya untuk 
pembelian alat rumah tangga, alat dapur, alat sekolah, 
rekreasi, dsb. 

Di samping pengeluaran-pengeluaran di atas perlu juga 
ditetapkan satu pos anggaran yang disebut cadangan. 
Cadangan ini dapat dibagi dalam beberapa golongan, 
misalnya cadangan kesehatan, cadangan kas, yaitu 
anggaran yang disediakan jika terjadi kenaikan 
pengeluaran rutin, dsb. Cadangan-cadangan ini cukup 
penting, karena sering tetjadi pengeluaran yang tidak 
terencana, seperti adanya tamu yang menginap, tetangga 
yang meminjam uang, sumbangan sosial, kado, dsb. 

Untuk membantu dan memudahkan pengendalian 
anggaran dapat dipergunakan sistem amplop. Sistem ini 
dilakukan dengan cara menyediakan satu amplop untuk 
setiap ma ta anggaran. Hal in.i berarti jika terdapat delapan 
mata anggaran, maka harus disediakan delapan buah 
amplop. Dengan demikian seluruh pendapatan dimasuk
kan ke dalam masing-masing amplop. 
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Kebaikan sistem ini adalah ibu rumah tangga dapat 
mengetahui pos mana yang sudah hampir habis dan pos 
mana yang masih tersisa. Kelamahannya, ibu rumah tangga 
selalu terikat pada anggaran yang dikeluarkan, artinya ia 
tidak dapat sembarangan mengambil uang dari pos atau 
am plop yang tidak sesuai dengan tujuan yang tertera dalam 
amplop. Agar ibu rumah tangga dapat menerapkan sistem 
ini dengan baik, dapat dipertimbangkan hal- hal berikut: 
(1) disiplin; ( 2) jika terdapat sisa dari satu pas anggaran 
atau lebih, anggaran tidak boleh di pindah langsung ke pas 
lainnya melainkan terlebih dahulu harus dimasukkan ke 



pos cadangan: ( 3 ) pemindahan ke pas lain karena ada pas 
yang mengalami kenaikan pengeluaran, harus diambilkan 
dari pos cadangan : (4) jangan mengambil atau 
menggunakan uang dari pos yang tidak sesuai dengan 
tujuan pos anggaran. Jika terpaksa harus dilakukan, perlu 
dibuatcatatan bahwa uang dari pos tertentu itu digunakan 
untuk keperluan pos lain. 

Sistem amplop bertujuan membiasakan ibu-ibu rumah 
tangga bertindak secara cermat dan mampu mengen
dalikan keuangan karena sistem ini memberikan 
keterangan tentang keadaan keuangan yang ada. Untuk 
melengkapi penggunaan sistem ini, beberapa hal berikut 
ini perlu diperhatikan. 
(1) Ibu rumah tangga membiasakan diri menetapkan 

pengeluaran pokok yang bersifat rasional, sesuai 
dengan keperluan yang sesungguhnya, serta tidak 
membuat pengeluaran yang didorong sikap emisional 
(membeli sesuatu tidak sesuai dengan keperluan). 
Dorongan emosional ini sering terjadi dirasakan oleh 
seseorang saat berbelanja. Darongan emosional ini 
timbul karena kawan berbelanja membeli sesuatu. 

(2) Jika kekurangan dana, ibu rumah tangga harus mampu 
mengurangi keperluan yang bersifat tambahan, seperti 
rencana berekreasi, rencana mem beli pakaian, dsb. 

(3) Jika pada waktu menyusun anggaran, yang biasanya 
dibuat pada awal bulan, semua pendapatan yang 
seharusnya diterima belum terkumpul, tetap disediakan 
amplop kosong dengan diberi angka sejumlah uang 
yang seharusnya ada di dalam amplop tersebut. 
Misalnya, pendapatan akan diterima pada minggu 
ketiga uangnya diterima langsung dimasuk-kan ke 
dalam amplop tersebut 
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1. 
2. 

1. 

2. 

(4) Walaupun sudah menggunakan sistem amplop 
seyogyanya tetap dilakukan pencatatan rencana 
pendapatan dan pengeluaran sebagai dasar untuk 
menyusun anggaran bulan berikutnya: 

CONTOH FORMAT ANGGARAN KAS 
UNTUK 1 BULAN DALAM MINGGUAN 

Kegiatan BULAN JANUARI 1989 
Minggu I Minggu II Minggu III 

PENERIMAAN 
Tetap Rp. Rp. Rp. 
Tidak Tetap Rp. Rp. Rp. 

JUMLAH Rp. Rp. Rp. 

PENGELUARAN 
Tetap 

Rp. Rp. Rp. a. 
b. Rp. Rp. Rp. 

c Rp. Rp. Rp. 

Tidak Tetap 
a. Rp. Rp. Rp. 

b. Rp. Rp. Rp. 
c. Rp. Rp. Rp. 

JUMLAH Rp. Rp. Rp. 

SALDO Rp. (+/-) Rp. Rp. 

Keterangan : 

Minggu IV 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

296 



Contoh di atas dapat dipergunakan: 
1. Jika penerimaan dalam bulanan dibagi ke dalam 

mingguan. 
2. Jika terdapat saldo, dapat dianggap cadangan untuk 

rningguan yang bersangkutan. 
3. Jika tetjadi kekurangan dana pada minggu tersebut, 

harus direncanakan dari mana sumber untuk 
menutupnya (biasanya diambil dari cadangan), atau 
kelebihan minggu I dapat / digunakan untuk menutup 
minggu II, dan seterusnya. 
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BABV 

PENUTUP 

Demikianlah beberapa materi buku ini yang dapat disajikan 
kepada para pembaca. Diharapkan kiranya tulisan dalam buku 
ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengguna dalam 
buku cakrawala baru betapa pentingnya menyukseskan pro
gram peningkatan ekonomi keluarga untuk mencapai tingkat 
keluarga Sakinah yang lebih sempurna. 

Tentunya tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 
saran-saran dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat 
diharapkan. 
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Pengarah 

Ke tu a 
Sekrestaris 
Anggota 

TIM PENYUSUN 

1. Dirjen Bi.mas Islam dan Penyelenggaraan 
Haji 

2. Direktur Urusan Agama Islam 
3. Sekrestaris Ditjen Bimas Islam dan 

Penyelenggaraan Haji 

H. Imam Masykoer Alie. 
Drs. H. Rachmat. 
1. H. Syamsuddin, BA. 
2. Dra. Hj. Netti Susanti. 
3. Drs. H. Muntasir. 
4. H. Zainal Abdidn, SE. 
5. H. Duduh Abdullah. 
6. Dra. Hj. Nur Afwa Sofia. 
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