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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kecamatan Danau Panggang adalah salah satu Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana lahan kecamatan ini sebagian besar 

adalah lahan basah berupa rawa yang di manfaatkan penduduk sekitar untuk 

mencari ikan.  Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai 

Utara produksi perikanan di Kecamatan Danau Panggang pada tahun 2019 yaitu 

sekitar 3,259,45 ton (BPS Kabupaten Hulu Sungai utara, 2020).  Sebagian besar 

hasil dari perikanan di Kecamatan Danau Panggang diolah menjadi ikan asin 

kering khususnya di Desa Danau Panggang, Pararain, Sungai Panangah dan 

Sungai Namang, namun dalam  kegiatan pengolahan ikan asin limbah cair yang 

dihasilkan tidak dimanfaatkan dan hanya dibuang begitu saja ke sungai dan 

lingkungan sekitar sehingga mengakibatkan pencemaran udara dan air yaitu bau 

busuk yang menyengat. 

Limbah perikanan adalah buangan yang kehadirannya tidak dikehendaki 

lingkungan, karena tidak memiliki nilai ekonomis dan ketika mencapai jumlah 

atau konsentrasi tertentu dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan 

(Sampurna, Djarwatiningsih and Guniarti, 2020).   Piri (2017) mengatakan limbah 

yang dihasilkan dari kegiatan perikanan masih cukup tinggi yaitu sekitar 20-30%.  

Menurut Zahroh, Kusrinah and Setyawati (2018), limbah ikan di Indonesia belum 

dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya pengetahuan masyarakat pada 

umumnya tentang pemanfaatan limbah ikan dan belum adanya penerapan 

teknologi dalam pengelolaan limbah ikan menjadi kendala dalam pemanfatan 

limbah ikan.  Padahal kandungan limbah ikan mengandung beberapa unsur hara 

yang baik untuk memperbaiki tanah dan menyuburkan tanaman. 

 Hasil analisis karakteristik awal limbah cair pengolahan ikan mengandung 

unsur hara C-organik 0,14%, N-organik 0,014%, P 0,0031% dan K-total 0,0065% 

(Piri, 2017), dengan adanya kandungan unsur hara tersebut maka limbah ikan 

dapat digunakan untuk bahan pembuatan pupuk organik untuk meningkatkan 

unsur hara di lahan rawa lebak.  Berdasarkan hasil penelitian Kirnadi and Zuraida 

(2020), menyatakan bahwa kandungan unsur hara di tanah rawa lebak yaitu 

memiliki N-total  kisaran 0,16% sampai 0,22%, K kisaran 6,02 cmol sampai 7,02 

cmol  dan unsur hara K berkisaran antara 0,45ppm sampai 1,26 ppm, dengan 

kategori kandungan tanah rawa lebak yaitu sangat rendah hingga sedang,  

rendahnya kandungan unsur hara di lahan rawa lebak akan berakibat rendahnya 

produksi tanaman. Diharapkan pemberian pupuk organic cair limbah ikan 

diharapkan mampu menambah kesuburan tanah rawa lebak. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Hulu Sungai Utara 

produktivitas tanaman jagung di Kecamatan Danau Panggang pada tahun 2019 

sebesar 1,00 t.ha
-1

 dengan luas tanam 1 ha dan luas panen 1 ha, selanjutnya pada 

tahun 2020 produktivitas tanaman jagung naik menjadi 9,20 t.ha
-1

 dengan luas 
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tanam 2 ha dan luas panen 2 ha (BPS Kabupaten Hulu Sungai utara, 2020).  Dapat 

dilihat dari tingkat produktivitas  tanaman jagung per hektar di Kecamatan Danau 

Panggang masih terbilang  rendah yaitu 1 t.ha
-1 

di tahun 2019 dan mengalami 

kenaikan di tahun 2020 yaitu 4,6 t.ha
-1

, sedangkan menurut Budiono petani di 

Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, 

Kalimantan Selatan mengungkapkan biasanya hasil panen jagung  6-7 ton per 

hektar (Setiyo, 2018). Hal ini menunjukan bahwa produktivitas dari lahan rawa 

lebak di Kecamatan Danau Panggang  masih terbilang rendah.  Menurut Batubara, 

(2018), Jagung manis memerlukan unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium yang 

cukup tinggi dibanding unsur hara lainnya.   

Hasil penelitian Khairiya et al., (2017) pertumbuhan dan hasil tiga varietas 

jagung manis (Varietas F1 Janisa, Varietas Bonanza F1 dan Varietas Super Sweet 

Corn) dengan berbagai hasil dosis pupuk hayati pada lahan rawa lebak didapatkan 

varietas terbaik  terhadap tinggi tanaman, diameter batang, umur berbunga, umur 

panen dan panjang tongkol berkelobot, panjang tongkol tanpa kelobot, bobot 

tongkol berkelobot serta tanpa kelobot pada perlakuan Varietas Bonanza F1.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilaksanakan penelitian tentang 

Keragaan Dua Varietas Tanaman Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt.) 

Dengan Pemberian POC Limbah Cair Industri Ikan Asin Di Lahan Rawa 

Lebak. 

1.2 Tujuan khusus penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh interaksi dua varietas dengan POC limbah cair 

industri ikan asin terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis di 

lahan rawa lebak. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh  dua varietas jagung manis dan POC limbah cair 

industri ikan asin terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis di 

lahan rawa lebak. 

3. Untuk mengetahui interaksi terbaik dua varietas jagung manis dan POC 

limbah cair industri ikan asin terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

jagung manis di lahan rawa lebak. 

4. Untuk mengetahui perlakuan terbaik POC limbah cair industri ikan asin 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis di lahan rawa lebak. 

1.3 Manfaat penelitian 

1. Meningkatkan manfaat  limbah industri pengolahan ikan asin. 

2. Mengurangi pencemaran lingkungan. 

3. Memperbaiki sifat kimia rawa lebak. 

4. Meningkatkan produktivitas tanaman jagung manis di rawa lebak. 

1.4 Keutamaan Penelitian 

 Pemanfaatan  limbah industri pengolahan ikan asin menjadi lebih bermanfaat 

dan bernilai ekonomis serta mengurangi pencemaran lingkungan. 

1.5 Temuan yang Ditargetkan 
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 Penelitian ini ditargetkan menemukan sebuah inovasi baru tentang 

pemanfaatan limbah cair dari industri pengolahan ikan asin menjadi pupuk organik 

cair yang bermanfaat bagi perbaikan tanah rawa lebak. 

1.6 Kontribusi Penelitian 

 Bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pertanian yang 

diharapkan dapat menjadi sebuah motivasi dalam pengkajian sebuah penelitian 

pada hal-hal yang tidak bernilai menjadi bernilai dan dapat berkontribusi 

meningkatkan pertanian. 

1.7 Luaran Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan luaran berupa laporan 

kemajuan, laporan akhir dan artikel ilmiah tentang keragaan dua varietas tanaman 

jagung manis  dengan pemberian POC limbah cair industri ikan asin di lahan rawa 

lebak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tanaman Jagung Manis 

Tanaman jagung manis merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-

bijian dari keluarga rumput-rumputan.  Jagung sekarang menjadi komuditas 

penting kedua setelah padi, pengembangan dan penelitian terhadap jagung manis 

terus dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta karena permintaan jagung 

yang meningkat maka permintaan jagung manis pun mengalami peningkatan yang 

pesat (Sholikha  et al., 2019). 

Jagung manis bisa dibudidayakan mulai dari dataran rendah hingga 

pengunungan dengan ketinggian 1.800 meter dpl.  Bahkan, dibelahan dunia lain 

bisa tumbuh pada 3.000 meter dpl.  Suhu optimum untuk pertumbuhan jagung 

manis adalah 21-27
o
 C, pada masa perkecambahan benih 23-27

o
C.  Secara teori, 

budidaya jagung manis bisa tumbuh diatas tanah dengan tingkat kemasaman 5-8 

pH (Sholikha  et al., 2019). 

     Hasil penelitian Khairiya et al., (2017), pertumbuhan dan hasil tiga 

varietas jagung manis (Varietas F1 Janisa, Varietas Bonanza F1 dan Varietas Super 

Sweet Corn) dengan berbagai hasil dosis pupuk hayati pada lahan rawa lebak 

didapatkan varietas terbaik  terhadap tinggi tanaman, diameter batang, umur 

berbunga, umur panen dan panjang tongkol berkelobot, panjang tongkol tanpa 

kelobot, bobot tongkol berkelobot serta tanpa kelobot pada perlakuan Varietas 

Bonanza F1.    

Hasil analisis varians menunjukkan bahwa delapan genotipe jagung manis 

yang diuji memiliki keragaman yang nyata pada tinggi tanaman, jumlah daun, 

jumlah biji/baris, dan hasil/petak, hal ini berarti bahwa secara umum genotipe 

yang diuji memiliki penampilan yang serupa untuk sebagian besar sifatnya. 

Adanya keragaman yang ditunjukkan oleh variabel-variabel tersebut maka dapat 

dilakukan pemilihan genotipe jagung manis yang potensial untuk dibudidayakan 

pada lahan rawa lebak (Hutasoit, Setyowati dan Chozin, 2020). 

Pada hasil penelitian Hutasoit, Setyowati dan Chozin (2020), hasil delapan 

genotipe jagung manis tumbuh baik pada lahan rawa lebak yang dibudidayakan 

secara organik. Pertumbuhan yang paling baik adalah genotipe Caps 17 B x Caps 

22 dan Caps 3 x Caps 22, sedangkan untuk hasil tertinggi adalah varietas 

Bonanza. 

2.2 POC Limbah Cair Industri Ikan Asin 

Menurut Piri (2017), limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu 

proses produksi baik industri maupun domestik yang tidak memiliki nilai 

ekonomis. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan perikanan masih cukup tinggi, 

yaitu sekitar 20–30% , produksi ikan yang telah mencapai 6,5 juta ton pertahun, 

hal ini berarti sekitar 2 juta ton terbuang sebagai limbah. Limbah cair industri 

perikanan mengandung banyak protein dan lemak sehingga menghasilkan nilai 
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nitrat dan amonia yang cukup tinggi, yang berarti limbah ikan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan baku pupuk organik. 

 Berdasarkan hasil penelitian Tehubijuluw, Sutapa, and Patty (2014), 

bahwa kandungan unsur hara yang terdapat pada limbah kompos ikan adalah Ca = 

9,58%, Mg = 2,97%, P = 7,40% dan Sulfur = 6,81%.  Menurut Al Viandari et al., 

(2019), penambahan Poc limbah ikan mampu menaikkan nilai P-tersedia tanah 

diduga adanya bahan  organik yang terkandung pada Poc limbah ikan.  Pada hasil 

penelitian Suparto (2016), yaitu pemanfaatan limbah kolam ikan berupa air kolam 

sebegai sumber hara N ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung manis dilahan gambut.  

Menurut hasil penelitian Sampurna, Djarwatiningsih and Guniarti (2020), 

pemberian POC limbah ikan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman tomat, dengan konsentrasi 4% (40 ml dalam 1000 ml) mampu 

menghasilkan berat buah tomat terbaik. Pupuk organik cair limbah ikan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat yang disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu mikroorganisme dan mekanisme serapan unsur hara.   

2.3 Lahan Rawa lebak  

Lahan rawa lebak merupakan lahan berkarakter khas dengan terdapatya 

genangan air pada periode yang cukup lama.  Air yang menggenang di wilayah 

dengan topografi yang lebih rendah tersebut berasal bukan dari pengaruh pasng 

surut (non-tidal) tetapi berasal dari pengaruh curah hujan (Mahbub dan Mariana, 

2019). 

 Hasil penelitian Mahbub dan Mariana (2019), menyatakan bahwa status 

kesuburan tanah yang rendah sampai sedang pada lahan rawa lebak di Kecamatan 

Labuan Amas Utara, pemberian bahan amelioran (bahan pembenah tanah) dan 

pupuk adalah faktor penting untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan 

kesuburan dan p roduktivitas lahan.  Pemberian pupuk yang berimbang 

disesuaikan dengan ketersedian hara tanah dan varietas yang ditanam untuk 

mendapatkan hasil yang optimal, mengingat rendahnya P-total dan K-total tanah, 

dengan pemberian pupuk organik lebih baik karena mengandung hara makro dan 

mikro.  

Salah satu komoditi yang dapat dikembangkan pada lahan lebak terutama 

lebak dangkal adalah jagung. Jagung mempunyai umur berkisar 95-115 hari. Hal 

ini sangat cocok dikembangkan pada lahan lebak, karena lebak dangkal yang pada 

musim tertentu tidak berair sampai 4 bulan dan unsur hara sangat menunjang 

sedangkan pH yang rendah dapat ditingkatkan di pemberian amelioran. 

Berdasarkan hasil penelitian Rosmiah dan Saputri (2018), telah diuji secara 

statistik menunjukkan, bahwa secara umum perlakuan uji beberapa varietas 

tanaman jagung manis di lahan lebak memberikan pengaruh yang tidak nyata 

terhadap pertumbuhan dan produksi beberapa varietas tanaman jagung manis, 

hanya pada peubah panjang tongkol berpengaruh sangat nyata. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Danau Panggang Kecamatan Danau 

Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, mulai  Bulan Maret sampai Bulan Juni 

tahun 2021.   Penelitian menggunakan metode gabungan dalam pelaksanaannya 

yaitu dari lapangan dan laboratorium untuk mendapatkan data primer, secara 

online untuk mendapatkan data-data sekunder dan digital untuk menganalisis data 

primer yang didapatkan.  Penelitian ini termasuk dalam riset empirik yang 

dilaksanakan di lapangan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Faktorial 2 faktor. 

3.1 Tahapan Penelitian   

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahap kegiatan mulai dari 

persiapan pembuatan proposal, melaksanakan penelitian,  menganalisis data, dan 

menyimpulkan hasil penelitian.  

3.1.1 Pembuatan Proposal 

 Proposal dibuat dengan melihat permasalahan yang ada di lapangan dan 

ditamabahkan dengan hasil penelitian terdahulu yang mana luaran dan indikator 

terukurnya yaitu proposal yang selesai dan di acc oleh dosen pembimbing dan 

siap untuk diikut sertakan dalam program kreativitas mahasiswa.   

3.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Kegiatan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan mulai 

dari pengolahan lahan, pembuatan POC, penanaman, pemeliharaan, pemberian 

pupuk, pemberian perlakuan, pengamatan hingga panen dengan luaran yaitu 

terlaksananya kegiatan penelitian tepat waktu yang sesuai jadwal yang sudah di 

tentukan dan indikator terukurnya data hasil penelitian.  

3.1.3 Menganalisis Data dan Menyimpulkan hasil penelitian 

 Dalam menganalisis data  dilakukan terhdap data yang didapat dari hasil 

pengamatan pada penelitian dengan melakukan uji F. Hasil uji F dalam bentuk 

tabel Anova sebagai luaran dengan nilai KK kurang dari 20% sebagai indikator. 

3.1.4 Pembuatan Laporan Akhir dan Artikel ilmiah 

 Setelah hasil penelitian disimpulkan maka dilakukan pembuatan laporan 

akhir sebagai hasil dari penelitian dan diteruskan dengan pembuatan artikel ilmiah 

dengan luaran dan indiakator terukurnya yaitu laporan akhir yang disetujui 

pembimbing dan artikel ilmiah yang siap dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah 

terakreditasi. 

3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah benih jagung manis 

Varietas Pertiwi F1 dan Bonanza F1, tanah yang digunakan dalam percobaan ini 

adalah lahan rawa lebak, pupuk kandang kotoran itik (pupuk dasar), pupuk 

organik cair limbah cair industri ikan asin (pupuk perlakuan), air dan pestisida. 
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Sedangkan alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah cangkul, parang, 

handsprayer, gembor, alat pengukur, alat tulis dan kamera. 

3.2.2 Pengolahan Lahan    

Pengolahan lahan diawali dengan membersihan lahan dari rerumputan, 

baru dilakukan pencangkulan untuk menggemborkan tanah dengan kedalaman 20-

30 cm, petak penelitian dibuat dengan ukuran 1,15 x 2,5 m dengan jarak antar 

petak 50 cm dan jarak antar ulangan 60 cm. 

3.2.3 Pemupukan  

Pupuk diberikan bersamaan dengan waktu pengolahan tanah, pupuk yang 

diberikan adalah pupuk kandang kotoran ayam dengan dosis 10 t.ha-1 .  

 3.2.4 Penanaman  

Penanaman dilakukan dengan menggunakan alat tugal yang ujungnya 

berdiameter 3 cm dengan kedalaman 3-5 cm, dan tiap lubang berisi 2 benih 

tanaman jagung. Jumlah tanaman pada jarak tanam 25x70 cm adalah 16 

tanaman/petak.  

3.2.5. Pemberian perlakuan 

Perlakuan diberikan setelah tanaman jagung berumur 1 minggu setelah 

tanam (MST), pupuk yang diberikan adalah pupuk organik cair limbah  industri 

ikan asin dengan dosis sesuai perlakuan. POC selanjutnya pada umur 3, 5, 7, dan 

9 MST.  Pemberian perlakuan POC dilakukan padan waktu pagi hari sekitar jam 

07:00 sampai jam 08:00 WIB. Pemberian POC langsung pada daun tanaman.   

3.2.6 Pemeliharaan  

Pemeliharaan meliputi kegiatan penyiraman yang dilakukan setiap pagi 

dan sore hari,  penyulaman dilakukan paling lambat pada usia tanaman jagung 10 

HST,  penjarangan dilakukan pada usia tanaman jagung 2 MST,  penyiangan 

dilakukan pada 3 MST dan pengendalian hama penyakit yang dilakukan 

mengunaan pestisida.  

3.2.7 Panen  

Ciri tanaman jagung siap dipanen adalah kelobot sudah menua, bila   

kelobot dibuka maka biji terlihat mengkilap dan keras dan serta kadar air biji 

35%. Jagung dipanen dengan cara mematahkan tangkai tongkol jagung dan 

dilakukan pada saat cuaca cerah. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian menggunakan Rancangan acak kelompok (RAK) factorial 2 

faktor, dimana pengelompokan dilakukan berdasarkan topografi lahan sedangkan 

2 faktor sebagai perlakuan adalah (1) POC limbah cair industri ikan asin (P) 

terdiri dari 4 taraf yaitu, p1 = 40 ml/l, p2 = 60 ml/l, p3 = 80 ml/l, dan p4 = 100 ml/l, 

(2) varietas (V) yang terdiri v1 = Varietas Bonanza dan v2 = Pertiwi.  Kombinasi 

perlakuan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kombinasi perlakuan POC limbah ikan dan varietas  

POC limbah ikan (P) 
Varietas (V) 

v1 (Varietas Bonanza)  v2  (Pertiwi) 

p1 (40 ml/l) p1v1 p1v2 

p2 (60 ml/l) p2v1 p2v2 

p3 (80 ml/l) p3v1 p3v2 

p4 (100 ml/l) p4v1 p4v2 

 

Dengan demikian untuk keseluruhan percobaan sebanyak 8 kombinasi perlakuan 

dan diulang sebanyak 3 kali, sehingga didapatkan 24 satuan percobaan, setiap 

satuan percobaan terdiri dari 16 tanaman dimana 4 tanaman sampel 12 tanaman 

pelindung, yang akan dikumpulkan datanya melalui pengamatan dilapangan. 

 Pengambilan data dilakukan terhadap peubah tinggi tanaman, jumlah 

daun, diameter batang, panjang tongkol berkelobot, berat tongkol berkelobot, 

Panjang tongkol tanpa kelobot, berat tongkol tanpa kelobot, diameter tongkol 

tanpa kelobot. 

3.4 Analisis Data 

 Apabila data sudah terkumpul maka akan dilakukan uji homogenitas 

Bartlett, kemudian jika data homogen untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh suatu perlakuan terhadap peubah yang diamati maka akan dilakukan 

analisis ragam dengan uji F (Anova) pada taraf 5% dan 1%.  Jika uji F 

menunjukan pengaruh nyata atau sangat nyata maka akan dilanjutkan dengan uji 

jarak berganda Duncan (DMRT) pada tarap nyata 5%, untuk mendapatkan 

perlakuan terbaik. 

3.5 Cara Penafsiran dan Penyimpulan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil uji F (anova) dapat diketahui pengaruh perlakuan 

terhadap setiap peubah yang diamati, dan dari uji DMRT dapat ditarik kesimpulan 

perlakuan terbaiknya. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan tujuan penelitian. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1 Rekapitulasi  Anggaran Biaya 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran Biaya PKM-RE 
 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan Penunjang 
 
 
 
 

3.970.000 
 

2 Bahan Habis Pakai 
 

2.790.000 

3 Perjalanan 
 

  1.990.000 

4 Lain-lain 

 

  - 

 Jumlah   8.750.000 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-RE  

No Tahapan Kegiatan 

 

Bulan 
 

Person Penanggung-Jawa 

 1 2 3 4 

1 Pembuatan Proposal     Ketua 

2 Pelaksanaan Kegiatan      

 a. Persiapan Bahan 
dan Alat  

    
Anggota 2  

 b. Pembuatan POC     Ketua  

 c. Pengolahan Lahan     Ketua dan Anggota 2 

 d. Pemberian pupuk 

dasar 

    
Anggota 2 

 e. Penanaman     Ketua,Anggota 1 dan 2 

 f. Pemeliharaan     Anggota 1 

 g. Pemberian 
Perlakuan Poc 

    
Ketua  

 h. Pengamatan     Ketua  

 i. Pemanenan      Ketua dan Anggota 2 

3 Menganalisis Data 

dan Menyimpulkan 
Hasil Penelitian 

    

Ketua dan Anggota 1 

4 Pembuatan Laporan 

Akhir  

    
Ketua  

5 Pembuatan Artikel 
Ilmiah 

    
Ketua  
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping 

Biodata Ketua
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Biodata Anggota 1 
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Biodata Dosen Pembimbing 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Nurul Istiqomah, SP,.MP   

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Program Studi Agroteknologi 

4 NIP/NIDN 198112172005012001/0017128101 

5 Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 17 Desember 1981 

6 Alamat E-mail qoqom_81@yahoo.co.id 

7 Nomor Telepon/HP 0852 4820 0287 

B. Riwayat Pendidikan 

Gelar Akademik Sarjana S-2/Magister S3/Doktor 

Nama Institusi ULM Banjarmasin ULM Banjarmasin - 

Jurusan/Prodi Agronomi Agronomi - 

Tahun 

Masuk/Lulus 
1999-2004 2006-2008 

- 

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT 

C.1 Pendidikan/Pengajaran 

No Nama Mata Kuliah Wajib/Pilihan SKS 

1 Tek. Budidaya Tanaman Semusim Wajib 3 

2 Nutrisi Tanaman Wajib 3 

3 Perbanyakan Tanaman Wajib 3 

4 Ekologi Tanaman Wajib 3 

C.2. Penelitian 

No Judul Penelitian Penyandang Dana Tahun 

1 Aplikasi Pupuk Organik Cair 

Terhadap Pertumbuhan dan Hasil  

Tanaman Jagung Manais 

Mandiri 2016 

2 Kandungan Unsur Hara Kompos 

Eceng Gondok yang Dikomposkan 

dengan Berbagai Macam PGPR 

Mandiri 2018 

3 Penggunaan Bokashi Kayambang 

pada Budidaya Ubi Alabio dengan 

Pengolahan Lahan  

LPPM STIPER 

Amuntai 

2019 

4 Pengaruh Pemberian Berbagai Dosis 

Pupuk Kandang Kotoran Itik 

terhadap Pertumbuhan dan Hasil Dua 

Varietas Tanaman Mentimun 

(Cucumis sativus L.) pada Lahan 

Rawa Lebak. 

LPPM STIPER 

Amuntai 

2020 

mailto:qoqom_81@yahoo.co.id
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C.3 Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat 
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 Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

Jenis Pengeluaran Volume 
Harga Satuan 

(Rp) 
Nilai (Rp) 

1. Kebutuhan Kegiatan 

Virtual dan Perlengkapan 
   

a. Sewa kouta internet 6 kali 150.000 900.000 

b. Perlengkapan audio-visual 

sederhana 

3 paket 200.000 600.000 

c. Flashdisk 3 buah 165.000 495.000 

d. Cangkul  3 buah 105.000 315 .000 

e. Pisau sangkur golok 3 buah 125.000 375.000 

f. Tugal jagung 1 buah 290.000 290.000 

g. Hand Sprayer 1 buah 55.000 55.000 

h. Sprayer elektrik 1 buah 500.000 500.000 

i. Meteran rol gulung 1 buah 110.000 110.000 

j. Gembor 3 buah 50.000 150.000 

k. Gunting 1 buah 10.000 10.000 

l. Ember 3 buah 15.000 45.000 

m. Palu 1 buah 50.000 50.000 

n. Paku kayu 1kg 35.000 35.000 

o. Kayu ukuran 3 meter 5 batang 15.000 75.000 

p. Gergaji kayu  1 buah 110.000 110.000 

q. Neraca/timbangan 10kg 1 buah 170.000 170.000 

SUB TOTAL (Rp) 3.970.000 

 

2. Bahan Habis Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 

a. Benih Jagung 2 kemasan 100.000 200.000 

b. Sewa lahan 4 bulan 200.000 800.000 

c. Analisis Tanah  1 paket 500.000 500.000 

d. Analisis 

Kandungan poc  

1 paket  500.000 500.000 

e. Pestisida  1 bungkus 150.000 150.000 

f. Plang penelitian 1 buah 90.000 90.000 

g. ATK 3 paket 50.000 150.000 

h. Bahan protokol 

kesehatan 

3 paket 100.000 300.000 

i. Materai 10 buah 10.000 100.000 

SUB TOTAL (Rp) 2.790.000 

 

3. Perjalanan Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 
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a. Transportasi 

pembelian bahan  

    6 Kali 

 

50.000 300.000 

b. Analisis poc dan 

tanah ke Banjarbaru 

1 (orang) 250.000 250.000 

c. Transportasi selama 

penelitian 

16 minggu 

(3 Orang) 

30.000 1.440.000 

SUB TOTAL (Rp) 1.990.000,- 

4. Lain-lain Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) 

- - - - 

SUB TOTAL (Rp) - 

TOTAL (Rp) 8.750.000,- 

 

(Delapan  Juta Tujuh Ratus Lima puluh  lima ribu) 
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Lampiran 3. Susunan Organisai Tim Penyusun dan Pembagian Tugas 

No

. 

Nama / 

NPM 

Program 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(jam/minggu) 

Uraian 

Tugas 

1. Sarifudin/ 

2017.01.000

7 

Agroteknologi Pertanian 10 Jam/ 

Minggu 

Membuat 

Proposal, 

membuat 

POC, 

menganalisi

s 

kandungan 

Poc dan 

tanah, 

pengolahan 

lahan, 

penanaman, 

pemberian 
perlakuan, 

pengamatan

, 

pemanenena

, 

mengaanalis

is data hasil 

penelitian,m

embuat 

laporan 

akhir dan 

artikel 

ilmiah . 

2. Jamilah/ 

2018.01.000

8 

Agroteknologi Pertanian 10 Jam/ 

Minggu 

Penanaman,

Pemeliharaa

n tanaman 

dan 

menganalisi

s data hasil 

penelitian  

3. Ahmad 

Junaidi/ 

2019.01.000

2 

Agroteknologi Pertanian 10 Jam/ 

Minggu 

Mempersiap

kan bahan 

dan alat, 

pengolahan 

lahan, 

pemberian 

pupuk 

dasar,  

penanaman,

pemanenan,  
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

 
 

 


