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Keuntungan Usahatani
Untuk melihat proses terakhir yaitu analisis keuntungan usahatani 

dan analisis agronomis dengan cara meng-klik- Analisis keuntungan 
(Lihat	penjelasan	gambar	di	bawah	ini):

Analisis Agronomis
Paket teknologi usahatani petani:
Hasil 4,9 ton/ha
Takaran pupuk yang digunakan N 138 kg/ha, P2O5 24 kg/ha, tanpa diberi 
pupuk K2O	dan	pupuk	organik,	jumlah	benih	16	kg.
Paket teknologi berdasarkan PuJS:
Hasil 8,0 ton/ha
Takaran pupuk yang digunakan N 130 kg/ha, P2O5 51 kg/ha, K2O 3 kg/ha, 
dan	diberi	pupuk	organik,	jumlah	benih	16	kg	(sama	dengan	cara	petani).
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PENDAHULUAN
Pemupukan Jagung Spesifik Lokasi (PuJS) merupakan suatu 

perangkat lunak (software)	 berbasis	 komputer	 yang	 dapat	 menyusun	
rekomendasi	pemupukan	 tanaman	 jagung	di	spesifik	 lokasi.	Pengelolaan	
pupuk	yang	optimal,	diharapkan	produksi	dan	keuntungan	usahatani	jagung	
akan meningkat. 

Alat ini mudah dioperasikan, hanya mengisi beberapa pertanyaan 
tentang	penggunaan	sarana	produksi.	Selanjutnya	akan	disajikan	takaran	
pupuk	 yang	 sesuai	 di	 wilayah	 tersebut	 dan	 analisis	 keuntungan	 yang	
membandingkan keuntungan dengan cara yang biasa dilakukan petani 
dengan paket rekomendasi melalui PuJS. 

Pembuatan perangkat lunak ini selaras dengan prinsip pengelolaan 
hara	 spesifik	 lokasi	 yang	 bertujuan	 untuk:	 	 a)	 Menggunakan	 hara	 yang	
tersedia	di	daerah	tersebut,	b)	Penggunaan	pupuk	N,	P,	K	dan	hara	lainnya	
untuk	meminimalkan	kendala	hara	dan	mencapai	hasil	tinggi,	c)	Keuntungan	
tinggi	untuk	jangka	pendek	dan	jangka	panjang,	d)	Menghindari	kelebihan	
penggunaan	hara	oleh	tanaman,	dan	e)	Mengurangi	pengurusan	kesuburan	
tanah.

Asumsi dan prakondisi dalam menggunakan PuJS versi 1.0, yaitu 
a)	 Tidak	 terjadi	 kekeringan	 selama	 periode	 tumbuh	 tanaman	 jagung,	
b)	 Kemasaman	 tanah	 dan	 kahat	 hara	 mikro	 telah	 diatasi	 sebelumnya,	
c)	 Menggunakan	 varietas	 jagung	 dengan	 potensi	 hasil	 tinggi,	 d)	 Tidak	
ada	 kehilangan	 hasil	 akibat	 serangan	 hama	 dan	 penyakit,	 dan	 e)	 Cara	
pemupukan diterapkan sesuai rekomendasi.

Persyaratan	untuk	dapat	mengoperasikan	program	ini,	yaitu:
•	 Windows	XP	atau	lebih	tinggi.
•	 MS Access 2003 atau lebih tinggi, tetapi lebih baik menggunakan 

MS Access 2003. Jika komputer anda belum tersedia program 
MS Access, terlebih dahulu meng-install MS Access 2003 
runtime	yang	sudah	tersedia	pada	CD	ini.	

•	 Acrobat reader 6 atau lebih tinggi (untuk mencetak data dan 
hasil olahan data berupa paket rekomendasi dalam bentuk 
file	PDF).	Jika	komputer	anda	belum	tersedia	program	Adobe	
Reader,	 dalam	 CD	 sudah	 disediakan	 untuk	 instal	 Adobe	
Reader.

1

Sumber pupuk yang ditampilkan dalam form ini berdasarkan dari 
pengaturan pada saat pemilihan/menetukan pupuk anorganik dan organik 
yang	digunakan	di	wilayah	setempat.
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•	 Kemudian klik tombol ”OK”, maka akan ditampilkan  seperti 
gambar	 	 di	 bawah	 ini.	 Kemudian	 klik	 kotak	 yang	 terdapat	
gambar (icon/Button)	yang	berbentuk	komputer	setup	seperti	
yang ditandai lingkaran merah. 

•	 Instal PuJS. Pilihan menu ini untuk instalasi sistem PuJS pada 
komputer anda, sistem ini secara default akan disimpan dalam 
C:\PuJS_Versi1-0, setelah di klik akan menampilkan informasi 
untuk	melanjutkan	 instalasi	pilih	OK dan untuk membatalkan 
pilih Exit Setup.

3

Jenis dan Waktu Pemupukan
Form	ini	menampilkan	isian	dan	yang	sudah	terisi	hasil	proses	form	

isian	sebelumnya	seperti	pada	pertanyaan	no.	1	dan	2,	gambar	di	bawah	
ini menampilkan hasil takaran pupuk rekomendasi hasil proses Jenis dan 
Waktu	Pemupukan,	 sedangkan	 lingkungan	 tumbuh	hasil	 dari	Penjelasan	
lingkungan	 tumbuh	 pada	 form	 Pemupukan	 Spesifik	 Lokasi,	 lanjutkan	
pengisian pertanyaan no. 3.
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Gambar	di	atas	menunjukkan	proses	instalasi	sudah	berhasil	dengan	
baik, pilih OK untuk keluar dari proses instalasi PuJS.

Untuk	menjalankan	program	Sistem	PuJS	klik	“START	MENU”	pada	
komputer	 Anda	 kemudian	 lihat	 pada	 “PROGRAM”	 	 “PuJS_Versi1-0”	
seperti gambar di atas.
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Setelah tombol Sistem PuJS di-klik maka akan menampilkan Menu/
Navigasi	untuk	memulai	sistem,	tampilan	gambar	di	bawah	ini:

7

Pertanyaan no. 2 disediakan berupa pilihan apa yang dilakukan 
petani	 pada	 sisa	 tanaman	 jagung	 setelah	 panen,	 setelah	memilih	 salah	
satu, maka akan dinampilkan Box pesan yang menanyakan sumber air. Box 
pesan ini terkait dengan pertanyaan no. 1 apabila diisi secara manual, lihat 
pada kotak isian no. 1 diisi nilai 5 t/ha secara manual sedangkan menurut 
perkiraan dengan lingkungan tumbuh seperti yang diisikan menghasilkan 8 
t/ha. Jadi kalau melalui prakiraan hasil pada pertanyaan no. 2 Box pesan 
tidak akan muncul.
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Profil Lokasi
Profil	lokasi	telah	menyediakan	pilihan	negara	dalam	bentuk	kotak	

pilihan (Box Option)	 anda	 tinggal	 klik	 tanda	 panah	 yang	 terdapat	 dalam	
kotak, maka akan dimunculkan negara-negara yang sudah ada dalam 
database	 sistem	 ini,	 selanjutnya	memilih	 seperti	 pada	 gambar	 di	 bawah	
ini:

Setelah	negara	dipilih	akan	muncul	Form	 isian	untuk	menentukan	
wilayah/lokasi	kerja,	misalnya	propinsi,	kotamadya,	atau	kabupaten	di	mana	
lokasi yang akan dilakukan pendataan. Dalam panduan ini sebagai contoh 
di	 lokasi	 Bogor,	maka	 kita	 ketik	 “Bogor”	 pada	Nama	 Lokasi,	 untuk	 Luas	
Lahan	menggunakan	satuan	hektar	(ha)	dengan	konversi	1	ha	dan	Berat	
Biji	 satuannya	 ton	 dengan	 konversi	 1.000	 kg,	 setelah	 anda	 yakin	 sudah	
terisi seluruhnya, klik tombol Tambah.

9

Bantuan informasi dapat diperoleh dengan meng-klik- tombol  ? 
dan klik Ok	untuk	menutupnya	(Lihat	gambar	di	bawah	ini).
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yang belum ada dalam database, namun pupuk ini banyak di pasar lokasi 
setempat	 dan	 petani	 juga	 menggunakan	 pupuk	 tersebut,	 maka	 dapat	
ditambahkan ke dalam database sistem tersebut dengan syarat pupuk 
tersebut	ada	spesifikasi	kandungan	N,	P,	dan	K	nya.

Gambar ini setelah kita melakukan pemilihan pupuk, tampak dalam 
gambar	sumber	pupuk	KCl	pada	harga	per	karung	tidak	sesuai,	hal	ini	perlu	
diperbaiki/disesuaikan dengan harga yang sebenarnya di lokasi anda, maka 
perlu dilakukan perbaikan.

11

Populasi Tanaman
Modul ini memberikan analisis mengenai kepadatan populasi 

tanaman	jagung	yang	dilakukan	petani	saat	ini,	termasuk	jarak	tanam	antar-
baris	dan	jarak	tanam	dalam	barisan,	serta	jumlah	benih	per	lubang.	PuJS	
1-0	 juga	memberikan	peluang	untuk	perbaikan	 jumlah	populasi	 tanaman	
sehingga mendapatkan populasi tanaman yang optimal, yaitu berkisar 
65.000 – 75.000 tanaman/ha.

•	 Untuk kembali ke semula, klik - OK
Klik	”Lanjut”	untuk	melanjutkan	ke	modul	berikutnya,	Takaran	Pupuk	

Spesifik	Lokasi.
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Catatan:
Pupuk anorganik dan organik yang ditampilkan di layar adalah yang 
digunakan di wilayah Bogor sebagai contoh dalam panduan ini. Apabila 
nama dan lokasinya banyak yang akan ditampilkan yang diaktifkan saja, 
jadi sesuai dengan nama Sistem ini yaitu Pemupukan Jagung Spesifik 
Lokasi.

13

Gambar	3.	Tampilan	takaran	pupuk	spesifik	lokasi.
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Teknik Budi Daya Petani
Pilih/Klik tombol Teknik Budi Daya Petani, maka akan ditampilkan berupa 
formulir isian yang harus diisi lengkap tidak boleh ada yang kosong, tampilan 
terlihat dalam Gambar 2.

Gambar 2.  Tampilan Tampilan Menu/Navigasi Teknik Budi Daya Petani.
Dalam formulir Teknik Budi Daya Petani terlihat pada baris Nama 

dan	lokasi	pada	kotak	garis	biru	sudah	tertulis	Bogor,	yang	berarti	bahwa	
data	yang	akan	diisikan	untuk	wilayah	Bogor.

•	 Selanjutnya	isikan	data	nama	petani	dan	lokasi	pertanaman	
(desa/dusun)	pada	kotak	isian	Nama	dan	Lokasi,	untuk	Luas	
lahan sudah terisi pada saat melakukan Pengaturan seperti 
halnya	wilayah.

•	 Kemudian isi pertanyaan no. 1 dan no. 2 berikut ini. Rata-rata 
produksi	jagung	selama	3-5	tahun	terakhir,	yaitu	Berat	(ton),	
jika	tahu	berapa	kadar	air	(%)	isikan	nilainya,	jika	tidak	dapat	
diabaikan tidak perlu diisi, karena sistem akan menghitung 
sendiri	dengan	asumsi	hasil	jagung	pada	kadar	air	15,5%	dan	
hasil	perhitungan	ditampilkan	pada	kotak	(Gambar	3).	

Menu Utama/Navigasi
Setelah	dilakukan	proses	Pengaturan,	dilanjutkan	dengan	mengisi	

data yang diperlukan, pengisian data harus urut, mulai dari Teknik Budi 
Daya	Petani,	Populasi	Tanaman,	Takaran	Pupuk	Spesifik	Lokasi,	Jenis	dan	
Waktu	Pemupukan,	dan	terakhir	Keuntungan	Usahatani	(Gambar	1).	

Gambar 1. Tampilan Menu/Navigasi. Teknik Budi Daya Petani, Populasi 
Tanaman,	Takaran	Pupuk	Spesifik	Lokasi,	Jenis	dan	Waktu	
Pemupukan, serta Keuntungan Usahatani. (dalam kotak 
merah).
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•	 Berapa takaran pupuk yang digunakan pada hasil tersebut?. Klik 
– Pupuk Anorganik dan Pupuk organik, yang menanyakan tentang 
waktu	dan	takaran	pupuk	yang	digunakan	(Gambar	4).

•	 Klik	 ”Lanjut”	 untuk	 melanjutkan	 ke	 modul	 berikutnya	 Populasi 
Tanaman.

Gambar	4.	Takaran	dan	waktu	pemupukan.
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Untuk melakukan perbaikan pilih  klik pada Sumber Pupuk yang 
akan diperbaiki kemudian klik tombol Perbaiki, maka akan tampil gambar 
berikut:

Selanjutnya	perbaiki	Harga	per	 karung	 sesuaikan	dengan	harga	
pasar sebenarnya di lokasi Anda, dalam contoh ini kita ubah dari 1.500 
menjadi	75.000,	kemudian	klik tombol Simpan. Tampilan hasil perubahan 
gambar	di	bawah	ini.

Pengaturan	 selanjutnya	 pada	 Pupuk	 Organik,	 proses	 pengaturan	
sama seperti pada Pupuk Anorganik. Tampilan Pengaturan Pupuk Organik 
lihat	gambar	di	bawah	ini.
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Tampilan	hasil	pemilihan	lokasi,	luas	lahan,	dan	berat	biji.

Menentukan Jenis Pupuk
Proses	 selanjutnya	 pengaturan/pemilihan	 jenis	 pupuk	 anorganik	

yang berada di lokasi terpilih, pengaturan ini dapat dilakukan dengan 
memilih menu Pupuk Anorganik atau klik tombol Lanjut >, maka akan 
tampil	 gambar	 di	 bawah	 ini.	 Sistem	 ini	 telah	 menyediakan	 pilihan	 jenis	
pupuk, kandungan haranya, berat  karung, serta harga per karung. Anda 
cukup memilihnya apabila pupuk tersebut sama seperti yang digunakan di 
lokasi Anda. Jika kandungan hara tidak sama, dapat dilakukan perbaikan 
(Edit)	setelah	jenis	pupuk	dipilih.	Apabila	di	lokasi	Anda	beredar	jenis	pupuk	
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Takaran Pupuk Spesifik Lokasi
Modul	 ini	 menampilkan	 keperluan	 tanaman	 jagung	 akan	 pupuk	

dasar N, P, dan K agar dicapai hasil maksimum dan informasi tentang 
tanggap pupuk terhadap kenaikan hasil. Tampilan ini merupakan form 
dimana terdapat kotak yang harus diisi.  Sebagai contoh pada butir 1 
yaitu berapa hasil yang dapat dicapai di suatu lokasi. Untuk membantu 
menentukan berapa hasil tinggi di suatu lokasi yang dapat dicapai petani, 
tekan pada kotak klik. Tombol akan menampilkan form isian seperti tampak 
pada	gambar	di	bawah	ini.	Hasil	yang	dicapai	kemungkinan	bisa	sama	dan	
bisa	pula	berbeda	seperti	ditunjukkan	pada	kotak	dengan	lingkaran	merah.
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Pengaturan
Sebelum memulai menggunakan sistem ini, lakukan pengaturan 

(setting)	dengan	cara	memilih	atau	klik	kata	“Pengaturan”	pada	menu	bar,	
lihat	gambar	di	bawah	ini:

Dalam Pengaturan ini terdapat tiga menu/folder untuk dilakukan 
pengaturan, yaitu Profil Lokasi, Pupuk Anorganik, dan Pupuk Organik, 
serta dilengkapi tombol/button untuk menambah, memperbaiki, dan 
menghapus data.
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Selanjutnya	 pertanyaan	 no.3	 tentang	 pemberian	 pupuk	 organik,	
pertanyaan ini hanya tinggal memilih Ya atau Tidak, apabila dipilih Tidak 
layar	tidak	ada	perubahan	lanjut	ke	pertanyaan	no.	4,	tapi	kalau	yang	dipilih	
Ya,	maka	akan	ditampilkan	pilihan	jenis	pupuk	organik	serta	berapa	banyak	
yang akan di gunakan dalam satuan karung.

Pertanyaan no. 4 menentukan efek sisa tanaman dari pertanaman 
sebelumnya, pilihan Ya atau Tidak, pilih Ya maka akan ditampilkan berupa 
form	tentang	Pengelolaan	Tanaman	Sebelumnya,	pilih	jenis	tanaman	pada	
tanam	 sebelumnya	 dan	 berapa	 hasilnya	 serta	 kadar	 airnya	 (jika	 tahu),	
kalau tidak tahu tidak perlu diisi sistem akan mengkonversikan pada kadar 
air	yang	 telah	ditetapkan	baik	untuk	 jagung,	padi,	atau	 tanaman	 lainnya,	
kemudian pipih salah satu  dari pilihan tentang sisa tanaman setelah panen, 
kemudian berapa takaran pupuk yang diberikan pada pertanaman tersebut, 
baik pupuk anorganik maupun pupuk organik, pertanyaan dalam form ini 
akan berpengaruh nantinya terhadap hasil Analisis Keuntungan dan Analisis 
Agonomis.
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Mengoperasikan Sistem PuJS
Untuk	 menjalankan	 program	 Sistem	 PuJS	 klik	 “START” pada 

komputer	Anda	kemudian	klik	 “PROGRAM”,	maka	akan	ditampilkan	grup	
progam	yang	telah	terinstal,	pilih	 	grup	PuJS_Versi1-0	kemudian	klik	dan	
pilih		“PuJS_Versi1-0”	lihat	gambar	di	bawah	ini.

Setelah meng-klik-PuJS_Versi1-0, akan tampil Menu Utama 
dengan	 4	 (empat)	 tombol	 pilihan	 (lihat	 gambar),	 yaitu	 1)	Sistem PuJS:	
untuk	 menjalankan	 sistem;	 2)	 Panduan:	 untuk	 melihat	 Panduan	 sistem	
PuJS	dalam	bentuk	file	.pdf,	agar	pengguna	membaca	Panduan	ini	terlebih	
dahulu	 sebelum	 memulai	 menjalankan	 Sistem,	 3)	 Kuisioner:	 untuk	
mencetak	Form	Isian	Kuisioner	yang	memudahkan	pengisian	pada	sistem	
dan	mempermudah	petugas	mendata	di	lapangan,	dan	4)	Keluar:	jika	ingin	
keluar dari program ini setelah selesai digunakan.
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Pertanyaan	 no.	 5	 ini	 tentang	 petak	 omisi	 pada	 jenis	 lahan	 yang	
sama	 di	 kabupaten,	 pertanyaan	 ini	 ada	 dua	 pilihan	 Ya	 dan	 Tidak,	 jika	
dipilih	yang	maka	isikan	secara	manual	pada	kotak	yang	terdapat	di	bawah	
pertanyaan ini untuk Tanggapan N, P, dan K. Apabila yang dipilih Tidak, 
akan ditampilkan berupa form isian tentang Prakiraan hasil berdasarkan 
tanggapan	pemupukan	N,	P,	 dan	K,	 jawab	 semua	pertanyaan	 kemudian	
Klik tombol Prakiraan, maka sistem akan menampilkan perkiraan tanggapan 
pupuk	N,	P	dan	K.	Klik	OK	untuk	kembali	ke	form	Takaran	Pupuk	Spesifik	
Lokasi.	Tabel	yang	terdapat	di	form	ini	terisi	nilai	hasil	proses	perhitungan	
yang	dilakukan	sistem	(dalam	lingkaran	merah).	
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•	 Selanjutnya	 akan	 tampil	 gambar	 seperti	 di	 atas,	 hal	 ini	
menyatakan	bahwa	Sistem	PuJS	akan	disimpan	Grup	Program	
yang	 bernama	 PuJS_Versi1-0.	 Untuk	 melanjutkan	 proses	
instalasi	klik		button	“Continue”.

Gambar	di	atas	menunjukkan	sedang	dalam	proses	instalasi
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Pada pertanyaan no. 3 disediakan tombol pemilihan Pupuk Tunggal 
dan	Pupuk	Majemuk,	tombol	ini	untuk	menetukan	sumber	pupuk	N,	P,	dan	
K sebagai pupuk dasar. 

Selanjutnya	Klik	tombol	Pupuk	Tunggal,	maka	akan	ditampilkan	form	
untuk	pemilihan	jenis	pupuk	tunggal	yang	termasuk	pada	golongan	pupuk	
anorganik, dalam form ini harus dipilih ketiganya untuk N, P, dan K, apabila 
salah satu tidak dipilih akan ditampilkan pesan kesalahan.  

Klik tombol OK, hasil penentuan pupuk dasar ditampilkan 
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Menginstal PuJS
CD-ROM	PuJS	ini	terdapat	file	Sistem	PuJS	Versi	1.0,	MS	Access	

2003 runtime, dan Acrobat Adobe Reader 8. 

Cara Instal
Cara	Instalasinya	sebagai	berikut	:
•	 Masukkan	CD-ROM	ke	dalam	drive,	CD	secara	otomatis	akan	

menampilkan menu dalam layar, anda tinggal memilih/klik apa 
yang akan diinstalkan ke dalam komputer.

•	 Maka akan tampil pilihan Instal PuJS, Setup Runtime Access 
2003, Setup Adobe Reader, dan Keluar.
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Bantuan informasi dapat diperoleh dengan meng-klik- tombol  ? 
dan klik Ok	untuk	menutupnya	(Lihat	gambar	di	bawah	ini).
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Analisis Keuntungan
Cara petani: 
Pendapatan yang diperoleh Rp12.250.000, biaya Rp.3.430.000, dan 
keuntungan Rp.8.820.000
Rekomendasi PuJS: 
Pendapatan yang diperoleh Rp.20.000.000, biaya Rp.2.392.500, dan 
keuntungan Rp.17.607.500
Perbedaan keuntungan yang diperoleh Rp. 8.787.500 lebih tinggi daripada 
cara petani.
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