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ABSTRAK 
 
Budidaya Tanaman Nilam di Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang 

Kabupaten Pasaman Barat. Padang: FIS UNP. 
Oleh: Eva Satria, 2007 – 89111. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, informasi dan gambaran 
mengenai cara budidaya serta hasil yang diperoleh petani dalam membudidayakan  
tanaman nilam di Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten 
Pasaman Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk yang bermata pencaharian 
sebagai petani  nilam yang ada di Jorong Situak kecamatan Lembah Melintang 
kabupaten Pasaman Barat yaitu sebanyak 608 KK. Sampel penelitian ini diambil 
dengan teknik proportional random sampling dengan proporsi 10% dari populasi 
sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 61 KK. 

 Penelitian ini menemukan: (1) Penyulaman dilakukan pada umur < 1 
bulan, musim hujan dan siang serta sore hari. Pemupukan menggunakan urea, SP-
36, saat umur 2 bulan setelah tanam dengan cara menaburkan pupuk di sekeliling 
batang dan dibiarkan  terbuka serta dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Penyiangan 
dilakukan pada umur 1 bulan dan sebelum pemupukan. Pemangkasan dan 
pembumbunan tidak pernah dilakukan. Hama yang sering menyerang adalah ulat 
gulung, diberantas menggunakan racun hama dengan cara disemprot, (2) Panen 
umumnya pada umur 6 bulan dengan memotong daun tiga ke atas. Panen kedua 
dilakukan pada umur 9 – 10 bulan, sehingga dalam 1 tahun dilakukan 2 kali 
panen, (3) Penyulingan tanaman nilam dengan alat sewaan dengan upah Rp 
10.000 – Rp 20.000/, upah pekerja Rp 50.000/penyulingan. Lama proses 
penyulingan umumnya 5 – 6 jam, menggunakan air dan uap dan alat yang 
digunakan adalah drum biasa. Hasil rata-rata dalam 1 kali penyulingan adalah < 1 
kg, (4) Hasil minyak nilam dalam 1 kali panen rata-rata 10 kg, dijual dengan 
menaksir per kg minyak nilam, dibeli oleh toke/tengkulak dengan harga rata-rata 
Rp 300.000 - Rp 400.000/kg, (5) Biaya produksi tanaman nilam dalam 1 kali 
panen adalah Rp 14.400.000 yang terdiri dari biaya bibit, penanaman, 
pemeliharaan, panen dan pasca panen dan (6) Rata-rata pendapatan petani nilam 
di Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang dalam 1 kali panen adalah Rp 
18.900.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


