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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi tanaman lokal daerah salinitas 
tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk  memenuhi kebutuhan gizi masyarakat madura khususnya 
didaerah pesisir pantai.Penelitian dilakukan di daerah pesisir Kabupaten Sumenep dan Kabupaten 
Bangkalan. Metode yang digunakan adalah survei dan wawancara terhadap masyarakat yang 
tinggal didaerah pesisir untuk memperoleh gambaran jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sayuran serta studi pustaka. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel tanaman 
tersebut dan dianalisa kandungan gizinya meliputi protein, lemak, kadar air, vitamin C dan kadar 
abu. Analisa kandungan gizi dilakukan di laboratorium Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas 
Pertanian UTM. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua tanaman yang potensial yaitu Suaeda 

maritima dan Sesuvium portulacastrum.Tanaman yang potensial dikonsumsi sebagai sayuran 
adalah Suaeda maritima daun hijau, Sesuvium portulacastrum dan Pluchea indica.Dalam 
pemanfaatannya masyarakat daerah sekitar telah memanfaatkan Suaeda maritima dan Pluchea 

indica sebagai sayuran sedangkan pemanfaatan Sesuvium portulacastrum sebagai sayuran dan 
pakan ternak belum pernah dilakukan masyarakat setempat.Tanaman tersebut diatas selain 
memiliki nilai gizi juga dapat dimanfaatkan juga sebagai tanaman obat, sumber karbon, mencegah 
erosi dan rehabilitasi lahan pesisir yang terkontaminasi logam berat. 

Kata kunci : Suaeda maritima,  Sesuvium portulacastrum,gizi, masyarakat pesisir  

 

A. PENDAHULUAN 

Wilayah pesisir  menyimpan potensi perekonomian dengan kekayaan yang dimilikinya 
yaitu hasil laut yang melimpah dan keanekaragaman hayati lainnya untuk pariwisata dan industri. 
Madura adalah salah satu pulau di Indonesia dengan wilayah pesisir yang cukup luas dimana 
sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil laut untuk perekonomiannya (Widodo, 
2011).Kekayaan alam daerah pesisir tidak diiringi dengan kesejahteraan kehidupan 
masyarakatnya yang justru menempati strata ekonomi yang rendah dibandingkan dengan 
masyarakat darat lainnya termasuk dalam pemenuhan gizi. 

Gizi berperan penting dalam mencapai pertumbuhan yang optimal termasuk 
perkembangan otak dan kecerdasan seseorang sehingga pada akhirnya turut mempengaruhi 
kualitas sumber daya manusia (Aulia, et al., 2015). Salah satu faktor yang menentukan kualitas 
gizi adalah pola konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan pangan yaitu jenis 
dan jumlah pangan yang dikonsumsi (Retnaningsih,et al., 2011). Masyarakat daerah pesisir 
menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan sumber daya laut sehingga makanan yang 
dikonsumsi sebagian besar berupa protein hewani selain beras sebagai makanan pokok. Hasil 
penelitian Lutviana (2010) di daerah Bojomulyo Pati , menunjukkan bahwa status gizi buruk pada 
balita keluarga nelayan  8 % lebih besar  dibandingkan pada keluarga tani. 

Kondisi geografis menjadi salah satu kendala pemenuhan pangan yang bervariasi. Lahan 
daerah pesisir pada umumnya adalah lahan marjinal dengan produktifitas lahan yang tidak sesuai 
untuk tanaman pertanian. Hal dapat terjadi sebab memiliki sifat tanah berpasir, kesuburan rendah 
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karena mengandung bahan organik dan unsur hara yang rendah, kemampuan menyimpan air 
rendah, evaporasi tinggi dan memiliki salinitas tinggi (Kertonegoro, 2001 dalam Achmad dan 
Aji,2016). Hal ini menyebabkan vegetasi yang dapat tumbuh di daerah pesisir menjadi terbatas 
termasuk tanaman yang dapat dikonsumsi sebagai sayur.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi potensi tanaman lokal daerah pesisir  yang dapat dimanfaatkan untuk  memenuhi 
kebutuhan gizi masyarakat madura khususnya didaerah pesisir pantai  

 
B. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di daerah pesisir Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan. 
Metode yang digunakan adalah surveidan wawancara terhadap masyarakat yang tinggal didaerah 
pesisir untuk memperoleh gambaran jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran 
serta studi pustaka. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel tanaman kemudian dianalisa 
kandungan gizinya meliputi protein, lemak, kadar air, vitamin C dan kadar abu. Analisa kandungan 
gizi dilakukan di laboratorium Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian UTM. 

 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanaman lokal yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat pesisir 
Madura adalah tanaman yang mampu beradaptasi pada kondisi ekstrim lahan pesisir dan 
umumnya tumbuh di daratan mangrove, rawa-rawa, pematang tambak dan areal pasang surut 
pantai. Berdasarkan hasil penelitian ada 3 jenis tanaman yang teridentifikasi dapat dimanfaatkan 
sebagai sayuran. 
a. Suaeda maritima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Suaeda maritima berdaun hijau 
Masyarakat setempat mengenal tanaman ini dengan nama alor. Tanaman ini merupakan 

herba tahunan dengan banyak cabang lateral, memiliki daun sukulen  dan berwarna hijau hingga 
merah. Tingginya bervariasi 10-30 cmtumbuh tegak atau merunduk. Tanaman ini tumbuh dengan 
baik pada tanah dengan salinitas tinggi dan pH netral sampai basa(Naskar and Mandal, 1999). 

Ada dua jenis alor yaitu alor berdaun hijau dan alor berdaun merah. Alor daun hijau lebih 
disukai, sedangkan tanaman alor daun merah kurang disukai karena karena lebih asin dan kurang 
enak dikonsumsi. Bagian tanaman yang dikonsumsi adalah daunnya yang masih muda dan diolah 
menjadi menjadi urap-urap dengan cara merebus pucuk daun  yang masih muda kemudian 
dicampur dengan parutan kelapa yang telah diberi bumbu. 

Selain dapat dikonsumsi sebagai sayur, tanaman alor juga berfungsi sebagai penangkap 
dan penyimpan  karbon yang potensial untuk daerah pesisir dan juga berfungsi sebagai tanaman 
penutup tanah untuk mencegah erosi (Das, et al., 2015). Tanaman ini telah diuji memiliki efek 
hepatoprotektif, antioksidan dan antivirus dengan adanya kandungan triterpenoid dan sterol 
(Ravikumar, et al., 2011). 
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Gambar 2. Suaeda maritima berdaun merah 
 

b. Sesuvium portulacastrum 

Tanaman ini juga merupakan tanaman halofit yang banyak dijumpai di daerah pesisir dan 
tumbuh berdampingan dengan alor.  Herba ini tumbuh tahunan, memiliki banyak cabang  dan 
menjalar. Batangnya bulat berwarna hijau hingga merah cerah dan beruas-ruas.  Daunnya  
berdaging  dan berair seperti alor namun lebih lebar (Chin and Tan, 1990). 

Bagi masyarakat sekitar, tanaman ini dibiarkan tumbuh liar dantidak konsumsi. Di daerah 
lain, tanaman ini dapat dikonsumsi sebagai sayuran setelah direbus atau disajikan dalam bentuk 
salad bersama sayuran lainnya serta dapat digunakan juga sebagai pakan ternak. Pada kondisi 
lingkungan yang tidak menguntungkan seperti salinitas tinggi, kekeringan dan akumulasi logam 
berat tanaman ini dapat tumbuh dengan baik tanpa efek toksik sehingga dapat dimanfaatkan untuk 
fitoremediasi dan desalinasi lahan kritis (Lokhande, et a.l, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3. Sesuvium portulacastrum 
Di benua Afrika, tanaman ini dikenal sebagai obat tradisional yaitu mengatasi gangguan 

ginjal dan berfungsi sebagai anti bakteri.Kandungansenyawa berkhasiat didalamnya adalah 
alkaloid, saponin, tanin, terpenoid dan steroid (Al-azzawi, et al., 2012). 
 
c. Pluchea indica 

Tanaman sayuran lainnya yang dijumpai adalah beluntas. Bagian yang dikosumsi adalah 
daun yang masih muda (bagian pucuk). Sebagai sayuran tanaman ini dikonsumsi dalam bentuk 
lalapan, namun masyarakat lebih banyak mengkonsumsi beluntas untuk obat tradisional 
mengatasi bau badan, pelancar asi dan indikasi lainnya dibandingkan sebagai sayuran. Selain 
memiliki kandungan nutrisi, beluntas juga memiliki kandungan senyawa berkhasiat yaitu asam 
fenolik, terpenoid, steroid, glikosida, antosianin dan beta karoten (Suriyaphan, 2014).beluntas 

SEMINAR NASIONAL GENDER & BUDAYA MADURA III 
MADURA: PEREMPUAN, BUDAYA & PERUBAHAN

http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download



206 
 

merupakan tanaman perdu, batangnya berkayu dan tumbuh tegak mencapai 2 m. Daunnya 
berbentuk bulat telur berwarna hijau, tepinya bergerigi dan ujungnya lancip serta memiliki bau 
yang khas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Beluntas 
Tabel 1. Kandungan gizi Suaeda maritima dan Sesuvium portulacastrum pesisir Madura  
Kandungan gizi Suaeda maritima Sesuvium 

portulacastrum 

Pluchea indica 

Lemak (%b/b)  0,45  0,3 0,47 
Protein (%b/b)   1,68  3,22  1,75 
Kadar air (%b/b) 20,40 21,63 18,52 
Vitamin C 
(mg/100 g) 

  0,02  0,01 0,03 

Kadar abu (%b/b) 36,13 36,18 20,23 
 
D. KESIMPULAN 

1. Tanaman yang potensial dikonsumsi sebagai sayuran adalah Suaeda maritimadaun hijau, 

Sesuvium portulacastrum dan Pluchea indica. 
2. Dalam pemanfaatannya masyarakat daerah sekitar telah memanfaatkan Suaeda maritimadan 

Pluchea indica sebagai sayuran sedangkan pemanfaatan Sesuvium portulacastrum sebagai 
sayuran dan pakan ternak belum pernah dilakukan masyarakat setempat. 

3. Tanaman tersebut diatas selain memiliki nilai gizi juga dapat dimanfaatkan juga sebagai 
tanaman obat, sumber karbon, mencegah erosi dan rehabilitasi lahan pesisir yang 
terkontaminasi logam berat. 
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