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Abstrak 

Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman yang berprospek tinggi di Indonesia karena memiliki 

berbagai keunggulan antara lain adalah nilai jual yang tinggi. Pada kesempatan ini akan dilakukan 

pemetaan terhadap zona potensial tanaman nilam di Kabupaten Garut berdasarkan kesesuaian agroklimat. 

Sedangkan untuk menentukan masa tanam efektif akan dilakukan perhitungan onset monsun dan nilai 

produktivitas tanaman nilam dihitung berdasarkan beberapa unsur meteorologi. Salah satu metoda 

penentuan masa tanam efektif berdasarkan perhitungan onset monsun adalah menggunakan kriteria 

Australian Monsoon Rainfall Index (AMRI) DELTA-2, dimana kejadian onset monsun terjadi ketika nilai 

running mean lima-harian curah hujan melebihi 150% Mean Annual Cycle (MAC) curah hujan harian, dan 

perbedaan antara 150% MAC dengan MAC lebih dari 1 mm. Sehingga dihasilkan peta zonasi potensial dan 

waktu budidaya efektif bagi tanaman nilam. Iklim Kabupaten Garut termasuk dalam iklim B menurut 

Schmidt-Ferguson, merupakan iklim yang cocok untuk dilakukan budidaya tanaman nilam. Analisis 

kesesuaian agroklimat menunjukkan di Kabupaten Garut terdapat lahan yang sesuai (S2) untuk budidaya 

tanaman nilam sebanyak 19 kecamatan dengan luasan sebesar 602,89 km2 yang tersebar di 4 kawasan 

zonasi potensial. Menurut perhitungan dengan menggunakan AMRI DELTA-2, persiapan penanaman yang 

cocok dapat dimulai di pertengahan bulan September.Produktivitas tanaman nilam pada tahun 1999-2013 

mengalami fluktuasi dan dipengaruhi oleh fenomena dinamika atmosfer seperti El Nino South Oscillation 

(ENSO) dan Madden Julian Oscillation (MJO). Di tahun kejadian El Nino, jumlah produksi 

menurun.Sedangkan pada tahun kejadian La Nina, jumlah produksi cenderung mengalami peningkatan. 

Kata kunci: AMRI-DELTA 2, Kabupaten Garut, kesesuaian lahan dan iklim, Nilam, onset monsun 

PENDAHULUAN 

Komoditas tanaman nilam di Kabupaten Garut termasuk dalam komoditas prospektif. Diartikan sebagai 

komoditas yang diusahakan suatu daerah yang tumbuh dan berkembang dengan baik karena dukungan 

agroklimat setempat, yang secara ekonomis mulai mempunyai peluang pasar yang baik di tingkat lokal, 

regional, dan global. Wilayah Kabupaten Garut memiliki potensi untuk ditanami tanaman nilam dengan 

berdasarkan pada kajian meteorologi dan klimatologi di wilayah tersebut, seperti faktor monsun, dan sirkulasi 

lokal seperti angin gunung dan angin lembah.Kondisi Kabupaten Garut yang memiliki pengaruh sirkulasi 

monsun ini juga dapat mempengaruhi musim tanam pada suatu tanaman terutama dari segi awal monsun 

(onset monsun). Informasi onset monsun penting dibahas terkait dengan penyusunan strategi penanaman pada 

bidang pertanian dan perkebunan [9]. Selain itu, kondisi lain yang mempengaruhi iklim Kabupaten Garut 

lainnya adalah iklim lokal yang didukung oleh kondisi topografi daerah tersebut. Kedua hal ini menjadi faktor 

dari segi meteorologis dan klimatologis yang mempengaruhi tanaman nilam dapat tumbuh di wilayah 
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Kabupaten Garut. Oleh karena itu, untuk mengetahui potensi peningkatan produksi nilam di wilayah 

Kabupaten Garut, pada penelitian ini dilakukan pengujian kesesuaian penanaman nilam terhadap iklim dan 

lahan.  

Komoditas tanaman dapat diwilayahkan berdasarkan agroekologi jenis tanaman menurut kesesuaian 

agroklimat [3]. Maka wilayah Kabupaten Garut akan diklasifikasikan dengan menyesuaikan pada agroklimat 

tanaman nilam. Kriteria kesesuaian agroklimat tanaman nilam ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 2. Kriteria kesesuaian agroklimat tanaman nilam [2] 

Parameter 

Tingkat Kesesuaian 

Sangat Sesuai Sesuai 
Kurang 

Sesuai 
Tidak Sesuai 

Ketinggian tempat (mdpl) 100-400 
0-100, 

400-700 
>700 >700 

Tekstur 

Lempung  

berpasir, 

lempung liat 

berpasir, kwarsa 

Lempung liat dan 

berpasir lainnya 
Lain-lain Lain-lain 

Iklim 

Curah hujan tahunan (mm) 2.300-3.000 
1.750-2.300, 

3.000-3.500 
>3.500 >5.000 

Hari hujan tahunan (hari) 120-180 100-120,180-210 

210-

230,85-

100 

>230, 85 

Bulan basah**/tahun >10* 8-10* 5-7* <5 

Kelembaban nisbi udara (%) 70-80 60-70, 80-90 50-60,>90 <50 

Rata-rata suhu udara (oC) 25-26 24-25,26-28 23-24 <23 

**Bulan dengan CH 200 mm. 

PENENTUAN KARAKTERISTIK IKLIM DAN KELAS KESESUAIAN LAHAN 

Penentuan Karakteristik Iklim dengan Metode Schmidt-Fergusson dan Oldeman 

Schmidt–Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-

rata bulan basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 

mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm. Nilai Q merupakan 

perbandingan jumlah rata-rata bulan kering dengan jumlah rata-rata bulan basah. Iklim Schmidt-Ferguson 

sering disebut dengan Q model karena didasarkan atas nilai indeks, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kategori iklim Schmidt-Ferguson (1951) [7] 

Tipe Iklim Nilai Q (%) Keadaan Iklim dan Vegetasi 

A < 14,3 Daerah sangat basah, hutan hujan tropika 

B 14,3 – 33,3 Daerah basah, hutan hujan tropika 

C 33,3 – 60,0 
Daerah agak basah, hutan rimba, daun gugur pada musim 

kemarau 

D 60,0–100,0 Daerah sedang, hutan musim 

E 100,0–67,0 Daerah agak kering, hutan sabana 

F 167,0–00,0 Daerah kering, hutan sabana 

G 300,0–00,0 Daerah sangat kering, padang ilalang 

H > 700,0 Daerah ekstrim kering, padang ilalang 

Klasifikasi iklim yang dijelaskan oleh Schmidt Ferguson memiliki nilai perhitungan yang linear dengan 

parameter curah hujan dan temperatur pada lokasi kajian. 
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Penentuan Kelas Kesesuaian Lahan dengan Metode Pengharkatan (Scoring) 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, klasifikasi kesesuaian lahan hanya akan dibahas dari tingkat ordo dan 

kelas saja. Kelas yang dianjurkan oleh FAO dalam kesesuaian lahan dan iklim sebanyak tiga kelas dalam 

ordo S, yaitu S1, S2, S3 dan dua kelas dalam ordo N, yaitu N1, dan N2 [6]. Metode pengharkatan (scoring) 

merupakan metode pemberian skor/harkat terhadap masing-masing nilai parameter lahan dan iklim untuk 

menentukan tingkat kemampuan lahannya. Teknik pemberian skor yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan perkalian. 

PENENTUAN WAKTU DAN POLA TANAM 

Penentuan Waktu Tanam Nilam dengan Perhitungan Onset Monsun Metode AMRI Delta-2 

Penentuan dasarian awal onset monsun di Pulau Jawa dapat ditentukan dengan menggunakan modifikasi 

metode Australian Monsoon Rainfall Index (AMRI) dengan nilai ambang (threshold) yang dimodifikasi 

(AMRI DELTA-2) [1]. Dalam hal ini, kriteria nilai ambang untuk kejadian onset monsun adalah jika nilai 

running mean lima-harian curah hujan melebihi 150% Mean Annual Cycle (MAC) curah hujan harian, dan 

perbedaan antara 150% MAC dengan MAC lebih dari 1 mm. Definisi onset monsun AMRI DELTA-2 dapat 

digunakan untuk menentukan dasarian awal onset monsun secara konsisten di setiap tahun. Metode ini secara 

matematis dinyatakan sebagai persamaan (1). 


















tpreclongtprec

tpreclongtprec
AMRI

rm %1505,0

%150 5 1, rm (1) 

dengan: 

5 rm tprec = running mean 5-harian curah hujan (mm) 

tpreclong = rata-rata harian curah hujan jangka panjang (mm) 

Dengan nilai ambang batas AMRI DELTA-2 sebagai berikut: 

RM5 > 150% MAC CH & Delta MAC CH > 1mm  

dengan: 

RM5 = running mean 5 harian curah hujan 

MAC CH = mean annual cycle curah hujan 

150% MAC CH = 150% mean annual cycle curah hujan 

Delta MAC CH = 150% mean annual cycle curah hujan – mean annual cycle curah hujan 

Penentuan Pola Tanam Nilam 

Dalam penentuan masa dan pola tanam nilam dilakukan desain pola rotasi tanaman seperti yang tertulis 

dalam penelitian oleh International Institute of Rural Reconstruction dengan memperhatikan kejadian hujan 

teoritis dan urutan pola tanam untuk tanaman sela [4]. Pengolahan pola rotasi tanam dapat dilakukan dengan 

empat tahapan berikut. 

a. Menentukan awal musim hujan dan akhir musim hujan dengan berdasarkan pada informasi iklim maupun

data curah hujan. 

b. Memilih varietas tanaman yang dapat ditanam bersamaan, sehingga dapat mengakomodasi penanaman

tiga varietas sekaligus maupun untuk mengurangi cekaman air. 

c. Mengestimasi waktu tanam dan panen pada setiap tanaman dalam urutan tanam.

d. Jika berdasarkan curah hujan dan sistem drainase hanya memungkinkan ditanamai dua jenis tanaman,

maka pemilihan varietas tanaman dapat ditentukan berdasarkan karakteristik yang diinginkan.
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PENENTUAN POTENSI PRODUKTIVITAS TANAMAN 

Penentuan Potensi Produktivitas Tanaman Nilam dengan Metode Murata 

Hasil rumusan yang digunakan merupakan turunan dari perumusan prediksi hubungan antara lahan 

tanaman terhadap prakiraan cuaca [5]. Hasil perumusan secara matematis dapat dilihat dalam persamaan (2) 

berikut ini. 

))5,21(02,020,1( 2 TSY f
 (2) 

dengan: 

Yf= indeks lahan (kg/10 ha) 

S = radiasi matahari (Cal/cm2/hari) 

T = suhu udara (oC) 

Selanjutnya, dilakukan fitting data untuk mendapatkan konstanta yang sesuai bagi penanaman nilam 

dengan melibatkan data temperatur dan radiasi matahari di lokasi kajian. Hasil fitting data mendapatkan 

persamaan (3) berikut yang kemudian digunakan sebagai rumus untuk perhitungan produktivitas tanaman 

nilam di lokasi kajian. 

))68,25(1017,08453,0( 2 TSY f
 (3) 

dengan: 

Yf= indeks lahan (kg/10 ha) 

S = radiasi matahari (Cal/cm2/hari) 

T = suhu udara (oC) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Iklim di Kabupaten Garut 

Kabupaten Garut sebagai lokasi kajian dibagi menjadi enam kawasan berdasarkan ukuran grid data 

yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.  

Klasifikasi iklim Schmidt Fergusson dan Oldeman memiliki nilai perhitungan yang linear dengan 

parameter temperatur dan curah hujan untuk tanaman nilam. Hasil perhitungan klasifikasi iklim dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 3. Karakteristik Iklim di Kabupaten Garut 

Pembagian 

Kawasan di 

Kab. Garut 

Tipe 

Iklim 

Schmidt-

Fergusson 

Kondisi 
Tipe Iklim 

Oldeman 
Kondisi 

1 D Daerah sedang, hutan musim E3 Kurang dari 3 bulan basah 

berurutan, dan kurang dari 

2 bulan kering 

2 C Daerah agak basah, hutan rimba, 

daun gugur pada musim kemarau 

E3 Kurang dari 3 bulan basah 

berurutan, dan kurang dari 

2 bulan kering 

Gambar 1. Pembagian wilayah lokasi kajian 
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3 B Daerah basah, hutan hujan tropika D2 3-4 bulan basah berurutan, 

dan 2-4 bulan kering 

4 B Daerah basah, hutan hujan tropika D2 3-4 bulan basah berurutan, 

dan 2-4 bulan kering 

5 B Daerah basah, hutan hujan tropika D2 3-4 bulan basah berurutan, 

dan 2-4 bulan kering 

6 B Daerah basah, hutan hujan tropika D2 3-4 bulan basah berurutan, 

dan 2-4 bulan kering 

Berdasarkan hasil plot grafik perbandingan curah hujan dan temperatur seperti pada Gambar 2, pola curah 

hujan di Kabupaten Garut termasuk dalam pola monsunal dengan ciri adanya perbedaan yang jelas antara 

periode musim hujan dan periode musim kemarau. Curah hujan tahunan Kabupaten Garut selama 10 tahun di 

42 kecamatan berkisar antara 1.300 – 3.300 mm/tahun. Sedangkan temperatur udara rata-rata bernilai 27oC. 

Secara umum, Kabupaten Garut beriklim tropis basah dengan analisis dominasi iklim wilayah kajian 

termasuk dalam tipe iklim hutan hujan tropis. 

Gambar 2. Grafik perbandingan curah hujan dan temperatur di Kabupaten Garut (1999-2015) 

Pengkategorian Kesesuaian Iklim dan Lahan untuk Penanaman Nilam di Kabupaten Garut 

Metode pengharkatan (scoring) antara tabel agroklimat kesesuaian iklim dan tabel agroklimat kesesuaian 

lahan akan menghasilkan peta kesesuaian iklim dan lahan untuk penanaman nilam di Kabupaten Garut seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar 3 a. Gambar tersebut menunjukkan kesesuaian agroklimat untuk tanaman nilam 

yang digunakan memiliki perbedaan dan kecenderungan adanya lokasi yang sesuai dengan kelas kesesuaian 

maksimal bernilai S2 (cukup sesuai) hanya terdapat dari hasil perhitungan menggunakan tabel agroklimat (tabel 

1). Terdapat 19 kecamatan yang memiliki nilai S2 antara lain kecamatan Balubur Limbangan, Cibiuk, 

Kadungora, Leuwigoong, Leles, Banyuresmi, Sukawening, Karang Tengah, Pangaitan, Wanaraja, 

Karangpawitan, Garut Kota, Cilawu, Cihurip, Tarogong Kidul, Cisurupan, Sukaresmi, Pasirwangi, dan 

Banjarwangi. 

Gambar 3. a) Peta kesesuaian iklim dan lahan tanaman nilam di Kabupaten Garut Berdasarkan perhitungan menggunakan 

tabel agroklimat (Tabel 1) b) Peta tutupan lahan yang sesuai untuk ditanami tanaman nilam 

Lahan sawah, tegalan/pekarangan, atau tanah hutan yang baru dibuka, berpotensi menjadi lahan yang cocok 

untuk dilakukan pengembangan budidaya tanaman nilam. Berdasarkan klasifikasi agroklimat untuk tanaman 

nilam [8], wilayah di Kabupaten Garut yang memiliki nilai kecocokan tertinggi untuk ditanami tanaman nilam 
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berada pada grid lokasi 1, 2, 3 dan 4 (Gambar 3 b). Kawasan 1 dengan jumlah lahan tersedia untuk ditanami 

tanaman nilam sebesar 288,58 km2, kawasan 2 jumlah lahan tersedia 107,1 km2, kawasan 3 jumlah lahan 

tersedia 33,7 km2dan kawasan 4 tersedia 173,51 km2 

Masa Tanam dan Pola Tanam Nilam 

Dari hasil perhitungan pentad onset monsun menggunakan metode AMRI-DELTA 2, didapat grafik seperti 

yang terlihat pada Gambar 4. Berdasarkan data hasil olahan, grafik tersebut menunjukkan kapan onset monsun 

mulai terjadi. Nilam merupakan tanaman yang peka terhadap kekeringan, sehingga pada saat onset mulai 

terjadi, tanaman nilam sebaiknya segera dibudidayakan. Persiapan lahan dan pembibitan dapat dilakukan di 

masa-masa tersebut, yakni di pentad ke-52 hingga 53. Di waktu tersebut, cocok dilakukan persiapan perdana 

untuk budidaya tanaman nilam apabila sudah selesai masa peremajaan tanaman atau selesai masa penanaman 

tanaman sela. 

Gambar 4. Grafik menunjukkan distribusi nilai curah hujan di empat kawasan lokasi kajian yang bernilai S2 

Dengan menggunakan metode desain pola rotasi tanam maka akan didapat skema pembagian waktu dan 

pola tanam yang bisa diaplikasikan pada tanaman nilam, seperti pada Gambar 5. Karena nilam termasuk 

tanaman yang baik untuk dibudidayakan di awal musim hujan, maka penyiapan lahan dan pembibitan yang 

diawali 1-2 bulan sebelum tanam, dapat dilakukan saat onset monsun mulai terjadi, yakni di pertegahan bulan 

September. Selanjutnya, penanaman bibit nilam yang berusia 4-6 minggu dapat dilakukan di bulan Oktober. 

Tanaman nilam yang memiliki masa aktif maksimal hingga dua tahun ini dapat dipanen hingga tujuh kali, yakni 

dua kali di bulan Maret, dua kali di bulan Juni, dua kali di bulan September dan satu kali di bulan Desember. 

Pada Gambar 5 memperlihatkan urutan saat tanam nilam dengan tanaman sela. Nilam dapat dipanen 

menjelang akhir musim hujan di bulan Februari maupun Maret, setelahnya dilakukan rotasi tanaman sebagai 

pengganti. Pergiliran tanam pada tanaman nilam dapat dilakukan dengan menanam tanaman sela seperti kacang-

kacangan yang tidak banyak menguras unsur hara.Setelah itu tanaman nilam dapat ditanam kembali. 

Gambar 5. Grafik perhitungan masa tanam nilam dengan pola tanam polikultur 

ONSET MONSUN
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Berdasarkan perhitungan onset monsun di Kabupaten Garut, didapat nilai waktu rata-rata kejadian onset 

monsun di kawasan yang terbagi dalam enam grid tersebut. Pada Gambar 6, menunjukkan waktu dan lokasi 

yang cocok untuk melakukan budidaya pada tanaman nilam. Pada gambar tersebut kawasan 3 dan 4 dapat 

memulai budidaya tanaman nilam saat sudah memasuki pentad ke-5 di bulan September. Disusul dengan lokasi 

di kawasan 1 dan 2 yang dapat memulai di bulan September, pentad ke-6. Budidaya yang dimaksud dalam hal 

ini adalah dengan memulai penyiapan lahan dan pembibitan pada tanaman nilam. 

Gambar 6. Peta lokasi penanaman tanaman nilam berdasarkan tutupan lahan dan masa budidayanya 

berdasarkanperhitungan rata-rata onset monsun di Kabupaten Garut (1999-2015) 

Masa Tanam dan Pola Tanam Nilam 

Berdasarkan Gambar hasil plot curah hujan secara lima harian (pentad) di kawasan 1 seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 7 a, terdapat beberapa fenomena yang terlihat, antara lain fenomena El Nino di tahun-

tahun kering di wilayah tersebut, yaitu di tahun 2004 - 2005. Selain itu terdapat fenomena La Nina yang 

terlihat di tahun 2010, dimana hari hujan jauh lebih lama saat sudah memasuki bulan-bulan kering.Terdapat 

pula fenomena yang diduga MJO di pentad 71 hingga 72 di tahun 2006. Pola-pola dinamika tersebut juga 

dapat dibandingkan dengan pola yang terjadi dengan menggunakan sebaran data CH secara sepuluh harian 

(dasarian) (Gambar 7 b). 

Hasil plot menunjukkan adanya fenomena El Nino yang terlihat pada tahun 2002 dan 2004, dan La Nina 

pada tahun 2010. Selain itu, terlihat pula adanya fenomena MJO di tahun 2002, 2005, 2006 dan akhir 

2013.Untuk memastikan apakah benar fenomena-fenomena tersebut terjadi, maka selanjutnya dilakukan 

analisa terkait El Nino South Oscillation (ENSO) dan Madden Julian Oscillation (MJO). 

Untuk membuktikan fenomena ENSO yang terjadi, dibutuhkan analisa menggunakan indicator Southern 

Oscillation Index (SOI). Identifikasi plot curah hujan secara pentad menyebutkan bahwa pada tahun 2004 dan 

atau 2005 terjadi El Nino, sedangkan pada tahun 2010 terjadi La Nina. Merujuk pada grafik SOI, tahun-tahun 

yang telah disebutkan pada hasil plot curah hujan secara pentad tersebut termasuk tahun-tahun kejadian El 

Nino dan La Nina. Kemudian pada hasil plot curah hujan secara dasarian menyebutkan bahwa pada tahun 

2002 dan 2004 sebagai tahun kejadian El Nino dan 2010 sebagai tahun  La Nina. Dalam grafik SOI, tahun-

tahun tersebut juga termasuk tahun kejadian ENSO. Sehingga, plot curah hujan secara pentad dan dasarian 

sudah cukup membuktikan fenomena ENSO sebagai hasil dari dinamika atmosfer yang mempengaruhi iklim 

di Kabupaten Garut.  

Gambar 7. a) Plot curah hujan per pentad di wilayah 1 Kabupaten Garut (1999-2015) b) Plot curah hujan per dasarian di 

wilayah 1 Kabupaten Garut (1999-2015) 
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Berdasarkan penelitian Yamagata dan Hayashi [10], MJO selalu dikaitkan dengan keberadaan gelombang 

Kelvin dan Rossby. Keberadaan kedua gelombang ini dapat dilihat dari plot OLR seperti pada Gambar 8. 

Dari plot tersebut, dapat dianalisis bahwa konveksi yang terjadi akibat perpotongan antara gelombang 

Ekuatorial Rossby (ER) dan gelombang Kelvin menghasilkan fenomena MJO. Gelombang Kelvin merupakan 

gangguan atmosfer yang menjalar dari arah barat menuju timur. Sedangkan gelombang Ekuatorial Rossby 

menjalar dari timur menuju barat dengan frekuensi yang cukup tinggi.Kedua gelombang yang menjalar secara 

berkebalikan tersebut memicu terbentuknya konveksi. Konveksi yang dapat berupa pusaran angin maupun 

sirkulasi siklonik ini akan menciptakan pola konvergensi pemusatan aliran massa udara. Kondisi ini memicu 

tumbuhnya awan hujan. 

Gambar 8. Plot Hovmoller OLR untuk mengidentifikasi MJO, a) 1 

Januari 2002-1 Maret 2002, b) 1 Januari 2005-28 Februari 2005, c) 1 Januari 

2006-28 Februari 2006, d) 1 Desember-1 Desember 2013 

Dengan demikian, keberadaan dua gelombang tersebut mendukung adanya fenomena MJO. Fenomena 

MJO nampak pada bulan Januari hingga Februari di tahun 2002, 2005, dan 2006, serta di bulan Desember 

2013, dimana ditunjukkan dengan perpotongan akibat konveksi antara gelombang Kelvin dan gelombang 

Ekuatorial Rossby. 

Penentuan Produktivitas Tanam Nilam 

Peranan iklim dalam menentukan produktivitas tanaman nilam dapat dilihat pada grafik gambar 8. Hasil 

perhitungan dengan menggunakan rumus produktivitas menghasilkan jumlah kuantitas produksi tanaman 

nilam per 10 hektar pada tahun 1999 hingga 2013.Dapat dilihat bahwa pada tahun 1999 di saat terjadi La 

Nina dengan skala sedang, nilai produktivitas tanaman nilam termasuk dalam skala yang cukup tinggi dan 

berada di angka 1015,54 kg/10 ha. Begitu pula pada tahun 2008, di saat terindikasi terjadi La Nina berskala 

kuat, nilai produktivitas meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan mencapai angka 1001,27 kg/10 

ha.  

Gambar 9.Grafik hasil perhitungan produktivitas tanaman nilam (data pada tahun 1999-2013) 

Namun pada tahun 2011, dimana pada tahun sebelumnya terdapat kejadian El Nino berskala sedang, nilai 

produktivitas tidak dapat meningkat secara tajam.Sementara itu, berdasarkan grafik SOI, tahun 2011 

merupakan tahun kejadian La Nina berskala kuat. Sedangkan pada tahun 2013, di saat terdapat fenomena 

MJO dan La Nina berskala lemah, nilai produktivitas justru lebih meningkat. Sementara itu, pada tahun-tahun 
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kejadian El Nino, antara lain tahun 2005 saat El Nino berskala kuat diikuti dengan kejadian MJO, nilai 

produktivitas tanaman nilam berada di angka 995,504 kg/10 ha. Nilai tersebut menjadi nilai produktivitas 

terendah selama 14 tahun kurun waktu penelitian.Sedangkan pada tahun 2010, saat fenomena El Nino 

berskala sedang terjadi, nilai produktivitas tidak menurun secara drastis, melainkan meningkat dari tahun 

sebelumnya. Untuk tahun-tahun normal tanpa kejadian MJO dan ENSO, nilai produktivitas cenderung 

fluktuatif dengan nilai minimal 995,983 kg/10 ha di tahun 2009 dan maksimal 1005,91 kg/10 ha di tahun 

2003. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain terkait dengan radiasi matahari dan suhu udara yang 

menjadi parameter perhitungan produktivitas tanaman nilam dan menjadi pemicu nilai produktivitas yang 

fluktuatif pada tahun-tahun tersebut. 

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun kejadian El Nino sedang (EL Mod) dan El Nino 

kuat (EL Strong) yang diikuti dengan adanya fenomena MJO, jumlah produksi nilam mengalami penurunan 

sebesar 0,12%-0,4%. Sedangkan pada tahun-tahun terjadinya La Nina lemah (LA Weak) yang bersamaan 

dengan MJO, dan La Nina kuat (LA Strong), nilai produksi berangsur-angsur mengalami kenaikan walaupun 

tidak meningkat secara tajam, yakni peningkatan di angka 0,07%-0,54%. Hal ini membuktikan bahwa 

peranan iklim menjadi salah satu faktor pemicu produktivitas pada tanaman nilam, di samping sifat tanaman 

yang sangat peka terhadap kekeringan. 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, 

1. Iklim Kabupaten Garut termasuk dalam iklim B menurut Schmidt-Ferguson dan D2 menurut Oldemann,

kondisi iklim ini dapat mendukung pertumbuhan tanaman nilam.

2. Berdasarkan kesesuaian agroklimat penelitian Rosman dkk. (1998) terdapat 19 kecamatan yang memiliki

nilai S2 (sesuai) dengan analisa sebagai berikut, kawasan 1 yang terdiri dari kecamatan Balubur

Limbangan, Cibiuk, Kadungora, Leuwigoong, Leles, Banyuresmi, Karangpawitan, Garut Kota,

Sukaresmi, Pasirwangi, dan Tarogong Kidul yang memiliki total lahan tersedia untuk ditanami tanaman

nilam sebesar 288,58 km2 (62%). Kawasan 2 terdiri dari kecamatan Sukawening, Karang Tengah,

Pangatikan, dan Wanaraja memiliki total lahan tersedia 107,1 km2 (98%). Untuk kawasan 3 yang terdiri

dari kecamatan Cisurupan, jumlah lahan tersedia hanya 33,7 km2 (44%). Kawasan 4 yang terdiri dari

kecamatan Cilawu, Cihurip, dan Banjarwangimemiliki total lahan tersedia 173,51 km2 (72%).

3. Onset mosun AMRI DELTA-2 sangat membantu dalam penentuan waktu tanam untuk budidaya tanaman

nilam secara efektif. Menurut perhitungan, persiapan penanaman yang cocok dapat dimulai pada

pertengahan bulan September sebagai awal onset monsun. Fenomena dinamika atmosfer yang terlihat

mempengaruhi Kabupaten Garut antara lain MJO dan ENSO.

4. Produktivitas tanaman nilam pada tahun 1999-2013 mengalami fluktuasi. Di tahun kejadian El Nino,

jumlah produksi menurun. Sedangkan pada tahun kejadian La Nina, jumlah produksi cenderung

mengalami peningkatan.
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