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PENGANTAR
Dalam mendukung program strategis Kementan, Balitbangtan terus bersinergi secara
harmonis dengan Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementan dan lintas kementerian/lembaga.
Terkait dengan hal tersebut, program litbang harus berorientasi pada arah kebijakan pembangunan
pertanian 2015-2019, yaitu: (i) meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas
dan perluasan areal pertanian; (ii) meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian;
(iii) meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya pertanian; (iv) pengelolaan dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan (v) memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.
Pusat Penelitian, Balai Besar, dan Balai Penelitian Nasional di lingkup Balitbangtan terus
berupaya mendukung pemerintah dalam pencapaian kedaulatan pangan melalui perakitan dan
penciptaan teknologi yang secara signifikan mampu mendorong peningkatan produksi, efisiensi dan
efektivitas usahatani. Dalam perakitan dan penciptaan inovasi teknologi tersebut, Balitbangtan
sangat memperhatikan kebutuhan pengguna dan keberagaman agroekosistem di Indonesia. Oleh
karena itu, teknologi yang dihasilkan merupakan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah
lingkungan. Program penelitian juga telah diarahkan pada pertanian bioindustri berbasis
sumberdaya lokal, yang hasilnya diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
namun juga pelestarian plasma nutfah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Pertanian
Indonesia tahun 2013-2045 sebagaimana tercantum dalam dokumen SIPP yaitu terwujudnya sistem
pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai
tinggi dari umberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika.
Paradigma baru “Penelitian untuk Pembangunan” (Research for Development) mempunyai
makna bahwa Balitbangtan berkomitmen kuat dan memberikan perhatian yang besar terhadap
pendayagunaan hasil penelitian dan mempercepat proses penerapannya di lapangan. Hal ini berarti
inovasi hasil penelitian dan pengkajian pertanian yang telah banyak dihasilkan, perlu secepatnya
sampai kepada khalayak pengguna, diantaranya melalui media Seminar Nasional yang substansinya
dituangkan dalam prosiding.
Seminar Nasional yang diselenggarakan di Denpasar, Bali pada tanggal 5 September 2017,
merupakan kegiatan kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan
Fakultas Peternakan Universitas Udayana, dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten
Tabanan.
Makalah utama disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Pengkajian,
Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Kabupaten Tabanan, dan Praktisi Pertanian. Makalah penunjang yang sebanyak 180 makalah
merupakan hasil penelitian yang disampaikan oleh para peneliti, dosen, dan praktisi sektor pertanian
yang membahas berbagai topik terkait tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pasca
panen, dan kebijakan yang mendukung kegiatan teknis pertanian.
Prosiding seminar nasional ini telah disempurnakan berdasarkan umpan balik dari hasil
seminar dan telah melalui proses editing oleh tim penyunting. Semoga penerbitan prosiding
Seminar Nasional ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pertanian di masa
mendatang.
Denpasar, Agustus 2018
Kepala Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
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RUMUSAN
SEMINAR NASIONAL PERCEPATAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
MENDUKUNG REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Denpasar 5 September 2017
Seminar Nasional dilaksanakan tanggal 5 September 2017. Kegiatan Seminar Nasional dihadiri
sekitar 225 orang peserta dari lembaga penelitian, universitas, praktisi pertanian, penyuluh pertanian
dan yang lainnya dari 28 provinsi se Indonesia.
Seminar Nasional ini terselenggara berkat kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan dan Fakultas
Peternakan Universitas Udayana. Makalah yang disajikan adalah 3 makalah utama dan 180 makalah
penunjang dalam presentasi poster.
Menyimak penyajian, presentasi pemakalah utama dan makalah penunjang (poster) serta diskusi yang
berkembang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Teknologi merupakan unsur penting dalam mendukung proses pembangunan pertanian. Peran
teknologi meningkatkan produktivitas, juga berperan dalam peningkatan efisiensi, efektifitas serta
peningkatan mutu atau kualitas produk.
2. Kemajuan IPTEK dibidang Pertanian harus didukung upaya percepatan tranformasi ke pengguna
agar teknologi hasil Litbang mampu memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat,
sehingga inovasi yang dihasilkan perlu dikemas agar mudah dipahami dan cepat sampai ke
pengguna.
3. Paradidma penelitian untuk pembangunan (reseach for development) menunjukkan Balitbangtan
berkomitmen kuat dan memberikan perhatian yang besar terhadap pendayagunaan hasil penelitian
dan percepatan proses penerapannya di lapangan.
4. Perlu sinergi yang saling menguatkan antar institusi sesuai dengan Tusi masing-masing dalam
pengembangan inovasi teknologi pertanian pada suatu kawasan, sehingga kawasan tergarap dengan
utuh.
5. Pertanian sebagai leading sektor dalam pemenuhan pangan dan energi dihadapkan pada beberapa
tantangan seperti 1) lahan subur yang terbatas, 2) peningkatan kebutuhan terhadap air irigasi, 3)
perubahan iklim, 4) pengelolaan sampah/waste, 5) terbatasnya pasokan energi serta 6) pengelolaan
SDM dan pemerataan kesejahteraan
6. Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan pada 4 hal yaitu: 1) Peningkatan
produktivitas dan Provitas (fokus tujuh komoditas strategis) 2) Hilirisasi produk pertanian, 3) Tata
niaga Domestik (fokus pada 11 komoditas pangan strategis) dan 4) Pengendalian import dan
eksport (fokus pada 11 komoditas pangan strategis).
7. Program strategis Balitbangtan dalam mendukung kedaulatan pangan difokuskan kepada
penyediaan VUB, benih sumber, pendampingan UPSUS, model penanganan pasca panen,
teknologi budidaya dan alsintan untuk komoditas strategis padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai
dan bawang merah. Progra unggulan Balitbangtan lainnya adalah Pengembangan Pertanian Bio
Industri, Litbang nano serta pengembangan benih secara somatik embriogenesis.
8. Percepatan diseminasi pertanian spesifik lokasi sangat diperlukan agar adopsi inovasi oleh petani
meningkat. Tujuh strategi untuk percepatan diseminasi dan penyiapan logistik inovasi pertanian
spesifik lokasi yaitu: 1) Gelar lapang agroinovasi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan di 33 provinsi 2) Model pengembangan pertanian bio insustri di 90 kabupaten, 3)
Produksi benih sebar VUB padi, 4) Dem Area teknologi Jajar Legowo Super di 31 provinsi, 5)
Kemitraan dengan swasta, lembaga, maupun komunitas untuk penguatan logistik inovasi pertanian,
6) Unit pelaksana benih Sumber serta TTP.
9. Upaya khusus (UPSUS) padi jagung kedelai dimaksudkan untuk mencapai swasembada
berkelanjutan yang ditargetkan tahun 2017. Inovasi yang tersedia mendukung UPSUS Pajale
berupa unggul baru yang didukung penyediaan benih sumber dan benih sebar dengan model Desa
Mandiri Benih, Pengelolaan Tanaman Terpadu, dan teknologi Budidaya Jarwo Super. Utamanya
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untuk padi telah dikembangkan dan didukung oleh Kalender Tanam Terpadu yang dapat diakses
melalui web, SMS, aplikasi android.
10. Hasil-hasil penelitian dan kajian di beberapa daerah dengan pengelolaan tanaman terpadu, inovasi
pakan pada ternak, varietas unggul baru, pengelolaan air irigasi, penggunaan alsintan, pengendalian
hama penyakit, sistem tanam memberikan rujukan akan hasil-hasil positif yang dapat dikemas lebih
lanjut untuk dijadikan bahan diseminasi sehingga memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih
luas kepada masyarakat.
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DUKUNGAN INOVASI PERTANIAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Muhammad Syakir
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan 29 Pasar Minggu Jakarta
Email: kbadan@litbang.pertanian.go.id
ABSTRAK
Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusahauntuk mempersiapkan
kualitas diri dan memanfaatkan peluang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta harus
meningkatkan kapabilitas untuk mampu bersaing dengan Negara anggota ASEAN
lainnya.Mengingat, pada tahun 2016 Indonesia telah memasuki era MEA, konsep
industrialisasi pertanian perlu diberlakukan, karena merupakan salah satu kunci
perdagangan bebas di era MEA. Daya saing produk pertanian harus diperkuat agar
Indonesia tidak dibanjiri produk luar dan hanya menjadi pasar atau konsumen.Inovasi
pertanian menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung peningkatan daya saing
produk pertanian untuk mampu membendung arus produk pertanian dari luar maupun
juga mampu mendorong produk pertanian dalam negeri diterima di pasar global.
Inovasi pertanian juga sangat dibutuhkan untuk menghadapi tiga tren utama tantangan
dalam pembangunan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan yang perlu
diantisipasi dari sekarang diantaranya yaitu pertumbuhan dan pergeseran permintaan
pangan(growing and shifting food demand), keterbatasan sumberdaya alam (constraints
upon natural resources), dan ketidakpastian produktivitas pertanian akibat
perubahan iklim. Strategi pembangunan pertanian modern yang inovatif dalam era
MEA
adalah berbasis bioekonomi yang terintegrasi dengan Biosciense,
Bioengineering, social engineering& bioinformatics. Peningkatan nilai tambah, daya
saing, dan memperkuat jejaring pasar produk pertanian menjadi fokus dalam
mendorong produk pertanian untuk tetap
menjadi andalan di pasar domestik
maupun mampu berkompetisi di pasar global.
Katakunci: inovasi pertanian, masyarakat ekonomi asia, ketahanan pangan, dan
industrialisasi pertanian
PENDAHULUAN
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah agenda yang telah lama disiapkan
seluruh anggota ASEAN untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan
ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat.Dengan
telah diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN mengalami aliran
bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing
negara.Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia
sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan
memanfaatkan peluang MEA serta harus meningkatkan kapabilitas untuk mampu
bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya.Dalam cetak biru MEA, terdapat 12
sektor prioritas yang diintegrasikan oleh pemerintah.Sektor tersebut terdiri atas tujuh
sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis
1

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Selebihnya berasal dari lima sektor jasa yaitu
transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektorsektor tersebut pada era MEA diimplementasikan dalam bentuk pembebasan arus
barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.
Mengingat, pada tahun 2016 Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), konsep industrialisasi pertanian perlu diberlakukan, karena merupakan
salah satu kunci perdagangan bebas di era MEA.Daya saing produk pertanian harus
diperkuat agar Indonesia tidak dibanjiri produk luar dan hanya menjadi pasar atau
konsumen.Pertarungan produk pertanian melalui pasar tunggal ASEAN sudah dan sedang
berlangsung sejak akhir 2015.Berkaitan dengan hal tersebut, inovasi pertanian menjadi
bagian yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan untuk mendukung terwujudnya
ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Pada tataran global saat ini, isu-isu pertanian tidak lagi terbatas pada lingkup
nasional, tetapi sangat terkait dengan isu-isu global, seperti
krisis pangan, energi,
ancaman pandemik global, tantangan perubahan iklim dan sebagainya. Hal ini
merefleksikan bahwa kondisi pangan dan pertanian global di masa depan penuh dengan
ketidakpastian. Paling tidak terdapat tiga tren utama tantangan dalam pembangunan
pertanian yang perlu diantisipasi dari sekarang diantaranya; pertumbuhan dan
pergeseran permintaan pangan (growing and shifting food demand), keterbatasan
sumberdaya alam (constraints upon natural resources), dan ketidakpastian
produktivitas pertanian akibat perubahan iklim.
Sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi pertanian, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menunjukkan peranannya yang nyata
dengan menghasilkan berbagai teknologi yang telah dimanfaatkan masyarakat, baik
berupa varietas dan benih unggul, pupuk, biopestisida, teknologi pengolahan serta alat
dan mesin pertanian. Guna mendukung ketahanan pangan berkelanjutan dalam era
MEA, Balitbangtan perlu mengembangkan inovasi pertanian strategis. Berkaitan
dengan hal tersebut, makalah ini membahas secara khusus inovasi pertanian strategis
mendukung ketahanan pangan berkelanjutan menghadapi MEA.
Trend, Tantangan, dan Arah Perubahan Pertanian Masa Depan
Pertanian menjadi leading sector dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pangan
dan energi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam perspective ke depan
harus berada di garda terdepan untuk menjawab tantangan/masalah di masa akan datang
melalui risetnya. Terdapat lima tantangan utama pembangunan pertanian yang dihadapi
dewasa ini, yaitu: 1) Lahan subur (arable land) terbatas; 2) Peningkatan kebutuhan
terhadap air bersih (aktivitas pertanian menghabiskan 70% suplai air dunia); 3) Perubahan
iklim; 4) Terbatasnya pasokan energi; dan 5) Pengelolaan sdm dan pemerataan
kesejahteraan.
Di Indonesia jumlah penduduk sampai pada akhir tahun 2015 mencapai 254,9
juta jiwa dan diperkiraan pada tahun 2030 akan menjadi sekitar 296,41 juta jiwa.
Jumlah penduduk yang besar ini merupakan sumber tenaga kerja dan sekaligus juga
pasar yang potensial. Namun, faktanya di sektor pertanian beberapa tahun terakhir ini
sangat dirasakan kurangnya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena
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“gerontokrasi” telah terjadi, di mana komposisi ketenagakerjaan di sektor pertanian
didominasi oleh kaum tua (aging farmer) yang tidak produktif karena para pemudanya
banyak yang meninggalkan desa akibat sektor pertanian dianggap kurang menarik.
Dengan memperhatikan tren perekonomian global, pemulihan ekonomi dunia
diperkirakan masih akan berjalan lambat dan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya
sehingga berpotensi memberikan tekanan pada perkonomian nasional. Meskipun
demikian, hasil kajian McKinsey Global Institute (2012) memprediksikan bahwa
Indonesia pada tahun 2030 akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 7 terbesar di
dunia, yang membuat Indonesia melampaui negara-negara besar seperti Jerman, Prancis
dan Inggris, namun berada di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, Jepang,
Rusia, dan Meksiko (Hermanto, et al., 2015). Dalam perspektif kebutuhan pangan,
diproyeksikan surplus produksi padi/beras cenderung semakin meningkat hingga tahun
2030. Komoditi jagung baru akan terjadi surplus pada tahun 2030. Sebaliknya, defisit
ketersediaan kedelai, gula dan daging sapi akan terjadi hingga tahun 2030. Selain itu,
pergeseran pola konsumsi juga terjadi dimana permintaan terhadap pangan pokok
berbasis karbohidrat akan menurun. Sebaliknya permintaan terhadap pangan sumber
bioaktif, vitamin, mineral dan protein serta pangan siap saji/siap santap dengan cita rasa,
nilai gizi dan kenyamanan tinggi (convenient foods) akan semakin meningkat. Disisi
lain, penggunaan energi masih akan didominasi oleh sumber energi tak terbarukan. Untuk
mengamankan pasokan energi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan energi, Indonesia
harus segera mendorong pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan, seperti sumberdaya
biofuel, biogas, biomass dan lainnya.
Memperhatikan dinamika jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan pangan
pada tahun 2030 telah meningkatkan pemanfaatan lahan dengan diikuti oleh berbagai
permasalahan, seperti tingginya laju konversi lahan pertanian, sempitnya luasan lahan
garapan petani, dan semakin rendahnya daya dukung lahan. Sementara untuk menopang
kebutuhan pangan yang terus meningkat tersebut, paling tidak diperlukan tambahan
lahan pertanian baru seluas 7,3 juta ha pada tahun 2025 dan 14,9 juta ha pada tahun
2050. Dalam pengelolaan sumberdaya air juga dihadapi oleh banyak persoalan, seperti
kelangkaan air, kekeringan dan banjir, kompetisi penggunaan air antar sektor dan lainnya.
Saat ini, neraca air di kebanyakan wilayah Jawa dan bagian Timur Indonesia sudah
defisit. Bahkan hasil beberapa kajian menunjukkan bahwa produksi padi di Jawa tahun
2025 dan tahun 2050 kemungkinan besar turun masing-masing 1,8 juta ton dan
3,6 juta ton dari kondisi saat ini akibat adanya kelangkaan air.
Perubahan iklim akan menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian. Apalagi
petani masih sangat minim memahami proses adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan
iklim yang berdampak sistematik bagi hasil pertanian. Akibat perubahan iklim,
Indonesia memiliki fenomena musim hujan cenderung lebih pendek. Di sisi lain, musim
kemarau yang lebih panjang telah meningkatkan berbagai ancaman bencana. Oleh
karena itu, pertanian masa depan perlu diarahkan untuk menghadapi trend perubahan
lingkungan strategis yang terjadi di lingkungan global sebagaimana disajikan pada
Tabel 1.
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Tabel 1.Pertanian Masa Depan: Konsekuensi dan Solusi
Tren Perubahan
Konsekuensi dan Solusi
Energi fosil makin langka
Transformasi ekonomi ke bioenergi
Kebutuhan pangan, pakan, energy dan serat
Urgensi bioproduk, pola hidup sehat
dan pola konsumsi biokultur
Perubahan iklim global
Kapasitas adaptasi dan mitigasi
Kelangkaan lahan dan air
Keniscayaan efisiensi dan konservasi
Permintaan terhadap jasa lingkungan hidup
Pertanian ekologi dan bioservices
Petani marjinal meningkat
Pluricultur: system biosiklus terpadu
Kemajuan iptek bioscience dan bioenginering
Pengembangan bioekonomi
Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ke depan
akan lebih penting dan menantang seiring dengan perubahan dinamis pembangunan
pertanian nasional yang tidak lepas dari pengaruh global menuju pertanian modern
(modern agriculture). Langkah Balitbangtan dalam menyongsong pertanian modern
mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan adalah melalui upaya perumusan
kebijakan pertanian dan penciptaan inovasi teknologi dengan penekanan kepada
penguasaan di bidang bioscience, bioengineering, automation, bioinformatics dan social
engineering (Hermanto et al, 2015).
Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Status Terkini
Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2015-2019
menyebutkan bahwa visi pembangunan pertanian Indonesia yaitu terwujudnya sistem
pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan
produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan
kesejahteraan petani (Kementan 2015). Hal tersebut mencerminkan bahwa upaya
pemenuhan kecukupan pangan (pencapaian ketahanan pangan) yang berbasis
kemandirian pangan dan kedaulatan pangan terus menjadi prioritas pemerintah
Indonesia.
Sejalan dengan Renstra Kementan 2015-2019, dinyatakan bahwa terdapat dua
isu utama yang dimasukkan Bidang Pangan dan Pertanian dalam rancangan RPJMN
2015-2019 adalah isu-isu yang terkait dengan ketahanan pangan dalam rangka
pencapaian kedaulatan peangan serta isu-isu yang terkait dengan peningkatan
agroindustri. Isu-isu yang terkait dengan ketahanan pangan masih dipandang relevan
mengingat isu-isu pangan telah semakin berkembang tidak sekedar hanya pada aspek
penyediaan sumber pangan namun juga meliputi upaya-upaya pembangunan pangan yang
memiliki perspektif keberlanjutan dan pemenuhan pangan dengan kualitas lebih baik
(premium) seiring dengan peningkatan jumlah kelas menengah Indonesia.Sementara
isu yang terkait dengan peningkatan agroindustri sangat penting dalam konteks
peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian seiring dengan masuknya
Indonesia dalam Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 (Nono S et al. 2014).
Sedangkan berdasarkan Dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian
(SIPP 2015-2045) disusun berdasarkan tiga pemikiran pokok (Kementan, 2014 dan
Manurung, 2014). Pertama, bahwa arahan konstitusi tentang visi pembangunan nasional
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ialah terwujudnya Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
Kedua, mengingat realitas bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih menggantungkan
penghidupannya pada pertanian, dan menimbang bahwa pertanian memiliki multifungsi
strategis dalam pembangunan nasional maka Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju,
Adil dan Makmur hanya dapat diwujudkan apabila diupayakan sinergis dengan upaya
mewujudkan Pertanian Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
Ketiga, oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang pertanian yang sesuai dengan
amanat konstitusi ialah mewujudkan Pertanian Indonesia yang Bermartabat, Mandiri,
Maju, Adil dan Makmur.
Kerangka yang dibangun bertumpu pada two-pronged strategy. Pertama, pada
tataran makro-nasional, pembangunan ekonomi berdasarkan Paradigma Pembangunan
untuk Pertanian. Paradigma Pembangunan untuk pertanian menyatakan bahwa
pembangunan perekonomian nasional dirancang dan dilaksanakan berdasarkan tahapan
pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak
pembangunan nasional. Paradigma Pertanian untuk Pembangunan berbeda dari
pandangan tradisional yang menilai peranan pertanian hanya dari segi sumbangan
langsung pertanian dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan
penerimaan devisa yang menurun seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi
sehingga keliru menyimpulkan bahwa pertanian tidak layak dijadikan motor penggerak
dan prioritas pembangunan. Paradigma Pembangunan untuk Pertanian diperlukan
mengingat sektor pertanian perlu didukung oleh berbagai sektor dan karena isu-isu
pertanian memiliki skala kepentingan yang luas dan tinggi.Pembangunan sektor-sektor
lain pertamatama diarahkan untuk mendukung atau sinergis, tidak boleh bertentangan
dengan pembangunan pertanian.Sektor pertanian memerlukan keberpihakan yang tinggi
karena sektor ini adalah the leading sector untuk ketahanan pangan, bersifat multifungsi
termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan dan
keadilan).
Kedua, pada tataran mikro-sektoral pembangunan pertanian difokuskan pada
pengembangan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan berdasarkan
paradigma
biokultura yang mencakup Sistem Usaha Pertanian Ekologis Terpadu pada tingkat
mikro, Sistem Rantai Nilai Terpadu pada tingkat industri atau rantai pasok dan Sistem
Pertanian-Bioindustri Terpadu pada tingkat industri atau komoditas. Sistem tersebut
berlandaskan pada pemanfaatan berulang zat hara atau pertanian agroekologi seperti
sistem integrasi tanaman-ternakikan dan sistem integrasi usaha pertanian-energi (biogas,
bioelektrik, biochar, dan sebagainya) atau sistem integrasi usaha pertanianbiorefinery
yang termasuk Pertanian Hijau.Seluruh biomassa yang dihasilkan usaha budidaya
pertanian diolah pada biorefinery untuk menghasilkan beragam produk pangan, pakan,
pupuk, energi dan bioproduk bernilai tambah tinggi.Pengembangan klaster rantai nilai
dilaksanakan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan
komponen-komponen penunjangnya dalam satu kawasan guna memanfaatkan
aglomerasi ekonomi. Hanya dengan strategi demikian maka usaha pertanian rakyat
marjinal dapat menghasilkan penghidupan yang layak dan proses marjinalisasai usaha
pertanian rakyat yang terus berlangsung hingga kini dapat dibalik menjadi proses eskalasi
usaha pertanian rakyat.
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Di banyak Negara termasuk Indonesia, konsep yang dianut dan mendasari
hampir seluruh kebijakan dan strategis pertanian dan penyediaan pangan adalah
ketahanan pangan (food security). Pada dasarnya, ketahanan pangan adalah tersedianya
pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau,
serta aman dikonsumsi. Jadi kuncinya adalah ketersediaan, keterjangkauan, dan
stabilitas pengadaannya.Ketersediaan berkaitan dengan produksi dan suplai,
keterjangkauan merupakan aspek baik secara ekonomi maupun keamanan, sedangkan
stabilitas merupkan aspek distribusi. Konsep dan strategis ketahananan pangan selama
hampir empat dasawarsa terakhir ini sasaran ketahanan pangan tidak pernah tercapai,
dan bahkan dikwatirkan akan semakin jauh dari harapan. Fakta-fakta inilah yang secara
tidak langsung melahirkan pedekatan baru yaitu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan
(foodsovereignty) diartikan sebagai “pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi
baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan system pertanian yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan”. Lebih jauh kedaulatan pangan juga merupakan“hak setiap
bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk
menetapkan system pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya sub ordinasi
dari kekuatan pasar internasional”.
Bagi pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama dan unik karena
tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, bagi pertanian yang bersifat landbase
agricultural, ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak ataukeharusan untuk
mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya
mewujudkan kebijakan pangan nasional, menyangkut terjaminnya ketersediaan pangan
(food availability), ketahanan pangan (food security), akses pangan (food accessibility),
kualitas pangan (food quality) dan keamanan pangan (food safety). Permasalahannya,
dari tahun ke tahun, konversi atau alih fungsi lahan pertanian di Indonesia terus
meningkat dan sulit dikendalikan, terutama diwilayah-wilayah dengan tingkat intensitas
kegiatan ekonomi tinggi. Selain itu,tekananterhadaplahanjugaberwujud penyempitan
rata-rata penguasaan lahan oleh petani. Keadaan tersebut jelas tidak kondusif bagi
keberlangsungan pertanian dan perwujudan kebijakan pangan nasional dalam jangka
panjang, apalagi pembukaan areal baru sangat terbatas dan tidak sebanding dengan
peningkatan jumlah penduduk yang terus melaju.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang berdiri
semenjak tahun 1974, sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi, telah menunjukkan
perannya yang nyata dengan menghasilkan berbagai teknologi yang telah dimanfaatkan
masyarakat, baik berupa varietas dan benih unggul, pupuk, biopestisida, teknologi
pengolahan serta alat dan mesin pertanian. Potensi Balitbangtan sangat besar karena
didukung oleh sumberdaya yang memadai berupa SDM, pendanaan serta sarana dan
prasarana. Balitbangtan juga memiliki kemampuan yang memadai dalam kegiatan
diseminasi inovasi, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
Sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menunjukkan peranannya yang nyata
dengan menghasilkan berbagai teknologi yang telah dimanfaatkan masyarakat, baik
berupa varietas dan benih unggul, pupuk, biopestisida, teknologi pengolahan serta alat
dan mesin pertanian.
Potensi Balitbangtan sangat besar karena didukung oleh
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sumberdaya yang memadai. Balitbangan juga memiliki kemampuan yang memandai
dalam kegiatan diseminasi inovasi, baik secara mandiri maupun bekerjama dengan
pihak lain.
Guna mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan, apa saja program
strategis yang perlu dilakukan dalam penelitian dan pengembangan oleh Balitbangtan.
Berkaitan dengan hal tersebut, makalah ini membahas secara khusus program-program
penelitian dan pengembangan strategis Balitbangtan mendukung kedaulatan pangan
berkelanjutan berbasis pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan,
2016) dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 serta Penyusunan
RPJMN Bidang pangan dan pertanian 2015-2045 dan Renstra Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).
Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui
pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri,
pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan
masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang
besar, melalui keterkaitan “input-output-outcome” antar industri, konsumsi dan
investasi.Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif
sebagian besar wilayah Indonesia adalah di sektor pertanian.Namun demikian kinerja
sektor pertanian cenderung menurun akibat kurang mendapat perhatian sebagaimana
mestinya.Pembangunan di masa lalu kurang memperhatikan keunggulan komparatif
yang dimiliki.Keunggulan komparatif yang dimiliki belum didayagunakan sehingga
menjadi keunggulan kompetitif nasional.Akibat dari strategi yang dibangun tersebut
maka struktur ekonomi menjadi rapuh.Krisis ekonomi yang lalu memberi pelajaran
berharga dari kondisi tersebut. Apabila pengembangan ekonomi daerah dan nasional
didasarkan atas keunggulan yang kita miliki maka perekonomian yang terbangun akan
memiliki kemampuan bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain
regulasi dan pengembangan infrastruktur, terdapat empat tahapan penting dalam
mewujudkan Indonesia berdaulat pangan, yaitu: produksi, hilirisasi, tata niaga domestik,
serta kendalikan impor dan dorong ekspor (Gambar 1).

Gambar 1. Tahapan dalam Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan
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Kebijakan dalam peningkatan produksi dan provitas difokuskan pada
Fokus Tujuh Komoditas, Regulasi/Deregulasi, membangun Infrastruktur, mekanisasi,
Penguatan on-farm, Kredit, Asuransi, serta penanganan Pascapanen. Sedangkan untuk
hilirisasi produk pertanian, diarahkan untuk: Mendorong Investasi Industri Gula,
Jagung dan Sapi, Hilirisasi Produk Kelapa Sawit, Kakao, dan Kopi, KUR Untuk Kopi,
Kakao, Pala dan The; Pengolahan Hasil Padi, Jagung dan Pangan Lainnya, serta
Integrasi Sawit – Sapi, Pangan – Ternak. Untuk tata niaga domestikdifokuskan fokus
pada 11 Komoditas Pangan Strategis meliputi upaya: a) Regulasi/Deregulasi,HPP, b)
Memperpendek Rantai Tata Niaga dan Stabilisasi Harga, c) Sinergitas dengan
Kemendag dan Bulog, dan d) Toko Tani Indonesia (TTI). Dalam upaya mengendalikan
impor dan mendorong ekspor, upaya yang dilaksanakan meliputi: a) Fokus pada 11
Komoditas Komersial/Ekspor; b) Regulasi/ Deregulasi Pengendalian Impor; b)
Regulasi/Deregulasi Mendorong Ekspor; c) Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk;
dan e) Sinergitas Kemendag dan Kemenperin.
Tahun 2014, nilai ekspor komoditas pertanian di Indonesia tahun 2015 surplus
Rp169T dibandingkan dengan tahun2014. Rata-rata nilai ekspor komoditi pertanian
untuk sektor tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan mengalami kenaikan.
Sedangkan untuk impornya mengalami penurunan.Suatu capaian yang cukup
menggembirakan.
Tujuan ekspor produk pertanian Indonesia di antaranya adalah
Malaysia, Singapura, Papua New Gini, Australia, Philipina, dan Timor Leste.21-26.
Secara umum, gambaran ekspor-impor komoditas pangan dan hortikultura tahun 20142015 di antaranya adalah sebagai berikut: a)Bawang merah
impor turun 70% dan
ekspor naik 90%; impor jagung turun hampir 50%. Sedangkan volume buah tropis yang
diekspor Indonesia pada tahun 2015 adalah sebanyak 68.555 ton.Ekspor tersebut
meliputi buah manggis 38.071 ton, pisang 22.308 ton, salak 2.201 ton, dan buah lainnya
sebanyak 5.974 ton.Meskipun rata-rata nilai ekspor untuk komoditas sayuran dan buah
masih belum signifikan positif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pertanian
penyumbang tertinggi pada PDB triwulan-II 2016.
Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan
pangan.Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi
masyarakat rumah tanggadan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi
pangan,diperlukan targetpencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun
sesuai dengan angka kecukupan gizinya, Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi
(WNPG) X tahun 2014 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan
minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63gram/kapita/hari untuk
protein. Ketersediaan energi selama kurun waktu 2012 -2016sudah jauh di atas
rekomendasi WNPG X tahun 2012dengan rata–rata 3.890kkal/kapita/hari. Ketersediaan
energi tersebut mengalami peningkatan rata-rata 0,63persenper tahun. Kecenderungan
peningkatan ketersediaan energi selama periodeini disebabkan terjadinya peningkatan
ketersediaan energi yang cukup besarpada periode 2012 -2016karena adanya
peningkatan produksi beberapa komoditas pangan.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
ketersediaan energi secara umum sudah cukup baik.Kelebihan ketersediaan pangan
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor.Seperti
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halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein pada periode 2012-2016 juga
sudah melebihi rekomendasiangka kecukupan gizi WNPG X. Secara
nasionalketersediaan energi dan protein per kapita per tahun disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Perkembangan Ketersediaan Energi dan protein serta Skor PPH Ketersediaan
2012-2016

Salah satu upaya telah dilaksanakan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan
ketahanan pangan di seluruh pelosok Indonesia, di antaranya dengan program
peningkatan kesejahteraan petani kecil (SOLID) di Maluku dan Maluku Utara.
Berdasarkan laporan Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 (BKP, 2016), dinyatakan
bahwa peningkatan hasil produksi pertanian dialami oleh hampir semua responden
SOLID.Peningkatan produksi pertanian responden tersebut terjadi pada hampir semua
komoditi/produk yang diusahakan kecuali produk olahan pala.Peningkatan tersebut terkait
di antaranya dengan penggunaan teknologi baru, teknologi perbanyakan benih, dan teknik
budidaya tanaman.Meskipun produksinya dilaporkan meningkat, namun hanya 59%
responden yang menyatakan bahwa pendapatan mereka naik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Jumlah peningkatan produksi dan pendapatan petani dapat dilihat pada
grafik Gambar 2.
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Gambar 2, Jumlah peningkatan produksi dan pendapatan petani .
Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan Tantangan Perubahan
Semua negara anggota ASEAN semakin menginginkan terwujudnya kelompok
masyarakat politik-kemanan, ekonomi dan sosio kultural budaya yang terintegrasi dan
memengaruhi kehidupan seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara melalui
terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pasar tunggal dan basis
prosuksi ini memiliki 5 elemen utama, yaitu pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga
kerja terampil dan aliran modal yang bebas dengan 2 komponen penting yaitu (1) sektor
sektor untuk prioritas integrasi dan (2) komponen pangan, pertanian dan kehutanan.
Kehadiran MEA memberikan tantangan bagi Indonesia sekaligus peluang untuk
mengembangkan produk produk dalam negeri untuk bersaing di pasar ASEAN.daya
saing produk pertanian menjadi salah satu penekanan penting dalam menghadapi
serbuan berbagai produk sejenis.
Salah satu target utama pembangunan sektor pertanian adalah meningkatkan
nilai tambah, daya saing dan ekspor untuk menghadapi pasar global. Permasalahan
Indonesia Berbicara aspek daya saing secara umum daya saing produk produk pertanian
Indonesia khususnya komoditas hortikultura masih jauh tertinggal dibandingkan negara
produsen/eksportir produk holtikultura lainnya. Kualitas, potensi dan kelemahan produk
pertanian startegis yang telah teridentifikasi pun tidak selalu dapat dimonitor di tengah
upaya peningkatan produksi dan produktivitasnya. Sementara salah satu tuntutan pasar
tunggal ASEAn adalah terbentuknya standar mutu dan inilah yang sangat serius
dihadapi Indonesia. Semakin bersaing dan emiliki standar mutu yang baik, maka nilai
tambah dan permintaan masyarakat ASEAN akan semakin besar. Sementara kondisi
daya saing, infrastruktur pertanian dan kelembagaan pendukung dalam rangka
menyiapkan sektor pertanian menghadapi MEA juga masih mengalami kendala atau
belum optimal keberadaanya terutama infrastruktur hulu (jalan/transportasi, irigasi,
kelembagaan petani dan stabilitas input input produksi) dan infrastruktur hilir
(kebijakan harga dan penguasaan pasar).
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Persaingan Komoditas Komoditas pertanian strategis yang dinilai mampu
bersaing di pasar regional/pasar tunggal ASEAN adalah (1) komoditas hortikultura
manggis, salak, mangga, melon dan jeruk (buah buahan) serta buncis, kubis dan kentang
(sayuran). Pada tingkat budidaya (produksi) petani/kelompok tani, usaha pertanian
masih mengahadapi berbagai ancaman dan kelemahan nternal yang sangat tidak
menguntungkan, permasalahan tersebut adalah (1) ketersediaan benih unggul, (2)
pengembangan kelembagaan pertanian, termasuk penyelenggaraanya, sarana dan
pembiayaan maupun lembaga penyuluhanya, (3) penyediaan dan panyaluran pupuk
bersubsidi, (4) fasilitas pengembangan alsintan, (5) gangguan bencana dan adanya
organisme pengganggu tumbuhan, dan (6) kurangnya pengembangan pelayanan informasi
pasar. Kebijakan Menghadapi MEA Produk pertanian hasus memiliki daya saing yang
tinggi di pasar ASEAN dan global.Oleh karena itu pemerintah harus segera membenahi
industri
berbasis
pertanian
lokal
secara
terencana,
konsisten
dan
berkesinambungan.Kebijakan yang perlu ditempuh yaitu Indonesia harus mampu
meningkatkan daya saing produk produk pertanian strategis untuk menguasai pasar
domestik dan sekaligus mampu menembus pasar ASEAN dan Global.Persiapan sektor
pertanian Indonesia harus dilakukan secara terus menerus, dengan orientasi makin
tinggi terhadap penguasaan pasar komoditas/produk strategis pertanian. Beberapa aspek
yang harus dipersiapkan sektor pertanian adalah (1) perbaikan sistem agribisnis dengan
kegiatan pengolahan untuk meningkatkan daya saing produk, (2) instrumen kebijakan
yang didasarkan atas harmonisasi, singkronisasi dan konsisten, (3) ketersediaan
infrastruktur pertanian (produksi, pengolahan dan pemasaran), dan (4) penguatan
kelembagaan ekonomi yang membuka peluang pasar produk pertanian strategis.
Guna mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan besar dalam menghadapi pasar
tunggal ASEAN, pemerintah perlu memperhatikan secara khusus MEA.Ditengah tengah
berbagai persoalan sektor pertanian dan sektor lainya dan minimnya kapasitas fiskal
yang dimiliki negara, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang koordinatif harus
memapu memecahkan masalah tersebut dengan baik dan sistematis. Tentu paradigma
dan penanganan sektor pertanian harus dirubah ditengah tengah menghadapi dan akan
bertempur dengan berbagai negara dalam memperebutkan keuntungan pasar.
Permasalahan hulu pertanian harus terus diperbaiki secara cepat dan benar demikian
halnya permasalahan hilir. Tentu ini tidak pekerjaan mudah dan cepat dilakukan, namun
mau tidak mau harus ditempuh oleh seluruh komponen terutama pemerintah jika tidak,
maka keuntungan dan kesempatan besar pasar tunggal tersebut akan dinikmati negera
negara lainya dan Indonesia tidak menuntut kemungkinan akan mendapatkan
keuntungan dan peluang minim dalam pertempuran pasar.
Inovasi Teknologi Pertanian mendukung Ketahanan Pangan dalam Era MEA
Hermanto et al. (2015) menyatakan bahwa pendekatan penelitian dan
pengembangan ke depan perlu menggunakan pendekatan transdisiplin.
Pendekatan
transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual atau “intellectual space” yang
merupakan wilayah tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, dieksplorasi, dan
dibuka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Penggunaan pendekatan
transdisiplin dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu: (1) bagaimana menghadapi
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aspek-aspek realitas; (2) bagaimana memahami isu-isu global dan kompleks; (3)
bagaimana mendorong sinergi antar disiplin; dan (4) bagaimana menggalang kerjasama
antar ahli berbagai sektor.Implementasi transdisiplin juga mengandung makna adanya
kerja kooperatif atau sinergi di antara orang-orang dan sektor-sektor yang terlibat di
dalamnya. Penerapan transdisiplin digunakan untuk mencapai sesuatu di luar dimensi
kuantitatif. Adanya sinergi dalam konsep transdisiplin tersebut dimaksudkan untuk
mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dari integrasi ilmu pengetahuan yang
disebut dengan simponi dan menghasilkan inovasi yang siap meningkatkan nilai tambah
bagi masyarakat luas.Gambaran inovasi teknologi pertanian yang telah dan terus
dikembangkan oleh Balitbangtan, Kementan disajikan sebagai berikut.
Inovasi Bidang Tanaman Pangan
Inovasi hasil Litbang Tanaman Pangan dalam penyediaan varietas dan
galur/klon unggul baru diarahkan pada varietas unggul dengan produktivitas tinggi,
adaptif spesifik lokasi pada lahan basah maupun kering (ampibi), tahan/toleran terhadap
cekaman biotik/abiotik lebih banyak untuk lahan sub-optimal dibandingkan lahan optimal
yang terdampak perubahan iklim global, dan mutu sesuai preferensi konsumen. Untuk
mendukung peningkatan produksi tanaman pangan lainnya khususnya sorgum dan
ubikayu, upaya penyediaan varietas tidak hanya untuk pangan, tetapi juga untuk bahan
baku bahan bakar nabati (BBN). Sedangkan untukmeningkatkan produktivitas aktual
dan indeks panen tanaman pangan telah disiapkan: (1) Komponen teknologi spesifik
lokasi, pra dan pasca-panen padi,jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya di lahan
sub optimal dan optimal; (2) Teknologi pengelolaan hara dan air tanaman pangan lainnya;
(3) Prototipe mesin tanam jarwo, alat penyiang dan harvester untuk mekanisasi budidaya,
panen dan pascapanen; (4) Pengembangan bioindustri berbasis tanaman pangan; (5)
Paket teknologi untuk antisipasi dinamika perubahan iklim; (6) Pengembangan Sistem
Informasi dan database sumberdaya lahan pertanian (SDLP) tanaman pangan berbasis
geospasial (8) Teknologi peningkatan mutu dan rendemen beras, pengembangan beras
fungsional dan pemanfaatan hasil samping /limbah padi untuk pakan; (8) Teknologi
penanganan pascapanen untuk meningkatkan mutu, daya simpan dan keamanan pangan,
serta pengembangan produk pangan fungsional berbasis jagung atau kedelai; dan (9)
Model
percepatan diseminasi dan penyediaan sistem logistik inovasi tanaman
pangan.
Penyediaan model pengembangan inovasi berbasis tanaman pangan yang efisien
dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan model pertanian
bioindustri tanaman pangan berbasis komoditas (padi, jagung dan kedelai)
diintegrasikan dengan komoditas unggulan daerah. Inovasi teknologi untuk mendukung
model tersebut misalnya teknologi penyimpanan/pengolahan limbah pertanian (jerami
padi) untuk produksi pakan, teknologi pembuatan pupuk organik, teknologi pengolahan
kotoran sapi untuk produksi biogas skala rumah tangga, teknologi pengawetan hijauan
(jerami padi dan jagung, pucuk tebu) dalam bentuk silase, teknologi berkaitan dengan
manajemen usaha tani-ternak. Pengembangan model usahatani skala ekonomi ditujukan
untuk mendukung pencapaian swasembada padi dan kedelai.
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Guna mempercepat diseminasi produk inovasi pertanian berupa varietas unggul
yangbaru dilepas, teknologi yang telah dihasilkan dan benih sumber yang di produksi
sesuai dengan sistem manajemen mutu (ISO 9001-2008) serta akselerasi penyebaran
dan distribusi benih sumber maka diperlukan terobosan di hilirnya.Ketersediaan benih
dalam mendukung peningkatan produksi menuju swasembada dan swasembada
berkelanjutan, tidak terlepas dari peran sistem logistik benih nasional.Operasionalisasi
kegiatan-kegiatan bermuara pada sistem produksi benih sumber.Pemberdayaan Unit
Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) pada Balai Penelitian (Balit) komoditas dan UPBS
seluruh BPTP dalam satu jaringan produksi dan distribusi benih merupakan salah satu
strategi untuk mendukung ketersediaan benih dan bibit disetiap wilayah. Manajemen
UPBS yakni manajemen program dan sumber daya UPBS selalu ditingkatkan menuju
UPBS high profile, sehingga sistem produksi, distribusi dan stok benih sumber (BS, FS,
dan SS), bahkan benih sebar (ES) terjaga secara kontinu mendukung sistem logistik
benih.
Inovasi Hasil Litbang Hortikultura
Sebagai komoditas strategis nasional, pasokan dan fluktuasi harga cabai serta
bawang merah selalu menjadi permasalahan utama yang terjadi setiap
tahun.Permasalahan fluktuasi pasokan dua komoditas tersebut disebabkan oleh faktor
iklim yang tidak optimal untuk memproduksi cabai dan bawang merah.Oleh karena itu,
penelitian dan pengembangan komoditas hortikultura perlu diarahkan untuk
menciptakan Varietas Unggul Baru (VUB) yang dapat mengatasi permasalahan
tersebut. Perakitan VUB cabai difokuskan untuk menghasilkan VUB toleran cekaman
lingkungan biotik dan abiotik, perakitan VUB cabai hibrida berdaya hasil tinggi, dan
perakitan VUB cabai tahan terhadap serangan OPT. Sedangkan untuk bawang merah
diarahkan pada perakitan dan perbaikan VUB adaptif terhadap iklim basah dan
perakitan VUB bawang merah tahan terhadap OPT. Selain cabai dan bawang merah,
beberapa komoditas hortikultura lainnya juga perlu mendapatkan dukungan terutama
untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global. Kegiatan strategis
yang dilakukan adalah perakitan dan perbaikan varietas jeruk, mangga, krisan, dan
komoditas hortikultura strategis lainnya yang tahan serangan OPT serta sesuai dengan
preferensi konsumen.
Selain didukung oleh perakitan VUB yang memiliki karakteristik unggul
tertentu, peningkatan produksi, stabilisasi harga, dan peningkatan daya saing komoditas
hortikultura perlu didukung dengan teknologi dan inovasi hortikultura yang siap
digunakan oleh para pengguna. Pada komoditas cabai, perakitan teknologi yang dilakukan
ialah : (1) Perakitan teknologi PTT pada lahan suboptimal dan ramah lingkungan; (2)
Perakitan teknologi PHPT untuk antisipasi perubahan iklim; (3) Perakitan teknologi
pengelolaan biomassa cabai untuk konsumsi segar dan pemanfaatan limbah,; (4)
Perakitan
teknologi (prototype maupun model) mekanisasi budidaya, panen, dan
pascapanen cabai; (5) Teknologi peningkatan daya simpan segar dan penekanan susut
hasil cabai, implementasi nano teknologi untuk kemasan ramah lingkungan dan
penanganan limbah; (6) Perakitan komponen teknologi spesifik lokasi pada wilayah

13

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

sentra produksi cabai mendukung stabilisasi harga; dan (7) Perakitan teknologi
pengelolaan sumberdaya lahan, hara, iklim dan air.
Dalam mendukung stabilisasi harga dan produksi bawang merah, perakitan
teknologi dan inovasi yang dilakukan ialah : (1) Perakitan teknologi PTT pada lahan
suboptimal dan ramah lingkungan; (2) Perakitan teknologi budidaya untuk memperbaiki
mutu dan daya simpan benih; (3) Perakitan teknologi PHP; (4) Perakitan teknologi
perbenihan melalui somatik embryogenesis; (5) perakitan teknologi (prototype maupun
model) mekanisasi budidaya, panen, dan pascapanen bawang merah; (6) Perakitan
komponen teknologi pesifik lokasi pada wilayah sentra produksi; dan (7) Perakitan
teknologi pengelolaan sumberdaya lahan, hara, iklim dan air. Sedangkan untuk
mendukung peningkatan daya saing komoditas hortikultura hortikultura lainnya, proses
perakitan teknologi dan inovasi difokuskan kepada: (1)
Perakitan teknologi untuk
memperpanjang masa berbuah dan budidaya mangga di lahan suboptimal serta
teknologi produksi jeruk dan krisan adaptif perubahan iklim; (2) Perakitan dan
perbaikan komponen
teknologi PHPT melalui pemanfaatan bioprospecting; (3)
Perakitan teknologi pascapanen untuk ekspor; (4) Perakitan teknologiminimalisasi
kontaminasi logam berat dan pestisida; (5) Teknologi penanganan segar dan pengolahan
buah tropis serta pemanfaatan limbahnya; (6) Perakitan komponen teknologi komoditas
hortikultura unggulan daerah; dan (7) Perakitan teknologi pengelolaan sumberdaya
lahan, hara, iklim dan air.
Kebijakan pengembangan inovasi dan teknologi hortikultura diarahkan untuk
mendorong kemajuan bioscience dan bioengineering sebagai suatu elemen dalam sistem
pertanian berbasis bioindustri berkelanjutan.Bioindustri hortikultura dilaksanakan untuk
menumbuhkembangkan sistem pertanian agroekologis terintegrasi antara tanaman, organisme
lain, dan lingkungannya secara efektif, efisien dan terpadu dalam menghasilkan biomassa
serta ramah lingkungan.Untuk mencapai sasaran tersedianya model pengembangan
inovasi tersebut, kegiatan strategis yang dilakukan baik untuk komoditas cabai, bawang
merah, maupun hortikultura strategis lainnya ialah pengembangan model pertanian
bioindustri spesifik lokasi berbasis komoditas.
Dalam rangka pencapaian sasaran program penyediaan rekomendasi kebijakan
mendukung stabilisasi harga dan pasokan cabai dan bawang merah serta peningkatan
daya saing komoditas hortikultura lainnya, kegiatan strategis yang dilakukan ialah : (1)
Penyusunan outlook komoditas cabai dan bawang merah; (2) Analisis kebijakan
stabilisasi pasokan serta harga cabai dan bawang merah; (3) Analisis prospek dan
kendala pengembangan sentra produksi cabai dan bawang merah baru di lahan sub
optimal; (4) Kajian efisiensi dan prospek pengembangan teknologi peningkatan daya
simpan serta susut hasil cabai dan bawang merah; (5) Analisis kebijakan pembangunan
pertanian wilayah mendukung peningkatan produk serta produktivitas cabai dan bawang
merah; (6) Analisis dan sintesis kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya
lahan pertanian serta perubahan iklim; (7) Analisis kebijakan pengembangan kawasan
jeruk
berbasis peningkatan kesejahteraan petani; (8) Analisis rantai nilai
dalam
meningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura; dan (9) Analisis
kebijakan pembangunan pertanian wilayah, mendukung peningkatan produk dan
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produktivitas komoditas hortikultura lainnya yang merupakan komoditas unggulan
daerah.
Inovasi Hasil Litbang Perkebunan
Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam perekonomian
nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja,
penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak.Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak
terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global.Perubahan strategis
nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan harus
mengikuti dinamika lingkungan perkebunan.
Inovasi yang disiapkan mendukung peningkatan produksi gula adalah melalui
perakitan varietas unggul tebu produktivitas dan rendemen tinggi dengan dukungan: (a)
Varietas unggul tebu produktivitas dan rendemen tinggi toleran kekeringan, (b)
Varietas unggul tebu produktivitas dan rendemen tinggi toleran iklim basah, (c)
Varietas tebu transgenik kadar sukrosa tinggi, tahan kering, dan (d) Klon unggul hasil
seleksi spesifik lokasi. Sedangkan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman
perkebunan berdaya saing, dilakukan melalui perakitan VUB tanaman perkebunan yang
bernilai tambah & berdaya saing tinggi dengan inovasi sebagai berikut: (a) Varietas
kakao protas tinggi tahan PBK/VSD, (b) Varietaslada toleran BPB, (c) Varietaskopi
arabika spesial prioritas tinggi, (d) Varietaskopi robusta toleran PBKo, (e) Varietaskaret
tahan JAP, dan (f) Varietas nilam transgenik tahan penyakit utama. Untuk mendukung
peningkatan produksi tanaman perkebunan penyedia bahan bakar nabati (BBN)
dilakukan melalui Perakitan VUB tanaman perkebunan penyedia BBN dengan melakukan
seleksi klon unggul Kemiri Sunan.
Sasaran program dan kegiatan strategis terkait ketersediaan teknologi dan
inovasi Pertanian harus mampu Pertama, mendukung peningkatan produksi gula
melalui perbaikan dan perakitan teknologi budidaya tebu toleran kekeringan, dengan cara:
(a) Penyediaan benih sumberbermutu melalui kultur jaringan, (b) Formulasi pupuk hayati
dan dekomposer, (c) Pengendalian hama dan penyakit utama, (d) Teknologi
(prototype/model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca panen tebu, (e) Diversifikasi
produktebu, (f) integrasi tebu-ternak, (g) Perakitan dan perbaikan dan komponen
teknologi pesifik lokasi pada wilayah sentra produksi tebu, (h) Perakitan teknologi
pengelolaan lahan dan hara, (i) Perakitan teknologi pengelolaan air terpadu, (j)
Perakitan teknologi untuk antisipasi
dinamika perubahan iklim, (k) Penyusunan
informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan tebu, dan (l)
Teknologi produksi gula kristal enzimatis dan gula cair dari tebu dan tanaman lainnya,
dan produksi bioethanol dari limbah tebu. Kedua, mendukung peningkatan produksi
tanaman perkebunan berdaya saing melalui perbaikan dan perakitan teknologi budidaya
dan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, melalui: (a)
Penyediaan benih sumber bermutu, (b) Pengendalian hama dan penyakit utama, (c)
Perbaikan teknologi proses, (d) Perakitan komponen teknologi pesifik lokasi
mendukung peningkatan produksi tanaman perkebunan berdaya saing unggulan daerah,
(e) Penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan
kakao, dan (f) Teknologi penanganan pascapanen untuk meningkatkan keamanan
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pangan kakao rakyat, pengembangan pangan fungsional dan penanganan limbah kakao.
Ketiga,Mendukung Peningkatan produksi tanaman perkebunaan penyedia BBN melalui
perbaikan dan perakitan teknologi budidaya dan pasca panen untuk tanaman BBN,
melalui: (a) Penyediaan benih sumber bermutu, (b) Pengelolaan lahan dan hara, (c)
Teknologi (prototype, model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca panen tanaman
BBN, (d) Perakitan komponen teknologi pesifik lokasi mendukung peningkatan
produksi tanaman perkebunan penyedia BBN, (e) Penyusunan informasi dan analisis
geospasial SDLP pengembangan kawasan BBN, dan (f) Teknologi penanganan dan
pengolahan tanaman perkebunan penyedia BBN dan pemanfaatan limbahnya.
Inovasi Hasil Litbang Peternakan
Inovasi peternakan untuk mendukung MEA meliputi: (1) teknologi peternakan
dan veteriner berbasis bioscience dan bioengineering (pemuliaan dan reproduksi, pakan,
keamanan pangan, pasca panen, veteriner, dan tanaman pakan ternak) pada sapi dan
kerbau, ruminansia kecil, unggas dan aneka ternak; (2) Teknologi peternakan untuk
antisipasi perubahan iklim; (3) Teknologi budidaya peternakan spesifik lokasi; (4)
Penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP: 5) Teknologi penanganan,
pengawetan dan pengolahan daging sapi; 6) Teknologi alat pencacah pakan; dan 7)
Teknologi (prototipe, model) mekanisasiuntukproduksipakan.
Teknologi Hasil Litbang Tematik
Program Strategis Penelitian dan Pengembangan Pertanian Mendukung
Kedaulatan Pangan yang dlaksanakan oleh Balitbangtan difokuskan untuk komoditas
padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, bawang merah dan cabai disamping komoditas
unggulan lain yang menjadi priotas program strategis daerah. Sedangkan litbang tematik
strategis yang dikembangkan oleh Balitbangtan sebagai berikut:
1. Litbang produksi benih melalui somatik embryogenesis (SE) telah
dikembangkan Balitbangtan untuk memproduksi bibit tebu, bawang merah, jeruk,
dan juga komoditas perkebunan (kopi, kakao, jahe, dan nilam).
2. Litbang nano 0teknologi untuk produksi pangan dalam bentuk nano selulosa,
nanonutrien, maupun nanofortifikan. Nano teknologi juga dikembangkan untuk
kemasan dalam bentuk nano selulosa dan nanofilma, maupun dalam produksi pupuk
(nano zeolite dan nano pupuk) dan untuk memproduksi pestisida sebagai biopestisida.
3. Litbang transgenik dikembangkan pada berbagai komoditas yang diantaraanya
meliputi: padi (golden ricedengan kandungan vitamin A tinggi, efisien pemupukan
N, dan toleran kekeringan, kedelai (umur genjah dan efiensiprmupukan N, tebu
(rendemen tinggi), dan kentang (tahan busuk daun phytoptora).
4. Litbang bahan bakar nabati, yang memfokuskan pada penyediaan varietas
unggul kemiri sunan dan jarak pagar serta dengan teknologi SE, tanaman BBN
potensial (kelapa sawit, tebu, sorgum manis, ubi kayu), teknologi pengolahan biogas
cair, bioatanol fuel dan benssin nabati serta penyediaan teknologi on farm (budidaya)
melalui sambung pucuk pada kemiri sunan dan jarak pagar serta teknologi budidaya
sumber BBN pada lahan bekas tambang.
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5. Pengembangan model pertanian bioindustri berbasis sumber daya lokal dan
agroekologi di 33 p r o vi n s i ,pengembangan teknologi dan inovasi peningkatan
nilai tambah serta daya saing produk pertanian, serta teknologi pengelolaan dan
pemaanfaatan sumberdaya hayati secara ramah lingkungan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
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STRATEGI PERENCANAAN SEKTOR PERTANIAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN TABANAN
Ida Bagus Wiratmaja, ST., MT
Badan Perencana, Penelitian, dan Pengembangan Kab. Tabanan
Jl. Pahlawan No.19 Delod Peken Tabanan
ABSTRAK
Pertanian masih menjadi core competence Kabupaten Tabanan, namun masalah dan
tantangan yang dihadapi semakin kompleks untuk menjadikan pertanian sebagai basis
ekonomi masyarakat. Penanganan sektor pertanian saat ini cenderung berfokus pada
sisi hulu, baik berupa subsidi maupun bantuan. Hilirisasi pertanian belum mendapat
perhatian yang memadai sehingga nilai tambah yang didapatkan dari usaha tani masih
sangat rendah dan tidak mampu memberikan pendapatan yang wajar bagi petani.
Pemerintah Kabupaten Tabanan mencoba melakukan terobosan dan inovasi program
untuk meningkatkan pendapatan petani melalui penanganan proses hulu sampai hilir
secara terpadu. Beberapa contoh program dimaksud adalah: Program Gerbang Pangan
Serasi (dengan produk utama Beras Sehat Tabanan), Program Keramba Emas (Kreatif
Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat, melalui pengembangan BUMDES dan
BUMD berbasis pertanian), Program Industrialisasi Pertanian (melalui pendirian Pabrik
Pakan Ternak), pengembangan Taman Teknologi Pertanian (dengan core kopi dan
kambing), dan lain-lain. Dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian,
program-program tersebut juga disinergikan dengan sektor pariwisata untuk menjadikan
obyek dan aktivitas/proses produksi sebagai daya tarik wisata.
PENDAHULUAN
Kabupaten Tabanan berpenduduk hampir 450.000 jiwa, memiliki luas daratan
839,33 km2, terdiri dari 10 kecamatan, 133 desa, 346 desa pakraman, + 228 Subak Basah,
dan 148 Subak Abian. Dilihat dari sisi ekonomi, pembentuk ekonomi Tabanan terdiri dari
sektor primer (pertanian & penggalian): 24,30 persen, sektor sekunder (industri
pengolahan, listrik, air bersih, dan bangunan) relatif kecil 15,84 persen, dan sektor tersier
(perdagangan, hotel-restoran, pengangkutan, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa
lainnya) yang relatif tinggi, sebesar 59,86 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
terjadi ketimpangan sektor antara primer, sekunder, dan tersier serta terjadi lompatan dari
sektor primer ke tersier. Ketimpangan ini mengindikasikan lemahnya keterkaitan antar
sektor. Kecilnya peranan industri pengolahan (sektor sekunder) terhadap komoditas yang
dihasilkan dari usaha budidaya pertanian (sektor primer) menyebabkan komoditas
pertanian tidak menghasilkan nilai jual yang menguntungkan bagi petani produsen. Di
samping itu, perdagangan dan jasa yang berkembang bukan berasal dari sektor primer dan
sekunder yang ada di Tabanan. Demikian juga produk-produk kerajinan pariwisata yang
diperjual-belikan di Tabanan tidak mustahil sebagian besar berasal dari luar Tabanan.
Matapencaharian penduduk Tabanan masih dominan bekerja di sektor pertanian,
baik sebagai pemilik lahan, penggarap, buruh tani atau sebagai petani yang memiliki
pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan dan kerja serabutan lainnya. Menurut data
BPS (2015), dari 264.113 jiwa penduduk yang bekerja, 36,49 persen bekerja di sektor
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primer, 10,86 persen di sektor sekunder, dan 26,96 persen di sektor tersier, dan sisanya
tersebar di beberapa sektor lainnya. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor primer
terus mengalami penurunan, sedangkan penduduk yang memilih sektor tersier sebagai
matapencaharian terus mengalami peningkatan.
Apabila dikaitkan antara matapencaharian dengan struktur ekonomi/ Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tabanan maka produktivitas sektor primer
dan sekunder lebih rendah dibandingkan dengan sektor tersier. Hal ini ditunjukkan oleh
data BPS (2015), bahwa 36,49 % penduduk yang bekerja di sektor primer hanya
berkontribusi terhadap PDRB sebesar 24,3 persen, 10,86 persen penduduk yang bekerja
di sektor sekunder berkontribusi sebesar 15,84 persen PDRB, serta 26,96 persen
penduduk yang bekerja di sektor tersier mampu berkontribusi mencapai 59,86 persen
PDRB.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan dalam periode 2011 - 2015 rata-rata
sebesar 6,29 persen per tahun. Tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi Tabanan
sebesar 6,24 persen, lebih tinggi dari Bali (6,04 %) dan nasional (5,04 %). Diantara
sektor-sektor pembentuk PDRB, sektor Pertanian mengalami tingkat prtumbuhan
terendah yaitu 1,97 persen dan pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Pertumbuhan yang
rendah ini sudah tentu berkorelasi dengan kecilnya pertumbuhan daya beli masyarakat
petani. Apabila tidak dilakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam
pembangunan pertanian maka pertanian akan semakin tidak diminati sebagai
matapencaharian. Ditinjau dari indikator makro ekonomi yang lain, PDRB per kapita
Tabanan baru mencapai 39,5 juta per tahun atau 3,3 juta per bulan yang merupakan
peringkat ke-enam dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Bali.
Dalam kaitannya tata guna lahan, berdasarkan data BPS (2013), penggunaan
lahan di Tabanan masih didominasi oleh sawah dan lahan kering, lebih dari 60 persen
sedangkan perumahan belum mencapai 10 persen. Dari kondisi ekonomi dan penggunaan
lahan ini dapat disimpulkan core competence Tabanan adalah PERTANIAN namun
permasalahan dan tantangan yang dihadapi sangat serius untuk mampu mewujudkan
PERTANIAN BERKELANJUTAN. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis
pertanian membutuhkan kerja keras, keberanian, inovasi, dan konsistensi dalam
menggarap pertanian secara utuh dari hulu sampai hilir.
MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Sebagaimana digambarkan di atas, sektor pertanian di Tabanan menghadapi
permasalahan dan tantangan yang tidak ringan. Permasalah tersebut sangat kompleks dan
tidak berdiri-sendiri. Derasnya arus alih fungsi lahan pertanian dan alih kepemilikan
lahan yang terjadi adalah akibat dari permasalahan yang multi dimensi. Fenomena yang
terjadi saat ini tidak terlepas dari posisi Tabanan yang berdekatan dengan pusat ekonomi
dan pemerintahan Provinsi Bali. Tabanan sebagai feri-feri Kota Denpasar/Badung
menerima pengaruh langsung dari perkembangan kota tersebut. Sebagai faktor
penariknya yang utama adalah harga lahan yang relatif lebih murah dan
keterjangkauannya dengan tempat kerja di Denpasar/Badung.
Dengan semakin
banyaknya permukiman yang berkembang di Tabanan untuk menampung limpahan
penduduk yang bekerja di Denpasar/Badung, maka lambat laun Tabanan akan menjadi
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kota “tempat tidur”. Secara ekonomi, Tabanan tidak akan menerima manfaat dari
perkembangan permukiman tersebut karena sebagian besar penghuninya membelanjakan
uangnya di Denpasar/Badung. Sebaliknya, Tabanan akan menanggung tambahan beban
sampah, penyediaan air, sanitasi, dan lain-lain.
Dari sisi internal masyarakat Tabanan, faktor-faktor yang dapat dinyatakan
sebagai pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian, antara lain:
• penghasilan dari bertani tidak cukup untuk hidup layak kecuali lahannya dijual atau
disewakan untuk penggunaan non-pertanian
• petani berumur tua (68,52 % berumur lebih dari 45 tahun, sedangkan hanya 31,48%
berumur kurang dari 45 tahun)
• produktivitas lahan sawah stagnan (5,6 ton/ha)
• luas garapan semakin sempit, terfragmentasi dengan adanya budaya “bagi waris”
(untuk lahan sawah, 55% rumah tangga petani menguasai lahan kurang dari 1 ha, 26%
menguasai lahan 0,5-0,99 ha, dan hanya 19% yang menguasai lahan lebih dari 1 ha)
• ketersediaan air irigasi semakin berkurang (kualitas saluran irigasi, gangguan sampah,
dan mengecilnya debit air)
• pemberlakuan tarif pajak tidak membedakan fungsi permukiman dan pertanian
• lemahnya/tidak adanya perlindungan hukum/pasar terhadap petani
• meningkatnya harga lahan akibat terbangunnya jaringan infrastruktur pendukung dan
terus merangsang petani lain ikut menjual lahannya.
• Subsidi pertanian tidak mampu meningkatkan nilai tukar petani (NTP). NTP lahan
sawah belum pernah mencapai 100.
Adanya faktor penarik dan pendorong tersebut di atas berkorelasi dengan laju alih
fungsi lahan sawah di Tabanan yang rata-rata mencapai 97 ha/tahun, tertinggi diantara
kabupaten/kota yang ada di Bali. Selengkapnya dapat disimak Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Alih Fungsi Lahan Sawah di Bali periode 1997 – 2012

No Tahun
1 1997
2 2002
3 2008
4 2012
Perubahan 15 Thn
Perubahan (Ha/Th
Proporsi 2012 (%)

Jembrana Tabanan
8.135
7.339
6.477
6.836
(1.299)
(87)
8,37

23.836
22.842
22.562
22.388
(1.448)
(97)
27,43

Badung
11.578
10.413
10.230
10.195
(1.383)
(92)
12,49

Kabupaten Kota
Provinsi Bali
Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar
Perubahan Luas Sawah
15.322
4.049
2.887
7.308 11.420
3.314
87.849
14.945
3.965
2.888
7.042 11.245
2.882
83.561
14.747
3.876
2.890
7.070 10.913
2.717
81.482
14.729
3.843
2.910
7.166 11.039
2.519
81.625
(593)
(206)
23
(142)
(381)
(795)
(6.224)
(40)
(14)
2
(9)
(25)
(53)
(415)
18,04
4,71
3,57
8,78
13,52
3,09
100,00

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
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STRATEGI TABANAN MEWUJUDKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak tinggal diam dalam menangani
permasalahan alih funsi lahan pertanian dan kecenderungan menurunnya Nilai Tukar
Petani (NTP). Alih fungsi lahan yang menjadi ancaman terhadap pertanian berkelanjutan,
sangat disadari akan berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat Bali. Kepariwisataan Bali yang bertumpu pada keunikan budaya yang
berakar dari budaya agraris akan kehilangan jati-dirinya. Upaya-upaya memperlambat
laju alih fungsi lahan pertanian sudah dan sedang giat-giatnya dilakukan, namun belum
menunjukkan hasil yang diharapkan. Ada 2 instrumen pokok yang digunakan, yaitu
instrumen hukum dan instrumen program.
Instrumen Hukum
Instrumen hukum meliputi penerbitan dan penerapan perundang-undangan dan
peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan, penataan kembali sistem dan
aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system)
dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Beberapa peraturan
perundangan yang sudah diterbitkan adalah:
1. Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tabanan Tahun 2012 – 2032.
2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Sawah Berkelanjutan
sebagai Sawah Abadi pada Subak di Kecamatan Penebel.
3. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pengkaplingan Tanah
untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tabanan  luas
lahan minimal kawasan perumahan & permukiman: 6.000 m2, maksimal 20 kapling
dengan luas minimal untuk setiap unit perumahan 200 m2.
4. Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan
5. Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
6. Ranperda tentang Pembatasan Ijin Perumahan Komersial di Kabupaten Tabanan 
sedang dalam proses perumusan.
Pengendalian perijinan pemanfaatan ruang dilakukan oleh sebuah tim BKPRD (Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang berperan memberikan kajian teknis dan hukum
kepada Bupati sebelum dikeluarkan Ijin Prinsip/Lokasi
Instrumen Ekonomi
Instrumen ekonomi yang dimaksud adalah perangkat sistem yang dibangun untuk
memberikan insentif/keuntungan ekonomi kepada petani dan para pihak yang ikutserta
mempertahankan eksistensi lahan dan aktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Tabanan
telah meluncurkan beberapa prioritas program, yang telah dimulai pada RPJMD Tahun
2011-2015 dan dilanjutkan kembali pada RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021.
Beberapa program unggulan dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabanan
sebagai upaya meningkatkan nilai tukar petani serta mewujudkan pertanian berkelanjutan
adalah:
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o
o
o
o

PROGRAM GERBANG PANGAN SERASI
PROGRAM KERAMBA EMAS
PENDIRIAN PABRIK PAKAN TERNAK
TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

A. Program Gerbang Pangan Serasi
GERBANG PANGAN SERASI (gerakan pembangunan pertanian untuk
mewujudkan visi Tabanan sejahtera, aman, dan berprestasi) adalah program pertanian
yang menggarap suatu kawasan pertanian/subak secara terpadu dengan melibatkan
berbagai pelaku untuk menangani potensi dan permasalahan pertanian dari hulu sampai
hilir, serta dilakukan secara partisipatif sejak mulai perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendaliannya.
Program ini mencoba melakukan koreksi terhadap kelemahan yang terjadi selama
ini yang tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah pemasaran,
penguatan kelembagaan, dan kemandirian petani. Program/Kegiatan ditangani secara
parsial/jalan sendiri-sendiri, dan pada tahun berikutnya memulai lagi dengan
program/kegiatan baru tanpa mempedulikan apakah program/kegiatan tahun sebelumnya
mampu memberi perubahan yang bermanfaat atau tidak. Keikutsertaan petani dalam
program karena di dalamnya ada bantuan. Adanya bantuan seringkali memicu konflik
sedangkan proses pemberdayaan masyarakat untuk menjadi mandiri seringkali
terabaikan.
Program/Kegiatan yang dilakukan SKPD cenderung bersifat parsial dan jalan
sendiri-sendiri serta tidak tuntas menangani permasalahan pertanian dari aspek budidaya
sampai pemasaran serta pendampingan yang berkesinambungan sampai masyarakat tani
mampu mandiri. Oleh karena itu, melalui program ini Pemkab Tabanan mencoba
memadukan kegiatan lintas SKPD dalam suatu kawasan/subak. Sejak tahun 2012
Pemkab Tabanan telah bekerjasama dengan BPTP – Bali merumuskan rencana dan
melakukan pendampingan terhadap subak-subak binaan yang dipilih dan disepakati
dalam forum musyawarah di setiap kecamatan.
Dalam perjalanan selama dua setengah tahun, program ini telah dan akan terus
menghasilkan produk BERAS SEHAT TABANAN BALI. Petani/Subak yang mengikuti
program ini difasilitasi/didampingi dalam budidaya padi tanpa menggunakan pupuk dan
obat-obatan kimia (budidaya dengan sistem pertanian organik). Kebutuhan sarana
produksi bertani secara organik seperti: pupuk organik, benih, biaya tanam, dan lain-lain
dibantu untuk sementara waktu sebelum produksi stabil dan sebelum petani mampu
memenuhi kebutuhan sendiri. Rata-rata subsidi sarana produksi yang disubsidi senilai Rp.
6.500.000 per ha. Bersamaan dengan itu, petani dilatih menghasilkan pupuk organik dari
limbah ternak/dapur yang dimiliki dan dilatih membuat obat-obatan pengganti obat kimia
dari bahan baku yang ada di lingkungan mereka. Hasil panen petani dibeli oleh mitra
usaha dengan harga lebih mahal dari harga pasar/harga standar (HPP=harga pembelian
pemerintah) dan dibayar tunai, dengan syarat panen harus dilakukan oleh “Sekeha
Manyi” (kelompok panen) milik subak bersangkutan. Mulai tahun 2015, harga gabah
petani binaan ditetapkan Rp. 6.000 per kg gabah kering panen.
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Tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang ingin diwujudkan
pengembangan sistem pertanian organik di Tabanan adalah meningkatkan pendapatan
petani dengan membangun kemandirian petani (tidak tergantung pada pupuk dan obatobatan yang diproduksi pabrik), mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan (tidak
mencemari lingkungan dengan kimia berbahaya), menghasilkan pangan yang lebih sehat,
serta menjadikan potensi lain yang dimiliki petani seperti kotoran ternak (kotoran padat
dan urine-nya) memiliki nilai ekonomi. Pasar dari produksi Beras Sehat ini pada tahap
awal ditujukan pada PNS Pemkab Tabanan, kemudian hotel, rumah makan, bank, dan
perusahaan lain yang membuka usaha di Tabanan. Usaha perluasan cakupan program
dan perluasan pangsa pasar digarap secara paralel oleh Bappeda selaku koordinator
program dan SKPD terkait selaku pelaksana program. Kebutuhan beras yang disiapkan
oleh subak-subak binaan untuk tahun 2015 ini sebesar 120 ton per bulan.

Gambar 1. Contoh produk Beras Sehat yang sudah mulai dikonsumsi oleh PNS Tabanan
Mulai tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengaktifkan kembali
Perusahaan Daerah Darmasantika (PDDS) untuk menangani Beras Sehat Tabanan dengan
bekerjasama dengan Persatuan Penyosohan Beras (Perpadi) Tabanan. Gabah yang
dihasilkan oleh petani binaan dibeli secara kontan oleh PDDS, diolah dan didistribusikan
kepada PNS oleh Perpadi, dan juga sebagian dipasarkan kepada pasar modern/konsumen
oleh PDDS sendiri. Mekanisme kerjasama antara perusahaan daerah, Perpadi, dan subak
(petani) adalah seperti Gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. Mekanisme pembelian gabah, pengolahan, distribusi dan pemasaran Beras
Sehat Tabanan
B. Program Keramba Emas (Kreatif Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat)
Program Keramba Emas juga dirancang dalam rangka menggarap potensi
ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Program ini diinisiasi untuk menanggulangi
masalah klasik pertanian, yakni: produksi ada/melimpah namun pasar tidak jelas,
sebaliknya perminataan pasar ada namun produksi tidak tersedia dalam jumlah, mutu, dan
kontinyuitas sesuai permintaan pasar. Di samping itu, posisi petani dalam rantai pasar
senantiasa dalam posisi lemah akibat dominasi segelintir pengusaha yang hanya
mementingkan keuntungan pribadi. Petani yang mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan
modal yang dimiliki dari sejak tanam hingga panen tidak mendapatkan kompensasi yang
adil atas pengorbanan yang telah dilakukan. Fakta lainnya, kegiatan SKPD belum
menyentuh permasalahan pertanian dari hulu sampai hilir secara komprehensif.
Bertolak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan mencoba mulai
dengan sebuah konsep/gagasan program seperti bagan berikut:

24

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Gambar 3. Bagan alir Program Keramba Emas Kabupaten Tabanan
Pengembangan sektor Hulu terdiri dari penghasil bahan baku dan pengolahan hasil
yang dibentuk dalam suatu wadah organisasi KUBE (kelompok usaha bersama) yang
beranggotakan individu-individu petani dan individu-individu pengolah hasil yang dapat
berasal dari wanita tani/ibu-ibu PKK yang berdomisili di dusun/banjar. Di setiap
dusun/banjar minimal ada satu KUBE atau koperasi yang merupakan unit usaha dari
BUMDes di desa setempat. KUBE akan menghasilkan produk olahan yang sepenuhnya
didampingi dan menjadi sasaran kegiatan SKPD secara terpadu, mulai dari pembentukan
kelembagaan kelompok, tata kelola keuangan, penguatan permodalan, pelatihan
ketrampilan SDM, dan lain-lain dalam rangka menghasilkan produk olahan yang
memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Sektor Hulu ini diproteksi secara habis-habisan
melalui berbagai program dan sumber dana untuk mencegah agar usaha di sektor hulu ini
tidak mengalami kerugian. BUMDes yang akan membeli produk grosiran dari kelompok
Hulu wajib membeli dengan selisih harga beli dan jual secara adil dan harus dibayar
tunai. Produk olahan yang telah memenuhi standar mutu dari kelompok hulu, proses
selanjutnya adalah pengkemasan dan pemberian label di BUMDes. Produk yang sudah
dikemas di BUMDes akan dijual ke BUMD untuk selanjutnya dipasarkan pada swalayan
atau konsumen akhir. BUMDes dan BUMD dalam hal ini dikelompokkan sebagai Sektor
Hilir yang berperan sebagai mata rantai pemasaran. Pembayaran dari BUMD kepada
BUMDes harus dilakukan secara tunai, sedangkan BUMD boleh melakukan konsinyiasi
dengan mitra bisnis.
Pemilihan bidang usaha utama oleh BUMDes harus didasarkan atas komoditas
pertanian yang dominan diusahakan oleh penduduk desa setempat. Usaha simpan-pinjam
dan jasa pembayaran rekening listrik, air, dan usaha jasa sejenis lainnya tidak menjadi
sasaran garapan program. Prinsip utamanya adalah BUMDes memberikan uang kepada
masyarakat bukan memungut uang dari masyarakat. Sebagai mitra usaha dari BUMDes,
awal tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengaktifkan kembali
Perusahaan Daerah Darma Santika (PDDS) untuk ikut memasarkan produk-produk
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olahan yang dihasilkan kelompok masyarakat. Saat ini PDDS sedang dalam proses
menjalin kemitraan dengan pasar modern yang berjejaring, seperti: Indomart, alfamart,
Cocomart, dan lain-lain. Indomart dengan 366 gerai yang tersebar di Bali sudah siap
menampung produk UMKM Tabanan.
Di samping sebagai marketing produk BUMDes, PDDS juga disiapkan untuk
mengelola pabrik pakan ternak dan Taman Teknologi Pertanian (TTP) yang tengah
digarap. Misi pembentukan perusahaan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan
memang ditugaskan untuk menggerakkan ekonomi di sektor pertanian. Misi sosial yang
harus dijalankan perusahaan daerah ini harus mampu mengangkat pendapatan petani,
menyerap lapangan kerja di perdesaan, dan melestarikan budaya tanpa mengabaikan sisi
ekonomi keluarga.
Beberapa produk yang sudah dan sedang berkembang adalah olahan kopi, kelapa,
beras merah, beras hitam, manggis, ikan, abon, kedele, kacang tanah, singkong, dan lainlain. Untuk mewujudkan produk yang memenuhi standar mutu, tentu dibutuhkan
teknologi, penguatan kelembagaan usaha di tingkat desa, penciptaan branding,
pengembangan promosi dan jejaring pasar. Semuanya membutuhkan pengorbanan waktu,
tenaga, biaya, dan kesabaran yang ekstra untuk menjadikan pertanian sebagai basis
ekonomi yang menjanjikan.
C. Pendirian Pabrik Pakan Ternak
NTP (Farmers Term of Trade) merupakan salah satu indikator untuk melihat
tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar
(term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani
untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai
Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP,
secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.
Berdasarkan beberapa survei BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) dari lahan sawah
(padi dan palawija) belum pernah mencapai 100 dan cenderung mengalami penurunan.
Kecenderungan yang terjadi pada lahan sawah di Tabanan khususnya dan Bali umumnya
adalah semakin kurangnya minat petani dalam menerapkan pola tanam. Sepanjang
kondisi air mencukupi pada lahan-lahan sawah yang terletak di hulu, petani cenderung
menanam padi sepanjang musim. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dari sisi kesuburan
tanah dan berkembangnya hama/penyakit. Pemerintah tidak dapat mungkin dapat
memaksa petani berpola tanam yang baik sepanjang tidak mampu menciptakan kondisi
yang menguntungkan bagi komoditas-komoditas palawija. Walaupun petani mendapatkan
berbagai bantuan berbagai saprodi, namun jika kepastian harga yang menguntungkan
belum mereka peroleh, maka petani tidak akan tertarik menanam palawija.
Senada dengan pertanian lahan sawah, peternak di Bali sering dikejutkan oleh
meningkatnya harga pakan, khususnya untuk peternak babi, unggas, dan petani ikan. Di
sisi lain, untuk peternak-peternak sapi pemberian pakan yang berkualitas belum menjadi
kebiasaan petani sehingga usaha peternakan sapi cenderung merugi. Hasil analisis usaha
tani yang kami lakukan dengan tim BPTP dalam kerjasama Program Gerbang Pangan
Serasi menunjukkan bahwa rata-rata usaha ternak sapi yang ditekuni petani mengalami
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kerugian (R/C ratio < 1). Usaha ternak ini masih dilakukan dengan pertimbangan sebagai
bentuk tabungan tanpa memperhitungkan tenaga yang mereka keluarkan. Hal tersebut
mengindikasikan sub sektor peternakan belum mampu menjadi sumber pendapatan yang
menjanjikan bagi keluarga tani.
Mencermati kondisi pertanian lahan sawah dan peternakan yang nilai
ekonominya sangat rendah seperti diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Tabanan
mencoba menarik benang merah dan mengurai akar permasalahannya untuk menemukan
jalan keluar. Pabrik pakan ternak merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk
menjamin komoditas palawija (jagung dan kedele) memperoleh harga yang layak bagi
petani. Dengan didirikan pabrik pakan ternak maka dibutuhkan pasokan bahan baku dari
lahan sawah sehingga pola tanam: padi-padi-palawija dapat dihidupkan kembali.
Sebagaimana diketahui, ekosistem sawah akan mampu diperbaiki jika dilakukan
pergiliran tanaman secara berkelanjutan.
Dari sudut pandang peternak, ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan lebih
murah dari pakan yang beredar di pasar saat ini, tentu akan menurunkan biaya produksi
dan meningkatkan kuntungan peternak. Langkah-langkah pendirian pabrik pakan ternak
sudah dilakukan dengan bekerjasama dengan Fakultas Peternakan, Universitas Udayana
melalui penyusunan studi kelayakan, pembuatan masterplan dan blockplan, serta
penyusunan struktur pengelolaan dan rencana bisnis. Pemerintah Kabupaten Tabanan
telah menyiapkan lahan seluas 1 ha (Gambar 4) untuk rencana pabrik pakan dengan skala
produksi melayani kebutuhan pakan sapi dan babi untuk wilayah Bali.

Gambar 4. Lahan asset Pemkab Tabanan yang disiapkan untuk Pabrik Pakan Ternak di
Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan
D. Program Taman Teknologi Pertanian (TTP) Tabanan
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah untuk membangun pusat
pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tabanan barat, adanya kebijakan nasional
berkenaan dengan program Taman Teknologi Pertanian (TTP) disambut antusias oleh
Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan
lahan di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan seluas +7 ha. Di luar kawasan 7 ha tersebut
masih tersedia 100-an ha lahan tersebar di beberapa desa di Kecamatan Pupuan yang siap
dijadikan kebun percontohan.
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Gambar 5. Lokasi TTP di Kabupaten Tabanan
Basis utama kegiatan TTP Tabanan adalah perkebunan kopi yang diintegrasikan
dengan ternak kambing perah, luwak dan lebah madu. Tanaman lain yang diusahakan
adalah buah-buahan lokal, bambu tabah, dan leguminosa sebagai tanaman penaung
tanaman kopi. Tanaman kopi selain menghasilkan buah juga menghasilkan limbah yang
dapat diolah menjadi makanan bagi ternak kambing, menjadi pakan bagi luwak, dan
penghasil nektar bagi lebah madu. Tanaman gamal dan kaliandra, selain sebagai penaung
tanaman kopi juga merupakan sumber pakan penting bagi ternak kambing. Dari budidaya
ternak kambing, dihasilkan limbah padat dan cair yang dapat digunakan sebagai pupuk
untuk berbagai jenis tanaman maupun untuk keperluan nursery pembibitan kopi robusta
dan rebung bambu tabah. Kerterpaduan aktivitas dalam sistem TTP Tabanan ini dapat
dilihat dalam Gambar 6.

28

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

SISTEM TTP TABANAN
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Teaching
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Produk
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Kambing

Daya tarik

Daya tarik

Produk

Landscape Kebun
masyarakat

Hasil Pertanian

Pasar
Gambar 6. Diagram Integrasi Aktivitas Utama dalam TTP Tabanan

Pada kawasan inti 7 ha juga akan diintegrasikan dengan aktivitas wisata agro dan
atraksi flying fox di atas embung. Di luar kawasan inti, terdapat 14 desa di Kecamatan
Pupuan yang disiapkan sebagai pendukung/penyangga kawasan inti TTP. Keempat belas
desa akan dikelompokkan menjadi beberapa kluster sehingga masing-masing kluster
memiliki keunikan sebagai daya tarik wisata. Kluster-kluster tersebut akan dijadikan
paket-paket wisata yang berpusat di Kawasan inti TTP. Interaksi kawasan inti TTP
dengan desa-desa yang ada di sekitarnya diilustrasikan dalam Gambar 7 di bawah ini.
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Pujungan
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Jelijih
Punggan
Blimbing
Gambar 7. Keterkaitan 14 Desa dengan Kawasan Inti TTP

E. PENUTUP
Sebagai wilayah dengan potensi utama pertanian, Pemerintah Kabupaten Tabanan
senantiasa berupaya menemukan cara-cara terbaik untuk memajukan pertanian walaupun
dengan masalah dan tantangan yang tidak ringan. Keberanian melakukan sesuatu dengan
cara yang biasa tentu hasilnya biasa-biasa saja. Kami selalu ditantang melakukan sesuatu
dengan cara yang tidak biasa agar mendapatkan hasil yang luar biasa. Program yang
telah kami rancang tentu dalam tataran teknis pelaksanaannya menemui masalah dan
tantangan yang tidak ringan. Pada tahap awal, masyarakat tidak mudah diyakinkan dan
tidak mudah mengorganisir diri dalam kelompok usaha. Di samping itu, mewujudkan
produksi olahan yang sesuai selera pasar dan memenuhi standar mutu membutuhkan
waktu dan kesabaran para pendamping.
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Demikian upaya-upaya yang sudah dan sedang kami lakukan untuk
membangkitkan pertanian dari keterpurukan yang semakin dalam. Mudah-mudahan
konsep dan upaya kami dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan nilai tambah
pertanian di wilayah masing-masing. Terimakasih.
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PERAN DAN DUKUNGAN FAKULTAS PETERNAKAN UNUD MENSUKSESKAN
PROGRAM UPSUS SIWAB DI BALI

Ida Bagus Gaga Partama
Fakultas Peternakan Universitas Udayana
Kampus Bukit Jimbaran Denpasar Bali
ABSTRAK
Program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting) adalah wujud
komitmen pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi dan kerbau untuk mencapai
target kecukupan daging tahun 2026. Tujuan tulisan review ini adalah untuk
mendiskripsikan peran dan dukungan Fakultas Petrnakan Universitas Udayana dalam
mensukseskan pelaksanaan Program Upsus Siwab di Bali. Hasil evaluasi menunjukkan
bahwa pelaksanaan Upsus Siwab belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga
Kelompok Kerja (Pokja) Upsus Siwab perlu melakukan pendampingan secara intensif
pada petugas lapangan dan peternak sapi. Hasil kajian pakan oleh Tim Fakultas
Peternakan Unud merekomendasikan bahwa untuk mensukseskan program Upsus Siwab
perlu memberikan ransum pada sapi bali induk yang terdiri atas pakan hijauan dan
konsentrat masing 10% dan 1% dari berat sapi, serta sapi induk 75 hari sebelum
melahirkan dapat diberikan konsentrat 2% dari berat sapi.
Kata kunci: Upsus Siwab, Fakultas Peternakan Unud, sapi bali induk, pakan.
PENDAHULUAN
Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting yang disingkat UPSUS
SIWAB merupakan program unggulan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian untuk meningkatan populasi sapi dan kerbau dalam rangka
pemenuhan kebutuhan daging nasional yang terus meningkat sepanjang tahun. Upsus
SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi
Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Program tersebut dituangkan dalam
peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya
Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani
Menteri Pertanian pada tanggal 3 Oktober 2016. Upaya ini dilakukan sebagai wujud
komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada daging yang ditargetkan Presiden
Joko Widodo tercapai pada 2026 mendatang serta mewujudkan Indonesia yang mandiri
dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan
peternak rakyat. Kebutuhan daging nasional diharapkan dapat dipenuhi dari program ini
melalui pelaksanaan IB pada sekitar 3 juta sapi dan kerbau, dengan angka kebuntingan
sekitar 2,7 juta ekor dan angka kelahiran sekitar 2,3 juta ekor. Melalui upaya khusus ini,
diharapkan seluruh sapi/kerbau betina produktif milik peternak dapat dikawinkan baik
dengan IB maupun kawin alam, sehingga peningkatan populasi ternak dapat mengurangi
import daging nasional.
Provinsi Bali merupakan salah satu daerah sumber sapi potong di Indonesia yang
memberikan kontribusi terhadap kebutuhan daging nasional. Data 2017 menunjukkan
populasi sapi sekitar 507.000 ekor merupakan potensi yang perlu dikembangkan dengan
populasi sapi indukan sebanyak 179.960 ekor yang sangat potensial dapat menghasilkan
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sapi dalam jumlah besar sebagai penghasil daging. Jumlah indukan tersebut telah
teridentifikasi melalui kegiatan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) tahun
2017 sebanyak 118.000 ekor yang terdiri atas 110.000 ekor termasuk katagori betina
indukan produktif dan sisanya sebanyak 8.000 ekor merupakan sapi dengan status yang
tidak layak bibit dengan berbagai kondisinya. Dari jumlah ternak yang layak bibit
sebanyak 78,000 ekor terdafatr sebagai akseptor IB dan sisanya sebanyak 30.000 ekor
menjadi potensi target tahun 2018 ditambah sisa sapi yang belum teridentifikasi 48.000
ekor yang tersebar di wilayah pelayanan IB Reguler sebanyak 61.300 ekor dan IB
Introduksi sebanyak 15.000 ekor. Dari jumlah target akseptor tersebut dijabarkan ke
masing-masing kabupaten/kota seluruh Bali secara proporsional sesuai dengan potensi
populasi sapi indukan, sumber daya manusia petugas dan sarana prasarana serta raihan
hasil IB tahun sebelumnya (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, 2017).
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah merumuskan target
capain program Upsus Siwab yang rasional antara lain induk bunting sebanyak 89.743
ekor dan semuanya diharapkan melahirkan anak. Dengan pakan (pemberian hijauan dan
konsentrat) yang berkualitas dan alat reproduksi yang sehat maka sapi yang biasanya
beranak 4 kali dan 2 tahun sekali bunting menjadi 8 kaliberanak dan setiap tahun bunting.
Untuk mencapai target ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah
menyediakan anggaran yang memadai, saran IB (Container, N2 Cair, Semen Beku), serta
pengembangan dan penyediaan tenaga/ petugas Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan
(PKb) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) berbasis kompetensi. Keberhasilan UPSUS
SIWAB merupakan harapan baru agar kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan pangan
hewani dapat terpenuhi, sehingga negara kita tidak lagi import, baik berupa ternak
bakalan maupun daging beku dari negara lain. Maka diperlukan komitmen bersama
antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama dan bahumembahu melaksanakan kegiatan ini, sehingga harapan untuk dapat swasembada daging
sapi/kerbau tahun 2026 dapat tercapai.
Keberhasilan program Upsus Siwab di Bali sangat ditentukan oleh keterlibatan
semua komponen yang punya komitmen kuat untuk mencapai target yang ditetapkan
dalam program ini. Komponen yang layak terlibat antara lain semua instansi pemerintah
yang terkait baik di provinsi maupun di kabupaten, Balai Perbibitan Ternak Unggul dan
HPT (BPTU-HPT), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP Bali), Balai Besar
Veteriner (BBVET Bali), Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP Bali), Perguruan
Tinggi, dan petani peternak sebagai pelaku utama.
Fakultas Peternakan Universitas Udayana merupakan salah satu Perguruan
Tinggi di Bali yang ikut mendukung dan mengambil peran dalam mensukseskan program
Upsus Siwab melalui implementasi dua unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sejumlah hasil penelitian ilmu nutrisi dan
makanan ternak yang sangat relevan dengan program Upsus Siwab telah dilaksanakan
serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan
oleh dosen Fakultas Peternakan Unud pada sejumlah kelompok ternak sapi di Bali sangat
mendukung program ini.
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan peran dan dukungan Fakultas
Peternakan Universitas Udayana dalam mensukseskan program Upsus Siwab di Bali
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melalui keterlibatan SDM (dosen) dalam Tim Upsus Siwab dan implementasi hasil-hasil
penelitian nutrisi dan makanan ternak pada sapi bali. Dari hasil penelitian tersebut
menghasilkan rekomendasi perbaikan nutrisi pada sapi indukan untuk menghasilkan anak
yang sehat dan berpenampilan bagus sesuai dengan potensi genetiknya. Demikian pula
dosen yang terlibat dalam Tim Upsus Siwab ikut bersama-sama anggota Tim lainnya
dalam mengidentifikasi masalah di lapangan dan ikut merumuskan solusinya guna
mempercepat mencapai target dari program ini.
HASIL PELAKSANAAN UPSUS SIWAB DI BALI
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah membentuk
Kelompok Kerja Upsus Siwab yang disingkat POKJA UPSUS SIWAB untuk
mensukseskan pelaksanaan Program Upsus Siwab di Bali. Anggota POKJA UPSUS
SIWAB terdiri atas semua instansi Pemerintah yang terkait baik di Provinsi maupun di
Kabupaten, Balai Perbibitan Ternak Unggul dan HPT (BPTU-HPT), Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP Bali), Balai Besar Veteriner (BBVET Bali), Balai Besar
Karantina Pertanian (BBKP Bali), dan Perguruan Tinggi (Universitas Udayana).
Hasil pelaksanaan program Upsus Siwab di Bali dapat dilihat pada Tabel 1.
Realisasi Inseminasi Buatan (IB) di seluruh Bali dari bulan Januari sampai dengan 30
Juni sebanyak 44.981 ekor dari target 45.114 ekor yang setara dengan tingkat capaian
99,7%. Bila dilihat per kabupaten, realisasi IB diatas 100% adalah kabupaten Tabanan,
Gianyar, Buleleng, Badung dan Klungkung. Sementara itu, realisasi dibawah 100%
adalah kabupaten Bangli, Denpasar, Karangasem, dan Jembrana realisasinya hanya
55,9%.
Realisasi Periksa Kebuntingan (PKb) di seluruh Bali sebanyak 82,1% setara
dengan 30.888 ekor dari target 37.628 ekor. Persentase realisasi PKb ini sangat bervariasi
antar kabupaten di Bali dengan realisasi diatas 100% adalah Kodya Denpasar, Klungkung
dan Badung. Sementara itu, realisasi PKb dibawah 100% adalah Bangli, Gianyar,
Tabanan, Buleleng, Karangasem, dan Jembrana realisasinya hanya 22,0%.
Tujuan akahir dari program Upsus Siwab ini adalah meningkatnya populasi
ternak sapi dan kerbau sehingga dapat memenuhi kebutuhan daging nasional yang terus
meningkat setiap tahun. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah
ternak sapi dan kerbau yang lahir. Hasil evaluasi program ini menunjukkan realisasi
kelahiran sapi di Bali hanya 45,75% dari target 34.064 ekor. Dengan demikian untuk
sementara waktu pelaksaan program Upsus Siwab hingga bulan Juni belum mencapai
target yang ditetapkan. Rendahnya realisasi kelahiran ini kemungkinan disebabkan oleh
waktu melakukan IB oleh inseminator tidak tepat karena peternak belum terampil dalam
mengidentifikasi birahi ternak sapinya sehingga terlambat melaporkan kepada
inseminator. Dalam hal kasus di Kabupaten Jembrana yang persentase realisasi kelahiran
sapi hanya 22,0% juga disebabkan faktor geografis yang mana jarak lokasi sapi dengan
tempat tinggal inseminator relatif jauh sehingga pelaksanaan IB tidak tepat waktu.
Akibatnya sapi menjadi tidak bunting yang muaranya persentase kelahiran sangat rendah
yaitu hanya 22%.
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Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan IB, PKb dan Kelahiran dari Bulan Januari s/d tanggal 30
Juni 2018
No

Kabupaten

Target IB

Realisasi

Target PKb

Reali-sasi

1

Jembrana

2959

2466

2

Tabanan

3906

3

Badung

3551

4

Gianyar

4971

5

Klungkung

6115

6

Bangli

4142

7

Karangasem

8995

8

Buleleng

9439

9

Denpasar

1036

Jumlah sd 31 Mei

45114

(55,9%)
1653
(120,8%)
4720
(108,6%)
3855
(112,2%)
5575
(101,6%)
6215
(97,2%)
4028
(85,2%)
7663
(109,8%)
10366
(87,5%)
906
(99,7%)
44981

(22,0%)
543
(80,4%)
2616
(112,3%)
3322
(81,3%)
3368
(120,5%)
6180
(84,8%)
2927
(68,3%)
5118
(72,9%)
5733
(125,3%)
1081
(82,1%)
30888

3255
2959
4142
5129
3452
7496
7866
863
37628

Target
Kelahiran
1381
2949
2678
3945
4882
3267
6786
7397
779
34064

Realisasi
(27,81%)
384
(47,74%)
1408
(49,10%)
1315
(75,99%)
2998
(74,48%)
3636
(39,18%)
1280
(31,36%)
2128
(23,73%)
1755
(87,29%)
680
(45,75%)
15584

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bali (2018).
KAJIAN KUALITAS BAHAN PAKAN MENDUKUNG
PROGRAM UPSUS SIWAB
Hasil kajian terhadap kualitas bahan pakan untuk ternak sapi di Bali telah
dilakukan secara periodik oleh Tim Fapet Unud. Berikut ini ditampilkan hasil analisis
proksimat bahan pakan yang ada di Bali yang berpotensi mendukung pengembangan sapi
bali yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil survei dapat diidentifikasi bahan baku lokal untuk ransum sapi
Bali. Bahan-bahan tersebut dapat berasal dari hijauan pakan, hasil ikutan agroindustri dan
limbah pertanian. Kandungan nutrien dari bahan ransum tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2. Kandungan Nutrien dari Berbagai Tanaman Makanan Ternak di Bali
NAMA

Bahan
Kering
(%)

Rumput Lapangan
21,8
Rumput Gajah
21,0
Rumput Raja
22,4
Brachiaria brizantha
14,9
Setaria sp
14,0
Brachiaria
decumbens
17,0
Chloris gayana
22,2
Digitaria decumbens
13,4
Napalensis grass
18,5
Panicum maximum
19,7
Paspalum dilatatum
31,6
Stylosanthes sp
18,2
Centrosema
19,3
Daun Lamtoro
22,2
Daun Kaliandra
16,0
Gamal
13,1
Daun Kayu Santan
21.8
Daun Bunut
27.5
Daun Turi
16,0
Daun Nangka
25,4
Sumber: Partama et al (2007)

Protein
Kasar
(%)

Serat Kasar
(%)

Lemak Kasar
(%)

6,7
9,6
13,5
13,5
12,7

34,2
32,7
34,1
30,6
35,0

1,8
1,9
3,5
1,9
2,0

Total
Digestible
Nutrients
(TDN, %)
50,7
54,0
57,0
57,0
54,0

11,4
12,3
13,6
7,3
12,8
10,4
9,6
19,6
25,8
27,7
25,2
20.3
13.6
29,6
14,6

27,0
35,7
33,2
36,3
30,8
35,2
40,8
35,5
31,5
28,9
26,8
7.3
29.9
15,4
18,8

2,1
2,2
1,6
1,6
1,6
1,9
1,5
1,2
6,9
3,3
2,7
2.9
4.6
7,7
2,7

62,0
50,0
55,6
56,5
56,1
58,1
62,0
66,0
77,0
62,0
69,0
74.5
32.1
72,0
46,8

Pada Tabel 2 nampak beraneraka ragam pakan hijauan dengan kandungan nutrien
yang bervariasi. Pakan hijauan tersebut dapat digolongkan sebagai bahan pakan sumber
protein dan sumber energi disamping sebagai sumber serat. Kandungan protein kasar
berkisar 6,7 – 15,9% untuk golongan rumput, dan 9,6 – 27,7% untuk golongan legum /
legum pohon. Sementara itu kandungan protein kasar golongan daun pohon berkisar 13,6
– 29,6%.
Kandungan energi (Total Digestible Nutrient = TDN) untuk golongan rumput
berkisar 50,7 – 62,0%, sedangkan kandungan energi pada golongan legum berkisar 62, 77,0%. Sementara itu kadar energi untuk golongan daun pohon berkisar 32,1 – 74,5%.
Umumnya jenis rumput digolongkan sebagai bahan pakan sumber energi
sedangkan jenis legum digolongkan sebagai bahan pakan sumber protein. Adapun jenis
rumput yang potensial sebagai bahan ransum antara lain rumput Serawit, rumput Kumpai,
Andropogon nodasis, rumput Gajah, rumput Raja, Brachiaria brizantha, Setaria sp.,
Brachiaria decumbens, Digitaria decumbens, Panicum maximum, Panicum repens,
Panicum coloratum, Panicum muticum, dan Paspalum dilatatum.
Jenis legum / legum pohon dan daun pohon yang potensial sebagai bahan ransum
sapi bali antara lain Stylosanthes sp, Centrosema, daun Gamal, daun Kaliandra, daun
Lamtoro, daun Kayu Santan, dan daun Turi.
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Tabel 3. Kandungan Nutrien Bahan Pakan Alternatif
NAMA
Daun Singkong
Daun Ubi jalar
Pucuk Tebu
Daun Kacang Tanah
Batang Pisang
Bulung Sangu
Bulung Plastik
Bulung Benang
Bulung Jaja
Jerami Padi
Jerami Kacang Kedelai
Jerami Kacang Tanah
Jerami Kacang Hijau
Jerami Kacang Panjang
Jerami Komak
Jerami Jagung Segar
Kulit Kedelai
Kulit Kopi
Kulit Kakao
Kulit Kacang Tanah
Tongkol Jagung
Kulit Jagung
Ketela Rambat
Sumber: Partama et al (2007)

Bahan
Kering
(%)

Protein
Kasar
(%)

Serat
Kasar
(%)

Lemak
Kasar
(%)

20,4
15,3
22,3
24,6
13,6
12,6
24,1
11,9
8,9
31.8
30,4
29,1
21,93
28,4
16,2
21,7
90,4
91,8
89,4
87,4
76,6
42,6
31,0

9,0
21,7
4,9
11,4
5,4
10,8
19,9
9,3
5,2
5,2
14,1
11,3
15,32
6,9
24,7
9,7
19,0
11,2
15,0
5,8
5,6
3,4
5,6

30,9
25,9
33,5
38,7
30,7
13,4
10,9
5,4
6,6
26,8
21,0
16,6
26,90
33,5
21,0
26,3
22,8
21,7
23,2
73,4
25,6
23,3
4,2

1,5
5,8
1,3
5,3
3,9
8,2
9,0
10,4
10,0
1,2
3,5
3,3
3,6
3,3
3,9
2,2
1,3
2,5
6,3
2,5
1,6
2,6
1,3

Total
Digestible
Nutrients
(TDN, %)
54,0
61,0
47,5
58,1
42,2
50,2
58,5
46,8
43,0
51,5
61,6
64,5
55,5
55,3
68,3
60,2
62,7
57,2
55,5
31,7
53,1
66,4
75,0

Bahan lokal asal limbah pertanian / perkebunan dan hasil ikutan agroindustri
serta tumbuhan laut sangat potensial sebagai bahan baku alternatif untuk ransum sapi
yang potensial di Bali dapat dicermati pada Tabel 3. Kandungan nutriennya sangat
bervariasi dengan kadar protein kasar berkisar 3,4 – 24,7% untuk golongan limbah
pertanian. Kadar protein kasar untuk golongan hasil ikutan agroindustri berkisar 2,4 –
52,1%. Sementara kadar protein kasar untuk golongan rumput laut (bulung) berkisar 5,2
– 19,9%. Kadar energi (TDN) berkisar 31,7 – 68,3% untuk golongan limbah pertanian,
40,3 – 81,8% untuk hasil ikutan agroindustri, dan 43,0% - 58,5% untuk golongan rumput
laut.
Pada Tabel 2 dan 3 menunjukkan berbagai bahan penyusun ransum dengan
kandungan nutrien yang berbeda. Semua bahan tersebut dapat dibedakan sebagai sumber
protein dan energi. Bahan pakan dengan kandungan PK kurang dari 20% dan serat kasar
(SK) kurang dari 18% digolongkan sebagai bahan sumber energi, sedangkan bahan
pakan dengan kadar PK paling sedikit 20% digolongkan sebagai bahan sumber protein.
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Berdasarkan kriteria tersebut maka bahan pakan sumber protein adalah daun Kayu
Santan, daun Turi, ampas tahu, bungkil kacang tanah dan bungkil kelapa, sedangkan
ketela rambat, jerami kacang tanah, dedak jagung, tepung gaplek dan bulung plastik
digolongkan sebagai bahan sumber energi.
KEBUTUHAN NUTRIEN SAPI BALI
Hasil pengkajian dari sejumlah penelitian dapat diketahui bahwa kebutuhan
nutrien pada sapi Bali jantan relatif lebih tinggi daripada sapi Bali betina. Pada sapi Bali
jantan, kebutuhan protein kasar (PK) untuk maintenan adalah 7,24 g/kgW0,75, kebutuhan
PK untuk tumbuh sebesar 0,42 g/g tambahan berat hidup per hari, sedangkan kebutuhan
energi untuk maintenan: 133,15 kkalME/kgW0,75, kebutuhan energi untuk tumbuh: 5,17
kkalME/g tambahan berat hidup per hari. Sementara itu pada sapi Bali betina, kebutuhan
PK untuk maintenan dan tumbuh berturut-turut sebesar 6,19 g/kgW0,75 dan 0,35 g/g
tambahan berat hidup per hari, sedangkan kebutuhan energi untuk maintenan dan tumbuh
berturut-turut sebesar 126,67 kkalME/kgW0,75 dan 3,89 kkalME/g tambahan berat hidup
per hari. Berdasarkan kebutuhan nutrien ini maka dapat dihitung kebutuhan nutrien sapi
Bali menurut berat hidup awal dan pertambahan berat hidup harian yang diharapkan
seperti pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada sapi Bali betina muda berat dari 75 – 175
kg membutuhkan nutrien dengan kadar protein kasar (PK) dan energi (TDN = Total
Digestible Nutrients) yang berbeda. Sapi Bali betina dengan berat awal 75 kg yang
diharapkan tumbuh dengan pertambahan berat hidup 350 g per hari membutuhkan protein
dan energi berturut-turut 14% PK dan 63% TDN dalam ransum. Sementara itu, sapi Bali
betina dengan berat awal 175 kg yang diharapkan tumbuh dengan pertambahan berat
hidup 350 g per hari membutuhkan PK dan TDN berturut-turut 11% dan 54% dalam
ransum. Jika sapi betina dengan berat awal yang sama tetapi diharapkan pertambahan
berat hidup 500 g per hari membutuhkan ransum dengan kandungan PK dan TDN
berturut-turut 12% dan 58%.
Kebutuhan nutrien pada sapi bunting dan laktasi 1,5 – 1,75 kali lebih tinggi
daripada sapi dara. Hal ini dapat dipahami karena asupan nutrien untuk memenuhi
kebutuhan embrio, persiapan laktasi, dan maintenan induk sapi. Bahan pakan hijauan
mutlak diperlukan untuk sapi betina.
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Tabel 4. Kebutuhan Nutrien Sapi Bali Betina yang dapat dipenuhi dari Kadar Nutrien
Ransum.
Ransum
Berat Hidup
Pertambahan Berat Hidup
Protein Kasar
(kg)
(g/hr)
Energi (TDN, %)
(%)
75
200
11
55
250
12
58
300
13
60
350
14
63
100
200
10
51
250
11
53
300
12
55
350
12
57
400
13
59
125
250
10
51
300
11
53
350
11
54
400
12
56
150
250
10
52
300
11
53
350
11
55
400
12
56
450
12
58
175
250
10
51
300
10
52
350
11
54
400
11
55
450
12
57
500
12
58
Partama (2012)
Kebutuhan nutrien sapi Bali penggemukan adalah berbeda dengan kebutuhan
nutrien sapi Bali betina. Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sapi Bali jantan yang akan
digemukkan dengan berat awal 200 kg dan diharapkan mencapai pertambahan berat
hidup 0,6 kg per hari membutuhkan PK dan TDN berturut-turut 14% dan 64% dalam
ransum, sedangkan sapi dengan pertambahan berat harian yang sama tetapi mulai
digemukkan dengan berat awal 300 kg membutuhkan PK dan TDN dalam ransum
berturut-turut 12% dan 53%. Sementara itu, sapi dengan berat awal 250 kg diharapkan
mencapai pertambahan berat hidup 0,7 kg per hari membutuhkan ransum dengan kadar
PK dan TDN berturut-turut 14% dan 61%.
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Tabel 5.

Kebutuhan Nutrien Sapi Bali Penggemukan yang Dapat Dipenuhi dari Kadar
Nutrien Ransum.
Ransum
Berat Hidup
Pertambahan Berat Hidup
Protein Kasar
(kg)
(kg/hr)
Energi (TDN, %)
(%)
400
13
58
450
13
59
500
14
61
200
550
14
63
600
14
64
400
11
53
500
12
55
250
600
13
58
700
14
61
400
10
49
500
11
51
300
600
12
53
700
12
56
Partama (2012)
HASIL KAJIAN RANSUM SAPI BALI MENDUKUNG
PROGRAM UPSUS SIWAB
Tim Fapet Unud telah melakukan uji coba pakan konsentrat di desa Kesiut
Tabanan. Ada tiga formula konsentrat (A, B, dan C) dan satu konsentrat komersial
(Megapro) yang dicoba pada ternak sapi jantan dengan rataan berat 200 kg. Hasil analisis
proksimat ketiga konsentrat tersebut mengandung PK 26% pada konsentrat A dan 24%
masing-masing pada konsentrat B dan C, sedangkan kadar energy (TDN) adalah 63%
pada konsentrat A, dan 58% masing-masing pada konsentrat B dan C (Tabel 6).
Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian konsentrat masing-masing 1,5 kg
per ekor per hari dengan pakan dasar rumput lapangan secara ad libitum memberikan
respons yang postip terhadap pertambahan berat hidup harian ternak sapi. Pertambahan
berat hidup per hari pada sapi yang diberi konsentrat A, B, dan C nyata (P<0,5) lebih
tinggi daripada sapi yang diberi konsentrat komersial (Megapro) masing-masing 0,64
kg/h, 0,64 kg/h dan 0,69 kg/h vs 0,50 kg/h (Tim Fapet Unud, 2017). Partama (2006) juga
melaporkan bahwa sapi bali yang diberi pakan komplit dengan suplementasi hanya 0,1%
dapat meningkatkan pertambahan berat hidup harian hingga diatas 50% (0,76 vs 0,50
kg/h) daripada sapi yang diberi pakan komplit tanpa suplementasi.
Tingginya pertambahan berat hidup pada sapi dengan suplementasi vitaminmineral 0,1% disebabkan oleh cukup dan seimbangnya nutrien dalam ransum. Konsentrat
atau pakan komplit dengan suplementasi vitamin-mineral 0,1% mengandung rasio N/S
yang seimbang, dan cukup mengandung mineral Zn dan S. Mineral S adalah esensial
dalam sistensis asam amino bersulfur, dan diperlukan dalam jumlah besar untuk sisntesis
protein mikroba. Sementara itu, mineral Zn terlibat dalam sisntesis metaloenzim seperti
DNA dan RNA polymerase, alkaline phosphatase, amylase dan neutral pretease (Jouany,
1991). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa memang benar bahwa kandungan mineral
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dan vitamin bahan pakan ternak di daerah tropis umumnya dan Indonesia khususnya
adalah rendah (Kaunang, 2004). Hal ini menuntut dilakukan suplementasi mineral dan
vitamin dalam ransum ruminansia.
Tabel 6. Formula Konsentrat A, B, dan C
Bahan

Konsentrat A

Konsentrat B

Konsentrat C

Dedak Padi (%)

0,0

31,4

31,3

Dedak Jagung (%)

33,8

33,8

33,8

Bngkil Kedelai (%)

34,0

34,0

34,0

Pollard (%)

31,4

0,0

0,0

Grit (%)

0,8

0,8

0,8

Vit-Mineral Plus (%)

0,0

0,0

0,1

100,0

100,0

100,0

Bahan Kering (%)

90

90

90

Protein Kasar (%)

26

24

24

Energi /TDN (%)

63

58

58

Serat Kasar (%)

12

16

16

Lemak Kasar (%)

3

2

2

Total (%)

Sumber: Tim Fakultas Peternakan Unud (2017)
Formula konsentrat A1, C1 dan C2 buatan Fapet Unud juga diujicobakan pada
sapi induk dengan umur kebuntingan 8 bulan yang diberi pakan dasar jerami dengan
suplementasi konsentrat hanya 1,5 kg per ekor per hari. Berat lahir pedet jantan pada sapi
induk yang diberi konsentrat A1 sebesar 17 kg dengan cara kawin IB dan periode
kebuntingan ke 8, sapi induk yang mendapat perlakuan konsentrat C2 dengan periode
kebuntingan ke 6 menghasilkan berat lahir pedet jantan sebesar 20 kg dengan cara kawin
alami. Namun demikian, sapi induk yang mendapat konsentrat C1 dengan periode
kebuntingan ke 1 memberikan berat lahir pedet betina hanya 13 kg dengan cara kawin
alami (Tabel 7). Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas ransum dan periode
kebuntingan harus menjadi perhatian khusus untuk menghasilkan berat lahir anak sapi
yang maksimal. Kecukupan asupan nutrien harus menjadi perhatian lebih pada induk sapi
bunting karena kebutuhan nutrient minimal 1,5 kali dari kebutuhan nutrien pada sapi
induk tidak bunting.
Nutrien yang diperlukan pada sapi induk adalah untuk maintenan, pertumbuhan
embryo, perkembangan organ penghasil susu dan persiapan laktasi. Dengan nutrient yang
cukup pada sapi induk bunting dapat mencegah gangguan reproduksi sebagai akibat
kekurangan nutrien. Untuk menjamin kecukupan nutrient pada sapi induk bunting mutlak
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harus diberikan pakan hijauan dan konsentrat. Dalam pakan hijauan mengandung zat
fitokimia disamping vitamin dan nutrient lainnya yang sangat berperan besar dalam
proses reproduksi untuk melahirkan anak sapi yang sehat. Dengan demikian pemberian
pakan pada sapi indukan yang berbasis ilmu nutrisi ternak ruminansia sangat mendukung
suksesnya program Upsus Siwab.
Tabel 7. Berat Lahir Anak Sapi dari Induk yang Diberi Pakan Dasar Jerami Padi
Disuplementasi Konsentrat
Peubah

Konsentrat A1

Konsentrat C1

Konsentrat C2

8 bulan

8 bulan

8 bulan

Bunting ke:

8

1

6

Cara kawin

IB

Alami

Alami

17-7-2017

12-7-2017

17-7-2017

Berat lahir

18 kg

13 kg

20 kg

Panjang badan

56 cm

46 cm

58

Lingkar dada

64 cm

61 cm

64

Tinggi gumba

64 cm

61 cm

65

Jenis kelamin

Jantan

Betina

Jantan

Umur bunting

Tgl lahir

Keterangan: pakan dasar jerami padi dengan pemberian konsentrat 1,5 kg/ekor/hari
Sumber: Tim Fakultas Peternakan Unud (2017)
Suryani et al (2017) melaporkan bahwa konsumsi energi pada sapi bali 15,6 17,8 ME (Mkal/h) ME (Mkal/h). Hal ini sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh Moe
dan Tyrrell (1971) bahwa 75 hari sebelum partus, sapi bunting dengan bobot badan 400750 kg, maka energi yang harus dikonsumsi agar terpenuhi kebutuhan induk dan fetus
adalah 14,1–22,5 ME (Mkal/h). Sementara itu Moran (2005) menyarankan, sapi pada
umur kebuntingan tujuh bulan diberikan peningkatan energi ransum sebesar 2,39 ME
(Mkal/kg). Pada umur kebuntingan delapan dan sembilan bulan peningkatan kebutuhan
energi mencapai 3,59 dan 4,78 ME (Mkal/kg).
Kebutuhan energi pada akhir kebuntingan meningkat pesat karena uterus
menggunakan hampir setengah dari pasokan glukosa yang tersedia. Oleh karena itu,
kebutuhan energi sapi bunting fase pre-calving 75% lebih tinggi dibandingkan sapi yang
tidak bunting. Sejalan dengan perkembangan janin dan kebutuhannya akan nutrien, maka
aliran darah menuju kelenjar ambing meningkat 200%, serapan glukosa dan asetat oleh
kelenjar ambing meningkat masing-masing 400% dan 180% (Suryani et al., 2017).
Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa berat lahir pedet sapi bali betina
berkisar 13,00 – 16,09 kg dan pedet jantan berkisar 15,55 – 20,00 kg. Hal ini tergantung
kualitas ransum yang diberikan, jenis kelamin pedet, dan periode kebuntingan induk
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(Tabel 8). Putra (1999) melaporkan bahwa sapi induk bunting diberi ransum yg terdiri
atas rumput gajah dan gamal dengan rasio 7:3 ditambah daun waru dan konsentrat yg
disuplementasi Zn Asetat dapat melahirkan pedet dengan berat 19,5 kg. Sementara itu
Suryani et al. (2017) melaporkan bahwa sapi induk bunting yang diberi ransum terdiri
atas rumput raja, konsentrat disuplementasi vitamin-mineral dapat melahirkan pedet
dengan berat hingga 18,0 kg.
Prasojo et al. (2010) melaporkan bahwa bobot lahir pedet sapi bali bervariasi
yaitu 18,4 ± 1,6 kg. Sementara itu Kadarsih (2004) melaporkan hasil penelitiannya
mendapatkan bobot lahir pedet sapi bali betina berkisar 14,41–16,09 dan bobot lahir sapi
bali jantan adalah 15,55–17,11 kg. Di lain pihak Panjaitan et al. (2003) yang mengamati
performans sapi bali di Sumbawa mendapatkan bobot lahir sapi bali berkisar 13,8- 15,2
kg.
Hasil uji coba formula konsentrat Fapet Unud (2017) di Klating Tabanan Bali
mendapatkan berat lahir pedet jantan mencapai 20 kg dari induk sapi bali dengan periode
kelahiran ke 6 yang diberi ransum terdiri atas jerami padi ad libitum ditambah konsentrat
(formula Fapet Unud) sebanyak 1,5 kg/ekor/hari saat umur kebuntingan 8 bulan (Tabel 8)
Tabel 8. Berat Lahir Pedet Hasil Sejumlah Penelitian
Berat Lahir Pedet
No
Ransum
Sumber
(kg)
1
Rumput gajah,
14,2 – 19,5
Putra (1999)
gamal, waru,
konsentrat (PK: 1218%, TDN:67-70%)
2
Pasture alami dan
13,80 – 15,20
Panjaitan et al. (2003)
konsentrat
3
Pastura alami dan
Betina: 14,41 - 16,09 Kadarsih (2004)
konsentrat.
Jantan: 15,55 - 17,11
4
Pastura alami dan
Prasojo et al. (2010)
18,4 ± 1,6
konsentrat.
5
Rumput raja,
17,33 – 18,00
Suryani et al. (2017)
konsentrat, vitaminmineral, minyak
kelapa (PK: 10%;
TDN: 56-64%)
6
Jerami padi ad
Betina
(induk Tim Fakultas Peternakan Unud
libitum + 1,5 kg
bunting ke 1): 13,0
(2017)
konsentrat Fapet
Jantan
(induk
Unud per ekor per
bunting ke 8): 18,0 hari
20,0
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting yang disingkat UPSUS SIWAB
merupakan program unggulan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian
Pertanian yang dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor
48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan
Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani Menteri Pertanian pada
tanggal 3 Oktober 2016, untuk meningkatkan populasi sapi dan kerbau dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan
sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Upsus Siwab di Bali dari bulan Januari sampai
dengan Juni 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu masih
diperlukan kerja keras POKJA UPSUS SIWAB Bali dengan melakukan
pendampingan secara intensif pada peternak sapi di Bali.
3. Hasil kajian kualitas bahan pakan dan formula ransum yang dilakukan Tim Fakultas
Peternakan Universitas Udayana sangat mendukung pelaksanaan Program Upsus
Siwab di Bali.
Saran
1. Perlu dilakukan pendampingan secara intensif pada petugas lapangan (Inseminator,
PKb, ATR) dan peternak sapi sehingga ada peningkatan keterampilan dan kompetensi
untuk mendukung kesusesan Program Upsus Siwab di Bali.
2. Ransum sapi bali induk mutlak mengandung bahan pakan hijauan dan konsentrat yang
pemberiannya per hari minimal 10% dan 1% dari berat sapi masing-masing untuk
pakan hijauan dan konsentrat, serta pemberian konsentrat dapat ditingkatkan hingga
2% dari berat sapi pada sapi induk bunting 75 hari sebelum melahikan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPTP Bali atas kepercayaan
yang diberikan sebagai pembicara utama dalam seminar nasional di BPTP Bali, Kepala
Dinas PKH Prov Bali atas bantuannya dalam menyediakan data pelaksanaan Program
Upsus Siwab, Rektor Universitas Udayana atas ijin melaksanakan tugas sebagai
pembicara dalam seminar nasional yang dilaksanakan oleh BPTP Bali. Penulis tidak lupa
mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Fapet Unud dalam Kajian Pendirian
Pabrik Pakan di Tabanan, dan seluruh POKJA UPSUS SIWAB Bali atas kerjasama yang
sangat baik selama ini.
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KAJIAN JENIS BAHAN KEMASAN DAN PERIODE SIMPAN
TERHADAP KUALITAS BENIH KEDELAI
Erina Septianti, Riswita Syamsuri dan Wanti Dewayani
BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan
Email : erinaseptianti@ymail.com
ABSTRAK
Pengadaan benih berkualitas merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan
produksi tanaman. Salah satu faktor pembatas produksi kedelai di daerah tropis adalah
cepatnya kemunduran benih selama penyimpanan. Pemilihan bahan kemasan merupakan
salah satu alternatif dalam penyimpanan benih agar kadar air benih tidak mengalami
perubahan selama penyimpanan dan viabilitas benih dapat dipertahankan. Tujuan dari
kajian ini adalah mengevaluasi pengaruh kemasan dan periode simpan terhadap
kualitas benih kedelai dan mendapatkan jenis kemasan yang dapat mempertahankan
viabilitas benih selama penyimpanan. Kajian ini dilakukan pada bulan JanuariDesember 2016 dengan menggunakan RAK pola faktorial 3 ulangan. Faktor pertama
adalah varietas kedelai (Anjasmoro dan Argomulyo), faktor kedua adalah jenis kemasan
(karung, plastik polietilen, jergen, dan toples),dan faktor ketiga adalah periode simpan
(0, 2, 4 dan 6 bulan). Hasil kajian menunjukkan bahwa varietas Anjasmoro menunjukkan
hasil viabilitas benih lebih tinggi dibandingkan varietas Argomulyo baik dari segi daya
berkecambah, potensi tumbuh maksimum, dan kecepatan tumbuh. Kemasan dari plastik
dan jergen lebih baik dalam mempertahankan daya simpan benih kedelai dibandingkan
dengan kemasan lainnya. Daya berkecambah varietas Anjasmoro kemasan plastik dan
jergen selama 6 bulan penyimpanan mampu bertahan >82%, kemasan toples 77% dan
kemasan karung hanya dapat bertahan sampai 66%.
Kata kunci : benih kedelai, varietas, jenis kemasan, kualitas benih
PENDAHULUAN
Kedelai merupakan bahan makanan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan
sehari-hari.Sebagai sumber protein yang murah, konsumsi kedelai akan semakin
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sejak 2002 hingga 2011,
produksi kedelai nasional tertinggi hanya sebesar 974.512 ton pada tahun 2010,
sementara kebutuhan nasional sudah mencapai tiga juta ton per tahun. Selama ini
pemenuhan kedelai masih banyak dilakukan dengan cara mengimpor biji kedelai.
Langkah strategis yang perlu segera dilakukan ialah menggenjot peningkatan produksi
lokal. Selain harganya murah, ketersediaannya pun juga lebih kontinyu. Varietas-varietas
berdaya hasil tinggi juga terus dilepas sebagai usaha untuk meningkatkan produksi
kedelai. Selain itu, benih bermutu dan berkualitas juga perlu dihasilkan agar sasaran
produksi dapat tercapai.
Mutu benih dipengaruhi oleh proses penanganannya dari produksi sampai akhir
periode simpan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam penyediaan benih bermutu
adalah penyimpanan. Penyimpanan benih kacang-kacangan di daerah tropis lembab
seperti di Indonesia dihadapkan kepada masalah daya simpan yang rendah.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih selama penyimpanan dibagi
menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup sifat genetik , daya
tumbuh dan vigor , kondisi kulit dan kadar air benih awal. Faktor eksternal antara lain
kemasan benih, komposisi gas, suhu dan kelembaban ruang simpan (Copeland
danDonald, l985). Menurut Justice dan Bass (1994), ketersediaan benih yang bermutu
tinggi merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha di bidang pertanian, termasuk
dalam budidaya kedelai.
Ketersediaan benih tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat lokasi
dan tepat varietas masih menjadi kendala ditingkat petani, sehingga berakibat penggunaan
benih bermutu masih sangat terbatas.Untuk memperoleh benih yang baik tidak terlepas
dari suatu rangkaian kegiatan teknologi benih yaitu mulai dari produksi benih,
pengolahan benih, pengujian benih, sertifikasi benih sampai penyimpanan benih.
Menurut Harrington (1972), masalah yang dihadapi dalam penyimpanan benih
makin kompleks sejalan dengan meningkatnya kadar air benih. Penyimpanan benih yang
berkadar air tinggi dapat menimbulkan resiko terserang cendawan. Benih adalah bersifat
higroskopis, sehingga benih akan mengalami kemundurannya tergantung dari tingginya
faktor-faktor kelembaban relatif udara dan suhu lingkungan dimana benih disimpan.Oleh
karena itu perlu dilakukan pengkajian untuk mengevaluasi pengaruh jenis kemasan benih
dan periode simpan terhadap kualitas benih pada dua variates kedelai.
METODOLOGI
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Desember 2016 di
laboratorium Pasca Panen BPTP Sulawesi Selatan, dan dianalasis di Balai Penelitian
Tanaman Serealia, Maros. Analisa kimia kedelai dilaksanakan di laboratorium Fakultas
Farmasi, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.
Benih kedelai yang digunakan adalah jenis kedelai kuning varietas Anjasmoro
dari Kabupaten Jeneponto dan varietas Argomulyo dari Kabupaten Bone. Kemasan yang
digunakan adalah karung, kemasan plastik polietilen, jergen, dan toples. Alat yang
digunakan terdiri dari seperangkat alat pengukur kadar air benih, timbangan, termometer,
sealer, ember plastik, talang plastik, terpal, tampi, plastik jemur, dan kertas
perkecambahan.
Prosedur kegiatan yaitu benih kedelai yang baru dipanen dikeringkan hingga
mencapai kadar air ±11% kemudian disortasi. Benih yang telah bersih dimasukkan ke
dalam setiap jenis kemasan sebanyak 5 kg. Selanjutnya disimpan di kondisi kamar (suhu
28-320C dengan kelembaban 66-75%) selama 6 bulan penyimpanan. Viabilitas benih
dilakukan dengan interval waktu 0,2,4 dan 6 bulan.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial dengan 3
ulangan. Faktor pertama adalah varietas kedelai yaitu varietas Anjasmoro dari
Kab.Jeneponto dan varietas Argomulyo dari Kab. Bone. Faktor kedua adalah jenis
kemasan selama penyimpanan yaitu kemasan karung, plastik polietilen, jergen, dan
toples. Faktor ketiga adalah periode simpan yaitu 0, 2, 4 dan 6 bulan. Data yang
terkumpul ditabulasi, dianalisis dengan analisis sidik ragam ANOVA (Analysis of
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variance) dan bila uji F nyata diteruskan ke uji berganda DMRT (Duncan Multiple Range
Test) (SAS, 1999).
Parameter yang diamati adalah kadar air benih (KA), daya berkecambah (DB),
potensi tumbuh maksimum (PTM), kecepatan tumbuh (KCT), dan analisa proksimat
kedelai pada akhir pengamatan.
- Kadar Air (KA)
Kadar air dihitung dengan metode gravimetrik berdasarkan berat basah benih.
Benih langsung ditimbang sebagai benih basah, sedangkan benih kering ditimbang
setelah dioven 1050C selama 24 jam.

- Daya Berkecambah (DB)
Daya Berkecambah (DB) menggambarkan viabiltas potensial benih, di-hitung
berdasarkan kecambah normal (KN) pada hari ke-5 setelah dikecambahkan.

- Potensi Tumbuh Maksimum (PTM)
Potensi Tumbuh Maksimum (PTM) menggambarkan informasi kemung-kinan
kemampuan benih untuk tumbuh menjadi tanaman normal dan berproduksi optimum
meskipun keadaan biofisik sub optimum.

- Kecepatan Tumbuh (KT)
Pengamatan dilakukan pada hari ke-3, 4 dan 5 setelah benih dikecambahkan.

Ket : KT = Kecepatan tumbuh kecambah; Xn = jumlah kecambah normal pengamatan
hari ke-n; En = pengamatan hari ke-n.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Air (KA)
Suhu ruang simpan berperan dalam mempertahankan viabilitas benih selama
penyimpanan, yang dipengaruhi oleh kadar air benih, suhu dan kelembaban nisbih
ruangan (Idaryani, dkk., 2012).
Tabel 1. Kadar air (%) Benih Kedelai dengan Lama Penyimpanan 0-6 Bulan
Periode Simpan (bulan)
Perlakuan
6
0
2
4
Varietas
Argomulyo
11,54a
10,42c
9,21d
9,98c
Anjasmoro
11,48 a
10,96b
11,26ab
11,30ab
Kemasan
Karung
11,51a
11,49ab
10,54cd
11,31ab
Plastik
11,51a
10,29de
9,72f
10,98abc
Toples
11,51a
10,85bcd
10,19e
10,26de
Jergen
11,51a
10,13e
10,48cde
10,00ef
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT 5%
Analisis statistik menunjukkan bahwa varietas dan lama penyimpanan
berpengaruh terhadap kadar air benih kedelai yang disimpan selama 6 bulan. Kadar air
kedua varietas mengalami penurunan sampai 4 bulan penyimpanan dan naik pada bulan
ke enam, dimana pada varietas Anjasmoro kadar airnya lebih tinggi yaitu sebesar 11,30%
dibandingkan varietas Argomulyo sebesar 9,98%. Hal ini menunjukkan bahwa varietas
Anjasmoro dapat lebih cepat menyerap air dibandingkan varietas Argomulyo karena
diduga varietas ini memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari varietas
Argomulyo. Menurut Koswara (2002), variwtas Anjasmoro memiliki biji dengan bentuk
seragam, ukuran lebih besar, berwarna kuning dan kadar proteinnya lebih tinggi
dibanding kedelai impor. Jenis kemasan juga berpengaruh nyata pada kadar air. Kadar air
benih dalam karung masih cukup tinggi yaitu sebesar 11,31% dibandingkan kadar air
dalam kemasan lain. Hal ini menurut Sutopo (2002) karena jenis kemasan karung bersifat
lebih porous daripada plastik, sehingga kadar air benih menjadi meningkat. Kadar air
benih yang meningkat ini akan meningkatkan respirasi, sehingga cadangan makanan
benih habis dan viabilitas benih menurun.
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Tabel 2.

Pengaruh Jenis Kemasan dan Periode Simpan Terhadap Kadar Air (%) Benih
Kedelai Dua Varietas
RataPeriode Simpan (bulan)
Perlakuan
rata
0
2
4
6
Argomulyo
Karung
11,54abcd
12,13a
9,09f
11,14bcd
10,98bc
Plastik
11,54abcd
9,62f
9,74ef
10,62de
10,38d
Toples
11,54abcd
10,73d
8,87f
9,33f
10,12de
Jergen
11,54abcd
9,22f
9,12f
8,83f
9,68e
Anjasmoro
10,84d
Karung
11,48 abcd
12,00ab
11,48abcd
11,45a
10,97cd
Plastik
11,48 abcd
9,68f
11,35abcd 10,87bc
10,98cd
Toples
11,48 abcd
11,50abcd
11,19bcd 11,29abc
Jergen
11,48 abcd
11,04cd
11,85abc
11,17bcd
11,39ab
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT 5% dengan KK =
5,25 %
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan varietas, jenis
kemasan dan periode simpan berpengaruh terhadap kadar air benih kedelai. Dari Tabel 2
dapat dilihat bahwa pada varietas Argomulyo kadar air rata-rata benih dalam kemasan
karung berbeda nyata dengan kemasan jergen, toples dan plastik. Kadar air tertinggi
diperoleh pada penyimpanan karung selama 2 bulan penyimpanan sebesar 12,13%
sedangkan kadar air terendah yaitu pada penyimpanan dalam jergen selama 6 bulan
sebesar 8,83%. Pada varietas Anjasmoro kadar air tertingginya yaitu sebesar 12% pada
kemasan karung dan terendah yaitu 9,68% pada kemasan dalam plastik selama
penyimpanan 4 bulan. Berdasarkan Hasil penelitian Tatipata dkk (2004), yaitu
penyimpanan benih kedelai di dalam kantong plastik polietilen dapat bertahan sampai 5
bulan untuk kadar air 8% tetapi hanya 1 bulan untuk kadar air 10%.

Daya Berkecambah (DB)
Menurut Rahmi, dkk (2016) beberapa faktor yang mempengaruhi daya kecambah
benih kedelai selama penyimpanan adalah mutu dan daya kecambah sebelum disimpan,
kadar air benih, kelembaban ruangan penyimpanan, suhu tempat penyimpanan, hama dan
penyakit di tempat penyimpanan dan lama penyimpanan.
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Tabel 3.

Daya Berkecambah (%) Benih Kedelai dengan Lama Penyimpanan 0-6 Bulan
Berdasarkan Varietas dan Jenis Kemasan
Periode Simpan (bulan)
Perlakuan
6
0
2
4
Varietas
Argomulyo
50,67d
45,50e
36,00f
24,83g
Anjasmoro
92,00a
91,08ab
87,83b
77,33c
Kemasan
Karung
71,33a
69,17abc
56,00e
45,67f
Plastik
71,33a
67,50abc
65,83bcd
52,67e
Toples
71,33a
69,83ab
64,17cd
51,50e
Jergen
71,33a
66,67abcd
61,67d
54,50e
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT 5%
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa jenis varietas berpengaruh terhadap
daya kecambah benih. DB varietas Anjasmoro lebih tinggi dibandingkan DB varietas
Argomulyo. Daya berkecambah kedua jenis varietas mengalami penurunan setiap
bulannya selama 6 bulan penyimpanan pada semua jenis kemasan. Jenis kemasan dan
periode simpan juga memberikan pengaruh nyata terhadap DB benih kedelai. DB pada
kemasan plastik menunjukkan hasil yang beda nyata dengan kemasan karung, dimana DB
benih dalam kemasan plastik bulan keempat bertahan sampai 65,83% sedangkan pada
karung sebesar 56%.
Tabel 4. Pengaruh Jenis Kemasan dan Periode Simpan Terhadap Daya Berkecambah
(%) Benih Kedelai Dua Varietas
Periode Simpan (bulan)
Perlakuan
Rata-rata
0
2
4
6
Argomulyo
Karung
50,67e
46,67ef
25,33i
25,00i
36,92c
Plastik
50,67e
42,67fgh
40,00gh
22,00i
38,83bc
Toples
50,67e
48,67ef
41,00gh
26,00i
41,58b
Jergen
50,67e
44,00efgh
37,67h
26,33i
39,67bc
Anjasmoro
Karung
92,00a
91,67a
86,67ab
66,33d
84,17a
Plastik
92,00a
92,33a
91,67a
83,33bc
89,83a
Toples
92,00a
91,00a
87,33ab
77,00c
86,83a
Jergen
92,00a
89,33ab
85,67ab
82,67bc
87,42a
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT 5% dengan KK =
7,41%
Dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa kombinasi perlakuan varietas, kemasan dan
periode simpan menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh nyata terhadap DB benih
kedelai. DB benih kedelai varietas Anjasmoro dengan kemasan plastik masih dapat
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dipertahankan sampai 91,67% pada penyimpanan empat bulan sedangkan pada kemasan
jergen,karung dan toples hanya dapat bertahan sampai 85-87%. Namun pada bulan
keenam DB kemasan plastik menurun dan dapat bertahan sampai 88,33% sedangkan
kemasan karung turun jauh sampai 66,33%. Menurut Sukarman dan Rahardjo (2000)
kemasan dari plastik lebih baik untuk mempertahankan daya simpan benih kedelai
dibandingkan dengan kemasan dari kantong lain. Berdasarkan hasil penelitian Hutahaean
(2008), menunjukkan bahwa benih kedelai Anjasmoro yang disimpan dalam kemasan
plastik pada ruang refrigerator, ruang AC maupun ruang suhu kamar selama empat bulan
masih mampu mempertahankan daya tumbuh dengan daya kecambah > 85%.
Potensi Tumbuh Maksimum (PTM)
Potensi Tumbuh Maksimum (PTM) benih adalah tolok ukur dari viabilitas total
yang memperlihatkan kemampuan benih untuk sekedar hidup, baik secara langsung oleh
fenomena pertumbuhannya maupun oleh gejala metabolismenya (Sadjad et al., 1999).
Tabel 5. Potensi Tumbuh Maksimum (%) Benih Kedelai dengan Lama Penyimpanan
0-6 Bulan Berdasarkan Varietas dan Jenis Kemasan
Periode Simpan (bulan)
Perlakuan
6
0
2
4
Varietas
Argomulyo
12,67d
10,00d
11,92d
3,25e
Anjasmoro
68,00a
68,50a
61,08b
38,08c
Kemasan
Karung
40,33a
39,50a
29,00b
16,34c
Plastik
40,33a
37,67a
41,33a
24,17bc
Toples
40,33a
36,83a
38,83a
21,17c
Jergen
40,33a
43,00a
36,83a
21,00c
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT 5%
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa jenis varietas berpengaruh nyata
terhadap PTM benih. Sedangkan jenis kemasan tidak berpengaruh nyata terhadap PTM
yang dihasilkan. Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa PTM benih kedelai varietas Anjasmoro
lebih tinggi dibandingkan varietas Argomulyo. Jenis kemasan plastik tidak berbeda nyata
dengan kemasan toples dan jergen namun berbeda dengan kemasan karung pada
penyimpanan 4 bulan. PTM benih tertinggi pada kemasan plastik dengan periode simpan
4 bulan yaitu sebesar 41,33% dan yang terendah yaitu pada kemasan karung sebesar 29%.
Namun pada periode simpan 6 bulan semua jenis kemasan menurun sekitar 16-24%.
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Tabel 6.

Pengaruh Jenis Kemasan dan Periode Simpan Terhadap Potensi Tumbuh
Maksimum (%) Benih Kedelai Dua Varietas
Periode Simpan (bulan)
Perlakuan
Rata-rata
6
0
2
4
Argomulyo
Karung
12,67gh
8,00ghi
6,00hi
1,00i
6,92b
Plastik
12,67 gh
12,00gh
16,67g
3,33hi
11,17b
Toples
12,67 gh
10,00ghi
12,67gh
4,67hi
10,00b
Jergen
12,67 gh
10,00ghi
12,33gh
4,00hi
9,75b
Anjasmoro
71,00ab
Karung
68,00ab
52,00cd
31,67f
55,67a
63,33b
Plastik
68,00 ab
66,00ab
45,00de
60,58a
63,67b
Toples
68,00 ab
65,00b
37,67ef
58,58a
Jergen
68,00 ab
76,00a
61,33bc
38,00ef
60,83a
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT 5% dengan KK =
19,07%
Tabel 6 menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan varietas, kemasan dan periode
simpan memberikan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap PTM benih kedelai. Dapat
dilihat bahwa selama 6 bulan penyimpanan PTM benih semakin menurun. PTM benih
awal pada varietas Argomulyo kemasan plastik sebesar 12,67% dapat bertahan sampai 4
bulan penyimpanan sebesar 16,67% namun turun drastis pada penyimpanan 6 bulan
sampai 3,33%. Sedangkan pada kemasan karung PTM benih yang dihasilkan jauh lebih
kecil yaitu sebesar 1% saja. Berbeda pada PTM varietas Anjasmoro dimana PTM benih
awal sebesar 68% pada kemasan plastik dapat bertahan sampai 66% pada penyimpanan 4
bulan namun langsung turun menjadi 45% pada penyimpanan 6 bulan. Sedangkan pada
kemasan karung turun lebih rendah dibanding kemasan lain sebesar 31,67%.

Kecepatan Tumbuh (KT)
Tabel 7. Kecepatan Tumbuh (% etmal-1) Benih Kedelai dengan Lama Penyimpanan 0-6
Bulan Berdasarkan Varietas dan Jenis Kemasan
Periode Simpan (bulan)
Perlakuan
6
0
2
4
Varietas
Argomulyo
14,23c
7,41e
10,43d
6,85e
Anjasmoro
14,58c
28,96a
29,26a
24,41b
Kemasan
Karung
14,41f
18,14cd
18,28cd
14,25f
Plastik
14,41f
18,57cd
20,87a
16,81de
Toples
14,41f
18,68bcd
20,52ab
15,74ef
Jergen
14,41f
17,35de
19,72abc
15,73ef
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT 5%
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Kecepatan tumbuh merupakan cerminan jumlah benih normal yang tumbuh setiap
harinya. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa jenis varietas dan jenis kemasan
berpengaruh nyata terhadap KT benih selama 6 bulan penyimpanan. Dari Tabel 7 dapat
dilihat bahwa KT benih kedelai varietas Anjasmoro lebih tinggi dibandingkan varietas
Argomulyo. KT benih tertinggi diperoleh dari kemasan dalam plastik pada penyimpanan
4 bulan yaitu sebesar 20,87% etmal-1. Pada penyimpanan 6 bulan KT benih dalam
kemasan karung turun drastis sampai 14,25% etmal-1 sedangkan KT kemasan plastik juga
menurun namun lebih tinggi dibanding kemasan lain sebesar 16,81% etmal-1.
Tabel 8. Pengaruh Jenis Kemasan dan Periode Simpan Terhadap Kecepatan Tumbuh
(% etmal-1) Benih Kedelai Dua Varietas
Periode Simpan (bulan)
Perlakuan
Rata-rata
0
2
4
6
Argomulyo
Karung
14,23e
7,32g
7,16g
6,75g
8,87c
Plastik
14,23e
6,99g
11,43f
6,33g
9,75bc
Toples
14,23e
8,08g
12,35ef
7,35g
10,50b
Jergen
14,23e
7,24g
10,78f
6,98g
9,81bc
Anjasmoro
Karung
14,58e
28,96ab
29,39ab
21,75d
23,67a
Plastik
14,58e
30,15a
30,32a
27,28b
25,58a
Toples
14,58e
29,28ab
28,68ab
24,13cd
24,17a
Jergen
14,58e
27,46b
28,66ab
24,48c
23,80a
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak beda nyata berdasarkan uji DMRT 5% dengan KK =
9,49%
Hasil analisis statistik pada Tabel 8 menunjukkan bahwa kombinasi varietas, jenis
kemasan dan periode simpan tidak berpengaruh terhadap kecepatan tumbuh kecambah.
Pada varietas Argomulyo KT awal pada setiap kemasan sebesar 14,23% etmal-1 dan pada
penyimpanan 4 bulan KT benih tertinggi diperoleh dari kemasan toples sebesar 12,35%
etmal-1. Sedangkan KT terendah diperoleh dari kemasan karung sebesar 7,16% etmal-1.
Berbeda dengan varietas Anjasmoro, KT benih naik sampai 30,32% etmal-1 pada
penyimpanan 4 bulan dari KT awal sebesar 14,58% etmal-1.Sedangkan pada kemasan
karung KT benih mencapai 21,75% etmal-1 pada 6 bulan penyimpanan.
Analisis Proksimat Kedelai
Analisis proksimat memiliki manfaat sebagai penilaian kualitas pakan atau bahan
pangan terutama pada standar zat makanan yang seharusnya terkandung di dalamnya
(Mulyono, 2000). Hasil analisa proksimat benih kedelai yang telah disimpan dalam
kemasan plastik selama 6 bulan dapat dilihat pada Tabel 10.
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Tabel 10. Hasil Analisa Proksimat Kedelai Menurut Varietas
Kandungan gizi
Argomulyo
Kadar air (%)
10,62
Serat kasar (%)
16,26
Protein (%)
34,62
Lemak (%)
17,90
Karbohidrat (%)
33,80
Sumber : Data primer, 2016

Anjasmoro
11,35
16,12
37,41
18,19
36,83

Tabel 10 menunjukkan bahwa hasil analisa proksimat untuk kadar air, serat kasar,
protein, lemak dan karbohidrat setelah enam bulan penyimpanan pada kedelai varietas
Anjasmoro lebih tinggi dibandingkan varietas Argomulyo. Kadar air varietas Anjasmoro
sebesar 11,35% sedang Argomulyo sebesar 10,62%. Menurut Hertini dkk, (2013)
perbedaan kadar air disebabkan karena jenis kedelai yang berbeda dan suhu
penyimpanan. Namun, kadar air yang dimiliki oleh keenam variatas yang digunakan
masih memenuhi standar SNI (1995) yaitu <13%. Kandungan protein kedelai cukup
tinggi sehingga kedelai termasuk ke dalam lima bahan makanan yang berprotein tinggi.
Kadar protein kedelai pada varietas Anjasmoro sebesar 37,41% sedang varietas
Argomulyo 34,62%. Kadar protein kacang-kacangan berkisar antara 20-25%, sedangkan
pada kedelai mencapai 40% dengan kandungan lemak sekitar 20% (Winarsi, 2010).
Komposisi kimia dari kedelai bervariasi tergantung varietas, umur panen dan
keadaan tempat tumbuhnya. Menurut Liu (1997), bahwa perbedaan tersebut dipengaruhi
oleh adanya perbedaan genetik dan faktor lingkungan dari masing-masing varietas.
Penurunan kualitas benih kedelai selama penyimpanan disebabkan oleh kandungan
protein dan lemak dalam biji yang relatif tinggi, kadar air benih meningkat jika suhu dan
kelembaban ruang simpan relatif tinggi. Penurunan kualitas ini merupakan proses
penurunan mutu yang berangsur-angsur dan kumulatif, serta tidak dapat balik akibat
perubahan fisiologis dan biokimia (Tatipata, et al; 2004 dan Purwanti, 2004).
KESIMPULAN DAN SARAN
Varietas Anjasmoro menunjukkan hasil viabilitas benih lebih tinggi dibandingkan
varietas Argomulyo baik dari segi daya berkecambah, potensi tumbuh maksimum, dan
kecepatan tumbuh. Kemasan dari plastik dan jergen lebih baik dalam mempertahankan
daya simpan benih kedelai dibandingkan dengan kemasan lainnya. Viabilitas benih
varietas Anjasmoro yang disimpan dalam kemasan plastik polietilen lebih mampu
bertahan selama 4 bulan penyimpanan dibanding kemasan lain. Sedangkan interaksi
perlakuan antara varietas, jenis kemasan dan periode simpan tidak berpengaruh nyata
pada daya berkecambah, potensi tumbuh maksimum,dan kecepatan tumbuh benih.
Saran akan lebih baik bila sebaiknya dilakukan kajian lanjutan dengan perbedaan
suhu penyimpanan benih kedelai dengan menggunakan kemasan vakum atau hampa
udara.
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ABSTRAK
Pektin mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perkembangan industri pangan
dan obat-obatan. Pektin berasal dari tanaman, yang diperoleh dengan cara ekstraksi.
Salah satu tanaman yang mempunyai potensi untuk diisolasi senyawa pektinnya adalah
daun jempiring, karena memiliki kemampuan membentuk gel. Tujuan penelitian ini
adalah melakukan optimalisasi proses ekstraksi untuk memperoleh jumlah pektin yang
optimal, melalui perlakuan perbedaan jenis air (air kran/ PDAM dan aquades),
konsentrasi senyawa Na-EDTA (0,028 M dan 0,014 M) serta penambahan alkohol.
Masing-masing perlakuan diulang 2 kali, data yang diperoleh dianalisis secara statistik
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pektin yang diperoleh dari perlakuan
penambahan Na-EDTA 0,028 M dan 0,014 M adalah 19,92% dan 7,22%. Perlakuan
tanpa penambahan Na-EDTA tidak menghasilkan bubuk pektin. Pada perlakuan isolasi
yang tidak ditambahkan alkohol diperoleh isolat pektin 17,16% (kualitas gel tidak baik),
serta perlakuan pelarut menggunakan air kran diperoleh pektin sebesar 10,49%.
Perlakuan terbaik dan optimal memperoleh pektin dengan kualitas gelasi terbaik pada
perlakuan penambahan Na-EDTA dengan rumus kimia (10H 14 N 2 Na 2 O 8 2H 2 O) 0,028M
menggunakan aquades sebagai pelarut.
Kata kunci : pektin, jempiring, Na-EDTA
PENDAHULUAN
Jempiring merupakan tanaman perdu yang mempunyai bunga berwarna putih dan
harum, disebut tanaman multi guna, karena setiap bagian tanaman ini memiliki fungsi.
Akar digunakan sebagai obat sakit gigi dan demam, bunga diolah menjadi minyak atau
bahan kosmetika, batangnya digunakan bahan baku dupa untuk aroma terapi (PPT, 2007),
buahnya untuk pewarna, antitumor, antihiperlipid, antihepatik, diuretik, laksatif, koleratik
(Zhou et al., 2007), dan daunnya sementara digunakan sebagai obat panas dalam,
sariawan dan diabetes.

Gambar 1. Daun jempiring
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Daun yang diekstrak dengan air mampu membentuk gel (hidrokoloid). Gel
tersusun oleh 56,53+0,61 %bk asam galakturonat (Yoga, 2008), yang merupakan unit
utama penyusun pektin. Pektin mempunyai fungsi sangat strategis dalam perkembangan
industri pangan dan obat-obatan, yaitu meningkatkan sifat fungsional produk pangan,
terutama berhubungan dengan tekstur produk seperti kekentalan, kekuatan gel,
penampilan produk, kestabilan emulsi, retensi air, mengubah laju pembekuan dan
memodifikasi pembentukan kristal es, sehingga sangat diperlukan untuk industri pangan
dan obat-obatan. Pektin sebagai sumber bahan yang banyak sekali manfaatnya terutama
digunakan sebagai bahan pembentuk gel (gelling agen), pengental, dan bahan penstabil
pada berbagai produk seperti selai, jeli, produk-produk susu, permen dan lain-lain. Pektin
mengandung serat makanan 90-100% yang merupakan serat terlarut. Serat pangan
terutama serat terlarut dewasa ini sangat menarik perhatian para peneliti karena mampu
menurunkan kadar kolesterol darah, sehingga dapat mencegah berbagai penyakit
degeneratif (Muchtadi, 2000), karena penambahan pektin dalam makanan akan
mempengaruhi proses metabolisme dan pencernaan khususnya pada adsorpsi glukosa dan
tingkat kolesterol (Baker, 1994 dalam Mauliyah 2006).
Pektin yang dihasilkan dari tanaman diperoleh dengan cara ekstraksi (hidrolisis
protopektin) menjadi pektin dengan proses pemanasan, lama waktu pemanasan dan
selalu dalam suasana asam pH rendah (Nurhikmat, 2003 dalam Abubakar 2013). Asam
yang digunakan dalam ekstraksi adalah asam tartrat, malat, sitrat, laktat, asetat, dan
fosfat, serta asam mineral kuat seperti asam sulfat, asam klorida dan asam nitrat (Kertesz
1951 dalam Mauliyah 2006), sehingga untuk memperoleh ekstrak pektin maksimal dari
daun jempiring perlu dilakukan modifikasi proses ekstraksi untuk memperoleh kualitas
dan kuantitas pektin dari daun jempiring.
Pektin memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, menurut data BPS 2001, harga
eceran tepung pektin berkisar antara Rp. 200.000-300.000 per kg. Tahun 2010 seluruh
pektin yang digunakan di industri-industri di Indonesia bersumber dari impor, dengan
jumlah cukup besar yaitu >100 ton per tahun dan harga yang cukup mahal (BPS, 2010),
dengan mengembangkan potensi daun jempiring menjadi sumber pektin diharapkan
dapat mencukupi kebutuhan pektin bagi industri makanan dan farmasi di tanah air.
Berdasakan hal tersebut maka pengembangan potensi daun jempiring sebagai
tanaman asli daerah sebagai maskot kota sangat perlu dilakukan kajian untuk
meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal tanaman tersebut sehingga rencana
strategis pembagunan pertanian nasional dapat terwujud. Adapun Tujuan penelitian ini
adalah untuk memperoleh perlakuan ekstraksi pektin terbaik terhadap jumlah/ rendemen
pektin daun jempiring serta aplikasinya.
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah mampu membuka
peluang usaha bagi masyarakat untuk menyediakan sumber bahan baku pektin alami dari
daun jempiring, mengingat masih jarang tanaman ini dibudidayakan kecuali di Bali
(khususnya Denpasar) yang dijadikan sebagai maskot kota, dalam hal ini peneliti ingin
menggugah masyarakat untuk mengembangkan jempiring sebagai salah satu tanaman
unggulan multifungsi, dengan teknologi sederhana mampu mengolah daun jempiring
menjadi pektin dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan edible
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film, jam, jelly dan es krim serta untuk bahan baku industri obat-obatan (bahan
enkapsulasi)
METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-April 2017, bertempat di
Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Fakultas Teknologi Pertanian dan UPT Laboratorium
Kimia Analitik Universitas Udayana. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
daun jempiring, Na-EDTA, aquades, air PDAM. Alat yang digunakan adalah blender,
waskom, kain saring, kapas, oven, timbangan dan alat-alat gelas.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa eksperimen dengan membuat
berbagai perlakuan seperti :
Perlakuan I
1. EDTA 0,028 + HCl 0,2 N pH 3
2. EDTA 0,028 N non penurunan pH
3. EDTA 0,014 N non penurunan pH
4. Tanpa penambahan Na-EDTA
Selanjutnya dari perlakuan pertama diperoleh rendemen pektin yang optimal,
dilanjutkan dengan perlakuan ke-2 yaitu:
Perlakuan II
1. Penambahan alkohol
2. Tanpa penambahan alkohol
Perlakuan terbaik kedua diformulasi ke perlakuan 3, yaitu :
Perlakuan III
1. Pelarut Na-EDTA dengan aquades
2. Pelarut Na-EDTA dengan air PDAM
Isolat pektin kering yang diperoleh dihitung rendemennya dengan membandingka
jumlah pektin kering yang dihasilkan dengan berat daun segar. Selanjutnya perlakuan
terbaik diformulasi untuk dibuat gel dan diaplikasikan sebagai media tumbuh mikroba.
Pembuatan larutan Na-EDTA (10H 14 N 2 Na 2 O 8 2H 2 O) 0,028M, BM 372,24
Menimbang sebanyak 10,42 g Na-EDTA dilarutkan pada aquades dan ditakar
hingga hingga 1000 ml menggunakan labu takar.
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Analisis Data
Ulangan dilakukan sebanyak 2 kali. Data hasil percobaan dianalisis secara
deskriptif dengan menampilkan gambar, grafik dan nilai rata-rata. Tahapan pelaksanaan
percobaan diperlihatkan pada Gambar 2.

Daun jempiring segar disortasi, dicuci ditimbang masing-masing 25 g

Ditambahkan larutanNa-EDTA sesuai perlakuan 1:20, diblender, disaring dan
dipanaskan hingga volume setengah dari volume awal

Disaring, didinginkan dan ditambahkan etanol 96% (1:1)

Isolat pektin basah

Isolat pektin sebelum dan sesudah di oven 50oC 48 jam

1055

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Penghancuran bubuk pektin kering

Pektin kering siap untuk diaplikasi
Gambar 2. Diagram Alir Ekstraksi Pektin Daun Jempiring

HASIL DAN PEMBAHASAN
Optimalisasi proses ekstraksi pektin daun jempiring didasarkan pada penelitian
pendahuluan menggunakan agen pengkelasi yaitu Na-EDTA, dimana berdasarkan
penelitian Artha (2001), yang mengekstrak daun cincau menggunakan konsentrasi
0,028M 12,5%, pada pH 2-3. begitu pula penelitian Faridah Y. 2002, menggunakan NaEDTA dengan konsentrasi yang sama sebanyak 10% terhadap daun cincau pada pH 3.
Hal ini dikarenakan bahwa salah satu mekanisme pembentukan gel pada daun adalah
keberadaan mineral atau logam bervalensi 2 yang mampu menjembatani gugus
fungsional pembentuk gel pada daun, sehingga keberadaan mineral atau logam ini perlu
dikelasi dengan agen pengkelasi yaitu Na-EDTA. Pada penelitian ini dicobakan juga
perlakuan tanpa penambahan Na-EDTA. Hasil pengamatan rendemen/ jumlah pektin
daun jempiring dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1. Hasil Isolasi Pektin pada Perlakuan 1, yang sudah dikeringkan Suhu 60oc selama
48 Jam
Ulangan
Rata-rata
Perlakuan
I
II
%
% bb
% bb
bb
14,57
13,30
13,94
Na-EDTA 0,028 M + HCl 0,2 N pH 3
20,25
19,60
19,92
Na-EDTA 0,028 M non penurunan pH
7,10
7,35
7,22
Na-EDTA 0,014 M non penurunan pH
ttd
ttd
ttd
Non Na-EDTA
Keterangan : ttd = tidak membentuk isolat pektin
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Rendemen isolat pektin dari 4 perlakuan I, diperoleh rendemen paling tinggi
pada perlakuan penambahan Na-EDTA 0,028M tanpa melakukan penurunan pH menjadi
pH 3. Dimana pH filtrat hasil ektraksi awal dengan larutan Na-EDTA adalah 3,74. Artha
(2001) melakukan ekstraksi pada pH 2-3, sehingga pada penelitian ini rendemen pektin di
pH 3 lebih rendah dari tanpa dilakukan penurunan derajat keasaman begitu pula dengan
penurunan konsentrasi senyawa pengkelasi menyebabkan terjadi penurunan jumlah
pektin yang dihasilkan. Isolat pektin tidak diperoleh pada perlakuan tanpa penambahan
larutan Na-EDTA, hal ini kemungkinan disebabkan oleh senyawa pektin tidak terlepas
dari agen pengkelasi sehingga tidak mampu diisolasi dengan proses ini.
Perlakuan yang dicobakan selanjutnya adalah isolasi tahap akhir tanpa
menambahkan alkohol 96%. Berdasarkan Tabel 2 diperoleh rendemen cukup besar
17,16%, hampir mendekati perlakuan terbaik I, tetapi setelah dilakukan proses
pembentukan gel dengan penambahan gula tidak mampu memberikan efek gelasi pada
larutan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan senyawa yang terisolasi adalah sebagian
besar bukan kelompok pektin yang mampu membentuk gel, karena isolat pektin diperoleh
dengan menambahkan agen pengikat yaitu alkohol.
Tabel 2. Hasil Isolasi Pektin pada Perlakuan 2, yang sudah dikeringkan Suhu 60oc
Selama 48 Jam
Ulangan
Rata-rata
Perlakuan
I
II
%
% bb
% bb
bb
Na-EDTA 0,028 M non penurunan pH dengan
20,25
19,60
19,92
penambahan alcohol
Na-EDTA 0,028 M non penurunan pH tanpa
17,44
16,88
17,16
penambahan alkohol*)
Keterangan : ttd = tidak membentuk isolat pektin
Tahap akhir percobaan dilakukan ekstraksi menggunakan pelarut Na-EDTA yaitu
air PDAM. Hasil yang diperoleh menunjukkan rendemen masih di bawah perlakuan
terbaik I. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kemampuan larutan Na-EDTA tidak
optimal dalam mengikat senyawa logam yang ada pada matriks gel ekstrak daun
jempiring, sebagian mungkin mengikat mineral bervalensi 2 pada air PDAM sehingga
memberikan hasil yang kurang baik.
Tabel 3. Hasil Isolasi Pektin pada Perlakuan 3, yang sudah dikeringkan Suhu 60oc
Selama 48 Jam
Ulangan
Rata-rata
Perlakuan
I
II
%
% bb
% bb
bb
20,25
19,60
19,92
Na-EDTA 0,028 M dengan aquades
10,49
9,74
10,11
Na-EDTA 0,028 M air PDAM *)
Keterangan :* kualitas gel tidak bagus, rapuh dan tidak padat
Isolat pektin terbaik yang diperoleh, kemudian dicoba diaplikasikan dalam produk
pangan yaitu membuat makanan seperti agar-agar dengan menambahkan gula dan air,
kemudian dipanaskan sampai mendidih dan dicetak. Hasil yang diperoleh seperti Gambar
3.
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Gambar 3. A (0,5 g pektin, 2 g gula, 20 ml aquades), B (0,5 g pektin, 2 g gula, 30 ml
aquades),C (0,5 g pektin, 5 g gula, 50 ml aquades), A (0,5 g pektin, 10 g
gula, 100 ml aquades)
Pada Gambar 3. terlihat bahwa gel yang dihasilkan pada beberapa
formulasi memberikan karakter subyektif terbaik tidak terlalu padat dan tidak terlalu
encer adalah pada perlakuan B, sehingga untuk formula terbaik pada pembuatan gel hasil
perlakuan Na-EDTA 0,014M dapat dilihat pada Gambar 4. Dimana gel B memberikan
warna lebih gelap dan tidak tampak baik secara sensori.

Gambar 4. A (0,5 g pektin 0,028 Na-EDTA, 2 g gula, 30 ml aquades), B (0,5 g pektin
0,014 Na-EDTA, 2 g gula, 30 ml aquades)
Gel dengan formulasi terbaik dari hasil isolasi pektin daun jempiring dicoba
digunakan sebagai media tumbuh mikroba yaitu jamur, dan tampak pada Gambar 5.
Jamur dapat tumbuh dengan baik pada media agar pektin jempiring.

Gambar 5. Pertumbuhan Jamur pada Media Agar Tebaik, Kiri = Kontrol dan Kanan =
Perlakuan
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan beberapa perlakuan ekstraksi pektin pada daun jempiring dapat
disimpulkan bahwa :
1. Perlakuan terbaik yang menghasilkan rendemen tertinggi 19,92% bb, adalah pada
perlakuan ekstraksi daun jempiring dengan penambahan larutan Na-EDTA 0,028 M,
pelarut aquades dan penambahan alkohol (1:1) tanpa dilakukan penurunan pH.
2. Pektin daun jempiring dapat digunakan untuk membuat makanan dalam bentuk agar
dengan formula terbaik 0,5 g pektin 0,028 Na-EDTA, 2 g gula, 30 ml aquades.
3. Pektin daun jempiring meiliki potensi sebagai media pertumbuhan jamur.
Saran yang disampaikan pada hasil penelitian ini adalah perlu melakukan
optimalisasi terhadap mutu pektin yang dihasilkan, pengujian mutu kimia dan fisika
sebelum diaplikasikan ke produk pangan, obat-obatan ataupun untuk media pertumbuhan
mikroba.
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NILAI TAMBAH DAN PENDAPATAN WANITA TANI
DALAM USAHA PENGOLAHAN SANTAN KELAPA
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
(Kasus pada KWT Putri Tanjung – Kecamatan Taba Penanjung)
Andi Ishak, Wawan Eka Putra, dan Jhon Firison
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Jl. Irian km. 6,5 PO BOX 1010 Bengkulu - 38119
email: erhr94@yahoo.co.id
ABSTRAK
Santan kelapa adalah salah satu bahan yang diperlukan dalam pengolahan berbagai
jenis makanan. Harga kelapa yang relatif murah dan mudah ditemukan memberikan
peluang usaha pengolahan santan kelapa untuk meningkatkan nilai tambah dan
pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai tambah usaha
pengolahan santan kelapa dan pendapatan wanita tani pengolah santan kelapa.
Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017 di Kelompok Wanita Tani Putri Tanjung,
Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengumpulan data dilakukan
melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan 7 orang responden yaitu 6
orang wanita tani dan 1 orang penyuluh pertanian serta mengamati proses pembuatan
santan kelapa. Data yang dikumpulkan adalah input dan output usaha pengolahan
santan kelapa yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan analisis nilai
tambah (Metode Hayami) dan analisis usahatani (B/C ratio). Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa: (1) usaha pengolahan santan kelapa memberikan nilai tambah
sebesar Rp. 236.500/hari dengan B/C ratio 1,39; (2) pendapatan wanita tani dari usaha
pengolahan santan kelapa sebesar Rp. 299.167/bulan.
Kata kunci: nilai tambah, pengolahan, santan kelapa, pendapatan, wanita tani.
PENDAHULUAN
Wanita tani di pedesaan memiliki peran ganda yaitu peran domestik dan publik
(Kusnadi et al., 2006). Peran domestik wanita tani adalah sebagai ibu rumah tangga yang
melayani suami, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangganya. Peran publik dilakukan
wanita tani dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan ekonomi produktif.
Kegiatan ekonomi dengan pemanfaatan tenaga kerja wanita tani dalam usahatani
keluarga (tenaga kerja tidak dibayar) maupun di luar keluarga (tenaga kerja upahan)
untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya.
Beragam kegiatan ekonomi dilakukan oleh wanita tani di pedesaan, mulai dari
kegiatan di lahan usahatani milik sendiri (on farm), di luar usahatani milik sendiri (off
farm), dan di luar pertanian (non farm), ataupun kombinasi di antaranya (Swastika et al.
2008). Kegiatan on farm seperti budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan, dan pemanfaatan pekarangan. Kegiatan off farm misalnya sebagai buruh tani
dan mengolah hasil pertanian. Kegiatan non farm seperti berdagang dan menjual
jasa/ketrampilan.
Keterlibatan wanita tani dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari kondisi
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lingkungan kehidupannya. Lingkungan menciptakan peluang yang dapat diraih dengan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia setelah menyelesaikan urusan domestik rumah
tangga. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi produktif yang umum dilakukan wanita tani
di pedesaan adalah pengolahan hasil pertanian.
Usaha pengolahan hasil pertanian bertujuan untuk memproses bahan mentah
menjadi bahan baku atau bahan jadi, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dijual.
Bahan mentah yang diolah adalah yang mudah ditemui di sekitar desa dan atau murah
harganya seperti buah kelapa segar. Menurut Tarigans (2005), kelapa segar dapat diolah
menjadi berbagai macam produk konsumsi dan industri. Daging buahnya dapat dijadikan
santan kelapa, kopra, minyak kelapa, dan VCO. Air kelapa dapat dibuat menjadi nata de
coco, kecap, dan cuka. Tempurung kelapa dimanfaatkan untuk produk kerajinan
(souvenir), bahan tambahan industri kayu lapis, asbes, dan obat nyamuk, dan sebagai
bahan pembuat arang dan arang aktif. Sabut kelapa dapat dijadikan bahan pembuat sapu,
karpet, tali, dan sabut kelapa berkaret untuk jok mobil, kursi, kasur, penyaring udara,
serta peredam panas dan suara.
Upaya pengolahan produk kelapa oleh wanita tani di pedesaan dilakukan secara
individu maupun berkelompok. Usaha kelompok memiliki keunggulan baik secara
vertikal maupun horisontal. Secara vertikal, kelompok lebih mudah mengakses fasilitas
program dari pemerintah. Kelompok tani menjadi wadah kerjasama horisontal antar
petani yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar, tempat berusaha, dan kegiatan
sosial (Santosa, 2004).
Produk olahan buah kelapa yang banyak dijual di pasaran adalah santan kelapa
karena sangat dibutuhkan sebagai bahan baku pembuatan beragam kuliner atau masakan.
Santan kelapa dibuat dengan atau tanpa penambahan air. Teknik pemarutan dan
pemerasan santan (ekstraksi) menggunakan dua cara yaitu secara manual dan mekanis
dengan mesin. Menurut Gea et al. (2016), santan yang dihasilkan dari proses pemerasan
secara manual menghasilkan 52,9% ekstrak santan, sedangkan pemerasan dengan mesin
lebih banyak menghasilkan ekstrak santan yaitu 60–70%. Untuk skala industri, ekstraksi
dilakukan dengan mesin pemeras santan yang memungkinkan untuk mendapatkan santan
murni 100% tanpa diperlukan penambahan air pada parutan kelapa.
Peningkatan nilai tambah melalui usaha pengolahan buah kelapa menjadi salah satu
strategi pemberdayaan petani (Damanik, 2007) untuk meningkatkan daya saing produk
(Setiawan et al., 2014). Nilai tambah didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk
dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, diluar tenaga kerja (Hayami et al., 1987
dalam Kemenkeu, 2012). Peningkatan nilai tambah selalu diikuti oleh peningkatan
pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai tambah usaha pengolahan
santan kelapa dan pendapatan wanita tani pengolah santan kelapa.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017 di KWT Putri Tanjung yang terletak di
Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Mukomuko. KWT Putri
Tanjung merupakan satu-satunya produsen santan kelapa di Kecamatan Taba Penanjung
yang sehari-harinya melakukan pengolahan santan di pasar kecamatan.
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Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dan pengamatan
berpartisipasi. FGD melibatkan 7 orang responden yang terdiri atas 6 orang wanita tani
dan 1 orang penyuluh pertanian. Data yang dikumpulkan adalah proses pembuatan santan
kelapa serta biaya input dan output usaha pengolahan santan kelapa. Nilai tambah,
keuntungan, dan tambahan pendapatan wanita tani dianalisis secara deskriptif. Analisis
nilai tambah menggunakan Metode Hayami (Hidayat et al., 2012) dan analisis usahatani
dengan B/C ratio (Soekartawi, 2006).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Putri Tanjung
KWT Putri Tanjung didirikan dengan inisiasi PPL pada tahun 2013 dengan tujuan
meningkatkan peran wanita tani dalam perekonomian keluarga. Pengolahan santan kelapa
dilakukan sejak tahun 2015 karena adanya bantuan alat pembuat santan dan alat pemarut
kelapa dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah.
Kualitas SDM KWT Putri Tanjung relatif masih rendah. Pendidikan formal ratarata anggota hanya lulus SMP. Ketrampilan yang dimiliki wanita tani juga relatif rendah,
sehingga kegiatan mereka hanya terbatas pada urusan domestik dan urusan sosial
kemasyarakatan seperti pengajian atau arisan, serta membantu suami dalam kegiatan
usahatani kopi, bersawah, atau berkebun karet. KWT Putri Tanjung beranggotakan 18
orang (3 pengurus dan 15 orang anggota) yang berasal dari 5 desa di Kecamatan Taba
Penanjung. Usia wanita tani masih tergolong produktif yaitu rata-rata 34 tahun dengan
jumlah anggota keluarga 4 orang.
KWT Putri Tanjung memiliki kegiatan produktif lain disamping membuat santan
kelapa yaitu membuat rengginang ubi kayu, kopi bubuk, dodol durian, dan penggilingan
cabai. Namun beragam usaha produktif selain pembuatan santan kelapa belum dilakukan
secara rutin. Rengginang ubi kayu hanya diproduksi pada bulan puasa dan lebaran, kopi
bubuk dibuat sesuai pesanan, dodol durian hanya diproduksi pada saat musim durian, dan
penggilingan cabai melayani konsumen sewaktu-waktu yang akan menggiling cabai.
Oleh sebab itu, kegiatan produktif utama KWT Putri Tanjung adalah membuat santan
kelapa karena dilakukan secara kontinyu untuk kebutuhan pelanggan dan konsumen
lainnya.
Lokasi pengolahan santan kelapa KWT Putri Tanjung terletak di pasar Kecamatan
Taba Penanjung yang merupakan pasar pekan setiap hari kamis. Kios ukuran 2,5 x 3 m
menjadi tempat produksi dan pemasaran yang disewa Rp.150.000 per bulan.
Pertemuan rutin anggota KWT Putri Tanjung dilakukan sebulan sekali pada hari
kamis sore minggu keempat. Di dalam pertemuan dibahas jadual pembagian tugas usaha
pengolahan santan, pelaporan keuangan, dan peminjaman uang serta bantuan sosial bagi
anggota. Wanita tani dapat meminjam dari uang kas KWT tanpa bunga sesuai dengan
kemampuan dana yang tersedia. Maksimal uang yang bisa dipinjam setiap anggota adalah
2 juta rupiah yang dikembalikan sesuai kesepakatan, bisa sekaligus ataupun dicicil,
asalkan sudah harus lunas sebelum bulan puasa. Bantuan sosial diberikan ketika ada
anggota yang sakit atau melahirkan.
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Proses Pengolahan Santan Kelapa
KWT Putri Tanjung membeli buah kelapa segar dari pedagang kelapa di sekitar
lingkungan mereka. Rata-rata harga kelapa mentah adalah Rp. 3.500 per butir. Kelapa
yang baik kualitasnya adalah tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Apabila kelapa
terlalu tua, santannya terlalu pekat sehingga kualias santan encernya kurang baik.
Sebaliknya, apabila kelapa tertalu muda maka kualitas santan pekatnya kurang baik. Buah
kelapa yang digunakan untuk pembuatan santan berukuran besar, sedang, dan kecil. Berat
bagian buah kelapa berukuran besar adalah dua kali kelapa berukuran kecil (Tabel 1).
Tabel 1. Berat Rata-rata Bagian Buah Kelapa yang diolah Menjadi Santan Kelapa di
KWT Putri Tanjung (kg/butir).
Bagian kelapa
Ukuran besar
Ukuran sedang
Ukuran kecil
Kelapa utuh
1,50
1,25
0,75
Tempurung
0,40
0,30
0,20
Air kelapa
0,50
0,37
0,25
Daging buah
0,60
0,45
0,30
Proses pembuatan santan kelapa dimulai dengan membelah kelapa menjadi dua
bagian dan diparut dengan parutan listrik. Hasil parutan kelapa selanjutnya diekstraksi
(diperas) dengan mesin ekstraksi tanpa penambahan air sebanyak tiga kali ulangan untuk
menghasilkan santan pekat. Parutan kelapa yang sudah diekstraksi menjadi santan pekat
kemudian diekstraksi kembali sebanyak tiga kali ulangan untuk menghasilkan santan
encer dengan menambahkan air sebanyak 4-5 liter dalam satu kali ekstraksi. Produksi
santan kelapa setiap hari rata-rata 21,5 kg yang terdiri atas 7,5 kg santan pekat (34,88%)
dan 14 kg santan encer (65,12%) dari 38 butir kelapa, yang berarti dari satu butir kelapa
dihasilkan rata-rata 0,57 kg santan. Santan dikemas dalam plastik bening sesuai dengan
permintaan konsumen.Proses pengolahan santan kelapa di KWT Putri Tanjung disajikan
pada Gambar 1.
Limbah air
kelapa

Pembelahan
kelapa

Pemarutan
kelapa

Pemisahan santan
pekat

Ekstraksi kelapa
pertama (3 kali)

Parutan kelapa

Penambahan air
4-5 liter

Pemisahan santan
encer

Ekstraksi kelapa
kedua (3 kali)

Pengemasan
santan

Pemasaran

Limbah
tempurung

Limbah ampas
kelapa

Gambar 1. Alur Proses Pembuatan Santan Kelapa.
Proses pengolahan 38 butir kelapa membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Tahapan
proses yang paling lama adalah memarut kelapa yaitu 1,5 jam. Pemerasan kelapa hanya
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membutuhkan waktu 1 jam. Kegiatan lain seperti membelah kelapa dan mengemas santan
waktunya lebih singkat.
Tenaga kerja yang terlibat dalam proses pembuatan santan per hari disesuaikan
dengan kesibukan di pasar. Pada hari kamis yang merupakan hari pasar, sebanyak 3 orang
wanita tani bertugas di kios. Santan yang dibuat sekitar tiga kali lipat daripada hari
lainnya. Selain hari kamis, hanya ada dua orang wanita tani yang bertugas di kios.
Kegiatan membuka kios, membelah kelapa, memarut kelapa, memeras dan menjual
santan, membersihkan dan menutup kios, serta menyetorkan uang dilakukan secara
bersama-sama sesuai kondisi kerja.
Tugas wanita tani di kios diistilah dengan “piket”. Pada hari kamis (hari pasar di
Taba Penanjung) waktu piket lebih panjang, aktivitas sudah dimulai sejak pukul 05.30
WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB ketika pasar sudah sepi, sedangkan selain hari
kamis mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 8.30 WIB. Pada hari kamis, produksi
santan lebih banyak sekitar tiga kali lipat dari hari lain sehingga waktu piket lebih lama.
Santan dijual kepada langganan yaitu warung-warung makan yang ada di sekitar Pasar
Taba Penanjung dan sisanya kepada pembeli di pasar. Kios segera ditutup apabila santan
kelapa seluruhnya telah habis dijual, dan uang hasil penjualan disetorkan ke bendahara
KWT.
Proses pembuatan santan kelapa menghasilkan limbah (air, tempurung, dan ampas
kelapa) yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh KWT Putri Tanjung. Air kelapa
dibuang di sekitar kios, tempurung dan ampas kelapa dikumpulkan di dalam karung.
Tempurung kelapa dibeli oleh tukang sate, sedangkan ampas kelapa dibeli oleh peternak
itik.
Nilai Tambah dan Pendapatan Wanita Tani dari Pengolahan Santan Kelapa
Nilai tambah pengolahan santan kelapa diperoleh dari hasil pengurangan dari nilai
penjualan santan dikurangi dengan harga kelapa dan sumbangan input lain (bensin, listrik
dan plastik). Perhitungan nilai tambah ditampilkan pada Tabel 2.

1065

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Tabel 2. Nilai Tambah Pengolahan Santan Kelapa di Lokasi Penelitian.
Variabel
Satuan
Cara perhitungan
(Metode Hayami)
1.
Harga buah kelapa segara rata-rata
Rp./butir
2.
Harga jual santan rata-rata
Rp./Kg
A.
Input, output, dan harga
3a. Volume penjualan
Kg
3b. Nilai penjualan
Rp.
4.
Bahan baku pokok
Rp.
5.
Tenaga kerja langsung
HOK
6.
Faktor konversi
=3b/4
7.
Koefisien tenaga kerja langsung
Rp./HOK
=3b/5
8.
Upah tenaga kerja langsung
Rp.
B.
Penerimaan dan nilai tambah
9a. Biaya input lain (produksi)
Rp.
9b. Biaya input lain (operasional)
Rp.
10a. Nilai tambah
Rp.
=3b-(4+9a+9b)
10b. Rasio nilai tambah
%
=10a/3b x 100
C.
Balas jasa pemilik faktor
produksi
11. Marjin
Rp.
=3b-4
11a. Sumbangan biaya input lain
%
=(9a+9b)/11 x
100
11b. Keuntungan KWT
%
=10a/11 x 100

Nilai
3.500
18.000
21,5
387.000
133.000
2
2,91
193.500
0
12.500
5.000
236.500
61,11

254.000
6,89
93,11

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan santan
dari 38 butir kelapa adalah Rp. 236.500 dengan rasio nilai tambah 61,11%. Marjin yang
diperoleh sebesar Rp. 254.000 dengan persentasi biaya input lain sebesar 6,89% dan
keuntungan KWT 93,11%. Marjin tersebut mengindikasikan bahwa usaha pengolahan
santan menguntungkan. Tabel 3 menampilkan analisis usahatani pengolahan santan per
hari di lokasi penelitian.
Tabel 3. Analisis Usahatani Pengolahan Santan Kelapa Rata-rata per Hari.
No.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
7.

8.
9.

Uraian
Biaya input
Buah kelapa segar (butir)
Bensin mesin peras (ltr)
Biaya plastik kemasan dan karet
gelang (hr)
Biaya sewa kios dan listrik (hr)
Biaya tenaga kerja (HOK wanita)
Total biaya input
Hasil (output)
Produksi santan
- Santan pekat (kg)
- Santan encer (kg)
Total hasil (output)
Keuntungan (7-6)
B/C ratio

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

38
1
1

3.500
7.500
5.000

133.000
7.500
5.000

1
2

5.000
0

5.000
0
150.500

7,5
14

20.000
15.000

150.000
210.000
360.000
209.500
1,39
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Tabel 3 memperlihatkan bahwa total biaya input sebesar Rp. 150.500. Komponen
biaya tertinggi adalah biaya pembelian buah kelapa segar sebesar Rp. 133.000 (88,37%
dari total biaya produksi). Tidak ada biaya tenaga kerja dalam pengolahan santan kelapa
di lokasi penelitian, meskipun dalam sehari terdapat 2 wanita tani yang melakukan piket.
Total hasil penjualan santan rata-rata per hari sebesar Rp. 360.000. Santan pekat
dijual seharga Rp. 20.000/kg, sedangkan santan encer Rp. 15.000/kg. Total keuntungan
sehari sebesar Rp. 209.500 dengan B/C ratio sebesar 1,39 yang berarti usaha pengolahan
santan menguntungkan dari sisi ekonomi.
Keuntungan usaha pengolahan santan kelapa dibagi setiap tahun pada saat bulan
puasa. Pembagian keuntungan usaha dihitung setelah dikeluarkan modal usaha, dana
cadangan, dan potongan tunggakan hutang anggota. Dana cadangan dalam setahun sekitar
Rp. 10.800.000 diperoleh dari akumulasi pemotongan keuntungan usaha Rp. 30.000/hari
dengan asumsi bahwa pengolahan santan dilakukan 30 hari dalam sebulan atau 360 hari
setahun. Dana cadangan dimanfaatkan untuk operasional kelompok dan pengeluaranpengeluaran lain yang bersifat sosial (pinjaman anggota, biaya berobat, dan melahirkan
anggota).
Keuntungan usaha dibagi rata kepada 18 orang anggota KWT yaitu 3 orang
pengurus (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) dan 15 anggota. Pengurus tidak melakukan
piket namun bertugas dalam urusan pembukuan kelompok, mengkoordinir kegiatan
pembuatan santan, menyelenggarakan rapat bulanan, menyetujui peminjaman dana, serta
mewakili KWT berhubungan dengan instansi pemerintah. Anggota bertugas melakukan
piket secara bergantian dalam proses pengolahan dan penjualan santan. Pendapatan
wanita tani dari usaha pengolahan santan di KWT Putri Tanjung ditampilkan pada Tabel
4.
Tabel 4. Pendapatan Wanita Tani dari Usaha Pengolahan Santan Kelapa.
No.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
6.
7.
8.

Uraian
Pendapatan KWT
Keuntungan per hari (Rp./hari)
Pemotongan keuntungan untuk kas kelompok
(Rp./hari)
Pendapatan bersih per hari (Rp.)
Pendapatan bersih per bulan (Rp.)
Pendapatan bersih per tahun (Rp.)
Pembagian pendapatan wanita tani
Pendapatan bersih wanita tani/tahun (Rp.)
Pendapatan bersih wanita tani/bulan (Rp.)
Pendapatan bersih per wanita tani/HOK (Rp.)

Nilai (Rp)

Keterangan

209.500
30.000
179.500
5.385.000
64.620.000
3.590.000
299.167
69.806

30 hari kerja/bulan

Dibagi rata 18 orang wanita tani
4,29 HOK dalam sebulan

Tabel 4 menunjukkan bahwa pendapatan wanita tani pada KWT Putri Tanjung dari
usaha pengolahan santan relatif masih kecil yaitu rata-rata sebesar Rp. 299.167 per orang
per bulan dengan curahan tenaga kerja 4,29 HOK. Namun karena keuntungannya diambil
sekaligus, maka akumulasi pendapatannya menjadi cukup besar yaitu Rp. 3.590.000 per
orang per tahun.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Usaha pengolahan santan kelapa di KWT Putri Tanjung Kabupaten Bengkulu
Tengah secara ekonomis menguntungkan dengan nilai tambah Rp. 236.500/hari dan B/C
ratio 1,39. Pendapatan wanita tani dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 299.167 per orang
per bulan atau bila diakumulasikan menjadi Rp. 3.590.000 per orang per tahun.
Limbah air kelapa dari produksi santan yang belum dimanfaatkan dapat diolah
menjadi nata de coco untuk meningkatkan nilai tambah pengolahan buah kelapa. Oleh
karena itu diperlukan kegiatan pelatihan bagi anggota KWT Putri Tanjung sehingga dapat
memproduksi nata de coco skala rumah tangga.
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TEKNOLOGI PENYIMPANAN BAWANG MERAH SETELAH PANEN
Jhon David H, STP
BPTP KALBAR
jhondavidsilalahi@yahoo.com
ABSTRAK
Komoditas bawang merah merupakan komoditas yang sangat mudah mengalami
perubahan mutu seperti susut bobot, perubahan volatile dan mengalami kerusakan
karena memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga daya simpannya relatif singkat.
Untuk itu diperlukan teknologi penyimpanan sehingga masa simpanyan lebih panjang.
Penentuam teknologi yang dilibatkan dalam penanganan masa simpan bawang merah,
diperlukan pertimbangan karateristik fisiologis, responnya terhadap kondisi lingkungan,
pertimbangan fisik, patologis, social-ekonomis serta infrastruktur dan logistik
pendukungnya (Utama, 2004). Adapun tujuan tulisan ini adalah memberikan berbagai
pilihan teknologi penyimpanan bawang merah setelah masa panen. Metoda yang
digunakan adalah studi perpustakaan, riset dan survey lapang. Saat ini penyimpanan
yang umum dilakukan di Indonesia adalah penyimpanan tradisional pada suhu 25-30oC
RH 70-80% yang menghasilkan susut bobot sekitar 25%. Pengendalian lingkungan
penyimpanan misalnya suhu dan kelembaban diharapkan dapat menekan kehilangan
bobot hingga 10-17%.
Kata Kunci : Bawang merah, Teknologi penyimpanan, kadar air, susut bobot
PENDAHULUAN
Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak
lama telah diusahakan oleh petani secara intensif (Nurmalinda dan Suwandi. 2005).
Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang
memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Karena
memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka pengusahaan budidaya bawang merah telah
menyebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Meskipun minat petani terhadap
bawang merah cukup kuat, namun dalam proses pengusahaannya masih ditemui berbagai
kendala, baik kendala yang bersifat teknis maupun ekonomis (N. Sumarni dan A.
Hidayat, 2005)
Tanaman bawang merah dapat membentuk umbi di daerah yang suhu udaranya
rata-rata 22°C, tetapi hasil umbinya tidak sebaik di daerah yang suhu udara lebih panas.
Bawang merah akan membentuk umbi lebih besar bilamana ditanam di daerah dengan
penyinaran lebih dari 12 jam. Di bawah suhu udara 22°C tanaman bawang merah tidak
akan berumbi (Muhammad, Sabihan,Rachim,Adijuirana. 2012). Oleh karena itu, tanaman
bawang merah lebih menyukai tumbuh di dataran rendah dengan iklim yang cerah
(Rismunandar 1986). Di Indonesia bawang merah dapat ditanam di dataran rendah
sampai ketinggian 1000 m di atas permukaan laut. Ketinggian tempat yang optimal untuk
pertumbuhan dan perkembangan bawang merah adalah 0-450 m di atas permukaan laut
(Sutarya dan Grubben 1995). Tanaman bawang merah masih dapat tumbuh dan berumbi
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di dataran tinggi, tetapi umur tanamnya menjadi lebih panjang 0,5-1 bulan dan hasil
umbinya lebih rendah.
Bawang merah merupakan komoditas yang bersifat perishable artinya mudah
rusak dan tidak tahan lama sehingga penanganan pasca panen merupakan suatu
keharusan. Penanganan bawang merah bertujuan untuk menekan tingakt kerusakan,
meningkatkan daya simpan, dan meningkatkan nilai tambah.Penangaan pasca panen
bawang merah dapat dimulai dari sejak pengeringan, sortasi, grading, penyimpanan, dan
pengolahan (Rahayu dan Berlian, 2012)
Penurunan mutu berupa kerusakan dan susut bobot merupakan kendala yang
selalu dihadapi selama dilakukan penyimpanan. Kerusakan pada bawang merah berupa
pertunasan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu kandungan air dan suhu penyimpanan. Kadar
air memiliki peranan yang penting dalam penyimpanan bawang merah. Kadar air yang
terlalu tinggi pada awal penyimpanan dapat menyebabkan mudahnya terjadi kebusukan
dan kerusakan seperti munculnya akar. Namun jika kadar air terlalu rendah dapat
menyebabkan terjadinya susut bobot pada bawang merah, dengan demikian perlu
diketahui kadar air yang sesuai untuk penyimpanan bawang merah dalam jangka waktu
yang lama namun mutu tetap terjaga. Sesuai dengan penelitian Sitorus dan Imam5,
melakukan penyimpanan bawang merah pada suhu 28-33°C dengan kadar air awal 87,1%
disimpan selama 8 minggu memiliki mutu akhir yaitu susut bobot sebesar 23,93%.
Penyimpanan adalah salah satu penanganan pascapanen yang memiliki peranan yang
penting pada bawang merah karena dengan melakukan penyimpanan yang baik maka
stok dapat dikendalikan secara kontinu dengan mutu yang dapat diterima oleh pasar.
Metode penyimpanan bawang merah juga memiliki pengaruh terhadap mutunya. Saat ini
penyimpanan yang umum dilakukan di Indonesia adalah penyimpanan tradisional pada
suhu 25-30oC RH 70-80% yang menghasilkan susut bobot sekitar 25%. Pengendalian
lingkungan penyimpanan misalnya suhu dan kelembaban diharapkan dapat menekan
kehilangan bobot hingga 10-17%. (Mutia, dkk. 2014)
Penyimpanan pada suhu rendah dapat memperlambat proses metabolisme
sehingga akan memperpanjang masa simpan ( Julianti. 2011), Penyimpanan pada suhu
rendah dapat mikroba dan pertumbuhan yang tidak dikehendaki (Nurkormar et, al. 2011)
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016 dengan metode studi literatur, survey
lapangan, dan hasil laboratorium. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan pilihan
teknologi untuk penyimpanan bawang merah oleh yang berkepentingan seperti petani,
pedagang maupun pengusaha sehingga daya simpan bawang merah maupun olahannya
dapat bertahan lama.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanenan
Umur panen tergantung varietas, namun dapat menggunakan dasar, panen untuk
konsumsi : 55- 60 hari setelah tanam (di dataran rendah) 70-75 hari setelah tanam (di
ataran tinggi), kerebahan daun 75-80 % panen untuk calon benih 70-75 hari setelah tanam
(di dataran rendah) 80-90 hari setelah tanam (di dataran tinggi), kerebahan daun 90 %
Waktu panen dilakukan sewaktu cerah dan tidak basah, Keseluruhan daun tampak
menguning, sebagian umbi nampak tersembul keluar, dengan cara panen dengan
mencabut keseluruhan tanaman secara hati-hati. Untuk mempermudah penangangan
selanjutnya dilakukan pengikatan daun 1-1.5 kg satu bagia, kemudian dijemur.
Penyimpanan
Umbi bawang merah dikatakan baik apabila pada waktu panen umbi sudah cukup
tua, tidak terluka, dan cukup kering. Penyimpanan tradisional dilakukan dengan kondisi
ruang penyimpanan pada temperatur antara 25-30°C, RH 70-80 % dan sirkulasi udara
(aerasi) yang cukup baik. Bawang merah juga disimpan dengan cara non-tradisional,
yaitu dengan teknologi pendinginan. Kondisi yang ideal untuk cara ini adalah udara
dengan temperatur 0°C dan RH antara 60-70 % (Hall, 2000).
Me n u r u t Ad i Hi d a ya t dan Rosliani( 2 0 0 3 ) mengatakan bahwa
menyimpan komoditas bawang merah dengan cara meletakan di para-para atas dapur,
kualitas bawang merah masih terjaga sampai empat bulan. Hal ini cukup beralasan karena
dengan setiap kali bawang merah mengalami pengasapan, dan asap dari pembakaran kayu
mengandung : phenol, kresol, asam asetat, formal dehid dll. Yang mempunyai
kemampuan untuk meniadakan dan atau menekan kegiatan mikroba (Borgstorm, 1971).
Periode pasca panen menurut Hall (2000) adalah, sebagai berikut: Periode
Pengeringan (Drying Period). Periode ini diperlukan apabila bawang baru diambil dari
ladang dengan kandungan air permukaan yang berlebihan, jika cuaca mendukung saat
panen (matahari bersinar terik), bawang cukup diletakkan di lahan dan proses-proses
pengeringan tidak perlu dilakukan. Pengeringan dihentikan jika berat telah menyusut
sekitar 15- 20%. Periode Penyembuhan (Curing Period). Periode ini diperlukan apabila
perkembangan dormansi natural tidak sepenuhnya selesai pada proses penyembuhan di
lahan. Tujuan proses penyembuhan ini adalah untuk melindungi umbi bawang dari
organisme, juga untuk mengurangi laju respirasi bawang. Normalnya, proses
penyembuhan di lahan membutuhkan waktu 1-2 minggu. Kondisi ideal untuk periode
penyembuhan adalah temperatur kurang dari 35°C dan RH di bawah 50%. Periode
Pendinginan (Cooling Period). Periode ini berguna untuk menurunkan temperatur
bawang. Pendinginan harus dilakukan dengan cara yang tepat untuk menghindari
pengeringan tak merata. Pendinginan diperlukan untuk mencegah perbedaan temperatur
ketika disimpan di area yang berbeda-beda. Periode Penyimpanan (Holding Period).
Bawang yang telah didinginkan sampai temperatur holding seharusnya dipertahankan
supaya fluktuasi temperaturnya minimum. Kondisi idealnya adalah temperatur 0°C dan
RH 65-75%. Periode Pengkondisian (Conditioning Period). Bawang perlu dikondisikan
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untuk pengepakan atau proses lebih lanjut. Bawang yang diambil secara langsung dari
ruang pendinginan ke lingkungan yang bersuhu relatif tinggi akan terkondensasi.
Penyimpanan yang umum dilakukan dibedakan menjadi penyimpanan tradisional
dan non-tradisional. Penyimpanan Tradisional. Pada tahap I sesudah panen, bawang
merah dijemur dengan maksud untuk menghilangkan air yang terkandung dalam kulit
luar dan leher batang. Pada tahap II dilakukan curing untuk membantu perkembangan
warna kulit bawang merah menjadi mengkilat dan menarik. Penyimpanan dilakukan
setelah tahap I dan II selesai, dengan cara menggantungkan umbi-umbi tersebut dengan
bantuan para-para di atas tungku. Kondisi ruangan dijaga pada temperatur 26-29°C
dengan RH 70-80 %. Penyimpanan tradisional dapat mempertahankan kondisi bawang
selama 6 bulan dengan kehilangan berat sekitar 25% (Sunarjono, 2000). Penyimpanan
non-tradisional ini dilakukan dengan refrigerasi. Tujuan utamanya ialah mengendalikan
laju transpirasi, respirasi, infeksi penyakit, serta mempertahankan produk dalam bentuk
yang paling diminati konsumen.
Kerusakan yang disebabkan oleh suhu penyimpanan 10°C adalah tingginya
pertunasan dan tumbuhnya akar pada umbi. Pada akhir penyimpanan timbulnya tunas
untuk kadar air 80% dan 85% masing-masing sebesar 6,89% dan 7,8% ( Downes, et al.
2009). Tingginya pertunasan pada suhu 10°C disebabkan karena pada suhu tersebut
terjadi peningkatan aktivitas enzim dan giberil dalam sel kondisi tersebut menyebabkan
menyebabkan peningkatan proses pembelahan sel serta patahnya dormansi sehingga
terjadi perubahan penampilan yang memicu pembentukan tunas. Perlakuan suhu rendah
yaitu 10-15°C dapat mengaktifkan gen-gen untuk membentuk enzim-enzim baru yang
menyebabkan terjadinya perubahan penampilan (morphogenesis/ kenampakan tanaman)
(Jasmi, Endang, Didik 2013)

Gambar 1. Pengeringan di Tingkat Petani
Sumber : Dirjen horti. 2011.
Umbi hampa juga merupakan salah satu kerusakan yang terjadi selama
penyimpanan pada bawang merah. Kerusakan tersebut juga banyak terjadi pada suhu
ruang, umbi hampa pada suhu ruang pada kadar air 80% dan 85% masing-masing
mencapai 0,94% dan 1,19%. Berbeda dengan suhu 5°C masing-masing mencapai 0,17%
dan 0% sedangkan pada suhu 10°C masing-masing 0,7% dan 0,15%. Hal ini disebabkan
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suhu yang tinggi menyebabkan terjadinya proses transpirasi yang tinggi sehingga
menyebabkan tingginya umbi hampa pada suhu ruang.
Penyimpanan pada suhu rendah sekitar 00C adalah yang terbaik atau semakin
dingin semakin baik. Bawang merah dan bawang bombay juga tidak tahan atau cepat
rusak oleh pengaruh amonia, controlled atmosphere (CA) dan proses pembekuan. Bila
kena amonia warna asli kulit bawang berubah. Udara dengan kadar CO2 tinggi (2 –10%)
merupakan penyebab kerusakan utama pada CAS ( Nugraha, S. 2008).
Pengeringan dengan pengering hampa dimaksudkan untuk mengurangi kadar air
bahan dengan menguapkannya pada tekanan di bawah atmosfir. Pengeringan dengan
pengering hampa biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang sensitif, seperti
obatobatan, makanan dan sebagainya, dengan suhu pengeringan tidak kurang dari 400C
dengan sistem batch. Pengeringan hampa dilakukan pada suhu rendah dan tekanan
dibawah tekanan atmosfir, sehingga kerusakan bahan akibat pemanasan dapat dikurangi.
Pengeringan bawang merah dapat dilakukan dengan sistem batch. Pengeringan dengan
sistem batch dilakukan pada suhu 37,8 – 600C, selama 7 – 48 jam dengan kandungan air
akhir 3 –5 persen ( Asgar, RM. 1992).

Menurut Direktorat Hortikultura, 2011, pengeringan dapat dilakukan dengan cara
Pengeringan di bawah sinar matahari langsung di tempat terbuka, dan pengeringan
selanjutnya dilakukan di atas para-para. Penyimpanan di dalam gudang/ruang yang teduh
atap sebaiknya dari seng agar ada penerangan dapat digunakan atap dari fiber glass dan
tertutup,ventilasi ruangan cukup baik, suhu 25- 30o C dan kelembaban 70 -75 %. Gudang
penyimpanan dan rak-rak/ para-para yang akan digunakan harusbersih. Penyimpanan
bawang merah untuk konsumsi maksimal 2 bulan, sedangkan untuk benih 2-3 bulan.
Pengeringan juga dapat dilakukan dengan alat pengering khusus sampai
mencapai kadar air kurang lebih 80%. Apabila tidak langsung dijual, umbi bawang merah
disimpan dengan cara menggantungkan ikatan-ikatan bawang merah di gudang khusus,
pada suhu 25-30 ºC dan kelembaban yang cukup rendah (± 60-80%) (Sutarya dan
Grubben 1995).
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Diversifikasi Bawang Merah
Inovasi lainnya adalah diversifikasi produk olahan bawang merah dalam bentuk
bawang merah iris kering (dried-sliced shallot), pasta bawang (shallot paste), dan bawang
dalam larutan garam (whole shallot) memiliki keunggulan sebagai bumbu masakan
karena lebih praktis penggunaannya. Produk inovasi Balitbangtan tersebut juga memiliki
aroma, rasa, dan warna seperti bawang merah segar. Selain itu masa penyimpangan yang
lama, hingga satu tahun, menjadikan produk olahan bawang merah ini menjadi solusi
ketersediaan pasokan bawang merah sepanjang tahun
Meskipun bawang merah utamanya dikonsumsi dalam bentuk segar, untuk
memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai tambah, dapat dilakukan tahap
pasca panen selanjutnya yakni tahap pengolahan. Produk olahan yang dapat dihasilkan
dari bawang merah cukup bervariasi sehingga prospek pengembangan produk olahan
bawang merah masih sangat terbuka. Beberapa contoh produk olahan bawang merah
diantaranya adalah: bawang goreng, tepung bawang, pasta bawang, krupuk bawang dan
sebagainya (Estu dan Berliana, 2010). Menurut Sudiyono, 2014, bahwa nilai tambah
dapat dilihat pada dua aspek yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nila tambah untuk
pemasaran. Berikut ini beberapa teknologi produk olahan bawang merah yang telah
dikenal oleh masyarakat:
• Bawang Goreng. Irisan bawang merah kering adalah salah satu pengawetan bawang
merah yang perlakuannya hampir sama dengan pembuatan tepung bawang
perbedaannya adalah tanpa dilakukan pemblenderan. Seperti halnya pada pembuatan
tepung bawang merah, psosedur pengolahandimulai dengan pemilihan bahan,
pengupasan, pengirisan, perendanman dan pengeringan. Irisan-irisan bawang yang
dikeringkan selanjutnya dipisahkan dalam berbagai bentuk dan ukuran, kemudian
pengemasan dan penyimpanan. Proses pembuatan irisan bawang merahkering
dengan menggunakan Natrium bisulfit dan Natrium khlorida, akan menghasilkan
irisan dengan warna cera
• Tepung Bawang Merah. Tepung bawang merah merupakan salah satu produk olahan
bawang merah yang memiliki kegunaan konsumsi dan telah memasyarakat.
Pembuatan tepung bawang merah perlu diperhatikan agar cita rasa atau rasa
bawangnya tidak hilang. Tepung bawang adalah sejenis olahan bawang yang dimulai
dari pengirisan, perendaman larutan metabisulfit, penirisan, pengeringan dan
memblenderan. Umbi yang digunakan haruslah umbiyang bemutu, bawang merah
harus dipanen pada tingkat ketuaan yang optimum. Padapembuatan tepung bawang
merah dari varietas Sumenepmcnunjukkan bahwanilai VRS (zat volatile), rendemen
tepung, nilai kelarutan dan wama tepung bawangmerah terbaik diperoleh pada
perlakuan varietas Sumenep dengan tebal pengirisan 1-3rnm dengan suhu pemanasan
60°C, sedangkan aroma tepung bawang merah yang disukaipanelis pada perlakuan
varietas Bima dengan tebal pengirisan 1-3 rnm dan suhupengeringan70°C (Hartuti dan
Asgar, 1994). Untuk membuat tepung bawang dilakukan proses pendahuluan yang
diawali dengan perendaman dalam senyawa sulfit dapat meningkatkan daya
perlindunganterhadap reaksi pencoklatan yang sering terjadi pada bahan yang
dikeringkan. Pengeringan bawang dilakukan dengan menggunakan dengan oven suhu
60°C selarna 24 jam. Setelah kering bawang merah telah kering digiling dengan
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menggunakan
grinder
dan
dilakukan
penyaringan
denganukuran
60
mesh. Pengemasan hasil pengayakan dikemas dalam botol yang tertutup rapat, lalu
disimpan padasuhu kama
• Pasta Bawang Merah. Pasta bawang merah adalah bumbu pasta instan sebagai
bumbu siap saji yang dibuat dalam bentuk pasta. Terbuat dari berbagai campuran
bumbu dan rempah, sesuai dengan kegunaan bumbu tersebut. Misalnya bumbu gulai,
bumbu rendang, bumbu semur dan sebagainya. Bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk
masing-masing kuliner tersebut sudah disatukan, dan dibuat dalam bentuk pasta (
Hilman, Asgar. 1995). Pasta bawang merah merupakan suatu kreasi dan inovasi baru
dari olahan bawang merah yang mempunyai komposisi gizi yang cukup lengkap
dibandingkan produk olahan bawang lainnya. Pasta Bawang merah mengandung
lemak, protein, karbohidrat, dan vitamin C. Tingkat keawetan dan kepraktisan serta
harga yang terjangkau menjadikan produk ini sangat kompetitif dengan produk olahan
bawang merah lainnya (Soedomo, 2014).
• Kerupuk Bawang Merah. Sedangkan produk olahan lainnya seperti kerupuk bawang
merah dapat dibuat dengan mencampur tepung-tepungan yang ditambah bawang yang
dihaluskan dengan bumbu atau lumatan kemudian dikukus, lalu disayat-sayat tipis
atau dibentuk dengan alat kemudian dijemur agar mudah digoreng.
Mutu Daya Simpan
Menurut Mutia, dkk, 2014, bahwa Mutu dari bawang merah akan mengalami
penurunan seiring dengan lamanya penyimpanan. Perubahan susut bobot yang terjadi
seiring dengan waktu penyimpanan. Semakin lama bawang merah disimpan maka susut
bobot yang terjadi akan semakin meningkat. Penyimpanan pada kadar air 80% suhu 5°C
susut bobot nya sebesar 21,46%, sedangkan penyimpanan pada kadar 85% suhu 10°C
susut bobotnya sebesar 50,75%. Bawang merah yang digantung di gudang vortex dapat
bertahan sampai 6 minggu. Lama penyimpanan di atas 7 minggu akan mengalami
kemunduran mutu akibat tumbuhnya tunas sebesar 0,8% dan susut bobot yang tinggi
(39,8%)17. Sehingga penyimpanan dengan perlakuan kadar air 80% suhu 5°C layak
diterapkan hingga penyimpanan 6 bulan.
Menurut Sitorus dan Imam . 2000, perbandingan data tersebut menunjukkan
bahwa jika dilakukan penyimpanan pada suhu dingin yaitu 5°C dengan kadar air awal
80%, maka petani mampu mengurangi nilai susut bobot ±20% dengan penyimpanan
selama 6 bulan dibandingkan cara konvensional dengan penyimpanan selama 2 bulan
sudah mencapai 13%-40%. Pengawetan umbi bawang merah yang biasa dilakukan adalah
dengan pengeringan (Wirakartakusumah et al. 1992; Hartuti dan Asgar 1994; Ruhtadi et
al. 1995). Ada beberapa teknik pengeringan untuk mempertahankan mutu sayuran.
Teknik pengeringan yang banyak digunakan dalam pengolahan hasil pertanian dan bahan
pangan adalah pengeringan dengan energi surya dan panas serta perlakuan perbedaan
tekanan uap air (Aman et al. 1992). Penggunaan vortex untuk mengeringkan bawang
putih dan bawang merah memberikan hasil yang baik, yakni penampakan umbi baik,
hemat tenaga, serta umbi yang keropos sedikit (Sinaga 1990; Asgar dan Sinaga 1992).
Pengeringan pada suhu 30oC dan penyimpanan 1 bulan menghasilkan umbi bawang
merah terbaik (Darkam dan Sinaga 1994). Untuk memperpanjang masa simpan,
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pengeringan hendaknya mencapai kadar air di bawah 14%, padahal bawang merah yang
dikeringanginkan masih mengandung air 65-70%. Akibatnya, umbi mudah rusak dan
tumbuh tunas terutama bila udara lembap (Asgar dan Sinaga 1992).
Implikasi Kebijakan
Menyadari bahwa komoditas hortikultura termasuk bawang merah merupakan
komoditas yang cepat rusak, maka inovasi teknologi yang terkini haruslah segera
didesiminasikan kepada petani sehingga komoditas bawang merah ini stabil sepanjang
tahun, tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat
Perlu juga dikembangkan pengembangan diversifikasi bawang merah sehingga
mempunyai daya saing, dan masa simpan yang relatif lama.
KESIMPULAN
1. Penyimpanan yang terbaik dilakukan adalah dengan penyimpanan tradisional pada
suhu 25-30oC RH 70-80% yang menghasilkan susut bobot sekitar 25%. Pengendalian
lingkungan penyimpanan misalnya suhu dan kelembaban dapat menekan kehilangan
bobot hingga 10-17%.
2. Berbagai inovasi diversifikasi bawang merah akan memberikan nilai tambah
pemasaran dan nilai tambah pengolahan
3. Diversifikasi produk olahan bawang merah dalam bentuk bawang merah iris kering
(dried-sliced shallot), pasta bawang (shallot paste), dan bawang dalam larutan garam
(whole shallot)
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PENGARUH SUBSITUSI TEPUNG IKAN TUNA (THUNNUS SP)
TERHADAP KARASTERISTIK ROTI MANIS YANG DIHASILKAN
1)

Nurhafsah1 dan Ketut Indrayana2
Calon Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
2)
Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
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ABSTRAK

Roti manis merupakan makanan yang dibuat dari tepung terigu yang difermentasi
dengan menggunakan Sacharomyces cerevicea dan kaya akan karbohidrat. Pada proses
pembuatan roti dilakukan subsitusi tepung terigu dengan tepung ikan tuna sebagai
sumber protein. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kandungan protein
pada roti tepung ikan tuna yang dihasilkan. Penelitian dilaksanakan secara eksperimen
dengan mensubsitusikan tepung ikan sebesar 10%, 15%, dan 20% dengan
menggunakakan ragi instant sebesar 2%, 3% dan 4% pada masing-masing perlakuan.
Parameter pengamatan terkait dengan kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat dan
rasa roti yang dihasilkan dengan melibatkan panelis. Data yang diperoleh dianalisa
menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan selang kepercayaan 5%
dan 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kadar air tertinggi terdapat pada
perlakuan subsitusi tepung ikan tuna sebesar 20% dengan menggunakan ragi instant 4%,
dan kadar protein tertinngi pada penggunaan ragi 3% pada subsitusi tepung ikan tuna
20%. Kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada subsitusi tepung ikan tuna sebesar 10%
dengan penambahan ragi 2%. Rasa yang paling disukai adalah subsitusi tepung ikan
tuna 10% dengan penambahan ragi 2%.
Kata Kunci:tepung, ikan tuna, roti
PENDAHULUAN
Roti manis merupakan makanan yang dibuat dari tepung terigu yang difermentasi
dengan menggunakan Sacharomyces sp. Roti manis merupakan salah satu produk roti
yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Roti merupakan salah satu produk
makanan yang berbahan baku terigu dan kaya akan karbohidrat.
Roti dikonsumsi
sebagai makanan selingan dan bahkan dapat dijadikan menu sarapan bagi kalangan
tertentu. Kegemaran mengkonsumsi roti disebabkan oleh nilai gizi yang dimiliki,
higienis, cita rasa yang sesuai, harga dapat dijangkau serta praktis (Kartiwan, dkk., 2015)
Pembuatan roti yang melibatkan pemanfaatan jamur ragi (Sacharomyces sp)
dalam proses fermentasi. Sacharomyces sp merubah karbohidrat menjadi karbondioksida
dan alcohol. Keberadaan karbondioksida (Co2) pada proses fermentasi roti akan
membuat adonan mengembang lebih baik, dan gluten dari tepung terigu dengan sifatnya
yang elastis akan menahan Co2. Sedangkan pembentukan alkohol pada proses fermentasi
berperan dalam pembentukan aroma yang khas pada produk roti serta meningkatkan
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citarasa bagi konsumen (Subarna, 1992 dalam Sarofa Ulya, dkk., 2014 ; Kartiawan, dkk.,
2015)
Roti yang telah menjadi salah satu alternatif untuk menu sarapan, memerlukan
penambahan nilai gizi, terutama dari segi kandungan protein yang perlu untuk
ditingkatkan. Penambahan kandungan protein dianggap perlu agar terjadi keseimbangan
kandungan antara nilai karbohidrat dan protein sebagai salah satu sumber kalori, dan
menambah nilai kepraktisan roti sebagai salah satu alternatif menu untuk sarapan.
Penambahan kandungan protein dilakukan dengan mensubsitusi tepung terigu dengan
tepung ikan tuna.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai Januari 2016 di
Laboratorium Teknologi Pertanian Universitas “45” Makassar. Proses analisa kimia
dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin,
Makassar.
Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : untuk pembuatan roti
adalah tepung terigu, tepung ikan, gula halus, ragi instant, telur, garam, susu skim, air
bersih, mentega. Bahan untuk analisa : H 2 SO 4 pekat, larutan indikator, H 3 BO 3 2%,
Selenium, HCl, NaOH 30%, aquades, K 2 SO 4 10%, alkohol 95%. Alat – alat yang
digunakan adalah : oven, timbangan, desikator, dan beberapa alat gelas lainnya.
Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan secara eksperimen dengan menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial dengan selang kepercayaan 5% dan
1%. Pada setiap proses pembuatan dilakukan subtitusi dengan tepung ikan tuna sebesar
10%, 15% dan 20% dengan menggunakan ragi instant / yeast pada masing-masing
perlakuan 2%, 3% dan 4%.
Pelaksanaan Penelitian
Proses pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pembuatan
tepung ikan tuna dan pembuatan roti manis.
Pembuatan Tepung Ikan
Pembuatan tepung ikan mengacu pada Anonim (1985) dan Anonim (1996).
Pembuatan tepung ikan dimualai dengan membersihkan ikan dari tulang dan sirip serta
kepala ikan. Ikan dicuci dibawah air mengalir sampai bersih kemudian selanjutnya
dilakukan pengukusan sampai matang. Setelah matang dilakukan pengepresan dengan
tujuan menghilangkan sebagian air yang terdapat pada ikan yang telah dikukus. Ikan
dikeringkan dalam oven pengering secara bertingkat, yaitu suhu awal pengeringan 45oC
selama 21 jam dan dilanjutkan suhu 80oC selama 7 jam. Setelah kering dilakukan
penggilingan dengan menggunakan mixer dan pengayakan untuk mendapatkan tepung
ikan yang homogen.
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Pembuatan Roti Manis
Prosedur pembuatan roti dilakukan dengan mencampurkan gula, margarine, susu,
garam, yeast, kuning telur. Selanjutnya dihomogenkan hingga kalis dan elastis.
Dilakukan penipisan adonan setebal 0,5 inchi, digulung dan dimasukkan dalam loyang
atau talang. Dilakukan fermentasi pada adonan dengan cara menutup adonan dengan
plastik selama 1 jam pada suhu 32oC, setelah mengembang sempurna adonan diolesi
dengan kuning telur kemudian dipanggang dalam oven bersuhu 45oC hingga berwarna
kecoklatan (khas roti) sekitar 25 – 30 menit.
Parameter Pengamatan
Pengamatan yang dilakukan meliputi, kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat,
daya kembang roti, serta uji organoleptik yang meliputi tekstur, warna, aroma dan rasa
secara hedonik dengan menggunakan skor 5 (sangat suka), 4 (suka), 3 (agak suka), 2
(tidak suka) dan 1 (sangat tidak suka).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Air
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Gambar 1. Pengaruh Penambahan Tepung Ikan dan Ragi Terhadap Kadar Air Roti
Tepung Ikan Tuna.
Berdasarkan hasil analisa kadar air diperoleh kadar air tertinggi pada subsitusi
tepung ikan tuna sebesar 20% dengan menggunakan ragi 4%, dan kadar air terendah
terdapat pada subsitusi tepung ikan tuna 10% dengan menggunakan ragi 2% (Gambar 1).
Dari hasil analisa sidik ragam yang dilakukan diperoleh perbedaan secara nyata pada taraf
5% dan 1% untuk masing-masing perlakuan subsitusi tepung ikan tuna (10%, 15% dan
20%). Berdasarkan grafik di atas tampak adanya perbedaan kadar air dan cenderung
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mengalami peningkatan sesuai dengan besarnya pesentase subsitusi tepung ikan tuna
yang digunakan.
Terjadinya peningkatan kadar air pada besarnya persentase subsitusi tepung ikan
tuna yang digunakan, disebabkan oleh kemampuan tepung ikan dalam mengikat air. Air
yang terikat tidak akan terlepas selama proses pemanggangan (Halim, 2015). Menurut
Winarno (2004) dan Winarno (2002) bahwa interaksi antara molekul air dengan sisi
hidrofilik terjadi melalui ikatan hidrogen dengan energi yang cukup besar sehingga air
sulit untuk terlepas. Molekul air membentuk hidrat dengan molekul lain yang
mengandung otom O dan N seperti karbohidrat, protein dan garam.
Kadar Protein
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Gambar 2. Pengaruh Penambahan Tepung Ikan dan Ragi Terhadap Kadar Protein Roti
Tepung Ikan Tuna.
Berdasarkan hasil analisa kadar protein, diperoleh kandungan protein tertinggi
pada subsitusi tepung ikan tuna 20% dengan penggunaan ragi 3%, sedangkan kandungan
protein terendah terdapat pada subsitusi tepung ikan tuna 10% dengan penggunaan ragi
3% (Gambar 2). Tingginya kandungan protein disebabkan oleh besarnya subsitusi tepung
ikan tuna. Kandungan protein ikan tuna berkisar antara 22,6 – 53,40 g/100 g daging
(Handoyo, 2012). Hasil analisa sidik ragam kandungan protein menunjukkan adanya
perbedaan yang sangat nyata pada subsitusi tepung ikan tuna pada taraf 5% dan 1%.
Hasil analisa sidik ragam menunjukkan perbedaan secara nyata pada interaksi tepung ikan
dan ragi, adanya perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh kandungan gula yang
terdapat pada tepung terigu sehingga adonan mudah mengembang.
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Kadar Karbohidrat
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Gambar 3.
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Pengaruh Penambahan Tepung Ikan dan Ragi Terhadap Kadar Karbohidrat
Roti Tepung Ikan Tuna.

Karbohidrat merupakan salah satu makromolekul organik yang tersusun oleh tiga
unsur utama, yaitu karbon (C), hydrogen (H), dan oksigen (O) dengan rumus umumnya
(CH 2 O)n (Winarno, 1997). Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan
karasteristik bahan pangan, misalnya warna, rasa, tekstur dan lain-lain. Roti yang
disubsitusikan tepung ikan tuna sebesar 10% memiliki kadar karbohidrat yang lebih
tinggi dibandingkan dengan subsitusi tepung ikan tuna 15% dan 20% (Gambar 3). Hal ini
disebabkan karena tepung ikan tuna tidak memiliki kandungan karbohidrat, sedangkan
tepung terigu memiliki kandungan karbohidrat sebesar 77,3 gr/100 gr tepung terigu
(Anonim, 2016). Besarnya penggunaan tepung terigu dibandingkan dengan tepung ikan,
berpengaruh terhadap besarnya kandungan protein pada roti tepung ikan tuna. Dari hasil
analisa sidik ragam, kandungan karbohidrat menunjukkan perbedaan yang sangat nyata
pada taraf 5% dan 1%.
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Tingkat Penerimaan Panelis Terhadap Rasa Roti Manis
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Pengaruh Penambahan Tepung Ikan dan Ragi Terhadap Rasa Roti Tepung
Ikan Tuna.

Rasa merupakan salah satu faktor dalam menentukan mutu bahan pangan yang
umumnya ditentukan oleh indera manusia melalui kuncup-kuncup cicipan setelah
seseorang menelan makanan tersebut (Winarno, 2002). Penerimaan panelis terhadap rasa
roti tepung ikan tuna, rasa yang paling disukai adalah pada subsitusi tepung ikan tuna
10% dengan penggunaan ragi 2%. Perlakuan yang paling tidak disukai adalah pada
subsitusi tepung ikan tuna 20% dengan penggunaan ragi 4%. Hal ini dapat disebabkan
oleh aroma ikan yang tercium dengan tajam dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Selain itu dapat pula dipengaruhi oleh banyaknya kandungan gluten yang terdapat dalam
produk roti. Kandungan gluten merupakan komponen protein yang mempunyai sifat
viskoelastik bila dicampur dengan air, dapat menahan gas yang terbentuk pada saat
fermentasi, sehingga volume roti dapat mengembang dan menghasilkan pori – pori yang
seragam dibagian dalam roti (Mudjisihono, 1994).
KESIMPULAN
Roti manis yang disubsitusi tepung ikan tuna dengan berbagai persentase
perbandingan yaitu, 10%, 15% dan 20% dengan penambahan ragi instant (yeast) sebesar
2%, 3% dan 20% pada masing-masing perlakuan. Roti yang disubsitusi dengan tepung
ikan tuna 20% dengan penggunaan ragi 4% memiliki kadar air yang tinggi dengan kadar
protein yang tinggi akan tetapi pada penambahan ragi 3%. Kadar kabohidrat yang tinggi
dan rasa yang paling disukai pada produk roti yang dihasilkan terdapat pada subsitusi
tepung ikan tuna 10% dengan penambahan ragi 2%. Adanya perbedaan kandungan
protein, karbohidrat, kadar air dan rasa roti yang dihasilkan disebabkan oleh perbedaan
tingkat subsitusi tepung ikan tuna yang turut berpengaruh terhadap kemampuan daya ikat
air dan daya kembang dalam pembentukan pori-pori roti yang seragam.
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ABSTRAK
Bawang merah umumnya digunakan sebagai bumbu dapur pada masakan khas
Indonesia. Bawang merah dalam bentuk bawang goreng, digunakan sebagai pelengkap
makanan dalam bentuk taburan. Bawang goreng yang baik memiliki tingkat kerenyahan
yang tinggi. Untuk menghasilkan bawang goreng yang renyah maka perlu dilakukan
penambahn pati. Pati dapat diperoleh dari berbagai jenis tepung, sehingga tujuan dari
penelitan ini adalah mengetahui jenis tepung terbaik untuk menghasilkan bawang goreng
berkualitas. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor
tunggal yang terdiri dari 1) kontrol (tanpa penambahan tepung); 2) perlakuan
penambahan tepung maizena; 3) perlakuan penambahan tepung terigu dan tapioka; dan
4) perlakuan penambahan tepung keladi dan tapioka. Masing-masing perlakuan diulang
sebanyak 5 kali. Analisis dilakukan terhadap kadar air, abu, protein, lemak, karbohidrat,
kadar amilosa, dan uji organoleptik. Hasil terbaik adalah penggunaan tepung keladi :
tapioka menghasilkan bawang goreng lebih renyah/garing dengan kandungan amilosa
sebesar 5,29%, kadar air = 3,66%, kadar abu = 4,16%, kadar protein = 6,59%, kadar
lemak = 43,24%, dan kadar karbohidrat = 42,36%.
Kata Kunci : Bawang merah, bawang goreng, dan tepung
PENDAHULUAN
Indonesia memiliki potensi pertanian yang cukup beragam terutama untuk pertanian
tropika. Bawang merah sebagai salah satu jenis tanaman tropika yang memiliki peluang
pengembangan yang sangat baik. Di Indonesia bawang merah bukan merupakan bahan
makanan pokok, namun penggunaannya cukup tinggi terutama untuk keperluan bumbu
dapur pada berbagai masakan khas Indonesia, hal inilah yang menyebabkan kebutuhan
bawang merah cukup tinggi.
Produksi bawang merah dari tahun 2011 sampai 2015 terus meningkat sebanding
dengan permintaan. Prediksi permintaan bawang merah mencapai 1.011.140 ton,
sedangkan produksi pada tahun 2015 berkisar 1.233.984 ton artinya masih terdapat
surplus sebesar 222.844 ton (BPS, 2016). Produksi bawang merah bersifat musiman, pada
musim hujan produksi turun dan pada musim kemarau produksi melimpah. Disisi lain
permintaan dan penggunaan cenderung tetap. Hal ini menyebabkan terjadi fluktuasi harga
ditingkat konsumen. Mengantisipasi kelebihan produksi dilakukan pengolahan bawang
merah menjadi bawang goreng.
Bawang goreng merupakan salah satu teknik pengawetan bahan menjadi bentuk
kering. Bawang goreng banyak digunakan sebagai pelengkap makanan, seperti pelengkap

1087

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

pada makanan bakso, soto, gado-gado, gulai, dan jenis makanan lainnya. Dengan makin
maraknya industri makanan siap saji menyebabkan kebutuhan bawang goreng makin
meningkat (Estu dan Berliana, 2000).
Kebutuhan bawang goreng umumnya diperoleh dengan membeli, sehingga
pengolahan bawang goreng merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup
menjanjikan. Peluang ini umumnya dikerjakan dalam skala kecil (skala rumah tangga)
oleh ibu-ibu rumah tangga atau kelompok wanita tani. Bawang goreng berkualitas
memiliki tekstur garing (crispy), warna cokelat cerah dengan aroma khas bawang goreng.
Tekstur crispy sangat penting pada produk bawang goreng, hal ini bisa diperoleh dengan
menambahkan tepung.
Komposisi amilosa dan amilopektin berpengaruh terhadap tekstur akhir produk (Yu
et al., 1993). Menurut Tahir (1985), tepung yang mengandung amilopektin tinggi
menghasilkan produk dengan tekstur garing. Sebaliknya tepung dengan kandungan
amilosa tinggi menghasilkan tekstur yang kurang garing. Karena tepung dengan
kandungan amilopektin tinggi merupakan bahan pengikat yang memiliki fungsi
meningkatkan kereyahan produk.
Kerenyahan bawang goreng yang diolah dengan cara tradisional tidak dapat bertahan
lama sehingga tidak disukai, karena bawang goreng cenderung lemas dan tidak garing.
Untuk mempertahankan kerenyahan perlu dilakukan penambahan pati pada waktu proses
pengolahan. Sumber pati dapat diperoleh dari tepung, seperti tepung tapioka, terigu,
keladi, dan ubi jalar. Namun kandungan pati tiap jenis tepung tidak sama sehingga perlu
dilakukan penelitian tentang pengaruh jenis tepung terhadap kualitas mutu bawang
goreng.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2016, yang berlokasi di
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali (BPTP) untuk pengolahan bawang goreng dan
uji organoleptik. Analisis mutu bawang goreng dilakukan di Laboratorium Teknologi
Pengolahan Hasil Universitas Udayana, Denpasar.
Bahan yang digunakan pada peneltian ini terdiri dari bawang merah varietas lokal
Kintamani, minyak goreng, garam, dan plastik polietilen untuk kemasan. Bahan
perlakuan terdiri dari tepung tapioka, terigu, keladi, dan ubi jalar.
Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal
yang terdiri dari 1) kontrol (tanpa penambahan tepung); 2) perlakuan penambahan tepung
maizena; 3) perlakuan penambahan tepung terigu dan tapioka; dan 4) perlakuan
penambahan tepung keladi dan tapioka. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5
kali. Analisis dilakukan terhadap kadar air, abu, protein, lemak, karbohidrat (by
different), dan kadar amilosa menggunakan metode Apriyantono (1989). Sedangkan uji
organoleptik dan uji ranking menggunakan 30 orang panelis (Soekarto, 1995). Uji
hedonik dilakukan terhadap warna, aroma, tekstur, rasa, dan penerimaan keseluruhan.
Skor uji hedonik memiliki nilai 1-5, dimana nilai 1 = sangat tidak suka; 2 = tidak suka; 3
= netral/biasa; 4 = suka, dan 5 = sangat suka.
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Data pengamatan di analisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan
program SPSS 16. Jika hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh yang nyata (p<0,05)
maka dilanjutkan dengan uji lanjut Tukey (Gomez dan Gomez, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis ragam bawang merah goreng terhadap mutu sensoris berpengaruh
nyata (p<0,05) pada atribut warna dan kerenyahan (Gambar 1). Penilaian panelis terhadap
warna pada kontrol mendapat penilaian paling tinggi, dengan skor 4,30 (suka sampai
sangat suka). Namun penilaian panelis terhadap kerenyahan kurang disukai panelis
dengan skor 2,63 (tidak suka sampai biasa).
Perlakuan penambahan tepung terigu : tapioka (perlakuan C) dari segi warna paling
disukai panelis dengan skor 3,93 (biasa sampai suka) sedangkan penerimaan panelis
berdasarkan kerenyahan mendapat skor 3,89 (biasa sampai suka). Tepung tapioka
memiliki warna putih mengkilap sehingga dapat memberikan warna terang pada produk.
Sedangkan tepung keladi memiliki warna lebih gelap dibandingkan dengan tepung
tapioka dan tepung terigu. Sehingga kombinasi perlakuan tepung terigu dengan tepung
tapioka lebih disukai panelis dibandingkan dengan kombinasi perlakuan D dan E
(Gambar 1).
Keterangan : A = kontrol; B = tepung maizena; C = tepung terigu :
tapioka; dan D = tepung keladi : tapioka

Gambar 1. Uji Sensoris Bawang Merah Goreng dengan Perlakuan Tepung Maizena,
Terigu, dan Keladi
Kemampuan tepung dalam menyerap air tergantung dari bahan baku yang
digunakan. Tepung terigu memiliki daya serap air sebesar 65,8%. Daya serap air
menunjukkan kemampuan bahan baku dalam menyerap air dan berhubungan dengan
jumlah pati yang terdapat dalam bahan (Widaningrum et al., 2005). Dalam hal ini tepung
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tapioka memiliki kandungan pati yang tinggi dan berfungsi sebagai bahan pengikat ,
sehingga kombinasi tepung terigu dan tapioka merupakan salah satu faktor penyebab
kerenyahan pada produk bawang goreng. Disamping itu tepung tapioka memiliki sifat
menghasilkan tekstur keras setelah proses penggorengan.
Tekstur berpengaruh terhadap kerenyahan produk, menurut Purnomo (1995),
menyatakan bahwa sifat tekstur merupakan sekelompok sifat fisik yang ditimbulkan oleh
elemen-elemen struktural bahan pangan yang dapat dirasakan oleh perasaan. Sifat
terkstur sangat penting pada bahan pangan olahan sehingga diperlukan bahan pengisi atau
pengikat untuk meningkatkan kerenyahan produk.
Bawang goreng dengan perlakuan penambahan tepung memiliki tekstur yang lebih
renyah karena memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol.
Hal ini karena bentuk rantai amilosa yang lurus atau terbuka sehingga memiliki luas
permukaan lebih besar yang memungkinkan penyerapan air lebih banyak (Harijono., et
al). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ediati et al. (2006) dalam Supriyadi (2012),
menyatakan semakin tinggi kandungan amilosa maka makin meningkatkan kerenyahan.
Hasil analisis ragam bawang goreng tidak berbeda nyata (p>0,05) terhadap uji
ranking (Gambar 2). Rata-rata ranking yang diberikan panelis adalah ranking 2 dan 3.
Keterangan : A = kontrol; B = tepung maizena; C = tepung terigu : tapioka; dan D =
tepung keladi : tapioka

Gambar 2. Uji Ranking Bawang Merah Goreng dengan Perlakuan Tepung Maizena,
dan Terigu, Keladi
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Hasil analisis ragam bawang goreng berbeda nyata (p<0,05) terhadap kadar air,
abu, protein, lemak dan karbohidrat (Tabel 1).
Tabel 1. Analisis Proksimat Bawang Merah Goreng dengan Perlakuan Tepung Maizena,
Terigu, Keladi, dan Ubi Jalar Tahun 2016
Perlakuan

A
B
C
D
kk

Kadar Air
(% bb)

Kadar Abu
(% bb)

Kadar Protein (%
bb)

Kadar Lemak
(% bb)

4,07a ± 0,052
3,66b ± 0,120
3,44a ± 0,116
3,66b ± 0,044
3,67

5,16b ± 0,036
4,94b ± 0,126
4,87b ± 0,247
4,16a ± 0,269
8,91

7,09c ± 0,053
6,00a ± 0,049
6,52b ± 0,023
6,59b ± 0,037
1,75

51,43b ± 0,217
43,74a ± 0,805
43,24a ± 0,100
43,24a ± 0,009
6,23

Kadar
Karbohidrat (%
bb)
32,26a ± 0,237
41,65b ± 0,840
41,93b ± 0,310
42,36b ± 0,209
7,54

Keterangan :
- Data sudah ditransformasi ke akar + 0,5
- Perlakuan yang memiliki huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata (p > 0,05) pada Uji Tukey
- Perlakuan : A = kontrol; B = tepung maizena; C = tepung terigu : tapioka ; dan D =
tepung keladi : tapioka
Kadar air bawang goreng berkisar antara 3,44-4,07%, sudah sesuai dengan syarat
mutu produk makanan gorengan kering (abon), kadar air yang diijinkan maksimal 7%
(Fachruddin, 1990 dalam Anisa et all., 2013). Perlakuan penambahan tepung pada
bawang goreng dapat menurunkan kadar air. Hal ini karena penambahan tepung dapat
meningkatkan kandungan padatan pada bawang goreng sehingga kadar air akan turun.
Disamping itu penambahan tepung menyebabkan sebagian besar air yang terdapat pada
bawang goreng terserap ke dalam pati. Menurut Winarno (1992), hal ini karena
penambahan air kedalam tepung dapat menyebabkan pembengkakan pati, selanjutnya pati
akan menyerap air sampai batas tertentu (sekitar 30%) akibat proses penggorengan
menggunakan suhu tinggi.
Kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan menurut Winarno (2008), dapat
mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa makanan. Semakin rendah kadar air
maka tekstur produk yang digoreng makin garing dan memiliki tekstur chrispy. Hal ini
sesuai dengan penilaian panelis yang lebih menyukai produk bawang goreng dengan
penambahan tepung (Gambar 1.)
Kadar abu menunjukkan banyaknya mineral yang terdapat pada produk bawang
goreng. Penggunaan tepung keladi : tapioka (perlakuan D) berbeda nyata dengan
perlakuan lainnya. Hal ini karena masing-masing tepung memiliki kadar abu yang
berbeda.
Kadar protein dan lemak bawang goreng dengan perlakuan penambahan tepung
lebih rendah dibandingkan dengan kontrol (Tabel 1). Perlakuan penambahan tepung dapat
menurunkan kadar protein dan lemak bawang goreng. Hasil penelitian Fitasari (2009)
pada keju olahan, menyatakan semakin banyak penambahan tepung terigu dapat
menurunkan kandungan protein. Hal ini karena dengan makin banyak penambahan
tepung terigu maka kandungan pati semakin banyak dan kandungan lemaknya makin
turun. Hal yang sama terjadi pada perlakuan penambahan tepung pada produk bawang
goreng, menyebabkan penurunan kadar protein dan lemak.
Kandungan karbohidrat bahan pangan ditentukan oleh besarnya kandungan air, abu,
protein dan lemak. Semakin tinggi kandungan air, abu, protein, dan lemak maka
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kandungan karbohidrat bahan pangan akan semakin rendah. Kadar karbohidrat bawang
goreng kontrol lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan. Hal ini karena bawang
goreng perlakuan memliliki kandungan air, abu, protein, dan lemak lebih rendah
dibandingkan dengan kontrol (Tabel 1).
Hasil analisis ragam bawang goreng berbeda nyata (p<0,05) terhadap kadar amilosa
(Gambar 3). Kandungan amilosa berperan dalam meningkatkan kerenyahan (Ulyarti,
1997), karena terdapatnya kandungan protein pada tepung. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Ediati et al. (2006), semakin tinggi kandungan amilosa akan menghasilkan
tingkat pengembangan dan kereyahan yang tinggi. Pernyataan ini sesuai dengan penilaian
panelis pada uji kerenyahan bawang goreng (Gambar 1), karena terdapatnya kandungan
amilosa pada tepung.

Keterangan :
- Data sudah
ditransforma
si ke akar +
0,5

-

Perlakuan :
A = kontrol;
B = tepung
maizena; C =
tepung terigu
: tapioka ;
dan D =
tepung
keladi
:

tapioka

Gambar 3. Kandungan Amilosa Bawang Merah Goreng dengan Perlakuan
Tepung Maizena, Terigu, dan Keladi
KESIMPULAN
Penambahan tepung pada bawang goreng dapat meningkatkan kerenyahan bawang
goreng. Penggunaan tepung keladi : tapioka berdasarkan uji sensoris menghasilkan
bawang goreng lebih renyah/garing dengan kandungan amilosa sebesar 5,29%, kadar air
= 3,66%, kadar abu = 4,16%, kadar protein = 6,59%, kadar lemak = 43,24%, dan kadar
karbohidrat = 42,36%.
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PENGARUH KONSENTRASI AGAR DAN KARAGENAN TERHADAP
KARAKTERISTIK MINUMAN JELI RAMBUTAN
Riswita Syamsuri, Erina Septianti dan Wanti Dewayani
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17,5, Sudiang – Makassar 90242
Email : itasyamsuri@gmail.com
ABSTRAK
Minuman jeli rambutan merupakan produk minuman semi padat yang dibuat dari ekstrak
buah rambutan dengan menggunakan agar dan karagenan sebagai pengental. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi agar dan karagenan terhadap
minuman jelly rambutan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pasca Panen Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan dari bulan Februari sampai Mei 2015.
Metode yang telah digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL), yang terdiri dari dua faktor di mana dari masing-masing faktor terdiri 2 level
dengan 3 ulangan. Faktor 1 adalah jenis pengemulsi yang digunakan (agar dan
karagenan) dan faktor 2 adalah konsentrasi bahan pengemulsi yang digunakan (0,5%
dan 1,0%). Analisis pada penelitian ini meliputi kandungan vitamin C, kadar serat,
viskositas dan uji organoleptik (rasa, warna, aroma, kekentalan dan penampakan). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan agar dan karagenan dalam pembuatan
minuman jeli rambutan memberikan pengaruh nyata terhadap vitamin C, serat dan
viskositas. Kandungan vitamin C dan serat tertinggi diperoleh pada perlakuan
penggunaan agar 0,5% sebesar 41,635 mg/100 g dan 0,19 % sedangkan viskositas
tertinggi pada perlakuan penggunaan karagenan 1,0 % sebesar 398,25 cp. Berdasarkan
uji organoleptik diperoleh hasil bahwa penggunaan agar lebih disukai dibandingkan
karagenan. Penggunaan agar 1,0% paling disukai dari segi rasa, warna dan penampilan
keseluruhan sedangkan penggunaan agar 0,5% disukai dari aroma dan kekentalan.
Kata kunci: agar, karagenan, minuman jeli, rambutan
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PENDAHULUAN
Minuman jeli (jelly drink) merupakan produk minuman yang mudah disedot karena
memiliki konsistensi gel yang lemah. Minuman jelly dibuat dari pektin, agar, karagenan,
gelatin atau senyawa hidrokoloid lainnya dengan menambahkan gula, asam, atau bahan
tambahan lainnya (Ferizal, 2005). Jelly drink selain merupakan minuman semi padat yang
memiliki rasa yang enak, dapat juga dikonsumsi sebagai minuman penunda lapar. Tekstur
yang diinginkan pada minuman jeli adalah stabil saat dikonsumsi dengan menggunakan
bantuan sedotan (Saputra, 2007). Untuk mendapatkan tekstur jeli yang mudah disedot
maka dilakukan dnegan menggunakan karagenan dan agar-agar karena agar-agar dan
karagenan dapat membentuk struktur gel yang kenyal yang kokoh namun tidak mudah
pecah (Restiana, 2014).
Tepung agar memiliki kemampuan untuk merubah cair menjadi gel. Gel terbentuk
karena pada saat di panaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas namun
ketika didinginkan, molekul agar-agar mulai saling merapat. Selain agar, dapat juga
menggunakan karagenan. Menurut Rachman (2005), karagenan dapat diekstraksi dari
protein dan lignin rumput laut dan dapat digunakan dalam industri pangan karena
karakteristiknya yang dapat berbentuk jelly, bersifat mengentalkan, dan menstabilkan
material utamanya. Karagenan merupakan senyawa yang termasuk kelompok
polisakarida galaktosa hasil ekstraksi dari rumput laut.
Daging buah rambutan mengandung banyak sari buah, dapat diolah menjadi
banyak olahan, misalnya menjadi manisan, sirup, selai dan buah kaleng. Namun buah
rambutan memiliki daya simpan yang relatif singkat dan mudah rusak, karena itu
diperlukan pengolahan buah rambutan yang memiliki umur simpan lama dan tidak
mengurangi manfaat yang terkandung dalam buah rambutan. Salah satu inovasi produk
dalam industri minuman yaitu minuman jeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh konsentrasi agar dan karagenan terhadap minuman jeli rambutan.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan di Laboratorium BPTP Sulawesi Selatan, dari bulan
Februari hingga Mei 2015 sedangkan analisis kimia dilakukan di Laboratorium Pertanian
Universitas Hasanuddin.
Bahan yang digunakan adalah buah rambutan, air gula, karagenan, agar dan asam
sitrat. Sedangkan alat yang digunakan adalah pisau, kompor, baskom, juicer, panci,
sendok, talenan, pengaduk, dan saringan.
Pengkajian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dua faktorial dengan
tiga kali ulangan. Faktor pertama adalah perbedaan jenis pengemulsi yang digunakan
A1= agar dan A2= karagenan. Faktor kedua adalah konsentrasi bahan pengemulsi yang
digunakan B1= 0,5% dan B2 = 1,0%.
Parameter pengamatan yang dilakukan adalah Sifat Kimia (vitamin C, kadar serat,
viskositas) dan uji organoleptik. Uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, kekentalan
dan penampilan secara keseluruhan. Uji organoleptik menggunakan uji kesukaan
(hedonik) dengan skala penilaian dari 1 hingga 5 yaitu (1= sangat tidak suka, 2= tidak
1096

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

suka, 3 = agak suka, 4 = suka, 5 = sangat suka) (Resurreccion, 1998). Uji organoleptik
dilakukan pada 30 orang panelis di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Sulawesi Selatan. Kemudian data yang terkumpul ditabulasi, dianalisis dengan analisis
sidik ragam ANOVA (Analysis of variance) dan bila uji F nyata diteruskan ke uji
berganda DMRT (Duncan Multiple Range Test) (SAS, 1999).
Proses pembuatan jelly drink rambutan dapat dilihat pada diagram alir berikut ini :

Rambutan

Pengupasan

Pemisahan daging dan biji

Penghancuran
(menggunakan blender)
Pencampuran
(ekstrak rambutan 500 ml, karagenan dan agar
(0,5% dan 1,0%), air 2.500 ml, gula pasir 300 gr,
asam sitrat 0,5 gr)

Pemasakan
(selama 15-20 menit suhu 80-900 C )

Pendinginan

Pengemasan

Minuman jeli
rambutan
Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Minuman Jeli Rambutan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Kimia
Minuman jeli rambutan dianalisis untuk mengetahui jumlah kandungan vitamin C,
serat dan viskositasnya. Hasil analisis kimia dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisis Kimia Minuman Jeli Rambutan
Analisis uji
Perlakuan
Vitamin C
Serat (%)
Viskositas
(mg/100g)
(cp)
Agar 0,5 %
41,635 a
0,190 a
222,25 d
Agar 1%
27,76 c
0,145 c
342,25 b
Karagenan 0,5 %
41,175 a
0,165 b
287,75 c
Karagenan 1 %
39,09 b
0,105 d
398,25 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
hasil yang tidak berbeda nyata dengan uji Duncan pada taraf signifikan 5%
Dari tabel menunjukkan kandungan vitamin C berkisar 27,76 mg/100 g sampai
41,635 mg/100g. Dimana vitamin C tertinggi diperoleh dari penambahan agar 0,5%
sedangkan terendah diperoleh dari penambahan agar 1%. Penggunaan agar 0,5 % dan
karagenan 0,5 % tidak menunjukkan perbedaan yang nyata namun penggunaan agar 1%
dan karegenan 1% menunjukkan perbedaan yang nyata. Kadar vitamin C cenderung
menurun dengan semakin banyaknya penambahan agar dan karagenan pada minuman jeli
rambutan. Menurunnya kadar vitamin C dididuga karena dipengaruhi oleh jumlah
penambahan agar dan karagenan. Hal ini sesuai dengan penelitian Parnanto dkk. (2016)
dimana permen jelly sari pepaya yang dihasilkan, kadar vitamin C mengalami penurunan
dengan semakin banyaknya penambahan campuran karagenan dan konjak.
Hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penggunaan agar dan karagenan
dengan berbagai konsentrasi terhadap minuman jeli rambutan berpengaruh nyata terhadap
uji serat. Uji serat yang tertinggi pada agar 0,5 % sebesar 0,190% dan terendah karagenan
1% sebesar 0,105%. Kadar serat cenderung menurun dengan semakin banyaknya
penambahan agar dan karagenan pada minuman jeli rambutan. Berdasarkan penelitian
Rustanti (2015), kadar serat dipengaruhi oleh jumlah penambahan karagenan pada jelly
yoghurt srikaya yang dihasilkan. Semakin tinggi konsetrasi karagenan maka semakin
rendah kadar seratnya. Karagenan 0,7% lebih tinggi bila dibandingkan perlakuan
karagenan 0,8%.
Viskositas adalah derajat kekentalan suatu produk pangan. Rerata hasil uji
viskositas menunjukkan yang tertinggi pada karagenan 1% sebesar 398,25 cp dan
terendah pada agar 0,5% sebesar 222,25 cp. Hasil analisis ragam menunjukkan
penggunaan agar dan karagenan berpengaruh nyata terhadap nilai viskositas minum jeli
rambutan. Semakin banyak penggunaan agar dan karagenan maka semakin tinggi pula
nilai viskositasnya karena karagenan memiliki sifat hidrokloid yaitu dapat mengikat air.
Menurut pendapat Agustin dan Widya (2014), karagenan mampu mengikat air dalam
jumlah besar sehingga ruang partikel menjadi sempit mengakibatkan jumlah air yang
terikat semakin banyak dan menjadikan larutan bersifat keras. Hal ini sesuai dengan
penelitian Hapsari (2011), nilai viskositas fruity jelly yogurt berbasis kappa karaginan
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menunjukkan semakin tinggi penambahan karagenan maka nilai viskositasnya juga
semakin meningkat karena karaginan memiliki sifat hidrokoloid sehingga dapat
meningikatkan viskositas. Dan didukung pula oleh hasil penelitian (Eveline dkk., 2010)
bahwa penggunaan kappa karagenan yang digunakan mulai dari 1%, 1,25%, 1,50% dan
1,75% didapatkan hasil viskositas yang tertinggi terdapat pada karagenan 1,75 % sebesar
4,304 cp. Hal ini menunjukkan semakin tinggi konsentrasi penggunaan kappa karagenan
maka viskositas semakin meningkat.
Uji Organoleptik
Pengujian organoleptik dilakukan terhadap minuman jeli rambutan dengan
menggunakan skala hedonik (kesukaan). Uji organolpetik merupakan pengujian terhadap
bahan makanan berdasarkan kesukaan dan keinginan untuk mengkonsumsi produk
tersebut. Dalam penilaian bahan pangan, sifat yang menentukan diterima atau tidak suatu
produk berdasar sifat indrawi. Sifat organoleptik yang diamati adalah rasa, warna, aroma,
kekentalan dan penampilan keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik Minuman Jeli Rambutan
Parameter
Perlakuan
Rasa
Warna
Aroma
Kekentalan
Penampilan
keseluruhan
Agar 0,5 %
3,1
3,1
3,1
3,5
3,1
Agar 1%
3,4
3,8
3
3,4
3,6
Karagenan 0,5 %
3
3,1
2,9
3,3
2,9
Karagenan 1 %
2,6
3,1
2,6
3
3,2
Sumber : Data Primer, 2015
Rasa merupakan faktor yang cukup penting dari suatu produk makanan selain
penampakan dan warna. Umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri dari salah satu rasa
saja, akan tetapi merupakan gabungan dari berbagai macam rasa yang terpadu sehingga
akan menimbulkan cita rasa makanan yang utuh dan padu (Kartika, dkk., 1988). Penilaian
rasa terhadap minuman jeli rambutan yang dihasilkan berkisar dari 2,6 (tidak suka)
hingga 3,4 (agak suka). Rasa asam khas pada buah rambutan masih terasa pada minuman
jeli rambutan ini. Hal ini sesuai dengan penelitian Sulardjo dan Agus (2012), dimana jeli
rambutan yang dihasilkan panelis memberikan nilai terendah pada penambahan gula 55%
dari berat bahan baku. Masih adanya rasa asam menyebabkan panelis memberikan nilai
rendah dan yang tertinggi pada minuman jeli rambutan dengan penambahan gula
sebanyak 75% dari berat bahan baku.
Penggunan agar dan karagenan tidak mempengaruhi rasa karena fungsi agar dan
karagenan hanya sebagai pengental saja dan tidak memiliki rasa. Hal ini sesuai dengan
pendapat Estiasih (2006) bahwa tepung agar-agar berwarna putih dan digunakan untuk
membetuk gel, penstabil dan pengental. Dan didukung oleh hasil penelitian Restiana dkk
(2014), bahwa penambahan karagenan dan agar pada pembuatan jelly drink filtrat kulit
pisang tidak memberikan pengaruh apapun terhadap rasa karena bahan tersebut tidak
memiliki rasa (netral).
Warna merupakan parameter sensori yang dapat dilihat langsung oleh panelis. Dari
Tabel 2 di atas, panelis memberikan nilai 3,1 (agak suka) hingga 3,8 (suka). Warna yang
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dihasilkan pada semua minuman jeli rambutan hampir sama yaitu berwarna putih
sehingga menyulitkan panelis untuk memberikan penilaian. Namun bila dilihat dari ratarata hasil pengujian organoleptik semakin tinggi konsentrasi karagenan maka nilai uji
organoleptik semakin rendah menurun. Hal ini menurut Sutisna, dkk (2011) bahwa
terjadinya penurunan nilai uji organoleptik warna disebabkan oleh kekentalan produk
yang semakin meningkat, sehingga warna minuman jelly akan semakin lebih gelap.
Aroma didefinisikan sebagai suatu yang dapat diamati dengan indera pembau.
Penilaian terhadap aroma dipengaruhi oleh faktor psikis dan fisiologis yang menimbulkan
pendapat berlainan (Winarno, 1997). Untuk parameter aroma, panelis memberikan
penilaian dari 2,6 (tidak suka) sampai 3,1 (agak suka). Tidak adanya aroma yang
menonjol pada semua perlakuan membuat panelis memberikan penilaian yang tidak
berbeda jauh. Menurut Putra (2003), karaginan dan agar-agar merupakan pembentuk gel
yang tidak memiliki aroma khas.
Hasil penilaian parameter kekentalan panelis memberikan penilaian 3 (agak suka)
hingga 3,5 (suka). Penilaian penggunaan agar dan karagenan panelis memberikan
penilaian yang tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena penggunaan agar dan
karagenan yang jumlahnya tidak terlalu jauh sehingga memberikan kekentalan yang
hampir sama. Menurut Winarno (1997) Semakin kental minuman jelly , penerimaan
terhadap intensitas rasa, bau, dan cita rasa lainnya semakin berkurang. Penambahan zatzat lain seperti jenis karagenan dapat mengurangi rasa asam, ataupun rasa manis gula
pasir, sebaliknya akan meningkatkan rasa asin NaCl dan rasa manis sakarin.
Penampilan keseluruhan yang paling disukai adalah agar 1,0% sebesar 3,6 (suka)
dan yang tidak disukai adalah karagenan 0,5% sebesar 2,9 (agak suka). Penilaian panelis
terhadap penampilan keseluruhan minuman jeli rambutan dipengaruhi oleh kekentalan,
rasa dan warna.
KESIMPULAN
1. Penggunaan agar dan karagenan dalam pembuatan jeli rambutan memberikan
pengaruh nyata terhadap vitamin C, serat dan viskositas.
2. Kandungan vitamin C dan serat tertinggi diperoleh pada perlakuan penggunaan agar
0,5% sebesar 41,635 mg/100 g dan 0,19 % sedangkan viskositas tertinggi pada
perlakuan penggunaan karagenan 1,0 % sebesar 398,25 cp.
3. Berdasarkan uji Organoleptik, panelis lebih menyukai penggunaan agar dibandingkan
dengan penggunaan karagenan .
4. Penggunaan agar 1,0% paling disukai dari segi rasa, warna dan penampilan
keseluruhan sedangkan penggunaan agar 0,5% disukai dari segi dari segi aroma dan
kekentalan.
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1

ABSTRAK
Jus dapat diolah dari buah-buah segar dan sayur-sayuran segar. Formula yang tidak
seragam pada setiap pengolahan menyebabkan rasa jus yang dihasilkan tidak sama.
Untuk mendapat jus dengan rasa seragam, maka perlu dibuatkan SOP (Standar
Operasional Prosedur). Tujuan pembuatan SOP adalah memberikan kemudahan bagi
orang yang berkepentingan dalam membacanya, sehingga orang tersebut dapat mengerti
dan dapat menjalankan prosedurnya dengan benar. Penelitian ini termasuk dalam
penelitian kualitatif eksploratif menggunakan Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi.
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data
yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian berupa SOP
pemilihan bahan baku, proses produksi, dan pengemasan. SOP yang sudah dirancang
dapat dijalankan oleh KWT Srikandi.
Kata Kunci : Jus, sayuran, bahan baku, dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
PENDAHULUAN
Sayuran merupakan makanan yang mengandung gizi lengkap, diantaranya
sebagai sumber zat besi, mineral, vitamin B kompleks, kaya akan karoten (provitamin A),
dan serat pangan. Kandungan β-karoten berperan dalam membantu memperlambat proses
penuaan dini, mencegah resiko penyakit kanker, meningkatkan fungsi paru-paru, dan
menurunkan komplikasi yang berkaitan dengan diabetes. Disisi lain, sayuran memiliki
produktivitas tinggi dan mudah dibudidayakan (Sharma et al., 2015).
Perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih menyukai makanan siap saji
menyebabkan banyak penderita penyakit degeneratif pada umur produktif. Pencegahan
penyakit dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Salah satu jenis
makanan yang masuk katagori sehat adalah jus. Jus secara umum diolah menggunakan
buah-buahan, selain itu jus dapat diolah menggunakan sayur-sayuran. Pengolahan jus
sayuran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan konsumsi serat pangan yang
sangat dibutuhkan tubuh.
Fungsi jus secara umum adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh,
menurunkan kadar kolesterol, melancarkan proses pencernaan, sebagai antioksidan dan
anti kanker, mempercepat proses penyembuhan, dan membuat awet muda. Dengan
banyaknya manfaat sayuran bagi tubuh, maka pakar kesehatan sangat menganjurkan
untuk mengkonsumsi banyak sayuran.
Formula yang digunakan pada tiap proses pengolahan jus harus sama untuk
menghasilkan rasa jus yang sama. Demikian juga pada tahap proses pengolahan, harus
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sama untuk menghasilkan kualitas jus yang seragam. Umumnya kita/petani/pelaku usaha
kurang memperhatikan takaran dan tahapan proses, sehingga jus yang dihasilkan
kadangkala berbeda pada setiap proses. Untuk mendapat jus dengan rasa seragam, maka
perlu dibuatkan SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP adalah sekumpulan prosedur
operasioanal standar yang digunakan sebagai pedoman untuk memastikan langkah kerja
sudah berjalan dengan baik dan konsisten dan memenuhi standar (Tambunan, 2013). SOP
menurut Setiawan (2012) dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam suatu perusahan
dan untuk meningkatkan perbaikan secara berkelanjutan. Sedangkan menurut
Hadiwiyono dan Panjaitan (2013), SOP dapat digunakan sebagai dokumen referensi
mengenai bagaimana proses menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan pembuatan SOP
adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berkepentingan dalam membacanya,
sehingga orang tersebut dapat mengerti dan dapat menjalankan prosedurnya dengan
benar.
METODOLOGI PENELITIAN
Bahan utama yang digunakan pada pengolahan jus sayuran terdiri dari sawi putih
dan bayam. Bahan tambahan yang digunakan adalah kremer, tape ubi kayu, susu kental
manis, gula pasir, air, dan es batu. Peralatan yang digunakan terdiri dari timbangan
digital, blender, sendok, pisau stainlles, dan baskom.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif eksploratif. Yang digunakan
sebagai obyek dalam penelitian ini Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi binaan BPTP
Bali. Lokasi penelitian terletak di Banjar Mayungan Anyar, Desa Antapan, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan-Bali. Penentuan subyek penelitian menggunakan prosedur
purposif sampling dengan kriteria : 1) membuat produk minuman jus siap konsumsi dari
bahan sayuran segar dan proses produksi dilakukan secara manual; 2) orang yang
mengolah memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengolah produk pangan; dan
3) memiliki pengalaman berdagang/berjualan.
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan KWT, meliputi data proses produksi
pengolahan jus sayuran, penyiapan bahan baku, proses pengemasan, dan cara penjualan.
Sedangkan data sekunder pada penelitian berupa data tertulis SOP prosedur pengolahan
jus sayuran yang diperoleh dengan cara studi pustaka. Hasil akhir penelitian ini dalam
bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Simple Steps dengan tipe SOP Teknis.
Bentuk SOP Simple Steps digunakan pada prosedur rutin yang singkat dan tidak terlalu
memerlukan banyak keputusan. SOP Simple Steps dilakukan pada proses pendek,
umumnya kurang dari 10 langkah, dan dilakukan oleh beberapa orang.
Data yang diperoleh bersifat deskriptif kualitatif, dimana analisis data dilakukan
secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga didapatkan data
jenuh (Sugiyono, 2014).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses produksi jus sayuran dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT)
Srikandi dengan anggota 20 orang. Proses produksi tidak dilakukan setiap hari, namun
tergantung pesanan atau mengikuti kegiatan pameran, hal ini karena jus sayuran memiliki
umur simpan pendek (1 hari) dan konsumsi jus sayuran dalam bentuk segar.
Proses pengolahan jus sayuran terdiri dari proses utama (core process) dan proses
pendukung (supporting process). Proses utama terdiri dari proses produksi dan pemasaran
produk. Sedangkan proses pendukung terdiri dari pengadaan bahan baku dan
pemeliharaan peralatan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Soemohadiwidjojo (2014)
dalam Irawati (2016), yang disebut dengan proses bisnis atau metode bisnis. Proses bisnis
atau metode bisnis adalah terdiri dari sekumpulan aktivitas yang terstruktur dan saling
berhubungan di dalam organisasi untuk mengelola sumberdaya dalam rangka mencapai
suatu tujuan yang menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya dapat ditetapkan
proses utama dan pendukung serta masing-masing aktivitasnya (Gambar 1).

Intruksi pemilihan
sayuran
Proses
Pemilihan
Bahan Baku

Intruksi pemilihan tape
ubi kayu
Intruksi formula jus
sayuran

Proses Bisnis

Proses
Produksi

Intruksi pengolahan jus
sayuran

Proses
Pengemasan

Gambar 1. Proses Bisnis dan Masing-masing Aktivitas Pengolahan Jus Sayuran
Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada produk jus sayuran pada
KWT Srikandi terdiri dari proses pembelian bahan baku, proses produksi, dan proses
pengemasan. Rancangan menggunakan metode Simple Steps seperti berikut :
Proses Pemilihan Bahan Baku
Bahan baku merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian
pada suatu proses produksi, karena kualitas bahan baku berpengaruh terhadap kualitas
produk yang dihasilkan. Penggunaan bahan baku yang baik akan menghasilkan produk

1105

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

berkualitas, pernyataan ini sesuai dengan penelitian Mustikawati dan Maipan (2012).
Pemilihan bahan baku pada proses pengolahan jus sayuran kurang seragam, hal ini
diketahui dari wawancara dengan produsen (KWT Srikandi). Dari wawancara dengan
KWT menyatakan, bahan baku sayuran segar yang digunakan tidak seragam seperti
tingkat kesegaran tidak sama. Bahan lain yang digunakan pada proses pengolahan jus
sayuran yang dapat mempengaruhi kwalitas jus sayuran, terutama dari segi rasa adalah
bahan tape ubi kayu. Hasil wawancara dengan petani : tape ubi kayu diperoleh dari pasar
setempat dan warung sekitar lokasi. Produsen tidak memperhatikan kematangan tape ubi
kayu, kadang menggunakan tape ubi kayu terlalu matang dan terkadang menggunakan
tape ubi kayu kurang matang. Tape yang digunakan tergantung apa yang tersedia pada
penjual. Berdasarkan wawancara dan observasi selanjutnya dapat disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) pembelian bahan baku seperti disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. SOP Pembelian Bahan Baku Jus Sayuran
Nomor
KS-B01
Tanggal
15 Maret 2017
Standard Operating Procedure
Pemilihan Bahan Baku
Dasar Hukum
1. Ketua KWT memberikan list bahan baku yang harus dibeli kepada anggota
2. Mencari penjual yang menyediakan bahan baku
3. Melakukan pembelian bahan baku
4. Penjual menyiapkan bahan baku dan langsung diterima pembeli
5. Melakukan sortir bahan baku. Bahan baku yang yang digunakan dalam kondisi segar,
tidak busuk, dan bagian daun tidak cacat atau berwarna kuning. Bahan baku tape ubi
kayu yang digunakan memiliki kematangan yang seragam
6. Penyimpanan bahan baku sebelum digunakan pada tempat bersih dan tidak kena
sinar matahari atau bisa disimpan di lemari pendingin
7. Air yang digunakan air masak atau bisa juga diganti dengan air aqua
8. Air untuk membuat es batu menggunakan air masak atau air aqua
Disahkan oleh :
Ketua KWT

Sumber data : Data diolah (2017)
Proses Produksi
Wawancara dengan KWT Srikandi menyatakan mengenai takaran (ukuran) bahan
baku yang digunakan pada tiap proses pengolahan jus sayuran tidak menggunakan
takaran yang pasti. Takaran bahan baku untuk satu gelas penyajian berdasarkan perkiraan,
sehingga terkadang respon konsumen yang sudah pernah mengkonsumsi sering
mengatakan kurang enak dibandingkan dengan yang pernah dikonsumsi sebelumnya.
Rancangan SOP proses produksi jus sayuran disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. SOP Produksi Jus Sayuran
Nomor
Tanggal

KS-P01
15 Maret 2017

Standard Operating Procedure
Proses Produksi
Dasar Hukum
1. Memberikan jumlah jus yang akan diproses kepada pengolah (KWT Srikandi)
2. Mempersiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan
3. Bagian pengolah mencuci tangan dengan air dan sabun
4. Menimbang bahan jus sesuai formula seperti pada Tabel 3
5. Proses produksi/pengolahan jus
Disahkan oleh :
Ketua KWT

Sumber data : Data diolah (2017)
Tabel 3. Formula Jus Sayuran untuk 1 Cup/Gelas (166 g)
No
Bahan
Volume
Identik dengan
1
Sawi putih
6,5 gr
1 lembar
2
3
4
5

Bayam
Krimer (serbuk)
Tape
Susu kental manis

2,6
6,1
20,5 gr
10,5 gr

6

Larutan gula (gula
cair)
Air
Es batu

13,2 gm

Keterangan
dipakai bagian yg
muda
1,5 lbr daun (sedang) Dipakai bagian daun
1 sdm
Max creamer
1,5 bks
Masak optimum
1 sdm
Cap Enak
(Indofood)
2 sdm
Gula : Air (1 : 1)

73,3 gr
62,3 gr

-

7
8

Aqua

Proses produksi pengolahan jus sayuran terdiri beberapa tahap kegitan. Masingmasing tahap saling berhubungan satu sama lain sampai jus sayuran selesai. Dari
wawancara dengan KWT, tahap pengolahan terdiri dari pencucian bahan, pengecilan
ukuran, penakaran atau penimbangan, pencampuran, dan pengemasan.
Proses Pengemasan
Pengemasan merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kualitas jus dan
mempercantik tampilan. Penyajian jus sayuran menggunakan kemasan gelas plastik yang
dilengkapi tutup dan dikonsumsi menggunakan pipet plastik. Hasil wawancara menurut
konsumen, yang dikemukakan oleh produsen mengatakan bahwa kemasan jus sayuran
sudah cukup baik dan bersih (higeinis). Rancangan SOP kemasan jus sayuran disajikan
pada Tabel 4.
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Tabel 4. SOP Proses Pengemasan Jus Sayuran
Nomor
Tanggal

KS-KM01
15 Maret 2017

Standard Operating Procedure
Proses Pengemasan
Dasar Hukum
1. Jus sayuran sudah diblender sampai semua bahan tercampur dan hancur
2. Persiapan gelas plastik, tutup, dan pipet
3. Jus dikemas sesuai dengan takaran dan jumlah pesanan
4. Produk jus diserahkan ke konsumen
5. Jus sayuran langsung dinikmati
Disahkan oleh :
Ketua KWT

Sumber data : Data diolah (2017)
Hal penting untuk menghasilkan produk makanan yang sehat adalah dengan
menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses kegiatan
pengolahan jus sayuran. Manfaat penerapan SOP disini adalah 1) sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi; 2) sebagai alat penilaian kinerja
suatu bagian sesuai dengan tata kerja dan prosedur; 3) Memberikan informasi untuk
melakukan suatu proses dengan benar bagi tiap pekerja; dan 4) mempermudah
mengevaluasi penerapan ketidakkonsistenan dalam kualitas dan kuantitas produk
(Sailendra, 2015).
KESIMPULAN
Penelitian ini menghasilkan rancangan SOP mulai dari proses pemilihan bahan
baku, proses produksi sampai proses pengemasan sehingga produk jus sayuran yang
dihasilkan memiliki kestabilan kualitas dan rasa yang sama. SOP yang sudah dirancang
dapat dijalankan oleh KWT Srikandi adalah : SOP Pemilihan bahan baku; SOP produksi,
dan SOP pengemasan.
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PENGARUH PENCUCIAN, JENIS KEMASAN DAN SUHU
TERHADAP SUSUT BOBOT CABAI MERAH KERITING
SELAMA PENYIMPANAN
Lina Ivanti, Wilda Mikasari, dan Siswani Dwi Daliani
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Jl. Irian km. 6.5 Bengkulu
e-mail : ivanti_lina@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memperoleh teknologi penanganan pascapanen yang dapat
menekan susut bobot cabai merah keriting segar selama penyimpanan. Penelitian
dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen BPTP Balitbangtan Bengkulu selama Maret
s.d. Juli Tahun 2016. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan
Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri atas kombinasi perlakuan pencucian
(pencucian dengan air, pencucian dengan air dilanjutkan dengan perendaman dalam
larutan Na-Benzoat, dan tanpa cuci), jenis kemasan (curah, styrofoam dilapisi wrap, dan
plastik PE berlubang) serta suhu penyimpanan (suhu ruang dan suhu 10oC ) dengan tiga
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pencucian, jenis kemasan dan
suhu penyimpanan masing-masing berpengaruh nyata terhadap susut bobot cabai merah
keriting pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05). Interaksi antara perlakuan pencucian
dengan jenis kemasan, interaksi antara perlakuan pencucian dengan suhu penyimpanan,
serta interaksi antara kemasan dengan suhu penyimpanan masing-masing juga
berpengaruh nyata terhadap susut bobot cabai merah keriting selama penyimpanan pada
taraf kepercayaan 95% (P<0.05). Lebih lanjut, interaksi antara perlakuan pencucian,
jenis kemasan, dan suhu penyimpanan berpengaruh nyata terhadap susut bobot cabai
merah selama penyimpanan pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05). Berdasarkan hasil
uji lanjut Duncan, perlakuan pencucian dan perendaman dalam Na-Benzoat dapat
menghambat susut bobot cabai lebih efektif dibandingkan perlakuan lainnya. Selain itu,
penggunaan kemasan styrofoam dilapisi wrap plastik dan kemasan plastik berlubang
dapat mempertahankan bobot cabai merah keriting masing-masing sebesar 53.45% dan
46.55%.
Kata kunci : Cabai merah, pencucian, jenis kemasan, suhu, susut bobot
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PENDAHULUAN
Cabai merah (Capsicum annum L) merupakan lima komoditas unggulan Provinsi
Bengkulu selain kentang, kubis, bawang merah dan tomat. Cabai merah memiliki banyak
manfaat, dimana manfaat dan kegunaan cabai merah tidak dapat digantikan dengan
komoditas lainnya sehingga konsumen akan tetap membutuhkannya yang mengakibatkan
permintaan buah dipasaran cukup tinggi. Provinsi Bengkulu merupakan penyumbang
produksi cabai merah nasional sebesar 3,77% (Pusdatin, 2016). Produktivitas cabai merah
di Provinsi Bengkulu sebesar 6,2 t/ha (BPS, 2016).
Cabai memiliki kandungan air yang tinggi sekitar 60-85% pada saat panen.
Akibatnya cabai merah memiliki karakteristik yang mudah rusak. Kerusakan umum yang
terjadi pada cabai merah adalah busuk akibat jamur (Charmongkolpradit et al., 2010).
Karakteristik cabai merah yang mudah rusak ini menyebabkan fluktuasi harga cabai
merah sangat tinggi. Pada saat panen raya harganya turun drastis sehingga petani terpaksa
menjual hasil panennya dengan harga yang rendah. Pustaka (2008) dan Sembiring (2009)
menyatakan, pada saat harga cabai merah jatuh karena panen yang melimpah dan
distribusi yang kurang cepat, petani terpaksa menjual hasil panennya dengan sangat
murah. Tanpa penanganan atau pengolahan yang cepat dan tepat, kelebihan produksi
cabai pada saat panen raya akan menyebabkan harga jualnya makin turun dan akhirnya
cabai dibuang atau tidak dapat diolah lagi.
Permasalahan yang ada di tingkat petani saat ini yaitu petani belum menerapkan
penanganan pascapanen sehingga susut hasil (losses) cabai merah masih cukup tinggi
yaitu sekitar 40%. Hal ini terjadi karena fasilitas dan pengetahuan petani tentang
penanganan pascapanen masih terbatas. Teknologi pascapanen atau pengolahan cabai
menjadi andalan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai jual produk yang
dituntut prima oleh konsumen. Usaha penyimpanan masih terbatas dengan menggiling
cabai merah dalam bentuk basah dimana hasil olahan cabai merah giling yang masih
belum memenuhi standar mutu cabai giling dan dijual dalam bentuk curah, sehingga daya
simpan produk menjadi singkat. Petani belum menerapkan penanganan penyimpanan dan
pengeringan pada suhu rendah. Hal ini dikarenakan pengetahuan petani yang masih
terbatas mengenai penanganan pascapanen dan olahan cabai merah yang baik dan benar.
Oleh karena itu, petani cabai perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan
komoditas yang mudah rusak agar kesegarannya dapat dipertahankan lebih lama,
memperpanjang umur simpan cabai merah, disamping memudahkan pendistribusian dan
meningkatkan nilai tambah cabai melalui teknologi penyimpanan cabai dalam bentuk
segar, olahan dan bentuk kering serta teknologi pengeringan, diversifikasi produk olahan
cabai kering dan pengemasannya.
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METODOLOGI
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di Laboratorium Pascapanen Balai Penelitian Teknologi
Pertanian (BPTP) Balitbangtan Bengkulu dari bulan Maret s.d. Juli 2016.
Bahan dan Metode
Bahan yang digunakan adalah cabai merah keriting segar yang diperoleh dari
kebun petani cabai di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, natrium benzoat
yang diperoleh dari toko bahan makanan di Kota Bengkulu. Bahan penunjang yang
digunakan adalah kemasan styrofoam, plastik wrap dan kemasan plastik PE ketebalan
0.06 mm, dan label kemasan.
Alat yang digunakan adalah timbangan digital, timbangan kapasitas 3 kg,
showcase, gunting, tampah, serta alat-alat penunjang lainnya untuk memperlancar
kegiatan penelitian.
Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL) faktorial yang terdiri atas kombinasi perlakuan pencucian, jenis kemasan dan suhu
penyimpanan dengan tiga ulangan. Cabai merah keriting setelah disortir dan diseleksi
kemudian dicuci dengan perlakuan pencucian dengan air (P1), pencucian dilanjutkan
perendaman dalam larutan Na-Benzoat 0.1% (P2), dan tanpa pencucian (P3). Cabai
merah kemudian disimpan pada suhu yang berbeda yakni suhu ruang yang berkisar
antara 27-32oC (T1) dan suhu dingin 10oC (T2), dengan perlakuan kemasan tanpa
dikemas (K1), dikemas dalam kemasan sterofam dan wrap (K2), kemasan plastik PE (K3)
selama 18 hari (Tabel 1).
Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Penelitian Penyimpanan Cabai Merah Segar
Kemasan
Suhu Ruang (T1)
Suhu Dingin (T2)
Pencucian Pencucian
Tanpa
Pencucian Pencucian
Tanpa
dengan air
dan
Cuci
dengan air
dan
Cuci
Perendaman
Perendaman
(P1)
(P3)
(P1)
(P3)
dalam
dalam
Larutan NaLarutan NaBenzoat
Benzoat
(P2)
(P2)
Kemasan
K1P1T1
K1P2T1
K1P3T1
K1P1T2
K1P2T2
K1P3T2
Curah
(K1)
Kemasan
K2P1T1
K2P2T1
K2P3T1
K2P1T2
K2P2T2
K2P3T2
styrofoam
dan wrap
(K2)
Kemasan
K3P1T1
K3P2T1
K3P3T1
K3P1T2
K3P2T2
K3P3T2
Plastik PP
berlubang
(K3)
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Parameter Pengamatan :
Selama penyimpanan, setiap minggu dilakukan pengamatan terhadap :
a. Karakteristik kimia cabai merah keriting : kadar air (metode Oven, AOAC 1995),
kadar abu (metode oven, AOAC 1995), kadar lemak (metode Soxhlet, AOAC 1995),
kadar protein (metode Kjehdahl, AOAC 1995), Kadar Serat, Kadar Vitamin C
(metode Iodium Jacobs, AOAC 1995).
b. Karakteristik fisik cabai merah keriting : panjang buah tanpa tangkai (cm), panjang
tangkai buah rata-rata (cm), lingkar pangkal atas buah (cm), lingkar tengah buah (cm),
lingkar pangkal bawah buah (cm).
c. Susut bobot cabai merah selama penyimpanan yang dihitung dengan rumus :
Susut bobot = (W-Wa)/W x 100%
Keterangan :
W
= Bobot bahan awal
Wa = Bobot bahan akhir
Metode Analisis Data
Data hasil pengamatan kemudian dianalisis menggunakan Two Way Analysis of
Variance (ANOVA) dengan taraf kepercayaan 95% (P<0.05) lalu dilanjutkan dengan uji
beda nyata (Duncan).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Fisik dan Kimia Cabai Merah Keriting
Cabai merah keriting yang diperoleh dari Kecamatan Kabawetan, Kabupeten
Kepahiang (Tabel 1) memiliki karakteristik panjang buah, panjang tangkai buah, lingkar
pangkal atas buah, lingkar tengah buah yang lebih panjang dibandingkan dengan cabai
merah keriting biasa. Berdasarkan ukuran panjang buaah, konsumen lebih diuntungkan
karena jumlah bobot yang dapat dimakan lebih besar (Iswari dan Srimaryati, 2014).
Tabel 1. Karakteristik Fisik Cabai Merah Keriting
Karakteristik Fisik
Cabai Merah Keriting
Cabai Merah Keriting
(Kabawetan)
Biasa
Panjang buah tanpa tangkai (cm)
16.25
7.22*
Panjang tangkai buah rata-rata 4.42
3.01*
(cm)
Lingkar pangkal atas buah (cm)
2.35
1.04*
Lingkar tengah buah (cm)
3.98
0.85*
Lingkar pangkal bawah buah (cm) 5.11
*Iswari dan Srimaryati (2014)
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Tabel 2. Karakteristik Kimia Cabai Keriting Merah
Karakteristik Kimia
Cabai Merah
Cabai Merah Keriting
Keriting (Kabawetan)
Biasa*
Kadar Air (%)
85.13
90.90
Kadar Abu (%)
6.27
0.50
Kadar Lemak (%)
0.17
0.30
Kadar Protein (%)
0.87
1.0
Kadar Karbohidrat (%)
7.27
7.3
Kadar Vitamin C (mg/100g) 13.25
180,0
Kadar Serat (%)
0.29
*) Depkes RI, 1981
Ditinjau dari karakteristik kimianya, cabai merah keriting Kabawetan memiliki
kandungan air yang lebih tinggi dibandingkan cabai merah keriting biasa. Kadar air yang
tinggi menyababkan cabai Kabawetan lebih mudah mengalami kerusakan, sehingga harus
segera diberi penanganan agar tidak terjadi kebusukan atau mengalami kekeringan akibat
tingginya aktivitas respirasi dan transpirasi yang terjadi pada cabai setelah dipanen. Salah
satu upaya untuk menahan penurunan kandungan air pada cabai merah dapat dilakukan
dengan pengemasan dan suhu rendah (Lamona, dkk., 2015).
Setelah panen, buah cabe masih mengalami proses respirasi untuk memecahkan
substrat makromolekul yang ada pada cabe yang dipanen. Winarno (2002) menyatakan
proses metabolisme yang terpenting adalah respirasi, yaitu proses pemecahan oksidatif
substrat makromolekul seperti karbohidrat, protein dan lemak menjadi molekul-molekul
yang lebih sederhana (air, CO 2 , dan energi). Akibat proses respirasi terjadi perubahan
kandungan kimia dan fisik yaitu perubahan warna, tekstur, penyusutan bobot, penurunan
dan kandungan bahan terlarut dan keasaman.
Susut dapat dijadikan sebagai indikator penurunan mutu produk hasil pertanian
terutama produk hasil hortikultura seperti cabai (Lamona, dkk., 2015). Hasil pengamatan
terhadap susut bobot cabai keriting merah disajikan pada Tabel 3.
Berdasarkan hasil analisis varian dua arah, dapat diketahui bahwa perlakuan
pencucian, kemasan dan suhu penyimpanan masing-masing berpengaruh nyata terhadap
susut bobot cabai merah pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05). Interaksi antara perlakuan
pencucian dengan kemasan, interaksi antara perlakuan pencucian dengan suhu
penyimpanan, serta interaksi antara kemasan dengan suhu penyimpanan masing-masing
juga berpengaruh nyata terhadap susut bobot cabai merah selama penyimpanan pada taraf
kepercayaan 95% (P<0.05). Lebih lanjut, interaksi antara perlakuan pencucian, kemasan,
dan suhu penyimpanan berpengaruh nyata terhadap susut bobot cabai merah selama
penyimpanan paada taraf kepercayaan 95% (P<0.05).
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Tabel 3. Susut Bobot Cabai Keriting Merah Selama Penyimpanan
Pencucian
Jenis
Suhu
Kemasan
Penyimpanan
Pencucian dengan air
Plastik PE Ruang
berlubang
10oC
Styrofoam + Ruang
Wrap
10oC
Curah
Ruang
10oC
Pencucian dan perendaman Plastik PE Ruang
dalam larutan Na-Benzoat berlubang
10oC
0.1%
Styrofoam
Ruang
+Wrap
10oC
Curah
Ruang
10oC
Tanpa pencucian
Plastik PE Ruang
berlubang
10oC
Styrofoam
Ruang
+Wrap
10oC
Curah
Ruang
10oC

Susut Bobot
(%)
68.33
28.33
70.33
43.00
70.98
28.48
74.00
29.67
59.00
10.67
86.67
16.47
86.67
15.33
70.00
26.33
83.81
36.33

Secara umum dari hasil pengukuran susut bobot cabai merah keriting (Tabel 3)
menunjukkan bahwa susut bobot cabai merah keriting yang disimpan pada suhu 10oC
berkisar antara 10.67-43.00%, lebih rendah dibandingkan dibandingkan dengan susut
bobot cabai merah keriting yang disimpan pada ruang yakni berkisar antara 59.0086.67%.
Rachmawati, dkk.(2009) menyatakan bahwa suhu dan lama penyimpanan sangat
berpengaruh terhadap susut bobot cabai rawit putih. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa cabai rawit putih yang disimpan pada suhu ruang (29oC) memiliki susut bobot
tertinggi dibandingkan dengan cabai rawit putih yang disimpan pada suhu 10oC dan
20oC.
Pengaruh perlakuan pencucian terhadap susut bobot disajikan pada Tabel 4.
Berdasarkan data pada Tabel 4, perlakuan pencucian dan perendaman dalam Na-Benzoat
dapat menghambat susut bobot cabai lebih efektif dibandingkan dengan perlakuan
lainnya. Rendahnya susut bobot cabai merah menunjukkan cabai merah dapat bertahan
lama.
Tabel 4. Hasil Uji Lanjut Duncan Susut Bobot Cabai Merah Keriting Selama
Penyimpanan Pada Berbagai Pencucian
Jenis kemasan
Susut bobot (%)
Tanpa pencucian
53.07a
Pencucian dengan air
51.58a
Pencucian dan perendaman dalam Na-Benzoat
46.07b
Keterangan : Angka-angka yag diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan lanjut Duncan pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05)

1115

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktoviana, dkk. (2012) menunjukkan bahwa
natrium benzoat dapat memperpanjang masa simpan cabai merah dan juga konsentrasi
natrium benzoat mempengaruhi kadar vitamin C yang terdapat pada cabai merah. Kadar
Vitamin C tertinggi diperoleh pada konsentrasi 1,5% yaitu 54 mg/100 g dengan masa
simpan 8 hari.
Mekanisme kerja benzoat dan garamnya adalah menghambat pertumbuhan dan
aktivitas mikroorganisme dengan cara mengganggu cairan nutrisi dalam sel
mikroorganisme atau merusak membran sel, mengganggu aktivitas enzim dan sistem
genetika mikroorganisme (Frazier dan Westhoff, 1978 diacu dalam Pujihastuti, 2007).
Tabel 5. Hasil Uji Lanjut Duncan Susut Bobot Cabai Merah Keriting Selama
Penyimpanan pada Berbagai Kemasan
Jenis kemasan
Susut bobot (%)
Kemasan curah
53.79a
Kemasan styrofoam dan wrap
46.55b
Kemasan plastik PE berlubang
50.39 ab
Keterangan : Angka-angka yag diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
berdasarkan lanjut Duncan pada taraf kepercayaan 95% (P<0.05)
Hasil uji lanjut Duncan (Tabel 5) menunjukkan bahwa penggunaan kemasan
styrofoam dilapisi wrap plastik dapat mempertahankan bobot cabai merah sampai
53.45%. Selain itu, penggunaan kemasan plastik PE berlubang juga efektif menekan susut
bobot cabai merah selama penyimpanan. Rendahnya susut bobot cabai yang dikemas
dalam plastik juga dijelaskan oleh Lamona dkk. (2015) yang menyatakan bahwa susut
bobot paling rendah didapat dari cabai dalam plastik film PP pada penyimpanan suhu
10oC (0.12%±0.1), sedangkan cabai yang dikemas dengan jala plastik pada penyimpanan
suhu ruang lebih tinggi susut bobotnya (21.06%±0.4).
Kemasan styrofoam dan wrap serta kemasan plastik PE berlubang efektif
menekan susut bobot cabai selama penyimpanan dibandingkan dengan kemasan curah.
Hal ini disebabkan oleh sifat bahan pengemas yang mempunyai permeabilitas terhadap
uap air yang rendah. Tingginya kelembaban udara dalam kemasan dapat mempertahankan
keluarnya air dari permukaan cabai dan rendahnya permeabilitas bahan dapat menekan
keluarnya air ke lingkungan sehingga susut bobot akibat evaporasi dapat ditekan (Lamona
dkk., 2015).
Rochayat dan Munika (2015) menyatakan terjadi kombinasi terbaik penggunaan
jenis bahan pengemas dan tingkat kematangan buah terhadap kualitas simpan cabai
merah. Pengemasan cabai merah (tingkat kematangan 50–60 %) dengan bahan pengemas
wadah styrofoam yang dikemas dengan clear polyethylene dapat mempertahankan cabai
layak pasar hingga 9 hari setelah penyimpanan, susut bobot pada hari ke-15 hanya
15,55% tanpa kerusakan mekanis dan biologis.
Kerusakan Cabai Merah Selama Penyimpanan
Selain mengalami penyusutan bobot, selama penyimpanan cabai merah keriting
juga mengalami kerusakan akibat adanya aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme
yang banyak menyebabkan kerusakan/pembusukan pada cabai merah adalah jamur
(Oktoviana, dkk., 2012).
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Berdasarkan hasil pengamatan visual, kerusakan pada cabai merah keriting
sebagian besar karena kondisi cabai yang keriput dan munculnya jamur yang
menyebabkan kebusukan. Jenis kemasan berpengaruh terhadap jenis kerusakan cabai
merah keriting. Cabai yang dikemas curah (diangin-anginkan) dan disimpan pada suhu
ruang mudah mengalami pelayuan, keriput, serta ditumbuhi jamur. Hal ini karena cabai
mengalami penurunan kelembaban secara drastis. Rahman et,al. (2012) diacu dalam
Nurdjannah, dkk. (2014), melaporkan bahwa cabai hijau yang disimpan tanpa kemasan
pada suhu 20oC-32oC
Berbeda dengan kondisi suhu dingin, sampai 18 hari penampakan cabai masih
tetap segar dan tidak terdapat kerusakan. Menurut Nurdjannah, dkk. (2014), reaksi
metabolisme yang disebabkan oleh proses transpirasi dan respirasi dapat diperlambat
dengan proses pendinginan sehingga susut bobot akibat pengeluaran H 2 O lebih rendah
dibandingkan perlakuan pada suhu ruang.
KESIMPULAN
1. Susut bobot cabai merah keriting selama penyimpanan dapat ditekan dengan teknologi
pencucian cabai merah keriting dilanjutkan dengan perendaman pada larutan Natrium
Benzoat 0.1%.
2. Selain perlakuan pencucian, susut bobot cabai merah keriting selama penyimpanan
juga kemasan plastik PE berlubang efektif menekan susut bobot cabai selama
penyimpanan dibandingkan dengan kemasan curah.
3. Penyimpanan cabai merah keriting pada suhu 10oC lebih dapat mempertahankan
kesegaran cabai merah keriting dibandingkan dengan penyimpanan cabai merah
keriting pada suhu ruang yang hanya dapat mempertahankan daya simpan cabai
selama 15 hari.
SARAN
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penanganan
pascapanen yang dapat mempertahankan daya simpan cabai merah keriting lebih lama
baik pada saat penyimpanan maupun proses transportasi berlangsung.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Badan Litbang Pertanian dan BPTP Balitbangtan Bengkulu
yang telah memfasilitasi kegiatan ini melalui DIPA tahun 2016 dan kepada teknisi
Laboratorium Pascapanen BPTP Balitbangtan Bengkulu yang telah banyak membantu
selama penelitian ini berlangsung.
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PREFERENSI PETANI TERHADAP RASA NASI DARI BEBERAPA
VARIETAS UNGGUL BARU YANG DITANAM
DI SUBAK SENGEMPEL, BADUNG
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ABSTRAK
Konsumen di setiap daerah mempunyai preferensi yang berbeda-beda terhadap mutu
beras. Terpilihnya varietas padi yang adaptif belum menjadi acuan bahwa varietas
tersebut akan disukai dan dipilih petani. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kesukaan konsumen terhadap warna, rasa, tekstur dan aroma nasi dari beberapa
Varietas Unggul Baru padi. Pengkajian dilaksanakan di Subak Sengempel, Desa
Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tahun 2016. Responden
berjumlah +30 orang, terdiri dari PPL, Babinsa, POPT dan kelompok tani Subak
Sengempel . Pengujian organoleptik dilakukan melalui uji hedonik / kesukaan dilakukan
berdasarkan penilaian terhadap warna, aroma, dan tekstur kemudian disimpulkan
dengan tingkat penerimaan secara keseluruhan. Dilanjutkan uji skoring dengan
ketentuan: nilai 1= tidak suka; nilai 2= agak suka; 3= suka; dan nilai 4= sangat suka.
Varietas Unggul Baru yang diuji adalah : Inpari 16, Inpari 30, Inpago 9, Situbagendit
dan Ciherang sebagai pembanding. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa warna nasi
dari semua varietas yang diuji disukai responden karena semua warna nasi masuk
kategori putih (scor 2.36-3), sedangkan dari segi aroma yang paling disukai adalah
Inpari 30 (scor 3.36), tekstur/kepulenan yang paling tidak disukai adalah Inpago 9 ( skor
1), sedangkan Inpari 30 mempunyai tekstur/kepulenan yang sama dengan Ciherang.
Penerimaan secara keseluruhan yang tertinggi Inpari 30 (skor 3.63). Penerimaan
responden secara keseluruhan yang paling disukai adalah varietas Inpari 30. Hasil uji
skoring tertinggi Inpari 30 yang paling tidak disukai nasinya adalah Inpago 9.
Perbedaan VUB padi sawah sangat berpengaruh terhadap preferensi petani terhadap
karakter nasi yang dihasilkan.
Kata Kunci :Preferensi, rasa nasi, varietas unggul baru.
PENDAHULUAN
Konsumen di setiap daerah mempunyai preferensi yang berbeda-beda terhadap
mutu beras. Selain perbedaan preferensi terhadap mutu beras, preferensi penduduk
Indonesia terhadap karakteristik nasi juga beragam. Konsumen di Pulau Jawa menyukai
nasi yang pulen (lengket) dan mengeluarkan aroma wangi bila ditanak (Puslitbangtan,
2006). Nasi pulen lebih disukai oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Kalimantan
Barat dan beberapa bagian di Pulau Sumatera lebih menyukai nasi yang agak pera.
Terpilihnya varietas padi yang adaptif belum menjadi acuan bahwa varietas tersebut akan
disukai dan dipilih petani. Secara umum masyarakat Bali lebih menyukai nasi rasanya
pulen.
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Padi-padian merupakan sumber karbohidrat kompleks, tiamin, riboflavin, niasin,
protein, zat besi, magnesium, dan serat (Sunita,2005). Komposisi energi, protein, dan
lemak bahan makanan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi Energi, Protein, dan Lemak Bahan Makanan (per 100 gram)
Jenis Bahan Makanan
Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram)
Beras
360
6,8
0,7
Jagung
355
9,2
3,9
Ubi jalar
123
1,8
0,7
Ubi kayu/singkong
146
1,2
0,3
Sumber: Sunita Almatsier, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, 2005, hlm.281.
Beras adalah makanan pokok bangsa Indonesia yang perlu mendapatkan
penanganan sebaik-baiknya. Usaha pemerintah dalam program intensifikasi telah berhasil
meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Masalah mutu gabah dan beras selama
ini masih belum disadari sepenuhnya oleh petani. Kualitas beras ditentukan oleh beberapa
hal, antara lain cara pemanenan, jenis gabah, dan kandungan kadar air. Jenis gabah
biasanya ditentukan oleh varietas yang digunakan. Cara pemanenan yang menggunakan
alat modern (mesin perontok) biasanya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mekanis
(retak - retak membujur atau banyak yang remuk).
Nasi adalah beras yang telah direbus (dan ditanak). Penanakan diperlukan untuk
membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi tetap terjaga
konsistensinya. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen
terhadap warna, rasa, tekstur dan aroma nasi dari beberapa Varietas Unggul Baru (VUB)
padi. VUB yang telah dilepas di petani sudah dilakukan uji adaptasi pada kegiatan
pendampingan SL-PTT Padi yang telah dilakukan oleh BPTP Bali. Uji adaptif tersebut
dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan VUB di daerah setempat.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian ini dilaksanakan di Subak Sengempel, Desa Bongkasa, Kecamatan
abiansemal, Kabupaten Badung pada tahun 2016. Pengkajian dilakukan berdasarkan uji
kesukaan terhadap warna, rasa, aroma, tekstur dan penerimaan secara keseluruhan
dilanjutkan dengan uji skoring. Responden uji organoleptik sebanyak 30 orang terdiri dari
petugas lapangan seperti PPL, babinsa, POPT, dan kelompok tani Subak Sengempel.
Dasar pemilihan varietas-varietas tersebut adalah ingin mengetahui respon petani
terhadap varietas Inpari dibandingkan dengan varietas yang sudah biasa diterapkan
petani. Varietas Unggul Baru yang diuji adalah : Inpari 16, Inpari 30, Inpago 9,
Situbagendit dan Ciherang sebagai pembanding.
Persiapan sampel dilakukan dengan cara sebagai berikut : Timbang sampel
sebanyak 500 gram, cuci bersih pada air mengalir kemudian rendam dalam air selama 30
menit. Beras yang telah direndam lalu dikukus selama 15 menit. Beras yang setengah
matang diangkat lalu direndam dalam 500 ml air hangat selama 15 menit. Beras yang
setengah matang dikukus kembali sampai beras matang atau selama 30 menit. Beras yang
telah matang (nasi) siap dikonsumsi.
Selanjutnya sampel (nasi) disajikan kepada panelis untuk di uji organoleptik
dengan cara menyajikan semua sampel dihadapan panelis dan panelis langsung
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memberikan penilaian sesuai dengan pengisian form organoleptik. Form organoleptik
menggunakan skala hedonic (uji kesukaan) yang meliputi: warna (tidak putih sampai
sangat putih), aroma (apek sampai aroma nasi), tekstur (pera sampai pulen), dan
penerimaan secara keseluruhan. Uji skoring dengan ketentuan: nilai 1= tidak suka; nilai
2= agak suka; 3= suka; dan nilai 4= sangat suka. Diagram alir pembuatan nasi disajikan
pada Gambar 1.
Beras 500 gr

Pencucian pada air mengalir
Perendaman dalam air selama 30 menit

Pengukusan selama 15 menit

Perendaman dalam 500 ml air
hangat selama 15 menit

Kukus kembali sampai matang atau
kukus selama 30 menit

Nasi

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Nasi
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan preferensi petani terhadap rasa nasi beberapa varietas yang
ditanam di kegiatan demplot Desa Mandiri Benih dilakukan supaya petani mengetahui
bagaimana rasa nasi masing-masing varietas yang ditanam. Varietas yang ditanam di
kegiatan demplot Desa Mandiri Benih yang berlokasi di Subak Sengempel, Desa
Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung antara lain Inpari 16, Inpari 30,
Inpago 9, Situbagendit, dan Ciherang.
Pengujian preferensi masyarakat terhadap karakter nasi dari berbagai Varietas
Unggul Baru (VUB) dilakukan melalui pengujian organoleptik. Pengujian organoleptik
mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu karena berhubungan langsung
dengan selera konsumen yang dapat diidentifikasi dari warna, aroma,dan tekstur. Peluang
pemasaran benih VUB perlu disesuaikan dengan karakter nasi yang disukai petani. Hasil
uji kesukaan dapat dilihat pada Tabel 2, dan uji skoring terhadap rasa nasi dari VUB yang
ditanam di Subak Sengempel dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 2. Hasil Uji Kesukaan Terhadap Rasa Nasi di Subak Sengempel
Varietas
Warna
Aroma
Tekstur
Penerimaan
Keseluruhan
Inpari 16
2,36
2,36
2,1
2,72
Inpari 30
3
3,36
2,9
3,63
Inpago 9
2,5
2,09
1
1,36
Situbagendit
2,9
3,2
3
3,45
Ciherang
3
3
2,9
3,54
Keterangan ;
Warna :
Skor 0-1: tidak putih
Skor 1-2 : agak putih
Skor 2-3 : putih
Skor 3-4 : sangat putih

Aroma :
Skor 0-1: aroma apek /
menyimpang
Skor 1-2 : tidak ada aroma
Skor 2-3 : aroma nasi /
normal

Tekstur :
Skor 0-1: tidak pulen / pra
Skor 1-2 : agak pulen
Skor 2-3 : pulen

Tabel 3. Hasil Uji Skoring terhadap Rasa Nasi di Subak Sengempel
Varietas
Warna
Aroma
Tekstur
Inpari 16
2,9
2,9
2,7
Inpari 30
3,5
3,5
3,6
Inpago 9
3
3
1,3
Situbagendit
3,5
3
3,6
Ciherang
3,2
2,9
3,1
Keterangan :
Skor 0-1: sangat tidak suka
Skor 1-2 : tidak suka
Skor 2-3 : agak suka
Skor 3-4 : suka
Skor 4-5 : sangat suka
Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah dilakukan di Subak Sengempel,
petani menilai warna Inpari 30 dan Ciherang sama (skor = 3/putih), sedangkan Inpago
paling rendah (skor = 2,5). Aroma nasi yang paling disukai Inpari 30 (skor 3,36) dan
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paling rendah Inpago 9 (skor = 2,09). Tekstur atau kepulenan Inpago 9 yang paling
rendah (skor = 1/pera), sedangkan untuk varietas Inpari 30 mempunyai skor yang sama
dengan Ciherang (skor = 2,9/pulen). Penilaian secara keseluruhan Inpari 30 paling
disukai (skor = 3.63) sedangkan Inpago 9 paling tidak disukai (skor = 1.36).
Untuk uji skoring petani di Subak Sengempel menurut petani warna nasi yang
disukai Inpari 30 dan Situbagendit (skor = 3,5), aroma yang paling disukai Inpari 30
(skor =3,5), dan tekstur yang disukai Inpari 30 dan Situbagendit.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah dilakukan melalui uji hedonik dan
uji skoring dengan jumlah panelis sebanyak 30 orang di Subak Sengempel, Desa
Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Varietas Inpari 30 paling disukai
dan Varietas Inpago 9 paling tidak disukai. Perbedaan VUB padi sawah sangat
berpengaruh terhadap preferensi petani terhadap karakter nasi yang dihasilkan.
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ABSTRAK
Yoghurt termasuk produk olahan susu yang memiliki nilai gizi tinggi tergantung dari
susu yang digunakan. Susu kambing merupakan satu jenis susu yang menyehatkan dan
tinggi kandungan nutrisinya. Konsumsi susu kambing dalam bentuk susu segar atau
diolah menjadi paroduk pangan, seperti yoghurt. Yoghurt umumnya tidak mengandung
serat. Peningkatan kandungan serat dapat dilakukan dengan menambahkan tepung
bekatul. Untuk menjamin keamanan atau higienitas, produk yoghurt dapat dikendalikan
menggunakan sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) untuk menjamin
keamanan makanan sehingga sesuai dengan standar nasional maupun Internasional.
Penerapan HACCP mengutamakan kontrol pada setiap tahapan titik kritis pada proses
pengadaan bahan makanan sampai dinyatakan aman dan terbebas dari kontaminan.
Pada proses pengolahan yoghurt ditemukan beberapa bahaya yang terjadi. Dengan
penerapan HACCP akan menghasilkan produk yoghurt yang memenuhi standar jaminan
keamanan pangan. Hasil analisis HACCP berupa dokumen titik kritis pengolahan
yoghurt yang diikuti dengan cara pencegahannya
Kata Kunci : Analisis bahaya, titik kritis, yoghurt, dan bekatul
PENDAHULUAN
Susu merupakan salah satu jenis minuman yang menyehatkan dan disukai hampir
semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Susu memiliki kandungan gizi
lengkap dan mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup. Secara
umum susu diperoleh dari hasil pemerahan hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing,
dan unta. Susu selain dikonsumsi dalam bentuk segar, dapat pula diolah terlebih dahulu
menjadi susu olahan. Konsumsi susu olahan di masyarakat lebih banyak dibandingkan
dengan susu segar. Salah satu jenis susu olahan yang disukai masyarakat adalah produk
yoghurt.
Yoghurt adalah susu yang dibuat dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme
yang terdapat dalam susu dengan cara fermentasi. Fermentasi pada susu dihasilkan
dengan cara menginokulasikan susu yang sudah di pasteurisasi dengan biakan
mikroorganisme yang mengandung bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococus
thermophilus (Pelczar dan Chan, 1988). Produk yoghurt umumnya terbuat dari susu sapi,
namun yoghurt bisa juga diolah menggunakan jenis susu lain, seperti susu kambing.
Karakteristik susu kambing berbeda dengan susu sapi. Susu kambing memiliki
warna lebih putih, globula lemak susunya lebih kecil sehingga lemak susu kambing lebih
mudah dicerna dan dapat diminum oleh orang yang alergi terhadap susu sapi. Selain itu

1124

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

susu kambing aman dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami berbagai gangguan
pencernaan (Blakely dan Blade, 1991). Penggunaan susu kambing pada olahan yoghurt
bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi dan meningkatkan konsumsi susu kambing
melalui produk olahannya.
Produk yoghurt umumnya tidak mengandung serat, disatu sisi serat sangat
dibutuhkan tubuh karena sangat bermanfaat dalam membantu proses pencernaan.
Peningkatan kadar serat pada produk yoghurt dapat dilakukan dengan menambahkan
tepung bekatul. Bekatul merupakan hasil samping dari penggilingan padi. Kandungan
gizi, terutama kandungan serat pangan bekatul sangat tinggi (Setyowati et al., 2008).
Hasil penelitian Trisnawati (2015), menyatakan tepung bekatul dari varietas padi
Cigeulis mengandung serat pangan sebesar 36,15 % db yang dikeringkan menggunakan
oven mocrowave.
Peningkatan populasi ternak kambing pada kelompok ternak di Desa Sepang Kaja,
Kabuapten Buleleng diikuti dengan peningkatan produksi susu kambing sebagai salah
satu sumber tambahan pendapatan petani. Selain dijual sebagai susu segar, susu kambing
diolah menjadi yoghurt. Namun demikian produk yoghurt yang diolah oleh kelompok
masih perlu banyak perbaikan berkaitan dengan mutu dan keamanan produk. Penanganan
keamanan produk sangat penting untuk menjamin kepentingan internal maupun eksternal
perusahan/produsen. Oleh karena itu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
menjadi penting sebagai standar dasar dokumentasi pelaksanaan proses produksi yoghurt
serta jaminan keamanan pangan bagi konsumen (Muhandri dan Kadarisman, 2005).
HACCP merupakan salah satu upaya mengontrol kinerja proses produksi,
distribusi, dan penggunaan bahan material dalam pengolahan pangan. HACCP berperan
dalam mengidentifikasi bahaya yang potensial pada bahan baku, produk, keberadaan
bakteri dan/atau pertumbuhan bakteri pada industri pengolahan pangan (Chesworth,
1999).
Di Indonesia sistem HACCP menggunakan standar SNI 01-4852-1998, yang
menerangkan suatu sistem untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan
bahaya yang nyata bagi keamanan pangan. Tujuan pengkajian sistem HACCP pada
produk yoghurt bekatul adalah untuk memberikan jaminan keamanan pangan bagi
konsumen dengan mengikuti tujuh prinsip HACCP.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada Kelompok Ternak Kambing di Desa Sepang, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Penelitian diawali dengan karakterisasi produk dan
proses produksi, kemudian dilanjutkan dengan percobaan laboratorium di BPTP Bali
untuk memperbaiki proses produksi, sehingga diperoleh Standar Operational Prosedur
(SOP).
Proses penyusunan HACCP menggunakan 7 (tujuh) prinsip yang
direkomendasikan oleh SNI-4852-1998, terdiri dari :
1. Prinsip 1
: Analisis bahaya dan pencegahannya
2. Prinsip 2
: Identifikasi Critical Control Points (CCPs) didalam proses
3. Prinsip 3
: Menetapkan batas kritis untuk setiap Critical Control Point (CCP)
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4.
5.
6.
7.

Prinsip 4
: Menetapkan cara pemantauan Critical Control Point (CCP)
Prinsip 5
: Menetapkan tidakan koreksi
Prinsip 6
: Menyususn prosedur verifikasi
Prinsip 7
: Menetapkan prosedur pencatatan (dokumentasi)
Analisis bahaya dilakukan dengan cara mendaftarkan semua bahaya yang mungkin
terdapat dalam bahan baku dan tahap proses. Bahaya-bahaya yang teridentifikasi
kemudian ditabulasi ke dalam sebuah tabel disertai dengan sumber bahaya, tingkat resiko,
dan tindakan pencegahannya disajikan dalam bentuk matriks/tabel, yaitu :
1. Tabel penetapan tingkat resiko dari produk; Tabel analisa bahaya bahan baku dan
tahap proses; serta Tabel penentuan Critical Control Point (CCP) dan Critical Point
(CP)
2. Matriks CCP, memuat proses yang termasuk CCP beserta titik kritis dan prosedur
yang harus ditempuh untuk mengendalikannya
3. Matriks CP, memuat proses yang termasuk CP beserta titik kritis dan prosedur yang
harus ditempuh untuk mengendalikannya
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hazard Analysis Critical Control Point merupakan suatu jaminan mutu
berdasarkan pada perhatian terhadap bahaya yang mungkin timbul di setiap titik atau
tahap produksi. Sehingga sistem HACCP bersifat menjamin mutu sejak bahan baku
dipersiapkan sampai menjadi produk akhir dan didistribusikan. Tahap sistem HACCP
menggunakan 7 prinsip yang dimulai dengan melakukan Deskripsi Produk. Deskripsi
produk bertujuan untuk mengetahui komposisi utama produk, karakteristik produk,
pengemasan, struktur kimia/fisik, informasi keamanan, cara penyimpanan, perlakuan
pengolahan, petunjuk penggunaan, dan metode pendistribusian, seperti tercantum pada
Tabel deskripsi produk (Tabel 1).
Tabel 1. Deskripsi Produk Yoghurt Bekatul
Kriteria Deskripsi
Keterangan
Nama produk
Yoghurt Bekatul
Bentuk produk
Ciri Yoghurt Bekatul adalah berbentuk bubur
Cara Konsumsi
Produk siap dikonsumsi dalam keadaan suhu normal atau
dingin
Pengemasan
Kemasan Yoghurt Bekatul menggunakan gelas plastik
dilengkapi dengan tutup
Penyimpanan
Suhu kamar, refrigerator/kulkas, dan freezer
Masa kadaluarsa
Lama penyimpanan Yoghurt Bekatul pada suhu kamar selama
10,76 minggu; penyimpanan pada refrigerator selama 16,90
minggu, dan penyimpanan pada freezer selama 18,53 minggu.
Tujuan konsumen
Umum
Cara distribusi
Dibutuhkan kontrol khusus dalam pendistribusian untuk
menjaga kualitas produk dari paparan sinar matahari
langsung, suhu panas, dan pencemaran lingkungan
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Analisis Bahaya dan Penetapan CCP Bahan Baku
Komponen-komponen yang berperan penting pada proses pengolahan adalah mulai
dari mempertahankan kandungan gizi sampai distribusi produk, selanjutnya dibuat
diagram alir proses pengolahan tepung bekatul (Gambar 1) dan proses pengolahan
Yoghurt Bekatul (Gambar 2). Penyusunan diagram alir bertujuan untuk menentukan
tahapan operasional yang akan dikehendaki, pencatatan atau dokumentasi pada setiap
tahap proses produksi, dan untuk mempermudah penentuan CCP.
Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi Yoghurt Bekatul adalah susu
kambing, bekatul, gula halus, susu skim, stater yoghurt, perasa strawbery dan pewarna.
Analisis bahaya bahan baku dilakukan dengan cara mendaftarkan semua bahaya yang
mungkin terdapat dalam bahan, selanjutnya disajikan dalam bentuk Tabel (Tabel 1).
Tingkat resiko ditentukan berdasarkan seberapa besar akibat yang akan ditimbulkan oleh
suatu bahaya dan apakah bahaya tersebut sering atau kemungkinan besar terjadi.
Berdasarkan Tabel 2 terdapat lima bahan yang dianalisa sumber bahayanya, diantaranya
bekatul padi, susu kambing, gula halus,susu skim, dan bahan tambahan makanan (flavor
dan pewarna). Bahan baku yang termasuk dalam CCP adalah bekatul padi dan susu
kambing. Bahan bekatul masuk dalam CCP, karena bekatul padi kaya akan zat gizi
sehingga mudah mengalami kerusakan akibat mikroorganisme maupun enzimatis (Buckle
et al., 1987). Kerusakan secara enzimatis disebabkan oleh enzim lipase sehingga bekatul
menjadi tengik akibat kandungan lemak tak jenuh. Upaya untuk mencegah kerusakan
dapat dilakukan dengan melakukan stabilisasi menggunakan uap dengan cara
pengukusan.
Tabel 2. Analisa Bahaya Bahan Baku dan Bahan Pendukung
Jenis Bahan
Bahaya
Resiko
Tidakan Pencegahan
Bekatul padi
Rusak,
Tinggi
Sortir, stabilisasi dengan cara
mikroorganisme dan
pemanasan sebelum digunakan
enzimatis
Susu kambing
Mikrobiologi :
Tinggi
Menjaga kebersihan ternak dan
patogen dan
lingkungan tempat pemerahan.
pembusuk
Segera lakukan pasteurisasi
berkembang biak
pada susu yang baru diperah
dengan cepat
Gula halus
Kotor, berair
Rendah
Simpan ditempat bersih dan
tertutup rapat
Susu skim
Menggumpal
Rendah
Simpan ditempat bersih dan
tertutup rapat
Bahan
Bau tidak normal
Rendah
Simpan ditempat tertutup rapat
tambahan
makanan (flavor
dan pewarna)
Bahan baku susu kambing pada produk yoghurt sangat rentan terhadap kerusakan
yang disebabkan oleh mikroba (bakteri, kapang, dan jamur) dan mudah terkontaminasi
oleh bakteri patogen yang berasal dari lingkungan (peralatan pemerahan, operator perah),
residu pestisida, dan logam berat (Fardiaz, 1992). Pertumbuhan bakteri dapat
menyebabkan kerusakan dan merubah mutu dan keamanan pangan susu yang ditandai
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dengan adanya perubahan rasa, aroma, warna, dan penampakan (konsistensi). Pencegahan
terhadap kerusakan susu dapat dilakukan dengan memberikan penanganan secepat
mungkin melalui pasteurisasi. Pasteurisasi bertujuan membunuh semua bakteri baik
pathogen maupun non pathogen yang terdapat pada susu segar. Pasteurisasi dilakukan
pada suhu 115oC selama 15 menit.

Tahap 1. Pengolahan tepung bekatul
Bekatul

Stabilisasi/Pengukusan ± 30
i
Ekstraksi menggunakan heksana 1 jam

Pengeringan T = 105oC ; 1 jam

Tepung Bekatul
Gambar 1. Diagram alir pengolahan tepung bekatul
Tahap 2. Pengolahan Yoghurt Bekatul
Susu skim
Gula halus
(2)

Susu kambing (1)

Tepung bekatul
(3)

1, 2 & 3 dicampur
Flavor

Dinginkan; T = 35oC

Stater (yoghurt

Inkubasi 12 jam

CCP 1

Pengemasan

CCP 2

Penyimpanan

CCP 3

Gambar 2. Diagram alir proses pengolahan yoghurt
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Analisis Bahaya dan Penetapan CCP Proses Produksi
Analisis bahaya tahap proses dilakukan berurutan sesuai dengan diagram alir
proses produksi pengolahan yoghurt (Gambar 2). Berdasarkan pertimbangan tingkat
resiko bahaya (Tabel 3) dan jawaban pertanyaan CCP decision tree pada proses produksi,
ditetapkan ada 3 tahap yang termasuk titik kritis (CCP), yaitu tahap inkubasi,
pengemasan, dan penyimpanan.
Proses inkubasi yoghurt menjadi CCP karena inkubasi merupakan tahap
penumbuhan/pembiakan menggunakan mikroorganisme yang mengandung bakteri
Lactobacillus bulgaricus dan Streptococus thermophilus (Pelczar dan Chan, 1988).
Inkubasi dilakukan pada suhu 38oC minimal selama 5 jam. Proses inkubasi membutuhkan
kondisi lingkungan yang bersih, sehingga proses fermentasi berhasil dengan baik.
Kontaminasi terjadi akibat cemaran dari udara atau wadah yang tidak bersih. Batas kritis
proses inkubasi adalah wadah dan lingkungan tempat inkubasi bersih dari debu dan
kotoran lain. Monitoring dilakukan secara visual pada setiap proses terhadap wadah yang
akan digunakan dan lingkungan tempat inkubasi.
Pengemasan menjadi CCP karena kemasan dapat mempertahankan yoghurt dari
kerusakan. Kemasan yang baik dapat mencegah yoghurt dari cemaran mikrobiologi yang
berasal dari lingkungan. Disamping itu kemasan juga dapat memperpanjang masa
simpan dan mempercantik tampilan produk.
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Tabel 3. Analisa Bahaya pada Proses Produksi Yoghurt Bekatul
Tahap
Stabilisasi
bekatul

Bahaya
- Kontaminasi
silang dari air

Sumber bahaya
- Air kotor / tercemar
- Suhu tidak standar

Resiko
Sedang

Ekstraksi
bekatul

- Adanya cemaran
fisik

- Bekatul kotor

Ringan

Pengeringan
bekatul

- Bekatul rusak /
gosong

- Suhu tidak konstan
- Pengeringan terlalu
lama

Sedang

Pencampuran
bahan

- Adanya
cemaran fisik

- Bekatul dan bahan
lain tercemar

Sedang

Penambahan
flavor dan stater

- Kontaminasi
dari udara
- Kontaminasi
wadah
- Kontaminasi
mikroorganism
e dari udara
atau wadah

- Wadah / kemasan
rusak
- Wadah tidak
langsung ditutup
- Tempat inkubasi
tidak bersih
- Lingkungan
inkubasi kotor

Sedang

Pengemasan

- Kontaminasi
dari kemasan
- Kontaminasi
dari udara

- Kemasan belum
dibersihkan
- Kemasan tidak
langsung diutup

Tinggi

Penyimpanan

- Yoghurt rusak
(bau
menyimpang,
berlendir dan
lengket)

- Penyimpanan
melewati
kadaluarsa
- Kemasan rusak

Tinggi

Inkubasi

Tinggi

Tindakan
- Menggunakan air
bersih
- Pengaturan suhu
agar mencapai
standar
- Membuang
bagian yang
rusak
- Mengatur suhu
sampai mencapai
konstan
- Tentukan lama
waktu
pengeringan
- Menjaga
kebersihan
lingkungan
- Pastikan kemasan
tertutup rapat

- Pastikan tempat
yang digunakan
untuk inkubasi
sudah bersih
- Pastikan
lingkungan sekitar
tempat inkubasi
sudah dibersihkan
- Pastikan kemasan
yang digunakan
sudah bersih
- Penutupan
kemasan segera
setelah pengisian
- Menyertakan
tanggal
kadaluarsa pada
kemasan
- Yoghurt
kadaluarsa tidak
dikonsumsi

Penyimpanan menjadi CCP karena dapat mencegah kerusakan dan
mempertahankan kualitas yoghurt. Menurut Winarno dan Laksmi (1974) dalam Sugiarto
(1997) penyimpanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia pada suatu
bahan sedemikian rupa sehingga bahan tersebut tidak mudah rusak. Kerusakan yoghurt
dapat dicegah dengan melakukan penyimpanan pada suhu rendah sehingga
perkembangbiakan mikroorganisme dapat dikendalikan (Jawetz, 1980).
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Tabel 4. Matriks CCP pada Proses Produksi Yoghurt Bekatul
Tahap

CCP
No.

Jenis Bahaya

Batas Kritis

Susu kambing

1

Mikrobologi

Bekatul

2

Kotor dan
terfermentasi

Pasteurisasi
susu
menggunakan
pemanas ganda
pada suhu 74oC
selama 15 detik
Stabilisasi
bekatul selama
1 jam pada
suhu 105oC

Inkubasi

3

Kontaminasi
mikroorganisme
dari udara dan
wadah

Pengemasan

4

Penyimpanan

5

Monitoring
Metode
Pemeriksa
an visual
dan
mikrobiol
ogi

Frekuensi
Setiap
proses

Pemeriksa
an visual

Setiap
proses

Wadah dan
lingkungan
kondisi bersih

Pemeriksa
an visual

Setiap
proses

Kontaminasi dari
kemasan dan udara

- Kemasan
dibersihkan
dari kotoran
- Tempat
pengemasan
dlakukan
diruang
tertutup

Pemeriksa
an visual

Setiap
proses

Mikrobiologi

- Kemasan
tertutup rapat
- Tidak kena
sinar
matahari
langsung

Pemeriksa
an visual

Setiap
proses

Tindakan
koreksi
Susu yang
berlendir dan
bau
menyimpang
tidak
diguakan
Bekatul yang
sudah
terfermantasi
tidak
digunaknan
- Wadah yang
kotor
dibersihkan
- Lingkungan
dibershkan
- Kemasan
yang kotor
tidak
digunakan
- Lingkungan
tempat
pengemasan
selalu
dibesihkan
- Kemasan
yang rusak
dibuang
Penyimpana
n ditempat
teduh

Tahapan yang termasuk CP adalah stabilisasi bekatul, ekstraksi bekatul,
pengeringan bekatul, pencampuran bahan, penambahan flavor dan stater (Tabel 5). Batas
kritis stabilisasi bekatul adalah suhu pemanasan harus konstan dan air yang digunakan
dalam keadaan bersih. Ekstraksi bekatul menjadi CP dengan batas kritis menggunakan
wadah/tempat yang bersih pada proses ekstraksi untuk mencegah kontaminasi.
Pengeringan bekatul dilakukan setelah proses stabilisasi untuk meningkatkan daya
awet bekatul. Dengan alasan tersebut maka pengeringan menjadi CP dengan harapan
bekatul kering memiliki daya simpan lebih lama. Pencampuran bahan menjadi CP dengan
maksud mencegah bahan lain yang terikutkan pada campuran. Sedangkan penambahan
stater dan flavor termasuk dalam CP karena yang menjadi batas kritis adalah kemasan
dalam kondisi baik.
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Tabel 5. Matriks CP pada Proses Produksi Yoghurt Bekatul
Tahap
CP Batas Kritis
Monitoring
No.
Metode
Frekuensi
Stabilisasi
1
Menggunakan
Pemeriksaan Setiap
bekatul
air bersih dan
secara visual proses
suhu konstan
Ekstraksi
bekatul

2

Menggunakan
wadah tertutup

Pemeriksaan
secara visual

Setiap
proses

Pengeringan
bekatul

3

Suhu
pengerinagn
105oC selama 1
jam

Pemeriksaan
secara visual

Setiap
proses

Pencampuran
bahan

4

Bahan tidak
rusak/kotor

Pemeriksaan
secara visual

Setiap
proses

Penambahan
flavor dan
stater

5

Kemasan flavor
dan stater tidak
rusak

Pemeriksaan
secara visual

Setiap
membeli
flavor dan
stater

Tindakan
Koreksi
Pemilihan air
yang
digunakan dan
mengatur suhu
Kotoran
dibuang dari
bekatul
Mengatur suhu
dan waktu
pengeringan
Bahan yang
rusak tidak
digunakan
Kemasan yang
rusak dibuang

KESIMPULAN
Studi HACCP produk yoghurt bekatul menetapkan dua bahan baku menjadi CCP,
yaitu bekatul padi dan susu kambing. Sedangkan pada tahap proses ditetapkan tiga tahap
proses produksi yang termasuk CCP, yaitu proses inkubasi, pengemasan, dan
penyimpanan. Pada studi HACCP juga ditetapkan lima tahap CP, yaitu stabilisasi bekatul,
ekstraksi bekatul, pengeringan bekatul, pencampuran bahan, dan penambahan flavor dan
stater.
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PREFERENSI PETANI TERHADAP PENGGUNAAN ALAT DAN MESIN
PERTANIAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHATANI PADI
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Slameto1, Asrofi1, Zahara1, Dewi R. Mustikawati1 dan Alvi Yani1
1
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung
Jln. Hi. Zainal Abidin Pagar Alam No.1a, Rajabasa, Bandar Lampung
E-mail: islameto@yahoo.co.id ; Hp:085840258333
ABSTRAK
Jumlah tenaga kerja di pedesaan semakin terbatas, disisi lain kegiatan pertanian
perdesaan masih mengandalkan tenaga kerja manusia. Dikhawatirkan berdampak
negatif pada produksi tanaman pangan. Alat dan mesin pertanian diharapkan membantu
memecahkan masalah ketersediaan tenaga kerja di perdesaan.Kajian ini bertujuan
mengetahui preferensi petani terhadap penggunaan alat dan mesin pertanian pada
usahatani padi sawah. Lokasi kajian di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman,
Kabupaten Lampung Tengah. Kajian dilakukan pada tahun 2016. Metode pelaksanaan
kajian dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur terhadap 80 petani
anggota gabungan kelompok tani Subur Asri. Data yang diambil adalah berupa
informasi, preferensi serta penilaian petani atas masifnya keberadaan alat dan mesin
pertanian didaerahnya. Alat dan mesin yang dikaji meliputi alat dan mesin pengolah
tanah, alat dan mesin penanam, alat dan mesin penyiang, serta alat dan mesin panen.
Analisis statistik dilakukan secara deskriptif. Penyajian hasil secara deskriptif-naratif.
Hasil kajian menunjukkan bahwa kategori tingkat pengambilan resiko dan kategori
harapan akan hasil yang lebih baik dalam penggunaan alat dan mesin pertanian berada
pada kategori tinggi. Sedangkan pertimbangan kerjasama kelompok berada pada
kategori sedang dalam menggunaan alat dan mesin pertanian. Penilaian atau persepsi
petani terhadap tingkat kerumitan, kesesuaian, keuntungan relatif dalam penggunaan
alat dan mesin pertanian berada pada kategori tinggi. Sedangkan penilaian atau
persepsi petani terhadap tingkat dapat dicobanya penggunaan alat dan mesin pertanian
berada pada kategori sedang. Pemanfaat jasa alat dan mesin pertanian dari anggota
kelompok tani mendapatkan efisiensi biaya operasional usahatani sekitar 30%.
Mekanisasi pertanian merupakan suatu keniscayaan bidang pertanian di pedesaan
namun harus tetap mempertimbangkan spesifik lokalita wilayah.
Kata kunci : alat dan mesin pertanian, preferensi, petani, usahatani
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PENDAHULUAN
Pertanian menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di Indonesia.
Pemerintah merumuskan program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan
melalui berbargai strategi antara lain mekanisasi pertanian. Menurut Reid (2013),
mekanisasi pertanian mampu menjadikan pemanfaatan input produksi untuk usahatani
waktu menjadi lebih efektif dan efisien serta produktif. Penggunaan teknologi pendukung
usaha pertanian semakin intensif sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(Adjid, 2001)
Mekanisasi mampu mengatasi kendala waktu, bahkan diharapkan mampu
mengatasi dampak kerusakan lingkungan pertanian terutama dalam menuju hasil
pertanian berkelanjutan (CEMA, 2014). Bahkan menurut World Bank (2008) bahwa
mekanisasi pertanian dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat tani. Selaras dengan tujuan pembangunan pertanian dimana
pada intinya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani (Suryana, 2005).
Disisi lain penggunaan tenaga kerja pertanian di pedesaan terus mengalami
pergeseran akibat keterbatasan baik jumlah maupun kualitasnya (Jamhari, 2009). Menurut
Winarso (2004) bahwa sebagian besar kegiatan pertanian tersebut masih sangat
mengandalkan tenaga kerja manusia. Sehingga mekanisasi diharapkan mampu membantu
memecahkan masalah keterbatasan tenaga kerja pertanian di pedesaan (Priyanto 1997).
Namun ditingkat implementasi kenyataan yang juga sering dihadapi dalam
mekanisasi pertanian adalah disamping keterbatasan ketersediaan peralatan dan mesin
pertanian (FFTC, 2005), juga karena penggunaan alat dan mesin yang juga belum
mencerminkan adopsi yang nyata dalam penggunaan peralatan pertanian (Handaka,
2005).
Sehingga kedepan dukungan mekanisasi pertanian akan menjadi agenda
pembangunan pertanian yang perlu diperhatikan terkait dengan revitalisasi pertanian yaitu
ketahanan pangan, pengembanngan agribisnis dan kesejahteraan (Badan Litbang
Pertanian, 2005). Sehingga masih perlu upaya komunikasi berupa pengenalan, sosialisasi,
difusi teknologi mekanisasi pertanian agar emakin diadopsi oleh petani melalui jaringan
komunikasi dan interaksi (Rogers dan Shoemaker, 1971; Soekartawi, 2005; Rangkuti,
2009). Sehingga pada akhirnya alat dan mesin pertanian diharapkan membantu
memecahkan masalah ketersediaan tenaga kerja di perdesaan.
Di Lampung Tengah penggunaan alat dan mesin pertanian semakin masif
diperkenalkan kepada para petani padi, bahkan terdapat bantuan alat dan mesin oleh
pemerintah maupun pengadaan alat dan mesin oleh swadaya kelompok masyarakat.
Mendasarkan hal tersebut diatas maka pertanyaannya sebenarnya sejauh mana preferensi
petani terhadap keberadaan alat dan mesin pertanian itu sendiri?. Untuk itu kajian ini
bertujuan mengetahui preferensi petani terhadap penggunaan alat dan mesin pertanian
pada usahatani padi sawah di Kabupaten Lampung tengah.

1135

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

METODE PENELITIAN
Kajian dilakukan pada tahun 2016. Lokasi kajian di Desa Rejo Asri, Kecamatan
Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi tersebut ditentukan (purposive)
dengan pertimbangan: (a) sentra usahatani padi sawah; (b) sebagian besar masyarakat
petani dalam usahataninya menggunakan alat dan mesin pertanian (c) beberapa kelompok
tani mempunyai alat dan mesin pertanian yang dikelola secara bersama.
Data yang diambil adalah berupa informasi tentang preferensi serta penilaian petani
atas masifnya keberadaan alat dan mesin pertanian didaerahnya. Preferensi terhadap
penggunaan alat dan mesin antara lain meliputi alat dan mesin pengolah tanah, alat dan
mesin penanam, alat dan mesin penyiang, serta alat dan mesin panen. Selain data tentang
karakteristik petani dan penilaian petani terhadap keberadaan alat dan mesin pertanian,
gambaran usahatani yang dilakukan, serta variabel psikologis petani (seperti tingkat
pengambilan resiko, harapan akan hasil, kerjasama), juga data tentang penilaian atau
persepsi petani terhadap tingkat kerumitan, kesesuaian, keuntungan relatif dalam
penggunaan alat dan mesin pertanian.
Metode pengambilan data dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur
menggunakan daftar pertanyaan yang telah dirancang item-item pentingnya sesuai tujuan
penelitian. Wawancara dilakukan terhadap 80 orang responden sebagai sampel penelitian
yang diambil secara random (acak). Petani sebagaian besar merupakan anggota dari
gabungan kelompok tani Subur Asri, Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman,
Kabupaten Lampung Tengah.
Analisis yang dilakukan pada kajian ini meliputi alat dan mesin pengolah tanah,
alat dan mesin penanam, alat dan mesin penyiang, serta alat dan mesin panen. Analisis
dilakukan secara deskriptif. Penyajian hasil secara deskriptif-naratif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani Padi Sawah.
Berdasarkan deskripsi petani padi di seputih Raman, Lampung Tengah seperti
ditunjukkan pada Tabel 1, bahwa rata-rata usia petani padi sawah di lampung berumur 43
tahun. Adapun sebaran tingkat usia sebagian besar petani (75,5%) berada pada usia 31-55
tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani padi sawah di Lampung cenderung berada
pada usia produktif, yang berarti potensial sekali untuk pengembangan bidang pertanian.
Tabel 1. Sebaran Tingkat Usia Petani Padi Sawah di Lampung Tengah (%).
Usia Petani

Prosentase (%)

18-30 tahun

5,3

31-55 tahun

75,5

>55 tahun

19,2

Rerata usia petani = 43 tahun
Sumber: Analisa Data primer, 2016.
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Tabel 2. Sebaran Tingkat Pendidikan Petani Padi di Lampung Tengah (%)
Pendidikan

Prosentase (%)

Sekolah Dasar (SD)

32

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

20

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

40

Perguruan Tinggi (PT)

4

Jumlah

100

Sumber: Analisa Data primer, 2016.
Tingkat pendidikan petani dikelompokkan ke dalam tiga kategori berasal dari
pendidikan dasar, menengah, tinggi. Pendidikan petani yang digolongkan ke dalam
kategori dasar adalah petani tamat SD dan SLTP, untuk kategori menengah adalah tamat
SLTA, dan kategori tinggi meliputi tamat perguruan tinggi. Pada Tabel 2 menunjukkan
sebagian besar petani berada pada tingkat sebaran pendidikan dasar dan menengah yang
merata yaitu 32% telah lulus Sekolah Dasar, 20% telah lulus SLTP, dan 40% lulus SLTA.
Tabel 3 menunjukkan sebaran kepemilikan lahan sawah sebagai lahan usahatani
padi bagi petani di Lampung. Pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagain besar
lahan usaha tani berupa sawah adalah hak milik petani (66,67%), sedangkan sawah
sebagai lahan garapan sekitar 23,33%.
Tabel 3. Sebaran Kepemilikan Lahan Usahatani oleh Petani Padi Lampung Tengah (%).
Status Kepemilikan Lahan Usahatani

Prosentase (%)

Milik

66,67

Sewa

10,00

Garap

23,33

Jumlah

100

Sumber: Analisa Data primer, 2016.
Dari hasil survey kepada petani padi sawah Seputih Raman, wilayah kabupaten
Lampung Tengah juga menunjukkan selain pekerjaan utama sebagai petani dimana sawah
merupakan lahan garapan utama dan sumber pendapatan utama petani, maka terdapat
juga pekerjaan sampingan sebagai sumber penghasilan tambahan meskipun hanya
sebagian kecil petani yang mempunyai penghasilan diluar usahatani padi (Tabel 4).
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Tabel 4. Sumber Penghasilan Tambahan Petani Padi di Lampung Tengah (%).
Pendidikan
Memelihara ternak

Prosentase (%)
25

Memelihara ikan

5,71

Berkebun

3,57

Buruh tani

21,43

Berdagang/ buka kios/warung

7,15

Menjual jasa

3,57

Tukang, Buruh bangunan dll.

5,00

Magang petugas dinas, aparat desa dll.

3,57

Tidak menjawab/tidak ada pekerjaan sampingan

25

Jumlah

100

Sumber: Analisa Data primer, 2016.
Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa penghasilan tambahan petani bersumber dari
memelihara ternak, memelihara ikan, buruh tani, dan yang paling sering adalah sebagai
pedagang, pemilik kios atau warung. Sedangkan sebagian besar petani (25%) tidak
memberikan jawaban pada penghasilan tambahan yang berarti sumber penghasilan hanya
bersumber dari usahatani padi saja. Selain itu rata-rata jumlah anggota keluarga petani
sekitar 4 orang yang berarti potensial sekali sebagai tenaga kerja keluarga, dan yang
membantu dalam berusahatani padi rata-rata sebanyak 2 orang setiap rumah tangga.
Berkaitan dengan pola tanam dalam usahatani selama setahun di Seputih Raman,
Lampung tengah menunjukkan pola tanam padi-padi yang dominan (65%), sedangkan
35% menerapkan pola tanam padi-palawija dan tergantung situasi mausim tanam padsa
saat berlangsung (Tabel 5). Benih padi yang sering digunakan oleh para petani padi di
Lampung dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok varietas yaitu: unggul inbrida,
unggul hibrida, lokal (Tabel 5). Sebaran penggunaan varietas unggul inbrida pada tahun
2016 masih dominan menggunakan varietas Ciherang, Cimelati, Mekonggga, Inpari pada
musim gadu (67,5%) dan musim rendeng/hujan (78,57%). Penggunaan varietas inbrida
tersebut menggeser penggunaan varietas IR-64 yang semakin lama terpinggirkan.
Sedangkan penggunaan varietas Inbrida dengan nama Inpari belum banyak menunjukkan
peningkatan penggunaan varietas tersebut.Hal tersebut dimungkinkan karena kurangnya
pasokan benih dan belum dikenalnya varietas baru padi sawah Inpari.
Varietas lokal padi sawah yang menurut petani sering ditanam adalah Toya
Arum, Bestari, Sriwangi, Umbul-umbul. Penamaan varietas padi tersebut mengikuti nama
yang biasa ada di wilayah petani. Sedangkan benih padi hibrida yang banyak digunakan
petani antara lain varietas hibrida Mapan dan M-644. Biasanya petani menggunakan
benih padi dalam usahatani bergantung kepada ketersediaan jenis benih yang ada di
daerahnya, bahkan bergantung pada bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah.
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Sumber benih yang banyak digunakan oleh para petani padi sawah bersumber dari
kios di wilayah sekitar petani (21,44%) dan juga dari berasal dari kelompok (64,28%)
yang biasanya berupa benih bantuan dari pemerintah melalui kelompok. Untuk itu masih
dimungkinkan mengembangkan benih sendiri melalui kelompok tani untuk mencukupi
kebutuhan benih petani setiap musimnya (Tabel 5).
Tabel 5. Kondisi Usahatani Padi Sawah di Lampung Tengah.
Komponen Infrastruktur

Kondisi Sebaran (%)

Jenis sawah:
-Irigasi teknis
-Tadah hujan

98,6
1,4

Pola tanam padi dalam setahun:
Padi – padi
Padi – Palawija

65,0
35,0

Kemampuan tanam setahun:
1 kali tanam
2 kali tanam
3 kali tanam
Lainnya

3,4
87,9
7,8
0,9

Sumber irigasi:
-Waduk/Bendungan
-Air hujan

95,0
5,0

Penggunaan Benih Padi Dalam Usahatani:
Musim Gadu:
-Padi Inbrida
-Padi Hibrida
-Padi Lokal
Musim Rendeng:
-Padi Inbrida
-Padi Hibrida
-Padi Lokal

78,57
10,72
10,71

Sumber Benih Padi:
-Kios
-Kelompok
-Sendiri

21,44
64,28
14,28

67,85
17,85
14,3

Sumber: Analisa data primer, 2016.
Berkaitan dengan komponen sikap psikologi petani terhadap penggunaan alat dan
mesin pertanian di Seputih Raman, Lampung Tengah menunjukkan berkaitan dengan
keberanian petani padi sawah untuk mengambil resiko terutama berkaitan dengan
penggunaan inovasi baru berupa alat dan mesin pertanian diperoleh hasil bahwa tingkat
pengambilan resiko petani berada pada kategori tinggi (64,29%). Artinya bahwa petani
padi sawah di Seputih Raman berani untuk mengambil resiko berkaitan dengan
penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendukung usahataninya (Tabel 6). Hal
tersebut dimungkinkan karena hasil wawancara bahwa petani akan menggunakan inovasi
1139

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

baru selama memberikan tambahan hasil dan kemudahan dalam penggunaan inovasi
tersebut.
Tabel 6. Distribusi Petani di Seputih Raman, Lampung Tengah Menurut Kategori
Tingkat Pengambilan Resiko dalam Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian
(%).
Sebaran Petani (%)
Kategori
Skor
Rendah
0 -13
0
Sedang
14-27
35,71
Tinggi
28-40
64,29
Jumlah:
100
Sumber: Analisa Data Primer, 2016.
Berkaitan dengan preferensi petani terhadap penggunaan alat dan mesin pertanian
juga menunjukkan bahwa penggunaan alat dan mesin tersebut memberikan harapan untuk
lebih baiknya hasil usahataninya. Petani sangat menaruh harapan bahwa dengan
pemakaian atau penggunaan alat dan mesin pertanian pada sasaran akhirnya memberikan
nilai tambah baik berupa kemudahan, efisiensi, efektifitas maupun tamabahan produksi
maupun pendapatan dari usahatanianya. Hasil survey menunjukkan bahwa kategori
penggunaan alat dan mesin pertanian harapannya akan memberikan tambahan hasil yang
tinggi dan 78,57% petani menaruh harapan-harapan akan hasil tersebut (Tabel 7).
Tabel 7. Distribusi Petani di Seputih Raman, Lampung Tengah Menurut Kategori
Harapan akan Hasil yang Lebih Baik dengan Penggunaan Alat dan Mesin
Pertanian (%).
Kategori
Skor
Sebaran Petani (%)
Rendah
0 -10
0
Sedang
11-20
21,43
Tinggi
21-30
78,57
Jumlah:
100
Sumber: Analisa Data Primer, 2016.
Tabel 8 memberikan gambaran bahwa dalam upaya lebih memberikan keyakinan
dan kemudahan bagi para petani sebagain besar petani melakukan kerjasama yang pada
intinya adalah untuk memudahkan para petani dalam penggunaan alat dan mesin
pertanian. Dalam penggunaan alat dan mesin pertanian agar lebih yakin maka petani
melakukan kerjasama dengan petani sekitar maupun diluar kelompoktaninya dan kategori
kerjassama yang dilakukan pada tiongkat sedang (67,86%) dan pada kategori kerjasama
yang tinggi (28,57%).
Tabel 8. Distribusi Petani di Seputih Raman, Lampung Tengah menurut Kategori
Kerjasama dalam Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (%).
Sebaran Petani (%)
Kategori
Skor
Rendah
Sedang
Tinggi

0 -15
16-30
31-45
Jumlah:
Sumber: Analisa Data Primer, 2016.

3,57
67,86
28,57
100
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Demi lebih memperkuat keyakinannya petani biasanya juga membandingkan dan
mencari referensi pendukung dalam bentuk informasi ke petani sekitarnya atau diluar
desanya. Distribusi petani padi sawah di Seputuh Raman, Lampung Tengah berada pada
kategori sedang (85,71%) dalam mencari informasi berkaitan dengan penggunaan alat
dan mesin pertanian di desanya (Tabel 9). Pencarian informasi terutama berkaitan dengan
penggunaan mesin traktor, mesin tanam dan mesin pemanen padi.
Tabel 9. Distribusi Petani di Seputih Raman, Lampung Tengah menurut Kategori
Mencari Informasi Berkaitan dengan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian
(%).
Sebaran Petani (%)
Kategori
Skor
Rendah
Sedang
Tinggi

0 -25
26-50
51-75
Jumlah:
Sumber: Analisa Data Primer, 2016

3,57
85,71
10,71
100

Penilaian Petani Terhadap Sifat Alat dan Mesin Pertanian.
Berkaitan dengan penilaian inovasi berupa penggunaan alat dan mesin pertanian
berupa mesin pengolah tanah (traktor), mesin penanam (transplanter), mesin penyiang
(power greader), dan mesin pemanen (power threser dan combine harvester) diperoleh
data seperti Tabel 10.
Tabel 10. Distribusi Petani di Seputih Raman, Lampung Tengah menurut Kategori
Persepsi Kerumitan (Complexity) Akan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian
(%).
Sebaran Petani (%)
Kategori
Skor
Rendah
0 -11
7,14
Sedang
12-23
46,43
Tinggi
24-35
53,57
Jumlah:
100
Sumber: Analisa Data Primer, 2016.
Penilaian petani terhadap kerumitan penggunaan alat dan mesin pertanian
menunjukkan bahwa petani di Seputih Raman, Lampung Tengah memberikan penilaian
sedang sampai tinggi (Tabel 10) yang berarti penggunaan alat dan mesin pertanian
cenderung rumit.
Dilihat persepsi petani dari aspek kesesuaian atau compatibility inovasi alat dan
mesin pertanian terhadap persepsi petani maka hal tersebut menunjukkan bahwa petani di
Seputih Raman, Lampung Tengah mempunyai persepsi yang tinggi (78,57%) dalam hal
menilai keseusian penggunaan alat dan mesin pertanian dengan kondisi yang
diinginkannya (Tabel 11). Berarti menurut petani bahwa keberadaan alat dan mesin
pertanian yang ada di daerahnya telah sesuai dengan kemauannya baik dari segi jenis dan
macam alat, maupoun segi kegunaan atau manfaatnya.
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Tabel 11.

Distribusi Petani di Seputih Raman, Lampung Tengah menurut Kategori
Persepsi Kesesuaian (Compatibility) akan Penggunaan Alat dan Mesin
Pertanian (%).
Sebaran Petani (%)
Kategori
Skor
Rendah
0
0 -15
Sedang
16-30
21,43
Tinggi
78,57
31-45
Jumlah:
100
Sumber: Analisa Data Primer, 2016.
Berkaitan dengan penilaian petani terhadap keuntungan relatif penggunaan alat
dan mesin pertanian menunjukkan bahwa penilaian petani berada pada kategori sedang
(35,71) sampai tinggi (64,29%). Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan alat dan
mesin seperti traktor untuk pengolahan tanah, mesin threser dan combine harvester untuk
membantu panen, penggunaan mesin tanam (transplanter) memberikan nilai kemudahan,
efisien dan efektifnya membantu usahatani yang dilakukan sehingga sebagain besar
petani memberikan penilaian bahwa penggunaan alat dan mesin tersebut relatif
menguntungkan petani (Tabel 12).
Tabel 12. Distribusi Petani di Seputih Raman, Lampung Tengah Menurut Kategori
Persepsi Keuntungan Relatif (Relative Advantage) Penggunaan Alat dan
Mesin Pertanian (%).
Sebaran Petani (%)
Kategori
Skor
Rendah
Sedang
Tinggi

0
35,71
64,29
100

0 -13
14-27
28-40
Jumlah:

Sumber: Analisa Data Primer, 2016.
Kemudian penilaian petani terhadap unsur dapat dicobanya alat dan mesin
pertanian oleh petani, sebagain besar petani memberikan penilaian yang berada pada
kategori sedang (71,43%) dan 25% memberikan penilaian yang tinggi (Tabel 13). Hal
tersebut menunjukkan bahwa alat dan mesin pertanian yang selama ini diintroduksikan di
wilayah Seputih Raman, Lampung Tengah dinilai oleh para petani bahwa alat tersebut
mudah dicoba terapkan dan digunakan dalam membentu usahatani padi yang ditekuninya.
Tabel 13. Distribusi Petani di Seputih Raman, Lampung Tengah menurut Kategori dapat
dicoba (Trilability) Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (%).
Sebaran Petani (%)
Kategori
Skor
Rendah
Sedang
Tinggi

0 -6
7-13
14-20
Jumlah:
Sumber: Analisa Data Primer, 2016.

3,57
71,43
25,00
100
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Tabel 14. Distribusi Petani di Seputih Raman, Lampung Tengah menurut Kategori dapat
diamati (Observability) dengan Nyata Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian
(%).
Sebaran Petani (%)
Kategori
Skor
Rendah
Sedang
Tinggi

0
0 -6
7-13
28,57
71,43
14-20
Jumlah:
100
Sumber: Analisa Data Primer, 2016.
Selanjutnya berkaitan dengan apakah alat dan mesin pertanian yang selama ini
diperkenalkan mudah diamati hasilnya, mudah diamati cara penggunaanya dan mudah
diamati teknik aplikasinya (Tabel 14), maka penilaian petani menunjukkan pada kategori
yang tinggi (71,43%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan alat dan mesin
pertanian seperti traktor bajak, mesin tanam transplanter, mesin pemanen power threser
dan combine harvester nyata mudah dipelajari, diamati, dipraktekkan dan diaplikasikan di
lapangan oleh para petani. Secara keseluruhan apabila dilihat tingkat penggunaan atau
tingkat adopsi alat dan mesin pertanian dapat dilihat seperti Tabel 15.
Tabel 15. Sebaran Adopsi atau Penggunaaan Alat dan Mesin Pertanian Oleh Petani di
Seputih Raman, Lampung Tengah.
Prosentase Petani Pengguna Alat dan Mesin Pertanian
Jenis Penggunaan
(%)
TP
J
K
S
SS
Pengolahan tanah dengan
0
11
3,7
59
26,3
bajak traktor
Penanaman dengan alat
7,7
15
46
19
12,3
tanam (transplanter)
Penyiangan dengan mesin
47
33
9
7,4
3,6
penyiang
Pemanenan dengan mesin
7,4
3,7
7,4
78
3,5
pemanen
Sumber: Analisa Data Primer, 2016
Keterangan: TP = Tidak Pernah; J = Jarang; K = Kadang-kadang
S = Sering; SS = sangat sering
Penggunaan mesin traktor dalam membantu pengolahan tanah telah digunakan
oleh para petani padi sawah di Seputih Raman, Lampung tengah pada tingkatan sering
(59%) hingga sangat sering (26,3%), Hal tersebut berarti penggunaan traktor telah
menjadi kebutuhan dalam membantu pengolahan tanah sawah didaerah tersebut.
Demikian juga untuk penggunaan alat dan mesin pemanen baik itu berupa power threser
maupun combine harvester yang selama ini diperkenalkan maka tingkat penggunaan
petani atas alat dan mesin tersebut berada pada level sering digunakan (78%). Sedangkan
penggunaan alat penanam jarwo tranplanter untuk wilayah Seputih Raman masih berada
pada tingkatan kadang-kadang digunakan (46%). Hal tersebut diduga bahwa penggunana
mesin tanam masih terbatas jumlahnya dan belum familiar serta dinilai masih rumit
karena harus menyediakan dapok dan peralatan pendukung lainnya. Apalagi penggunaan
alat penyiang (power greder) masih pada tingkatan atau level jarang (33%) bahakan
cenderung tidak pernah menggunakan (47%). Hal tersebut dimungkinkan karena alasan

1143

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

keterbatasan alat, penelian petani dimana alat tersebut kurang efektif dan juga saat
digunakan terkadang malah dapat merusak pertanaman padi jikalau alat atau mesin greder
tersebut digunakan pada saat umur padi sudah agak tua. Bahkan para petani lebih
memilih menggunakan alat penyiang model manual yaitu gasrok, odrok, atau sorok.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kategori tingkat pengambilan resiko dan kategori harapan akan hasil yang lebih
baik dalam penggunaan alat dan mesin pertanian berada pada kategori tinggi.Sedangkan
pertimbangan kerjasama kelompok berada pada kategori sedang dalam menggunaan alat
dan mesin pertanian oleh petani padi di Seputih Raman, Lampung tengah. Untuk itu agar
lebih berdaya guna dan penumbuhan minat petani akan alat dan mesin pertanian maka
sebaiknya pengadaan alat dan mesin pertanian serta operasionalnya dilakukan melalui
kerjasama kelompok.
Preferensi petani padi sawah di Kabupaten Lampung Tengah terhadap penggunaan
alat dan mesin pertanian dicerminkan pada penilaian atau persepsi petani terhadap
tingkat kerumitan, kesesuaian, keuntungan relatif dalam penggunaan alat dan mesin
pertanian berada pada kategori tinggi. Sedangkan penilaian atau persepsi petani terhadap
tingkat dapat dicobanya penggunaan alat dan mesin pertanian berada pada kategori
sedang. Untuk itu dimasa mendatang apabila mendiffusikan inovasi pertanian berupa alat
dan mesin pertanian agar petani mengadopsi dan lebih yakin maka alat dan mesin harus
dapat dicoba dengan mudah dan diperbanyak melakukan praktek langsung.
Mekanisasi pertanian merupakan suatu keniscayaan untuk bidang pertanian di
pedesaan untuk mengatasi semakin terbatasnya kebutuhan tenaga kerja pertanian di
pedesaan, namun harus tetap mempertimbangkan kearifan berdasar spesifik lokalita
wilayah menyangkut kondisi lahan, mempertimbangkan minat dan preferensi petani,
perlu mempetimbangkan ketrampilan petani serta mempertimbangkan aspek sosial
budaya masyarakat petani sekitarnya.
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PERFORMA ALAT PEMIPIL JAGUNG MEKANIS TIPE THRESHER
PADA TIGA VARIETAS JAGUNG
Jonni Firdaus, Syamsiah Gafur, Masyita Muharni
BPTP Sulawesi Tengah, Badan Litbang Pertanian
Email: jonni_firdaus@yahoo.com
HP 081361312136
ABSTRAK
Salah satu proses yang membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak pada usahatani
jagung adalah pemipilan jagung. Selama ini proses pemipilan jagung dilakukan secara
manual yang membutuhkan waktu yang lama yaitu 10-20 kg/jam/orang (setara 8,33
hari/ton) akibatnya terjadi penundaan proses pengeringan sehingga dapat menurunkan
mutu karena timbulnya jamur. Oleh karena itu dilakukan introduksi alat pemipil jagung
mekanis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat performa alat pemipil jangung tipe
thressher pada berbagai varietas. Penelitian dilakukan di Desa Sioyong, Kabupaten
Donggala, Sulawesi Tengah, pada Juli 2016. Pengamatan dilakukan terhadap proses
pemipilan jagung yang dilakukan petani menggunakan alat pemipil tipe thressher dengan
motor bensin 7 Hp sebagai penggerak. Pengamatan dilakukan 3 varietas jagung yaitu
NK 212, Bima 20 URI dan Pionir. Setiap varietas sebanyak 100 kg jagung tongkol
dipipil dengan 3 kali ulangan. Pada setiap ulangan dilakukan pengamatan kapasitas
kerja pemipilan, dan
material balance proses pemipilan .Kemudian dilakukan
penghitungan rendemen, tingkat kehilangan hasil serta tingkat kerusakan jagung pipil.
Data dinalisa dengan statistik deskripif sederhana berupa nilai rata. Dari hasil
pengamatan terhadap parameter pada setiap varietas NK212, Bima URI dan Pionir
sebagai berikut : kapasitsas kerja pemipilan 1,4; 1,57; 1,83 ton /jam, rendemen
pemipilan 77,5; 74,33; 76,50%, tingkat kehilangan hasil akibat jagung tidak terpipil
1,67; 4,95; 2,04%, kehilangan akibat jagung tercecer 0,41; 0,46; 0,33%, dan tingkat
kerusakan bulir 6,26; 6,58; 4,17%. Nilai pengamatan sangat bervariasi tergantung
varietas.
Kata kunci : Alat pemipil jagung, kapasitas kerja, rendemen, kehilangan, kerusakan hasil
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PENDAHULUAN
Jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis nasional. Secara
nasional produksi jagung periode 2010-2015 mengalami peningkatan dengan rata – rata
peningkatan sebesar 1,5% per tahun. Pada tahun 2015 produksi jagung secara nasional
mencapai 19.612.435 ton sementara itu Sulawesi Tengah memberikan kontribusi sebesar
0,67% terhadap produksi jagung nasional yaitu sebesar 131.123 ton (BPS, 2015).
Peningkatan produksi jagung harus diikuti pula oleh peningkatan penanganan
pasca panen jagung. Penanganan pasca penen yang tidak tepat menyebabkan tinggginya
tingkat kehilangan hasil mencapai 12-15% dari total produksi. Salah satu proses kritis
dalam pasca panen jagung adalah proses pemipilan jagung karena pada proses ini terjadi
kehilangan hasil sebesar 8% (Aqil, 2010). Perkiraan kehilangan hasil secara nasional pada
proses pemipilan jika tidak ditangani secara tepat dapat mencapai 1,5 juta ton per tahun.
Salah satu proses yang membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak pada
usahatani jagung adalah pemipilan jagung. Selama ini proses pemipilan jagung dilakukan
secara manual yang membutuhkan waktu yang lama yaitu 10-20 kg/jam/orang (setara
8,33 hari/ton) (Bahtiar, 2011) akibatnya terjadi penundaan proses pengeringan sehingga
dapat menurunkan mutu karena timbulnya jamur.
Selain memakan waktu yang lama, proses pemipilan jagung dapat menimbulkan
kelelahan bagi para pekerja karena proses pemipilan biasanya dilakukan dengan cara
memipil dalam kondisi duduk yang lama atau dengan memukul jagung di dalam karung
menggunakan balok kayu sehingga membutuhkan tenaga yang banyak. Kelelahan,
menurut Tarwaka (2004), adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh
terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Untuk
menghindari tingkat kelelahan, maka harus dihindarkan sikap kerja yang statis dan
diupayakan sikap kerja yang dinamis sehingga sirkulasi darah dan oksigen dapat berjalan
normal ke seluruh anggota tubuh
Untuk menekan tingkat kehilangan hasil, mengatasi kebutuhan tenaga kerja
sertan mengurangi tingkat kelelahan peteni saat melakukan pemipilan maka dilakukan
Oleh karena itu dilakukan introduksi alat pemipil jagung mekanis. Alat pemipil jagung
telah banyak beredar dipasaran salah satunya adalah tipe thresser.
Suatu alat pertanian dirancang berdasarkan sifat fisik dari satu komoditas yang
sangat spesifik. Salah satu kelemahan alat dan mesin pertanian adalah kemampuan untuk
mengakomodasi keragaman dari produk pertanian. Jagung merupakan suatu komodiatas
yang memiliki sifat fisik yang sangat beragam antar varietas. Saat ini telah banyak
varietas jagung yang memiliki produktifitas tinggi baik yang dilepas oleh pemerintah
maupun swasta yang telah ditanam oleh petani seperti varietas NK 212, Bima 20 URI dan
Pionir. Oleh karena itu perlu dilihat kemampuan atau performa alat pemipil jagung untuk
setiap varietas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat performa alat pemipil jangung tipe
thressher pada berbagai varietas.
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METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Desa Sioyong, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah,
pada Juli 2016. Pengamatan dilakukan terhadap proses pemipilan jagung yang dilakukan
petani menggunakan alat pemipil jagung tipe thressher dengan motor bensin 7 Hp sebagai
penggerak. Alat pemipil jagung diletakkan diatas terpal dengan ukuran 4x6 meter.
Pengamatan dilakukan terhadap 3 varietas jagung yaitu NK 212, Bima 20 URI dan
Pionir. Setiap varietas sebanyak 100 kg jagung tongkol dipipil dengan 3 kali ulangan.
Pada setiap ulangan dilakukan pengamatan lama waktu pemipilan, dan material balance
proses pemipilan.
Kemudian dilakukan penghitungan parameter pengamatan berupa
1. Kapasitas kerja pemipilan
Kapasitas kerja (KK) alat merupakan kemampuan alat dalam mempipil jagung
tongkol, dinyatakan dalam kg/menit, dihitung dengan rumus (Rasyid, et al, 2014)

2.

Rendemen jagung pipil
Rendemen (R) adalah perbandingan antara jagung pipil yang dihasilkan dengan
jagung tongkol yang dipipil, dinyatakan dalam %, dihitung dengan rumus

3.

Kehilangan Hasil
Kehilangan hasil (KH) dalam proses pemipilan jagung terdiri dari dua sumber yaitu
kehilangan akibat jagung tidak terpipil dan kehilangan jagung tercecer jika tidak
menggunakan terpal, dinyatakan dalam %, dihitung dengan rumus

4.

Kerusakan jagung pipil.
Jagung rusak adalah bulir jagung yang pecah akibat proses pemipilan. Kerusakan
jagung pipil dinyatakan dalam % bulir rusak. Pengamatan kerusakan jagung pipil
(KJ) dilakukan sebanyak 3 kali (@200 gram) pada setiap ulangan, dengan rumus

Untuk setiap parameter data dinalisa dengan statistik deskripif sederhana berupa
nilai rata.
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Gambar 1. Alat Pemipil Jagung Mekanis Tipe Thresher dengan Motor Bensin sebagai
Penggerak yang digunakan dalam Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapasitas Kerja Pemipilan Jagung
Kapasitas kerja didefenisikan sebagai kemampuat alat atau mesin dalam
menghasilkan suatu produk per satuan waktu (Tambunan, et al, 2016) dalam hal ini
kapasitas kerja pemipilan jagung dihitung dari perbandingan banyaknya jagung tongkol
yang yang dipipil dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemipilan
tersebut. Kapasitas pemipilan jagung dari beberapa varietas dapat dilihat pada Tabel 1
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Tabel 1 Kapasitas Perontokan Jagung
Berat Jagung
Varietas Ulangan
Tongkol
(Kg)
NK 212
100
1
100
2
100
3
Bima 20
100
1
URI
100
2
100
3
Pionir
100
1
100
2
100
3

Lama
Perontokan
(menit)
4
5
4
3
4
5
4
3
3

Kapasitas Perontokan
Kg/menit

Rataan (ton/jam)

25,00
20,00
25,00
33,33
25,00
20,00
25,00
33,33
33,33

1,40

1,57

1,83

Rataan

1,60

Pada Tabel 1 terlihat bahwa kapasitas kerja pemipilan jagung terbesar adalah
pada varietas Pionir kemudian disusul varietas Bima URI20 dan kemudian varietas NK
212. Rata – rata kapas kerja pemipilan menggunakan alat pemipik tipe thressher adalah
sebesar 1,6 ton jagung tonkol per jam.
Rendemen pemipilan jagung
Untuk menghitung rendemen pemipilan jagung maka perlu diketahui material
balance yaitu sebaran porsi material penyusun jagung pada pada proses pemipilan jagung.
Adapun material balance dari pemipilan jagung dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2 Material Balance Proses Pemipilan Jagung
Berat
Berat Jagung (Kg)
Jagung
Varietas Ulangan
Hasil
Tercecer
Tidak
Tongkol
Pipilan
di
terpal
Terpipil
(Kg)
NK 212
1
100
84
0,3960
0,4485
2
100
69,5
0,3807
2,7429
3
100
79
0,1913
0,5499
Bima 20
1
100
73
0,4093
4,1218
URI
2
100
77
0,3507
3,4125
3
100
73
0,3327
4,1073
Pionir
1
100
79
0,3437
2,6587
2
100
80,5
0,2230
0,7108
3
100
70
0,2143
1,4332

Total

Tongkol
Kosong
(Kg)

84,8445
72,6236
79,7413
77,5311
80,7632
77,4399
82,0024
81,4338
71,6475

15,1555
27,3764
20,2587
22,4689
19,2368
22,5601
17,9976
18,5662
28,3525

Material Balance menunjukkan aliran massa mulai dari masukan pada alat
pemipil berupa janggung tongkol hingga keluaran berupa jagung pipil, jagung tidak
terpipil, bulir jagung tercecer dan tongkol kosong pada saat proses pemipilan. Pada
material balance jumlah masukan jagung harus sama dengan jumlah keluarrnya yaitu
harus 100%.
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Setelah diketahui material balance maka dapat dengan mudah ditentukan
rendemen pemipilan. Rendemen pemipilan adalah perbandingan antara jagung pipil yang
dihasilkan dengan jagung tongkol dalam persen. Rendemen pemipilan untuk masing –
masing varietas dapat dilihat pada Tabel 3
Tabel 3 Rendemen Pemipilan Jangung
Berat Tongkol
Varietas
Ulangan
(Kg)
NK 212
1
100
2
100
100
3
Bima 20
1
100
URI
2
100
3
100
Pionir
1
100
2
100
3
100
Rataan

Berat Hasil
Pipilan (kg)
84
69,5
79
73
77
73
79
80,5
70

Rendemen %
84,0
69,5
79,0
73,0
77,0
73,0
79,0
80,5
70,0

Rataan
(%)
77,50

74,33

76,50

76,11

Rata – rata rendemen pemipilan yang diperoleh sebesar 76,11%. Rendemen
tertinggi terjadi pada varietas NK 212, kemudian varietas Pionir dan terendah adalah
Bima 20 URI. Perbedaan rendemen tersebut dipengaruhi oleh rasio bulir dengan tongkol.
Tingkat Kehilangan Hasil
Tingkat kehilangan hasil pada proses pemipilan jagung berasal dari dua sumber
yaitu kehilangan hasil akibat jagung tidak terpipil (Tabel 4) dan kehilangan hasil akibat
jagung tercecer (Tabel 5)
Tabel 4. Kehilangan Hasil Akibat Jagung tidak Terpipil saat Pemipilan
Berat Total
Berat Jagung
Jagung Tidak
Varietas
Ulangan
Jagung
Tidak Terpipil
terpipil (%)
NK 212
1
84,8445
0,4485
0,5286
2
72,6236
2,7429
3,7769
3
79,7413
0,5499
0,6896
Bima 20
1
77,5311
4,1218
5,3163
URI
2
80,7632
3,4125
4,2254
3
77,4399
4,1073
5,3038
Pionir
1
82,0024
2,6587
3,2422
2
81,4338
0,7108
0,8728
3
71,6475
1,4332
2,0003
Rataan

Rataan
1,67

4,95

2,04

2,89

Jagung tidak terpipil dapat terjadi karena laju pengumpanan (pemasukkan)
jagung tongkol terlalu cepat sehingga beban perontokan yang dialami rotari perontok
menjadi terlalu besar yang akhirnya meperlambat putaran rotari. Lambatnya putaran
rotari menyebabkan gaya bentur yang diterima jagung tongkol menjadi kecil sehingga
tidak mampu melepaskan bulir jagung dari tongkolnya, akibatnya bulir jagung yang tidak
terpipil menjadi lebih besar akhirnya meningkatkan kehilangan hasil.
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Tabel 5 Kehilangan Hasil Akibat Jagung Tercecer di Terpal
Berat Total
Berat Jagung
Jagung
Varietas
Ulangan
Jagung
Tercecer
Tercecer (%)
NK 212
1
84,8445
0,3960
0,4667
2
72,6236
0,3807
0,5242
3
79,7413
0,1913
0,2399
Bima 20
1
77,5311
0,4093
0,5280
URI
2
80,7632
0,3507
0,4342
3
77,4399
0,3327
0,4296
Pionir
1
82,0024
0,3437
0,4191
2
81,4338
0,2230
0,2738
3
71,6475
0,2143
0,2991
Rataan

Rataan
0,41

0,46

0,33

0,40

Kehilangan jagung akibat tercecer disebabkan oleh keluarnya bulir jagung dari
hoper dan tempat keluarnya bulir jagung akibat terpental terkena rotari perontok sehingga
tercecer di sekitar alat. Jika pada proses pemipilan tidak menggunakan terpal segai alas
alat pemipil, kaka bulir jagung yang tercecer tersebut menjadi terbuang yang termasuk
dalam perhitungan kehilangan hasil. Oleh karena itu disarankan menggunakan alas terpal
atau lantai beton sebagi alas alat pemipil sehingga jika ada bulir jagung yang jatuh dapat
dikupul kembali.
Tingkat kerusakan bulir jagung
Kerusakan bulir jagung diakibatkab oleh terlalu cepatnya putaran rotari perontok
sehingga gaya bentur yang dialami jagung terlalu besar dan menyebabkan bulir retak
bahkan pecah. Kerusakan mekanis ini akan memicu terjadinya kerusakan lanjutan secara
kimiawi karena bagian inti biji dapat terkontaminasi bateri dan fungi bahkan dapat
menyebabkan komponen kimia bulir jagung yang menyebabkan bulir jagung cepat rusak
dalam peroses penyimpanan.
Tabel 6. Tingkat Kerurakan Bulir Jagung saat Perontokan
Kerusakan Bulir Jagung (%)
Varietas
Ulangan
1
2
3
NK 212
1
13,48
6,83
3,75
2
10,00
6,14
2,31
3
7,05
3,33
3,48
Bima 20 URI
1
13,07
0,86
2,68
2
4,72
4,40
6,65
3
11,69
5,28
9,89
Pionir
1
10,00
5,67
3,59
2
1,11
2,35
3,55
3
4,58
3,56
3,09
Rataan

Rataan
(%)
8,02
6,15
4,62
5,54
5,26
8,95
6,42
2,34
3,74

Rataan
6,26

6,58

4,17

5,67
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Rata-rata tingkat kerusakan bulir jagung adalah sebesar 5,67%. Kerusakan bulir
jagung tertinggi terjadi pada varietas Bima URI 20, kemudian benih jagung NK212 dan
kerusakan terkecil terjadi pada varietas Pionir
KESIMPULAN
Dari hasil pengamatan terhadap parameter pada proses pemipilan jagung untuk
masing masing varietas NK212, Bima URI dan Pionir adalah sebagai berikut : kapasitsas
kerja pemipilan 1,4; 1,57; 1,83 ton /jam, rendemen pemipilan 77,5; 74,33; 76,50%,
tingkat kehilangan hasil akibat jagung tidak terpipil 1,67; 4,95; 2,04%, kehilangan akibat
jagung tercecer 0,41; 0,46; 0,33%, dan tingkat kerusakan bulir 6,26; 6,58; 4,17%. Nilai
pengamatan sangat bervariasi tergantung varietas.
DAFTAR PUSTAKA
Aqil, M, 2010. Pengembangan Metodologi untuk Penekanan Susut Hasil pada Proses
Pemipilan Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia. Prosiding Pekan Serealia
Nasional.
Bahtiar, T, 2011. Alat Pemipil
Jagung, http://ilmuteknikpertanian.blogspot.co.id/2011/04/alat-pemipil-jagung.html
[04/9/2017]
BPS, 2015. Produksi Jagung Menurut Provinsi 19932015, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/868 [4/09/2017].
Rasid, NA, Budianto L, dan Tamrin, 2014. Modifikasi alat pemipil jagung semi mekanis,
Jurnal Teknik Pertanian LampungVol.3, No. 2: 163- 172.
Tambunan H, Achwil PM, dan Sumono, 2016. Rancang bangun alat pemipil jagung, J
urnal Rekayasa Pangan dan Pertanian, Keteknikan Pertanian, Vol.4 (2) 259-263.
Tarwaka, 2004. Ergonomi untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas, Uniba
Press, Surakarta.
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TINGKAT PENERIMAAN MIE DARI BERBAGAI JENIS TEPUNG UBI
BANGGAI
Sumarni dan A. Dalapati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
Jl. Lasoso No. 62 Lolu Sigi Biromaru Sulawesi Tengah Telp (0451)-482546
e-mail : sumarnibptpsulteng@gmail.com
ABSTRAK
Ubi banggai merupakan salah satu jenis pangan lokal khas Kabupaten Banggai Laut dan
menjadi salah satu kekayaan keragaman sumberdaya genetik Sulawesi Tengah. Ubi
banggai masih merupakan pangan selingan, yang dikonsumsi secara sederhana yaitu
direbus ataupun digoreng, padahal dengan sedikit sentuhan teknologi maka ubi banggai
dapat diolah ke bentuk lain, salah satunya adalah mie, sehingga terjadi diversifikasi dari
olahan ubi banggai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat penerimaan mie dari
berbagai jenis tepung ubi banggai. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pasca
Panen BPTP Sulawesi Tengah pada bulan September-November 2014. Sebelum dibuat
menjadi mie, ubi banggai terlebih dahulu diolah menjadi tepung. Ubi banggai yang
digunakan berasal dari jenis Harum, Sombok, Pusus, Tu dan Apal. Mie yang
diujicobakan terbuat dari tepung ubi banggai berbagai jenis yang dicampur dengan
tepung terigu dengan perbandingan 50% : 50% dan mie dari tepung terigu 100%.
Tingkat penerimaan mie, diukur dengan melakukan uji organoleptik dari segi rasa,
warna, dan tekstur. Data yang dihasilkan dianalisa secara statistik dengan uji Anova dan
dilanjukan dengan uji DMRT pada taraf nyata 5%. Dari segi rasa mie dari ubi banggai
jenis harum dan sombok tidak berbeda nyata dengan mie tepung terigu dengan tingkat
penerimaan cukup suka hingga suka. Dari segi warna, semua jenis mie ubi banggai
berbeda nyata dengan mie tepung terigu, dengan tingkat penerimaan cukup suka hingga
tidak suka. Dari segi tekstur, mie ubi banggai jenis pusus, harum dan apal tidak berbeda
nyata dengan tepung terigu, dengan tingkat penerimaan cukup suka hingga suka.
Kata kunci : ubi banggai, mie, organoleptik
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PENDAHULUAN
Ubi banggai merupakan salah satu jenis pangan lokal khas Kabupaten Banggai
Laut dan menjadi salah satu kekayaan keragaman sumberdaya genetik Sulawesi Tengah.
Sampai saat ini konsumsi ubi banggai masih merupakan pangan selingan, yang
dikonsumsi tidak secara kontinyu, dan diolah secara sederhana yaitu direbus ataupun
digoreng. Padahal selain bentuk olahan tersebut di atas, dengan sedikit sentuhan
teknologi maka ubi banggai dapat diolah ke bentuk lain sehingga terjadi diversifikasi dari
olahan ubi banggai tersebut. Dengan mengubah ubi banggai ke olahan lain, maka selain
dapat meningkatkan nilai jualnya, juga dapat mengatasi masalah hasil-hasil pertanian
dalam bentuk segar, dimana secara umum pangan segar merupakan produk mudah rusak
dengan daya guna terbatas dan daya simpan rendah atau tidak awet. Salah satu bentuk
olahan dari ubi banggai adalah mie.
Mie merupakan makanan cepat saji yang sering dijadikan sebagai pengganti
makanan pokok beras. Berdasarkan data sekjen pertanian (2015), rata-rata konsumsi mie
bakso/rebus/goreng per kapita/tahun di Indonesia tahun 2014 adalah 18.151 porsi,
meningkat di tahun 2015 menjadi 30.191 porsi. Demikian juga halnya dengan konsumsi
mie instan, meningkat dari 1.242 porsi di tahun 2014 menjadi 50.631 porsi di tahun 2015.
Ini menunjukkan luasnya pangsa pasar mie dan dapat dijadikan peluang usaha. Umumnya
mie terbuat dari tepung terigu dimana gandum sebagai bahan pokok pembuatannya,
bukan merupakan pangan lokal dan tidak dikembangkan di Indonesia. Agar dalam
pembuatan mie tidak terlalu banyak menggunakan tepung terigu, maka perlu dilakukan
pemanfaatan pangan lokal, salah satunya adalah ubi banggai. Olahan mie mudah untuk
dibuat, alat yang digunakan juga sederhana, dan bahan tambahan yang digunakan juga
mudah didapatkan. Dengan keunggulan tersebut di atas maka olahan ubi banggai sebagai
mie akan dapat dikembangkan oleh industri rumah tangga yang umumnya memiliki
modal yang tidak terlalu besar.
Terdapat berbagai jenis ubi banggai, hasil eksplorasi Boy dkk. (2014)
menunjukkan terdapat 29 aksesi ubi banggai. Secara fisik, ubi banggai ini berbeda-beda
dalam hal bentuk umbi dan warna umbi. Bentuk umbi ada yang oval, bulat, bulat tak
beraturan, lonjong, dan lonjong tidak beraturan. Warna umbi ubi banggai umumnya
adalah putih, selain itu ada juga yang berwarna putih keunguan, kuning dan ungu.
Dengan banyaknya jenis ubi banggai ini, maka perlu diketahui tingkat penerimaan dari
berbagai jenis ubi banggai tersebut apabila telah diolah kebentuk lain. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat tingkat penerimaan mie dari berbagai jenis tepung ubi banggai.
METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan pada bulan September-November 2104 di Laboratorium
Pasca Panen BPTP Sulawesi Tengah. Bahan baku yang digunakan adalah ubi banggai
jenis Pusus, Tu, Harum, Apal, Sombok dan Tepung Terigu. Sebelum ubi banggai
dijadikan mie, terlebih dahulu diubah menjadi tepung. Pada pembuatan mie ubi banggai
ini tepung ubi banggai yang digunakan sebesar 50% dan tepung terigu 50%. Jika
menggunakan tepung ubi banggai > 50%, maka mie yang dihasilkan mudah patah.
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Proses pembuatan mie ubi banggai ini dimulai dengan penimbangan bahan,
pencampuran, pencetakan mie dan pemasakan mie.

Tepung ubi banggai + Tepung Terigu + Telur + Mentega

Adonan dicampur rata

Campuran adonan ditambahkan air sedikit demi sedikit hingga kalis

Adonan dimasukkan dalam cetakan mie

Direbus dalam air hingga mengambang

Mie ubi banggai

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Mie Ubi Banggai
Tingkat penerimaan mie, diukur dengan melakukan uji organoleptik dari segi rasa,
warna, dan tekstur. Skor penilaian adalah 1 = sangat suka, 2 = suka, 3 = cukup suka, 4 =
sedikit tidak suka, 5 = tidak suka. Data yang dihasilkan dianalisa secara statistik dengan
uji Anova dan dilanjukan dengan uji DMRT pada taraf nyata 5% (Gomez and Gomez,
2007).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Ubi banggai yang digunakan dalam kegiatan ini adalah yang mudah diperoleh di
lapangan. Ubi banggai yang digunakan dalam pembuatan mie ini adalah dari jenis Pusus,
Tu, Harum, Apal dan Sombok. Jenis ubi banggai itu berbeda dalam bentuk umbi maupun
warna daging umbi. Karakteristik beberapa jenis ubi banggai yang digunakan pada
kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik beberapa Jenis Ubi Banggai
Jenis Ubi
Warna Daging
Warna Tepung
No.
Bentuk Umbi
Banggai
Umbi
1.
Pusus
Lonjong
Putih
Putih
2.
Tu
Lonjong
Putih Keunguan
Kecoklatan
3.
Harum
Bulat tak beraturan
Putih keunguan
Kecoklatan
4.
Apal
Lonjong
Putih
Putih
Kecoklatan
5.
Sombok
Lonjong
Putih gading
Kecoklatan
Sumber : Boy dkk., 2014
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa ubi banggai jenis pusus yang tepungnya berwarna
sama dengan tepung terigu yaitu putih. Sedang jenis lainnya warna tepungnya putih
kecoklatan hingga kecoklatan. Warna tepung ubi banggai dipengaruhi oleh warna umbi,
jenis ubi banggai yng umbinya berwarna putih bersih menghasilkan tepung yang putih
juga.
Untuk melihat tingkat kesukaan terhadap mie ubi banggai maka dilakukan uji
organoleptik. Hasil uji organoleptik berdasarkan tingkat kesukaan terhadap rasa, warna
dan tekstur mie ubi banggai dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Rata-Rata Tingkat Kesukaan Keseluruhan Panelis Terhadap Rasa, Warna dan
Tekstur dari Mie Tepung Terigu dan Ubi Banggai
Mie
Mie
Mie
Mie
Tepung
Tepung
Tepung
Tepung
Mie
Mie Tepung Ubi
Penilaian
Ubi
Ubi
Ubi
Ubi
Tepung
Banggai Pusus
Banggai Banggai Banggai Banggai Terigu
Tu
Harum
Apal
Sombok
ab
a
abc
ab
Rasa
2.9
3.3
2.6
2.9
2.4bc
1.9c
Warna
2.9c
4.6a
3.0c
3.6bc
3.8b
1.9d
ab
a
bc
ab
a
Tekstur
3.1
3.4
2.4
2.7
3.3
2.3bc
Keterangan : Huruf yang sama pada satu baris menunjukkan perbedaan yang tidak
nyata pada taraf 5%; Skor penilaian : 1 = sangat suka, 2 = suka, 3 =
cukup suka, 4 = sedikit tidak suka, 5 = tidak suka
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dari segi rasa untuk mie campuran tepung terigu
dan tepung ubi banggai dari jenis sombok dan harum memiliki nilai yang tidak berbeda
nyata dengan mie dari tepung terigu dan mendapat penilaian cukup suka hingga suka dari
panelis. Mie dari campuran tepung terigu dan tepung ubi banggai sombok dan harum
mendapat penilaian yang tidak berbeda nyata dengan mie dari tepung terigu dari panelis
disebabkan karena rasa dari mie tersebut menurut panelis mendekati rasa mie tepung
terigu yang biasa mereka konsumsi. Dari segi warna semua mie yang pembuatannya
dicampurkan tepung ubi banggai penilaiannya berbeda nyata dengan mie dari tepung
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terigu dengan tingkat penerimaan cukup suka hingga tidak suka. Hal ini disebabkan
warna mie yang dicampurkan tepung ubi banggai tidak ada yang menyamai warna mie
dari tepung terigu, ada yang warnanya lebih pucat dan ada yang lebih gelap. Bahkan mie
dari ubi banggai jenis Tu, mendapat penilaian tidak suka dari panelis dikarenakan warna
mie dari jenis Tu ini gelap seperti telah tercampur dengan kecap, dimana hal ini
dipengaruhi dari warna tepung Tu yang memang kecoklatan (jenis umbi berwarna putih
keunguaan). Dari segi tekstur mie dari tepung terigu yang mendapat nilai yang tidak
berbeda nyata dengan tepung terigu adalah Apal, Harum dan Pusus.
Secara keseluruhan jika ingin mengembangkan pembuatan mie dari tepung ubi
banggai, maka berdasarkan hasil uji organoleptik maka yang baik digunakan adalah dari
jenis Pusus dan Harum, utamanya hal ini jika dipertimbangkan dari segi warna. Biasanya
sebelum mencoba sesuatu yang baru, konsumen akan tertarik pada penampilan awal dari
suatu produk. Untuk produk mie, karena di pasaran warna mie dari tepung terigu adalah
putih kekuningan atau putih, maka mie dari tepung ubi banggai yang bisa dikembangkan
adalah yang warnanya mendekati warna mie tepung terigu, yaitu dari jenis Pusus dan
Harum. Selain itu dari segi rasa dan tekstur tingkat kesukaannya tidak berbeda nyata
dengan mie dari tepung terigu.
KESIMPULAN
Dari segi rasa mie dari ubi banggai jenis harum dan sombok tidak berbeda nyata
dengan mie tepung terigu dengan tingkat penerimaan cukup suka hingga suka. Dari segi
warna, semua jenis mie ubi banggai berbeda nyata dengan mie tepung terigu, dengan
tingkat penerimaan cukup suka hingga tidak suka. Dari segi tekstur, mie ubi banggai jenis
pusus, harum dan apal tidak berbeda nyata dengan tepung terigu, dengan tingkat
penerimaan cukup suka hingga suka.
DAFTAR PUSTAKA
Boy R., Sumarni, A. Dalapati. 2014. Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan
Komoditas Ubi Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kerjasama Dinas Pertanian
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banggai Laut dan BPTP Sulawesi Tengah.
Gomez KA, Gomez AA. 2007. Prosedur Statistik Untuk Penelitian Pertanian. Edisi ke-2.
Sjamsuddin E, Baharsjah JS, penerjemah; Jakarta: UI Pr. Terjemahan dari:
Statistical Procedures for Agricultural Research.
Setjen

Pertanian,
2015.
Statistik
2015. http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id

Konsumsi

Pangan
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KAJIAN KEHILANGAN HASIL PADA BERBAGAI JENIS
ALAT/MESIN PANEN PADI DI SULAWESI SELATAN
(Studi Kasus Kabupaten Sidrap)
1)

Andi Faisal Suddin dan 2)Abd. Gaffar, 3)Suryani
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
Email : andifaisals@yahoo.co.id,

1,2,3)

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk : 1) mengetahui tingkat kehilangan hasil pada setiap tahapan
panen (pemanenan, penumpukan, perontokan) dengan menggunakan alat/mesin panen
gebot dan power tresher, 2) mengetahui tingkat kehilangan hasil pada setiap alat/mesin
panen gebot, power tresher dan combine harvester. Ada beberapa metode dan tahapan
pengukuran pada alat/mesin panen gebot, power tresher dan combine harvester yaitu
Susut Saat Panen (SSP) = Bsk / Bsk + Bgp x 100 %, Susut Penumpukan Sementara (SPS)
= Bgt / Bgt + Bgp x 100 %, Susut Perontokan (SPr) = (BT1 + BT2 + BT3) / (BT0 + BT1
+ BT2 + BT3) x 100 %. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa tingkat kehilangan
hasil panen dengan menggunakan alat panen gebot dan power tresher pada tahap
pemanen (Susut Saat Panen) yaitu 2,5 persen dan pada saat penumpukan sementara
(Susut Saat Penumpukan) 0,16 persen. Sedangkan pada tahap perontokan (Susut Saat
Perontokan) pada alat panen gebot sebesar 3,6 persen, sehingga total kehilangan
hasilnya sebesar 6,26 persen dan pada mesin panen power tresher sebesar 2,9 persen,
sehingga total kehilangan hasilnya sebesar 5,56 persen. Sedangkan pada mesin panen
combine harvester tingkat kehilangan hasilnya sebesar 2,9 persen.
Kata Kunci : Kehilangan Hasil, Alat/Mesin Panen, Padi
PENDAHULUAN
Tanaman padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena merupakan
tanaman penghasil beras sebagai makanan pokok. Kebutuhan beras akan terus meningkat
sejalan dengan meningkatnya tingkat kelahiran manusia di Indonesia. Dengan demikian
maka diperlukan adanya peningkatan produksi beras. Dalam peningkatan produksinya,
tidak hanya dilakukan dengan penambahan areal pertanaman padi tetapi juga dengan
meminimalisasi susut atau loss yang terjadi saat panen atau pascapanen.
Kegiatan pasca panen yang tepat akan dapat menekan susut serendah mungkin
sehingga dapat menjaga jumlah produksi serta mempercepat waktu panen. Susut pada
tahap pasca panen terdiri susut pada saat panen, perontokan, pembersihan, pengangkutan,
pengeringan, penyimpanan dan penggilingan gabah menjadi beras. Setiap proses kegiatan
tersebut terdapat kemungkinan adanya kehilangan hasil. Susut atau kehilangan hasil
merupakan gabah atau beras yang tercecer pada saat panen ataupun pascapanen yang
dapat mengurangi jumlah produksi beras. Gabah yang tercecer atau rontok umumnya
akibat guncangan pada saat pemotongan batang padi.
Disamping susut pada saat panen dan perontokan yang masih cukup besar,
keterlambatan panen yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas kerja manusia dan
sulitnya mendapatkan tenaga kerja pertanian karena terserap oleh sektor industri, maka
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penggunaan alat dan mesin pertanian yang tepat sangat diperlukan dalam rangka
memperbaiki sistem penagangan pasca panen padi. Kehilangan hasil selama panen dan
perontokan merupakan beberapa masalah yang biasa dialami oleh para petani yang
hingga saat ini belum dapat dicegah. Hal ini dapat terjadi bukan karena kurangnya
penerapan teknologi terhadap proses pemanenan dan perontokan, akan tetapi diakibatkan
oleh adanya permasalahan non teknis dan masalah sosial (Rokhani, 2008). Salah satu
masalah yang dihadapi dalam penanganan panen dan pascapanen padi yaitu masih
kurangnya kesadaran dan pemahaman para petani terhadap susut yang terjadi.
Penggunaan alat/mesin panen padi di Sulawesi Selatan masih bervariasi. Cara
perontokan padi yang biasanya digunakan oleh petani di Sulawesi Selatan menggunakan
perontokan secara tradisional (gebot). Sedangkan penggunaan perontokan secara semi
mekanik menggunakan power threser dan dalam rangka mewujudkan swasembada beras
dalam era Pemerintahan 2014 - 2019, Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian mulai tahun 2015 melakukan upaya khusus swasembada beras
dengan memberikan alat mekanisasi pertanian salah satunya yaitu mesin panen padi yaitu
Indo Combine Harvester.
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui tingkat kehilangan hasil pada setiap
tahapan panen (pemanen, penumpukan sementara, perontokan) dengan menggunakan
alat/mesin panen gebot dan power tresher. 2) Mengetahui tingkat kehilangan hasil pada
setiap alat/mesin panen gebot, power tresher dan combine harvester.
METODOLOGI
Ruang Lingkup
Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada menganalisis dan menguji cobakan
berbagai jenis alat/mesin perontok yang biasa digunakan oleh petani yaitu gebot, power
thresher dan Combine Harvester dalam penanganan pasca panen padi yang meliputi
beberapa tahap kegiatan yaitu pemanenan, penumpukan dan perontokan untuk
mengetahui susut hasil panen padi pada masing-masing alat/mesin panen.
Waktu dan Tempat
Kegiatan di laksanakan pada Bulan Januari sampai November 2016. Lokasi
pengkajian dilaksanakan di Desa Sereang, Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap,
berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu kawasan
pengembangan padi di Sulawesi Selatan.
Pengamatan/Pengolahan dan Analisis Data
1. Alat/Mesin panen Gebot dan Power Tresher
Mengukur tingkat kehilangan hasil dengan menggunakan alat/mesin panen padi
pada kajian ini dilakukan beberapa pengukuran sebagai berikut :
a. Susut Pemanenan Padi.
Susut panen diukur mulai dari saat pemotongan batang padi hingga
penumpukan sementara, sehingga besaran susut terdiri dari susut pada saat panen
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ditambah dengan susut pada penumpukan sementara dengan formulasi
sebagai berikut :
SP = SSP + SPS
Keterangan :
SP = Susut Panen
SSP = Susust Saat Panen
SPS = Susut Penumpukan Semnetara
Metode yang digunakan untuk pengukuran Susut Saat Panen (SSP) adalah
metode sembilan papan pengamatan. Kesembilan papan tersebut dipasang secara
acak diantara sela-sela rumpun tanaman padi yang siap untuk dipanen. Jumlah
gabah yang menempel pada papan pengamatan diambil dan dihitung jumlahnya
untuk dikonversi dengan menggunakan table konversi susut panen. Jumlah butir
gabah yang tidak tersedia dalam table konversi, dihitung dengan cara interpolasi
angka dalam table data. Untuk Menghitung Susut Saat Panen digunakan formulasi
berikut :
Bsk

Bsk

SSP = SSP =
Bsk + Bgp
100
%

B k

x 100 %
x

B

Keterangan :
Bs k = Berat susut dari table Konversi Susut Saat Panen (Kg/ha)
Bgp
= Berat gabah hasil panen (kg) pada petak ubinan (Au) yang dikonversi ke
dalam kg/ha = kg x10.000/Au.
Au = luas petak ubinan Bgp
Metode pengukuran Susut Penumpukan Sementara (SPS) dilakukan
dengan cara meletakkan potongan padi di atas alas plastic, langsung pada saat
panen. Setelah pemanenan selesai, dilakukan perhitungan jumlah gabah bernas
yang tercecer/terkumpul di atas alas plastic dikalikan dengan berat 1 butir Gabah
Kering Panen (diamsumsikan dengan 0,002 gram), bila tidak dilakukan pengukuran
berat 1000 butir. Atau langsung ditimbang beratnya bila jumlah gabah yang
diperoleh cukup banyak dan memungkinkan untuk ditimbang. Perhitungan Susut
Penumpukan Sementara digunakan formulasi berikut :
SPS =

Bgt
Bgt + Bgp

Bgt = Bt x G x

x 100 %

1000

Au

Keterangan :
Bg t = Berat gabah yang tercecer selama penumpukan sementara (kg) yang
dikonversi ke dalam luasan 1 ha (kg/ha)
Bt = Jumlah gabah yang tercecer di alas penumpukan sementara
G
= Berat rata-rata butir gabah yang dihitung dari berat 1000 butir pada kadar
air panen (GKP), dikonversi kedalam kg.
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Catatan : Bila tidak dilakukan pengukuran berat 1000 butir dapat diasumsikan berat
1 butir gabah = 0,022 g.
Au
= luas petak ubinan Bgp
b. Susut Perontokan Padi
Metode pengukuran Susut Perontokan (SPr) dilakukan dengan cara : 1)
Menyiapkan padi hasil panen 50 – 100 kg (manual) atau 400 kg (power threser); 2)
Menggelar alas plastic control (8m x 8m) di atas alas petani; 3) Melakukan
perontokan di atas alas petani; 4) Membersihkan hasil perontokan, menimbang
gabah bersih, jerami dan kotoran; 5) Mengukur Kadar air gabah bersih
menggunakan hand moistuer tester (3 kali ulangan, kemudian dirata-rata); 6)
Mengumpulkan butir gabah yang terlempar diluar alas petani (T1), dan butir gabah
yang masih melekat pada jerami (T2); 7) Menghitung T2 dengan cara mengambil
sampel jerami setelah perontokan sebanyak 1 kg, kemudian melepaskan gabah
yang masih menempel pada malai padi, dikumpulkan dan ditimbang beratnya; 8)
Menghitung T3 dengan cara mengambil kotoran 1 kg, memisahkan butir gabah
bernas yang terbawa kotoran kemudian menimbangnya.
Adapun rumus yang digunakan dalam memperoleh susut perontokan
adalah sebagai berikut :

Keterangan :
SPr = susut Perontokan
T1 = Banyaknya butir gabah yang terlempar diluar alas petani.
T2 = Banyaknya butir gabah yang masih melekat pada jerami karena tidak rontok
T3 = Banyaknya butir gabah yang terbawa kotoran
B0 = Berat gabah hasil perontokan (kg)
BT1 = Berat gabah yang terlempar ke luar alas petani (T1 x 0,022 g)
BT2 = Berat gabah yang masih melekat pada jerami karena tidak rontok (T2 x
0.022 g)
BT3 = Berat gabah yang terbawa kotoran (T3 x 0,022)
2. Mesin Panen Combine Harvester
Metode untuk mengetahui kehilangan hasil pada mesin panen combine
harvester dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah padi yang melekat pada
sembilan papan pengamatan yang dipasang dibawah tanaman padi dan dikonversi
dengan tabel konversi susut saat panen. Untuk menghitung susut panen Combine
Harvester di gunakan formula sebagai berikut :
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SPC =

Bsk
Bsk + Bgp

x 100 %

Keterangan :
SPC = Susut Panen Combine Harvester
Bs k
= Berat susut dari table Konversi Susut Saat Panen (Kg/ha)
Bgp = Berat gabah hasil panen (kg) pada petak ubinan (Au) yang dikonversi ke
dalam kg/ha = kg x10.000/Au.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Spesifikasi Alat dan Mesin Panen
Alat/mesin perontok di berbagai daerah memiliki spesifikasi yang berbeda-beda.
Perbedaan spesifikasi disebabkan karena adanya modifikasi alat/mesin perontok
khususnya pada gebot dan power tresher oleh petani. Modifikasi yang dilakukan
memiliki beberpa tujuan yaitu untuk mempermudah penggunaan alat/mesin perontok,
menyesuaikan alat/mesin perontok dengan kebutuhan, menambah efisiensi waktu
perontokan, mengurangi susut perontokan yang terjadi saat perontokan, serta menambah
rendemen gabah yang diperoleh para petani. Spesifikasi alat dan mesin perontok di
bawah ini terdapat di kelompok tani Makkawarue Desa Sereang, Kecamatan Maritengae,
Kabupaten Sidrap.
Alat Gebot
Alat gebot merupakan alat perontok manual dengan cara membanting segenggam
padi dengan frekuensi 7 – 12 kali seperti yang dilakukan petani dilokasi penelitian selama
ini. Di lokasi penelitian alat ini biasanya terbuat dari kayu dengan desain yang sangat
sederhana. Menurut Sulistiadi (1980) Perontokan dengan cara banting dilakukan pada
malai padi yang dipukulkan dengan tangan pada suatu kerangka kayu, bambu, atau besi.
Alat ini dibuat sendiri oleh petani sesuai dengan kebutuhan. Namun, di daerah
ini alat gebot sudah jarang digunakan oleh petani. Bagian komponen alat gebot terdiri
dari :
a. Rak perontok yang terbuat dari kayu dengan 4 kaki berdiri di atas tanah sehingga
gampang untuk dipindah-pindahkan.
b. Meja rak perontok terbuat dari papan yang disusun melintang , memiliki ukuran 70
cm x 50 cm.
c. Tinggi alat 40 cm dan antar kaki 70 cm.
Power Tresher
Mesin power tresher yang dimiliki kelompok tani Makkawarue merupakan
bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap dan sebagian komponennya sudah
dimodifikasi berdasarkan pengalaman petani dalam menggunakan power tresher selama
ini. Bahkan menurut informasi dari ketua kelompok tani bahwa banyak petani telah
membuat power tresher sendiri di bengkel-bengkel tertentu yang ada di daerah ini, namun
saat ini sudah jarang memakai power tresher.
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Secara umum bagian komponen power tresher terdiri dari :
a. Kerangka utama terdiri dari besi siku dan plat baja tebal 2 mm. Meja pengumpan
80 cm x 50 cm. Silinder perontok terbuat dari besi strip dengan diameter berjajar
berkeliling membentuk silinder dengan diameter 30 cm dan lebar 80 cm.
b. Dalam ruangan silinder terdapat terdapat jaringan perontok, plat pendorong
jerami, dan sirip yang berfungsi membawa jerami ke pintu pengeluaran. Sirip
pembawa terletak di bagian atas silinder perontok yang menempel pada tutup atas
perontok. Sirip ini mengarah ke pintu pengeluaran jerami di bagian belakang
mesin perontok terletak di bagian bawah silinder perontok yang berfungsi untuk
memisahkan jerami dengan gabah.
c. Kipas angin terbuat dari plastic dengan jumlah propeller 7 buah. Unit transmisi
tenaga, menggunakan puli dan V-belt dari motor penggerak ke silinder perontok
dan kipas angin.
Kapasitas mesin perontok dipengaruhi oleh intensitas perputaran silinder
perontok, diameter silinder perontok, mesin penggerak, cara panen, varietas padi,
mekanisme kerja kelompok, dan operator mesin perontok (Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Yogyakarta, 2006).
Combine Harvester
Combine Harvester merupakan mesin pemanen. Mesin ini, seperti namanya,
merupakan kombinasi dari tiga operasi yang berbeda, yaitu menuai, merontokkan, dan
menampi, dijadikan satu rangkaian operasi. Secara umum fungsi operasional dasar
combine harvester adalah sebagai berikut :
1. Memotong tanaman yang masih berdiri
2. Menyalurkan tanaman yang terpotong ke selinder
3. Merontokkan gabah dari tangkai atau batang
4. Memisahkan gabah dari jerami
5. Membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda asing.
Analisis Tingkat Kehilangan Hasil Panen Padi
Analisis Hasil Penelitian merupakan penjelasan mengenai tingkat kehilangan
hasil pada berbagai alat/mesin panen padi yaitu alat/mesin panen Gebot, Power Tresher
dan Combine Haervester di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :
Gebot dan Power Tresher
Proses panen padi dengan menggunakan alat panen Gebot dan Power Tresher
secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pemotongan batang padi
(pemanenan), penumpukan sementara dan perontokan.
1. Pemanenan Padi
Umur panen ditentukan berdasarkan (1) kenampakan, biasanya 90% dari butiran
gabah pada malai sudah berwarna kuning keemasan, dan (2) umur tanaman seperti
pada diskripsi varietas, yang diperhitungkan berdasarkan hari setelah tanam (HST)
atau hari setelah berbunga rata (HSB). Panen padi yang baik dilakukan pada saat umur
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optimal yang dicapai setelah kadar air gabah mencapai 22-23% pada musim kemarau,
dan antara 24 –26% kadar air gabah pada musim penghujan (Damardjati et al, 1981).
2. Penumpukan Sementara
Penumpukan sementara padi biasa dilakukan setelah pemotongan padi sebelum
kegiatan perontokan dilakukan. Ketidaktepatan dalam penumpukan padi dapat
mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk menghindari atau
mengurangi terjadinya kehilangan hasil sebaiknya pada waktu penumpukan dan
pengangkutan padi menggunakan alas terpal.
3. Perontokan
Perontokan adalah proses melepaskan butiran gabah dari malai dengan cara
menyisir atau membanting malai pada benda yang lebih keras atau menggunakan alat
dan mesin perontok (alat “gebot”, pedal thresher, power thresher dan Combine
Harvester).
Setiap tahapan kegiatan panen padi di atas berpontensi menyebabkan kehilangan
hasil. Untuk melihat tingkat kehilangan hasil panen padi dengan menggunakan alat
panen gebot di sajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Tingkat Kehilangan Hasil Panen Padi dengan Menggunakan Gebot dan Power
Tresher di Kelurahan Sereang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, 2016
Tingkat Kehilangan Hasil pada Berbagai
Alat/Mesin Panen Padi (%)
No.
Tahapan
1
2
3

Pemanenan / Susut Saat Panen
(SSP)
Penumpukan Sementara/Susut Saat
Penumpukan Sementara (SPS)
Perontokan / Susut Perontokan
(SPr)
Total Kehilangan Hasil

Gebot

Power Tresher

2.5

2.5

0.16

0.16

3.6

2.9

6.26

5.56

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kehilangan hasil pada proses
pemanenan yaitu pada saat pemotongan batang padi dengan menggunakan sabit sebesar
2,5 persen dan pada tahapan proses penumpukan sementara sebesar 0,16 persen. Untuk
kegiatan perontokan dengan menggunakan alat panen Gebot, tingkat kehilangan hasilnya
sebesar 3,6 persen sehingga total kehilangan hasil panen padi dengan menggunakan alat
panen Gebot sebesar 6,26 persen, sedangkan pada proses perontokan padi dengan
menggunakan mesin panen power tresher tingkat kehilanagn hasilnya sebesar 2,9 persen
sehingga total kehilangan hasil panen padi dengan menggunakan mesin Power Tresher
sebesar 5,56 persen.
Tingkat kehilangan hasil pada kegiatan pemanenan/Susut Saat Panen (SSP)
sebesar 2,5 persen. Hal ini terjadi karena pada saat memanen petani memegang batangbatang padi dan terjadi goyangan pada malai-malai pada rumpun tersebut sehingga malai
yang merupakan tempat bergantungnya butir-butir gabah bergoyang dimana terjadi
perpindahan resultan gaya sehingga memungkinkan terjadi perubahan-perubahan arah
gaya dari butir-butir gabah, akibatnya sambungan antara malai dan butir gabah ikut
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tergoncang sehingga memungkinkan butir gabah lepas dari sambungannya dan jatuh.
Peristiwa ini berdampak pada hilangnya gabah karena jatuh ke tanah.
Tingkat kehilangan hasil pada kegiatan penumpukan sementara/Susut
Penumpukan sementara (SPS) sebesar 0,16 persen. Terjadinya kehilangan hasil pada
tahapan ini karena biasanya tenaga pemanen melakukan penumpukan dengan sangat
tergesa-gesa untuk mendapatkan jumlah panen sebanyak-banyaknya. Kebiasaan petani
menumpuk hasil panennya dengan cara langsung membuang/melempar ke tempat
penumpukan sementara sehingga menyebabkan jatuhnya biji-biji gabah dari malai.
Tingkat kehilangan hasil pada proses perontokan dengan menggunakan alat gebot
sebesar 3,6 persen. Besarnya kehilangan hasil pada proses perontokan dengan
menggunakan gebot bisa disebabkan beberpa hal diantaranya adalah 1) ketidak hatihatian tenaga pemanen dalam melakukan penggebotan. Saat petani pemanen mengambil
setangkup padi, biasanya malai ataupun batang padi tersangkut pada malai atau batang
padi lain sehingga batang padi yang diangkat tinggi-tinggi terjadi goyangan yang
memungkinkan gabah bisa jatuh dari malainya, saat petani melakukan penggebotan
batang padi diangkat sampai di atas kepala kemudian dibanting ke papan sehingga
memungkinkan sebagian butir gabah terlempar jauh dari papan dan keluar dari alas
penggebotan petani. 2) Penggunaan alas penggebotan yang relative sempit, sehingga
banyak gabah yang terlempar ke luar alas yang digunakan. 3) Proses penggebotan padi
yang tidak maksimal dapat menyebabkan masih banyaknya gabah yang tertinggal pada
jerami dan ikut terbuang.
Tingkat kehilangan hasil pada proses perontokan dengan menggunakan mesin
Power Tresher sebesar 2,9 persen. Hal ini tidak berbeda jauh dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh Ditjen P2HP Deptan (2007), bahwa Penggunaan power thresher dalam
perontokan dapat menekan kehilangan hasil padi sekitar 3 % .
Terjadinya kehilangan hasil pada proses perontokan dengan menggunakan mesin
Power Tresher karena pada mesin panen power tresher mempunyai silinder perontok
gabah yang berputar dengan menggunakan mesin dan kecepatan putar kipas pendorong
gabah pada power tresher juga mempengaruhi terlemparnya gabah keluar alas petani.
Semakin tinggi kecepatan putar kipas pendorong gabah, semakin banyak dan semakin
jauh gabah terlempar di luar alas petani (3 m x 3 m). Menurut Ditjen P2HP Deptan (2007)
bahwa Power thresher sebaiknya berputar dengan kecepatan 400-450 rpm.
Selain hal tersebut diatas, factor lain yang menyebabkan kehilangan hasil adalah
adanya gabah yang terbawa jerami karena kecepatan putar kipas pendorong jerami terlalu
tinggi dan ayakan untuk memisahkan antara jerami dan gabah kurang baik. Menurut
Anonim (2008) bahwa Susut perontokan terjadi karena adanya gabah yang tertinggal
pada malai, cangkang, atau tongkol. Selain itu, kerusakan mekanis gabah yang
disebabkan oleh peralatan atau mesin yang digunakan juga merupakan susut perontokan.
Lebih lanjut Hadiutomo (2005) juga secara umum mengatakan bahwa susut perontokan
ditimbulkan oleh beberapa faktor antara lain varietas padi, kadar air tanaman padi,
alat/mesin yang digunakan, alas yang digunakan, dan cara perontokan.
Combine Harvester
Combine merupakan alat mesin pertanian serbaguna dalam penanganan hasil
pertanian. Pada dasarnya combine merupakan alat mesin pertanian kompleks yang di
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pergunakan pada saat pasca panen (pemanenan) di areal lahan yang luas dengan waktu
yang relative singkat, contohnya pada padi. Sistem pemanenan dengan menggunakan
mesin combine harvester juga dapat mengakibatkan kehilangan hasil panen. Untuk
melihat tingkat kehilangan hasil panen padi dengan menggunakan mesin panen Combine
Harvester di sajikan pada Table 2.
Tabel 2. Tingkat Kehilangan Hasil Panen Padi dengan Menggunakan Combine Harvester
di Kelurahan Sereang, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap.
Alat/Mesin Panen
Tingkat Kehilangan Hasil Panen Padi (%)
Combine Harvester
2.9
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat kehilangan hasil panen dengan
menggunakan mesin panen Combine Harvester sebesar 2,9 persen. Terjadinya
kehilangan hasil pada proses pemanen dengan menggunakan mesin Combine harvester di
sebabkan karena tercecer atau rontok akibat dari goncangan pada saat pemotongan.
Tingkat kehilangan hasil panen dengan menggunakan mesin Combine Harvester
tergolong rendah dibandingkan dengan menggunakan alat/mesin panen gebot dan power
tresher. Hal ini disebabkan karena cara kerja mesin panen combine harvester mampu
menggabungkan kegiatan pemotongan, perontokan dan pengarungan padi dalam satu
proses yang terkontrol dan sekaligus.
KESIMPULAN
1. Tingkat kehilangan hasil pada setiap tahapan panen, tertinggi pada tahapan perontokan
yaitu sebesar 3,6 persen (gebot) dan 2,9 persen (power tresher), pada tahap pemanen
2,5 persen dan terendah pada tahap penumpukan sementara yaitu 0,16 persen.
2. Total tingkat kehilangan hasil pada ketiga alat/mesin panen padi yang dikaji, tertinggi
pada alat panen gebot yaitu 6,26 persen, mesin power tresher sebesar 5,56 persen dan
terendah pada mesin combine harvester yaitu 2,9 persen.
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KARAKTERISASI DAN SIFAT FISIKOKIMIA TEPUNG
UMBI DALUGA (Xanthosoma sp. ) YANG DIRENDAM MENGGUNAKAN
SENYAWA AKTIF BIMO-CF
Payung Layuk, Sunarti D, dan Meivie Lintang
BPTP Sulawesi Utara
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perendaman senyawa aktif Bimo-CF
terhadap komposisi tepung daluga yang dihasilkan. Tepung daluga yang direndam
dengan Bimo-CF 1% mengandung kadar air sekitar 6,5,%, lemak 0,48 %, protein
2,36%, Karbohidrat 68,66%, tepung dengan konsentrasi 1,5% mengandung kadar air
6,2,%, lemak 0,48 %, protein 2,70%, Karbohidrat 67,66% dan konsentrasi 2%
mengandung kadar air 5,28%, lemak 0,48 %, protein 3,07%, Karbohidrat 65,66%.
Semakin banyak senyawa aktif Bimo-CF yang digunakan semakin tinggi kadar protein
yang dihasilkan. Pati umbi daluga mempunyai suhu gelatinisasi antara rendah sampai
agak tinggi, tetapi lebih rendah dari selang suhu gelatinisasi pati beras yang berkisar
antara 68-780C. Daya serap air menunjukkan angka 146,56 -147,5%. Ini menunjukkan
bahwa tepung pati dapat mengikat air secara fisik hampir 50 persen lebih besar dari
total beratnya. Bentuk granula pati umbi daluga bulat dan polygonal, tetapi dengan
ukuran yang agak lebih besar.
Kata Kunci : Umbi Daluga (Xanthosoma sp.), karakterisasi dan fisikokimia, Bimo-CF.
PENDAHULUAN
Tanaman daluga (xanthosoma sp.) termasuk dalam family Araceae, berdaun
sempurna, berhelai daun, tangkai dan pelepah daun, kulit umbi berwarna coklat kelabu,
bersisik dan kasar kalau diraba. .Daging umbi berwarna putih kekuningan dengan tekstur
daging padat rasa umbi pulen dan agak manis, Tanaman daluga dapat dipanen Setelah
berumur sekitar 10 bulan sampai 3 tahun. Berat umbi cukup besar rata-rata 2 - 5 per
umbi. Daluga hidup baik ditempat yang cukup berair, seperti pinggiran sungai atau tanah
berawa dan agak terlindung dari sinar matahari. Daluga berkembang biak dengan biji
maupun secara vegetative (Atang, 1999)
Untuk menunjang program ketahanan pangan dan gizi , maka salah satu
alternative upaya perlu diperkirakan secara serius adalah pemanfaatan dan pemberdayaan
pangan sumber karbohidrat non beras spesifik lokasi. Hal ini dimaksudkan untuk
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras yang harganya semakin
meningkat sedangkan daya beli masyarakat semakin menurun . Kekurangan pangan
domestik, lebih sering diatasi secara pintas yaitu dengan impor beras dan gandum.
Dampaknya adalah program diversifikasi konsumsi pangan pokok dengan
memberdayakaan sumber karbohidrat lokal hingga saat ini belum menunjukkan hasil
yang memuaskan.
Sebaliknya konsumsi gandum dalam bentuk terigu semakin
meningkat. Konsumsi terigu diperkirakan 17 kg/kapita/tahun (Mulyono, 2010 ). Padahal
komoditas pangan sumber karbohidrat lokal sangat banyak baik tergolong serealia
maupun umbi-umbian. Salah satu sumber karbohidrat lokal yang berpotensi untuk diolah
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menjadi tepung adalah umbi daluga. Pemanfaatan umbi daluga masih terbatas kebutuhan
keluarga untuk menangulangi kekurangan pangan di daerah kepulauan Sangihe .
Kenyataan bahwa umbi daluga ini dapat dimakan, menjadikan umbi ini menarik untuk
dicarikan alternatif pengolahan yang dapat meningkatkan nilai ekonominya, karena
ukurannya yang cukup besar ( 2-5 kg per umbi) (Lengkey dan Nurali, 2000)
Starter Bimo-CF merupakan bibit yang berbentuk tepung (powder)
yangdigunakan untuk fermentasi ubikayu dalam bentuk chips atau sawut. StarterBimo-CF
menggunakan bahan aktif berbagai mikroba bakteri asam laktat yangaman untuk pangan
dan diperkaya dengan nutrisi dan dibuat dengan teknologiyang menghasilkan stabilitas
dan efektifitas starter yang tinggi. Starter Bimo-CF dalam kemasan plastik ukuran 1
kilogram bakteri asam laktat memiliki peran di antaranya asam laktat yang dihasilkan
oleh bakteri asam laktat memberikan aroma dan flavor. Bakteri aBakteri asam laktat
mampu berperan sebagai agen diversifikasi pengolah pangan sebab bakteri ini memiliki
kemampuan mendegradasi gula yang terkandung dalam media pertumbuhannya menjadi
gula sederhana, mendegradasi protein dan peptida menjadi asam amino. Bakteri asam
laktat aman untuk pangan, tidak menghasilkan toksin pada makanan, sehingga sering
disebut sebagai mikroorganisme yang meningkatkan nilai makanan (food grade
microorganism). Bakteri asam laktat berperan pula sebagai agen yang dapat
mengawetkan pangan. Bakteri ini mengawetkan pangan dengan menghasilkan senyawa
anti mikroba berupa asam organik, hidrogen peroksida, diasetil, bakteriosin, etanol,
potensial redoks yang rendah. Dengan kemampuan untuk mengubah berbagai senyawa
yang terdapat pada media menjadi senyawa lain yang lebih sederhana, memberikan rasa
dan aroma yang khas pada makanan maka bakteri ini akan memiliki kemampuan untuk
meningkatkan rasa dan nilai penerimaan produk pangan fermentasi oleh bakteri asam
laktat. Kondisi optimal pertumbuhan bakteri asam laktat adalah pada suhu 30 – 37 derajat
Celcius, pH 3,0 – 8,0 , sumber gula media pertumbuhan glukosa dan fruktosa. Bakteri
asam laktat memiliki tingkat efisiensi penggunaan substrat tergantung pada tipe
fermentasinya. Bakteri asam laktat homofermentatif mampu mengubah 95% glukosa
substrat menjadi asam laktat, CO2, dan senyawa volatil. Bakteri asam laktat
heterofermentatif dapat menggunakan 90% gula yang ada dalam substrat.
Sampai saat ini umbi daluga belum dikenal oleh masyarakat luas, hanya sebatas
kepulauan sangihe dan Talaut, namun dari pengamatan di lapangan ternyata umbi
daluga ini dapat tumbuh dengan sangat mudah di berbagai tempat, terutama di pesisir
perairan. Permasalahan yang sering dijumpai adalah umbi daluga tidak tersedia setiap
tahun, sehingga perlu alternative lain untuk menyediakan bahan baku tersebut sehingga
dapat diolah lagi menjadi produk yang berniali ekonomi tinggi
Ketersediaan bahan baku ubi-ubi lokal seperti ubi kayu, talas dan beberapa umbi
lokal spesifik lokasi seperti umbi daluga di kepulauan sangihe dan Talaut provinsi
Sulawesi Utara ini, dapat dimanfaatkan sebagai bahan substitusi ataupun pengganti
gandum (tepung terigu), maka dibutuhkan teknologi terobosan untuk dapat memodifikasi
ubi tersebut sehingga mempunyai sifat-sifat yang setara dengan gandum. Hal ini dapat
dilakukan karena produksi umbi daluga cukup tinggi dan mempunyai ukuran yang besar
yang sampai sekarang pemanfaatannya belum optimal. Bila tepung ubi lokal
termodifikasi sudah diproduksi, maka diharapkan dapat berperan dalam mengurangi
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tingkat import gandum. Metode yang banyak digunakan untuk memodifikasi tepung ubi
kayu adalah modifikasi dengan asam, modifikasi dengan enzim, modifikasi dengan
oksidasi dan modifikasi dengan ikatan silang (Sriroth et al, 2002). Modifikasi disini
dimaksudkan sebagai perubahan struktur molekul yang dapat dilakukan secara kimia,
fisik maupun enzimatis. Pati alami dapat dibuat menjadi pati termodifikasi dengan sifat
sifat yang dikehendaki atau sesuai dengan kebutuhan (Hee-Young An, 2005).
Penelitian tentang modifikasi dengan bahan baku pati ubi kayu telah banyak
dilakukan, diantaranya Vatanasuchart dkk (2005) yang memodifikasi tapioka komersial
menggunakan larutan asam laktat 1% b/b dan disinari UV baik UVB maupun UVC
(Vatanasuchart dkk, 2005), Sangseethong (2009) melakukan modifikasi berbasis oksidasi
hipokhlorit dengan kondisi reaksi yang bervariasi yaitu pada pH 7–11 dan waktu reaksi
30–300 menit (Sangseethong, 2009), Atichokudomchai dkk (2000) meneliti tapioka
dihidrolisis dengan asam khlorida dan asam laktat pada suhu kamar (Atichokudomchai,
2000), Pudjihastuti (2010) modifikasi pati dengan kombinasi reaksi hidrolisis asam laktat
dan reaksi photokimia UV. Penelitian dengan bahan baku ubi kayu juga telah banyak
dilakukan diantaranya Sobowale et al (2007) yang menggunakan strain Lactobacillus
Plantarum untuk fermentasi ubi kayu selama 96 jam (Sobowale et al, 2007),
Chukwuemeka (2007) melakukan penelitian secara fermentasi alami dengan perendaman
ubi kayu selama 1-3 hari (Chukwuemeka,2007). Penelitian yang dilakukan oleh
Misgiyarta dkk (2009) dengan fermentasi menggunakan starter Bimo-CF selama 12 jam
(Misgiyarta,2009). Uji produk tepung modifikasi juga telah dilakukan oleh Normasari
(2006) yang mengkaji penggunaan tepung ubi kayu termodifikasi (modified cassava
flour) sebagai subtitusi terigu yang difortifikasi dengan tepung kacang hijau dan prediksi
umur simpan cookies (Normasari, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh konsentrasi senyawa bimo-CF terhadap mutu tepung umbi daluga yang
dihasilkan
METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ubi kayu segar diperoleh
langsung dari petani dikupas dan dipotong-potong menjadi sawut atau chip, garam dapur
merk Refina dengan kandungan NaCl 99,25 %w, Starter Bimo- CF yang mengandung
bahan aktif berbagai mikroba bakteri asam laktat, yang dibeli di Balai Besar Penelitian
dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian di Bogor.
Alat utama dalam penelitian ini adalah reaktor untuk perendaman atau fermentasi, alat
perajang atau pemotong, portabel pengering matahari.
Sementara itu alat yang
digunakan untuk analisa hasil meliputi oven, pengaduk, thermometer, kompor listrik,
water bath, dan alat analisis .
Prosedur Penelitian
Tahap persiapan bahan
Tahap persiapan bahan baku dimulai dari ubi daluga segar dibersihkan dari tanah dan
kotoran dengan cara dicuci dalam keadaan belum terkupas. Hal ini dilakukan agar
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nantinya ubi kayu tidak berwarna coklat terkena tanah pada saat dikupas. Untuk sekali
percobaan dibutuhkan ubi kayu sekitar 1,5-2 kg untuk menghasilkan ubi daluga sawut
seberat 1 kg.Setelah ubi bersih dari kotoran/tanah liat, dilakukan pengupasan ubi dari
kulitnya dengan menggunakan pisau biasa, setelah itu langsung direndam dalam air untuk
menjaga warna ubi tetap putih. Semua ubi dalugayang telah dikupas dan dicuci bersih,
dilakukan penyawutan dengan cara memotongnya setebal kira–kira 1–2 mm
menggunakan alat perajang atau penyawut.
Tahap fermentasi
Pada tahap fermentasi akan dilakukan dengan dengan cara perlakuan. Perlakuan pertama
sawut ubi daluga seberat 1 kg langsung difermentasi menggunakan starter Bimo-CF
selama 12 jam dengan variasi konsentrasi starter 1%w; 1,5%w; dan 2,0%w Setelah
perendaman selesai sesuai dengan variabel, sawut ditiriskan dahulu untuk mengurangi
kadar air sebelum dikeringkan. Sawut ditempatkan pada tampah (anyaman bambu
ataupun anyaman plastik) kemudian dijemur dibawah terik matahari hingga kadar air
sekurang–kurangnya 14 %. Untuk mencapai kadar air 14 % setidaknya memerlukan
waktu penjemuran antara 2-3 hari, dan penjemuran dilakukan dari pukul 07.00 – 15.30.
Sawut kering yang dihasilkan kemudian dilakukan penepungan dengan menggunakan alat
penepungan. Setelah terbentuk tepung , agar diperoleh ukuran butiran tepung yang
seragam, maka dilakukan pengayakan (80 mesh)
Teknik Analisis
Produk tepung ubi daluga yang dihasilkan selanjutnya dianalisis proksimat untuk
menentukan kandungan gizi ((Sudarmadji dkk., 1984),) dan karakteristik tepung yang
meliputi ; derajat putih (L), daya serap air, suhu gelatinisasi, bentuk dan ukuran Granula
(Kainuman et al, 1967)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi Umbi Daluga Segar
Umbi daluga warna coklat kelabu, bersisik dan kasar kalau diraba. Daging umbi
berwarna putih kekuningan dengan tekstur padat, dengan rasa pulen dan manis. Hasil
analisa laboratorium terhadap komposisi umbi daluga segar disajikan pada Tabel 1.
Persentasi kadar air rata-rata 63.92%, Nampak bahwa umbi daluga termasuk bahan
berkadar air sedang sampai tinggi. Kadar air ini umum dijumpai pada bahan-bahan umbi
segar lainnya, seperti juga yang dilaporkan oleh Atang (1998), pada beberapa jenis talas
lainnya yang berasal dari Kabupaten Sangihe Talaud. Komponen padatan terbanyak
adalah pati sebesar 30,12% dengan total karbohidrat lebih dari 36%. Sementara itu kadar
lemak kurang dari 1% dan Kadar protein hanya sekitar 1- 1,15 %. Kadar lemak dan
protein umbi daluga lebih rendah dibanding dengan kadar protein dan lemak beras
masing-masing 6 - 7 % dan 0,5 – 0,9% (Direktorat Gizi Depkes RI, 1981)
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Tabel 1. Komposisi Kimia Umbi Daluga Segar (dalam 100 gram Bahan )
Komposisi
Kadar (gram)
Air
63.92
Lemak
0,22
Protein
1,15
Abu
1,32
Serat Kasar
2,75
Gula reduksi
0,98
Pati
30.12
Sumber : Layuk et al, 2016.
Komposisi Tepung daluga
Hasil analisis tepung daluga yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 2. Terlihat bahwa
dengan menggunakan senyawa BIMO-CF ada perbaikan mutu tepung yang dihasilkan
terlihat dari kandungan proteinnya meningkat dari 2,36 % menjadi 3,07%. Semakin
tinggi konsentrasi BIMO-CF yang digunakan semakin tinggi kadar protein yang
dihasilkan. Dari Tabel 2 terlihat bahwa tidak terjadi perbedaan kadar protein antara
kontrol dan konsentrasi 1%. menggunakan Bimo CF. Hal ini disebabkan karena selama
fermentasi bakteri asam laktat yang terdapat dalam Bimo CF menghasilkan enzim
proteinase akan merubah protein menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi asam
laktat sehingga terjadi perubahaan kadar protein. Semakin tinggi konsentrasi, jumlah
mikroba dalam proses fermentasi terjadi sehingga kadar protein terlarut semakin banyak.
Peningkatan jumlah protein ini dikarenakan semakin banyak jumlah mikroba yang
berperan sebagai single cell protein yaitu protein yang di dapat dari mikro organisme.
Tabel 2. Analisa Proksimat Tepung Umbi Daluga dengan Konsentrasi BIMO-CF (dalam
100 g bahan)
Konsentrasi Bimo-CF
Komponen
0%
1%
1,5%
2%
Kadar air (%)
5,65
6,5
6,2
5,28
Kadar Protein (%)
2,36
2,36
2,70
3,07
Kadar lemak (%)
0,48
0,48
0,48
0,48
Karbohidrat (%)
73,06
68,66
67,66
65,66
Sifat Fisik Tepung Umbi Daluga.
Hasil analisis laboratorium beberapa sifat fisik tepung umbi daluga disajikan pada Tabel
3 di bawah ini. Hasil analisis laboratorium beberapa sifat fisik tepung umbi daluga
disajikan pada Tabel 3 di bawah ini. Sifat-sifat pati kecuali tergantung pada
perbandingan amilosa dan amilopektin, juga tergantung jenis sumber tanamannya. Jika
pati sudah membentuk gel setelah dipanaskan dengan cukup air, struktur granulanya
rusak sehingga sifat-sifatnya terutama tergantung pada perbandingan amilosa dan
amilopektin (Foster, 1965). Data suhu gelatinisasi menunjukkan bahwa pati umbi daluga
mempunyai suhu gelatinisasi antara rendah sampai agak tinggi, tetapi lebih rendah dari
selang suhu gelatinisasi pati beras yang berkisar antara 65-680C. Daya serap air
menunjukkan angka 147,5%. Ini menunjukkan bahwa tepung pati dapat mengikat air
secara fisik hampir 50 persen lebih besar dari total beratnya. Bentuk granula pati umbi
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daluga menyerupai bentuk granula pati beras yaitu bulat dan polygonal, tetapi dengan
ukuran yang agak lebih besar (Gambar 1)
Derajat putih pada ubi talas mitra lebih tinggi yaitu berkisar antara 82,89 – 83,21.
Semakin tinggi konsentrasi senyawa Bimo-CF yang digunakan nilai derajat putih
semakin menurun, hal disebabkan lebih cepatnya ubi daluga terfermentasi menyebabkan
warna tepung daluga yang dihasilkan berubah. Namun jika dilihat secara organolptik
tidak memperlihatkan perbedaan warna. Fermentasi menggunakan starter Bimo CF
dilakukan selama 12 jam dan proses tersebut dapat dikatakan optimal setelah tercapai pH
4. Penurunan nilai 7 hingga 4 disebabkan oleh aktifitas enzim dan mikroba dalam starter
Bimo CF yang akan menghasilkan asam laktat, asam organik sehingga akhirnya akan
mempengaruhi struktur tepung, sifat fisiko kimia serta aroma cassava setelah fermentasi
(Misjiyasta et al,2011). Masalah utama dalam pengolahan pembuatan tepung ubikayu
salah satunya adalah terjadinya reaksi pencoklatan (browning). Reaksi pencoklatan
terjadi pada saat pengeringan dan mengakibatkan munculnya warna coklat. Menurut
Desrosier (1987), pencoklatan non enzimatik terjadi pada saat bahanmendapat perlakuan
panas dalam keadaan lembab. Semakin tinggi nilai L tepung semakin putih produk yang
dihasilkan (Tabel 3.)
Tabel 3. Beberapa Sifat Fisik Tepung Umbi Daluga
Konsentrasi BIMO-CF
Sifat fisik
1%
1,5 %
2%
Suhu gelatinisasi
70 -730C
71-74
77-79
Daya serap air
147,5%
146,9
147.4
Bentuk dan ukuran
Bentuk : bulat dan
Bentuk : bulat dan Bentuk : bulat
granula
polygonal, ukuran : 20 polygonal, ukuran : dan polygonal,
-35 mikron
ukuran : 20 20 -35 mikron
35 mikron
Rendemen tepung
29.52 %
29.68
29,78
Derajat putih (L)
83,21
82,90
82,89
Sifat fisik tepung daluga yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 3. Suhu
gelatinisasi daluga lebih rendah dari pada sugu. Suhu gelatinisasi dan daya serap air
untuk mengetahu berapa lama waktu pemasakan yang dibutuhkan dan berapa air yang
dibutuhkan jika nantinya diolah menjadi produk olahan. Sedangkan bentuk dan ukuran
granula memiliki granula yang kecil yaitu 0,5 -10 mikron. Ukuran granula pati yang
kecil dapat membantu individu yang mengalami masalah dengan pencernaannya karena
kemudahan dari talas untuk dicerna. Selain itu dapat diaplikasikan untuk makanan bagi
orang yang lanjut usia juga dapat dijadikan sebagai makanan diet dengan cara
mencampur dengan susu skim. Bentuk dan ukuran granula tepung daluga dapat dilihat
pada gambar di bawah ini. Konsentrasisenyawa BIMI-CF tidak mempengaruhi bentuk
granula tepung yang dihasilkan.
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Gambar 1. Bentuk Granula Tepung Daluga

KESIMPULAN DAN SARAN
Semakin banyak senyawa aktif Bimo-CF yang digunakan semakin tinggi kadar
protein yang dihasilkan. Pati umbi daluga mempunyai suhu gelatinisasi antara rendah
sampai agak tinggi, tetapi lebih rendah dari selang suhu gelatinisasi pati beras yang
berkisar antara 68-780C. Daya serap air menunjukkan angka 146,56 -147,5%. Ini
menunjukkan bahwa tepung pati dapat mengikat air secara fisik hampir 50 persen lebih
besar dari total beratnya. Bentuk granula pati umbi daluga bulat dan polygonal, tetapi
dengan ukuran yang agak lebih besar.
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INTRODUKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN TEH DAN JUICE BUAH
PINANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN
DI PERDESAAN
M.A Widyaningsih, Made Sukadana dan Agung Prijanto
Balai pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pas Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar
e-mail: widyaningsihw@yahoo.com
ABSTRAK
Pinang merupakan sejenis tumbuhan yang banyak ditemukan di kawasan Pasifik, Afrika
dan juga benua Asia. Tumbuhan ini memiliki buah dengan cangkang serabut serupa
kelapa. Buah pinang sudah akrab dari sejak zaman nenek moyang. Pinang adalah
tanaman yang memiliki banyak manfaat, tetapi belum dianggap sebagai komoditas
utama. Pada umumnya buah pinang dipergunakan untuk nyirih, yaitu buah pinang yang
dikunyah bersama daun sirih dan kapur. Senyawa kimia yang bertugas dalam
menguatkan gusi dan gigi serta menghentikan pendarahan tersebut adalah Arecaidine
atau Arecaine, Choline atau Bilineurine, Guvacine, Guvacoline, dan Tannin yang berasal
dari kelompok ester glukosa. Agar berbagai manfaat biji pinang dapat dinikmati banyak
orang, maka perlu ada inovasi untuk memanfaatkan biji pinang dalam pengolahan
berbagai produk pangan, sehingga mudah di konsumsi. Tujuannya dari introduksi
teknologi pengolahan teh dan juice dari buah pinang yakni untuk meningkatkan
ketrampilan, pengetahuan, kesehatan dan nilai tambah bagi kesejahteraan petani Dusun
Pausan Desa Buahan Kaja merupakan salah satu lokasi kegiatan BPTP Bali yang
berada di wilayah Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Hasilnya dengan adanya
teknologi pengolahan teh dan juice dari buah pinang mampu meningkatkan nilai tambah
produk dan tingkat pendapatan petani yang layak dimana sasaran adalah upaya-upaya
untuk (1) mendorong peran pertanian dalam perekonomian nasional, (2) menciptakan
pendidikan pertanian pada generasi muda sehingga dalam jangka panjang mampu
mengembangkan industri pertanian berbasis pedesaan, (3) menciptakan struktur
pertanian yang tangguh sebagai sektor unggulan mengentaskan berbagai permasalahan
antara lain aspek sosial, (4) menciptakan nilai tambah, (5) menciptakan lapangan kerja,
dan (6) meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Dan diharapkan introduksi
teknologi pengolahan teh dan juice dari buah pinang dapat berimbas pada kelompokkelompok di masyarakat di kawasan agropolitan kecamatan Payangan maupun di luar
kecamatan Payangan.
Kata Kunci: Introduksi, teknologi, pengolahan buah Pinang
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PENDAHULUAN
Pinang (areca catechu) merupakan tanaman yang sekeluarga dengan kelapa.
Salah satu jenis tumbuhan monokotil ini tergolong palem paleman. Secara rinci,
sistematik pinang yaitu Divisi : Plantae; Kelas : Monokotil; Ordo : Arecales; Famili :
Araceae atau palmae (palem-paleman); Genus : Areca; Species : Areca catheu. Di
masyarakat umumnya spesies ini sering disebut dengan pinang atau pinang sirih
(Sihombing, 2000). Pinang umumnya ditanam di pekarangan, di taman atau
dibudidayakan. Kadang tumbuh liar di tepi sungai dan di tempat-tempat lain. Pohon
pinang tumbuh tegak dan tingginya 10-30 m, diameternya 15-20 cm dan batangnya tidak
bercabang (Arisandi, 2008). Pinang termasuk jenis tanaman yang cukup dikenal luas
dimasyarakat karena secara alami penyebarannya pun cukup luas di berbagai daerah
(Sihombing, 2000).
Pinang adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat, tetapi belum dianggap
sebagai komoditas utama. Produksi buah pinang dapat mencapai 50-100 buah/mayang
dan 150-250/mayang untuk ukuran buah lebih kecil. Tahun 2003 volume eksport pinang
mencapai 77.126.347 kg dengan nilai US$ 22.960.446. Pemanfaatan buah pinang sebagai
ramuan yang dimakan bersama sirih, telah menjadi
kebiasaan secara turun temurun pada berbagai daerah tertentu di Indonesia, tetapi
konsumennya terbatas. Agar berbagai manfaat biji pinang dapat dinikmati banyak orang,
maka perlu ada inovasi untuk memanfaatkan biji pinang dalam pengolahan berbagai
produk pangan, sehingga mudah di konsumsi. Di Indonesia buah pinang digunakan
juga dalam dunia pengobatan yaitu mengobati penyakit seperti cacingan, perut kembung,
luka, batuk berdahak, diare, kudis, koreng, terlambat haid, keputihan, beri-beri, malaria,
difteri, tidak nafsu makan, sembelit, sakit pinggang, gigi dan gusi (Arisandi, 2008).
Berbagai inovasi teknologi yang telah dihasilkan diarahkan agar mampu
meningkatkan nilai tambah produk dan tingkat pendapatan petani yang layak dimana
sasaran adalah upaya-upaya untuk (1) mendorong peran pertanian dalam perekonomian
nasional, (2) menciptakan pendidikan pertanian pada generasi muda sehingga dalam
jangka panjang mampu mengembangkan industri pertanian berbasis pedesaan, (3)
menciptakan struktur pertanian yang tangguh sebagai sektor unggulan mengentaskan
berbagai permasalahan antara lain aspek sosial, (4) menciptakan nilai tambah, (5)
menciptakan lapangan kerja, dan (6) meningkatkan pendapatan masyarakat petani.
Model-model yang dikembangkan mengacu kepada pengembangan model agribisnis dan
kelembagaannya di tingkat petani, merevitalisasi kelembagaan ekonomi di bidang
pertanian serta mempercepat penyampaian inovasi teknologi yaitu : (i) menerapkan
teknologi inovatif tepat guna melalui pengkajian dan pengembangan partisipatif
(Participatory Research and Development) berdasarkan paradigma penelitian, (ii)
membangun Laboratorium Agribisnis yang merupakan model percontohan Agribisnis
Industrial Pedesaan (AIP) berbasis inovasi yang memadukan sistem inovasi teknologi dan
kelembagaan pedesaan, (iii) mendorong proses difusi dan replikasi model percontohan
teknologi inovatif (melalui ekspose dan demonstrasi lapang, diseminasi informasi serta
advokasi dan fasilitasi) dan (iv) basis pengembangan dilaksanakan berdasarkan wilayah
agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi setempat (Badan Litbang Pertanian, 2004).
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Desa Buahan Kaja Kecamatan Payangan kabupaten Gianyar memiliki potensi
yang sangat baik untuk menumbuhkembangkan pembangunan pertanian perdesaan
dengan introduksi teknologi spesifik lokasi. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi
oleh petani tersebut antara lain disebabkan oleh lambatnya inovasi teknologi ke tingkat
grass root yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Dalam konsep “research
extension linkages” maka keterpaduan antara produsen teknologi (generating subsystem)
kepada subsistem penyampai (delivery subsystem) dan subsistem penerima/pelaku
agribisnis/pengguna inovasi (receiving subsystem) belum berperan dengan baik.
Tujuannya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani dengan
mengembangkan percontohan model-model pembangunan pertanian pedesaan yang
komprehensif, terintegrasi mulai sisi hulu hingga hilirnya melalui penumbuhan agribisnis
pedesaan yang dibangun dengan sistem inovasi, kelembagaan dan diversifikasi usaha.
Dampak dari model yang dikembangkan ini diharapkan akan berimbas pada kelompokkelompok di masyarakat dengan menerapkan paket-paket teknologi sebagai bagian dari
pengembangan model agribisnis di kawasan agropolitan kecamatan Payangan maupun di
luar kecamatan Payangan.
METODELOGI
Kegiatan berlokasi di desa Buahan Kaja berada diujung utara Kabupaten Gianyar
yang berbatasan langsung dengan daerah pariwisata Kintamani Kabupaten Bangli. Lokasi
desa Buahan Kaja merupakan zona farming systems lahan kering dataran tinggi beriklim
basah. Mata pencaharian penduduk sebagian besar dari sektor pertanian. Dusun Pausan
Desa Buahan Kaja Kecamatan Payangan kabupaten Gianyar memiliki potensi yang cukup
besar karena memiliki hasil-hasil pertanian yang dapat diolah menjadi makanan olahan
yang memiliki nilai tambah sehingga dapat menambah ketrampilan, pengetahuan dan
penghasilan khususnya dalam mengolah buah pinang menjadi teh dan juice. Kegiatan
dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Triveni, Dusun Pausan Desa Buahan Kaja
merupakan salah satu lokasi kegiatan BPTP Bali yang berada di wilayah Kecamatan
Payangan Kabupaten Gianyar. Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan teh dan
juice dari buah pinang antara lain :
Bahan
Bahan yang digunakan untuk pembuatan teh dan juice dari buah pinang adalah
pinang muda, gula pasir, kunnyit, merica, susu kental manis, madu, telur
Alat
Peralatan yang digunakan untuk pembuatan teh dan juice dari buah pinang adalah
pisau, baskom, talenan, panci, kompor, timbangan analitik, blender basah merek National,
mesin sealer, Gelas / cup aqua, sendok.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan yang terdapat dalam Buah Pinang
Menurut penelitian para ahli, yang dikutip oleh ”The Merck Index”, khasiat yang
diberikan oleh biji pinang tersebut berasal dari zat-zat yang terkandung dalam biji pinang.
Salah satunya adalah Arecoline yang merupakan sebuah ester metil-tetrahidrometilnikotinat yang berwujud minyak basa keras. Senyawa lain yang terkandung dalam biji
pinang adalah Arecaidine atau arecaine, Choline atau bilineurine, Guvacine, Guvacoline
dan Tannin dari kelompok ester glukosa yang menggandeng beberapa gugusan pirogalol.
Sifat astringent dan hemostatik dari zat tannin inilah yang berkhasiat untuk
mengencangkan gusi dan menghentikan perdarahan (Anonim, 2013). Juga ditegaskan
bahwa kandungan kimia dalam buah pinang yaitu alkaloida seperti arekolin, arekolidine,
arekain, guvakolin, guvasine dan isoguvasine. Selain itu buah pinang juga mengandung
tanin, lemak, kanji dan resin. Senyawa arekolin yang terdapat dalam buah pinang
berkhasiat sebagai obat cacing dan penenang (Arisandi, 2008).
Kandungan tanin dan alkaloida adalah dua senyawa yang dominan pada biji
pinang, Tanin yang berkisar 15%, tergolong senyawa polifenol yang dapat larut dalam
gliserol dan alkohol, sedangkan alkaloid berkisar 0,3-0,6%. Sedangkan komposisi
kecilnya adalah arakaidin, guakin guvokalin dan arekolidin. Unsur pokok yang lain pada
pinang terdiri dari lemak, karbohidrat, protein dan lain-lain (Anonim, 2013).
Di Indonesia buah pinang selain ekspor, digunakan juga untuk ramuan
sirih,biasanya buah pinang yang digunakan adalah buah pinang yang segar meskipun
ada juga yang menggunakan buah pinang yang sudah kering. Buah pinang
mengandung bermacam–macam senyawa lain seperti tanin, alkaloid, lemak, air, minyak
atsiri,dan sedikit gula. Karena banyak senyawaan yang terkandung sehingga di dapat
hasil yang cukup baik, terutama senyawa tanin. Komposisi kimia biji pinang dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1.Komposisi Kimia Biji Pinang
Asal Pinang
Komponen
Kalimantan selatan
Kanara Utara, India
Kadar (%)
Kadar (%)
Tanin
26,60
22,71
Alkoloid
0,51
0,15
Lemak
13,90
14,11
Nitrogen
0,76
1,89
Fosfor (P2O5)
0,02
Magnesium (MgO)
0,26
Kalsium
0,12
Kadar Sari
13,64
15,69
Kadar abu
1,64
1,54
Sumber : Departemen Penelitian LIPTAN, 1992
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Dengan sederet kandungan tersebut, wajar jika kemudian khasiat buah pinang muda juga
berderet, antara lain sebagai obat cacing, menghentikan mimisan, menguatkan gusi,
menghentikan pendarahan, kudis, sariawan, disentri, batu ginjal dan masih banyak
lainnya. Khasiat buah pinang muda dalam mengatasi pendarahan telah dibuktikan secara
ilmiah. Khasiat ini bersumber dari senyawa Choline atau bilineurine, Arecaidine atau
arecaine, Tannin, Guvacoline, dan Guvacine yang merupakani kelompok ester glukosa
dan bergandengan dengan sejumlah gugusan pirogalol.
Introduksi Teknologi Olahan Pangan
Dari sekian banyak manfaat yang diperoleh dari buah pinang muda, maka saat ini
buah pinang muda sudah dapat diolah menjadi jus atau teh buah. Jus buah pinang muda
tergolong minuman untuk mengobati penyakit ejakulasi dini pada kaum pria. Rasa
buahnya yang pahit kelat membuat tidak semua orang mau meminumnya. Namun apabila
sudah dibuat menjadi jus buah pinang, rasanya akan menjadi manis seperti meminum jus
buah lainnya. Selain itu, jus buah pinang muda akan menjadi obat apabila dikonsumsi
secara rutin. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan jus pinang. Cara
pembuatan teh buah pinang dan juice buah pinang dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 di
bawah ini.
Tabel 2. Formula Teh Buah Pinang
Bahan
Peralatan
Cara Kerja
5 buah pinang muda
Kompor gas
Buah pinang yang masih muda dicuci
bersih kemudian dipisahkan dari
kulitnya (dikupas
250 gr gula pasir
Panci rebusan
Buah pinang direbus sampai
warnanya kemerahan
Mesin sealer
Air
rebusan
buah
pinang
ditambahkan dengan gula pasir yang
sudah terlebih dahulu diencerkan
dengan air
Air secukupnya
Gelas / cup aqua
Teh buah pinang dikemas dalam
botol atau cup aqua
Keterangan : Laporan Akhir Tahun ( Kariada,at all, 2014 )
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Tabel 3 Formula Jus Pinang
Bahan
1-2 buah pinang muda

Peralatan
Blender

250 gr gula pasir

Kompor gas

1 ruas kunyit

Wajan

Merica Hitam secukupnya
(disangrai)

Mesin sealer

Susu kental manis (Jika Gelas / cup aqua
Suka)

Cara Kerja
Buah pinang yang masih muda
dicuci bersih kemudian dipisahkan
dari kulitnya (dikupas
Dimasukkan ke dalam blender
bersama dengan kunyit dan merica
hitam yang sudah disangrai terlebih
dahulu
Air
rebusan
buah
pinang
ditambahkan dengan gula pasir yang
sudah terlebih dahulu diencerkan
dengan air
Didalam gelas, kuning telur ayam
kampung dicampur dengan susu
kental manis dan madu kemudian
diaduk hingga semua bahan telah
tercampur rata
Pinang yang sudah diblender halus
dimasukkan kedalam gelas yang
berisi campuran kuning telur, madu,
dan susu kental manis
Semua bahan diaduk rata

1-2 kuning telur ayam Sendok
kampung/bebek
Madu secukupnya
Jus pinang siap dikonsumsi
Keterangan : Laporan Akhir Tahun ( Kariada,at all, 2014 )
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Gambar 1. Pembuatan olahan Teh dan Juice dari buah pinang
Beberapa aktivitas untuk memacu peningkatan pendapatan tersebut dilakukan
melalui pengembangan agribisnis perdesaan yang mencakup: (a) pengembangan
teknologi pada sisi “up-stream agribusiness” / sisi hulu yakni usaha tani perimer yang
menghasilkan sarana produksi di tingkat petani termasuk di dalamnya aspek input-input
pertanian; (b) pengembangan pada sisi “on-farm agribusiness” yaitu pertanian perimer
dengan dukungan input-input pertanian untuk menghasilkan produk-produk perimer di
tingkat produsen/petani; (c) pengembangan pada sisi “down-stream agribusiness” / sisi
hilir yang menyangkut kepada aspek-aspek agroprosesing (olahan) produk-produk
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perimer menjadi produk-produk olahan; dan (d) pengembangan market inteligen /
penyiasatan pasar dan kelembagaan penunjang (Badan Agribisnis, 1997). Pinang dapat
diolah menjadi teh maupun juice menjadi minuman kesehatan yang berkualitas Hadirnya
teknologi di tingkat grass root merupakan langkah yang positif terutama dalam
menyebarluaskan / mendesimenasikan teknologi pertanian yang telah siap pakai. Untuk
menjamin
keberlanjutan
aspek
pengolahan
pangan
ini
dibutuhkan
pembiayaan/permodalan, jalinan kemitraan antara kelompok tani/petani dengan pelaku
usaha dan praktisi agribisnis yang bergerak dalam penyediaan bahan baku sehingga
aksesbilitas petani dalam memperoleh bahan baku menjadi lebih mudah dan dapat
menjamin keberlanjutan usaha dengan tetap memperhatikan hubungan usaha yang saling
menguntungkan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pinang merupakan salah satu sumber hayati yang melimpah dan belum
dioptimalkan penggunaannya. Pinang dapat diolah menjadi teh maupun juice menjadi
minuman kesehatan yang berkualitas. Teknologi pengolahan teh dan juice dari buah
pinang mampu meningkatkan nilai tambah produk dan tingkat pendapatan petani yang
layak dimana sasaran adalah upaya-upaya untuk (1) mendorong peran pertanian dalam
perekonomian nasional, (2) menciptakan pendidikan pertanian pada generasi muda
sehingga dalam jangka panjang mampu mengembangkan industri pertanian berbasis
pedesaan, (3) menciptakan struktur pertanian yang tangguh sebagai sektor unggulan
mengentaskan berbagai permasalahan antara lain aspek sosial, (4) menciptakan nilai
tambah, (5) menciptakan lapangan kerja, dan (6) meningkatkan pendapatan masyarakat
petani.
Kegiatan yang dilaksanakan di desa Buahan Kaja diharapkan akan mampu
memberdayakan para petani dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan
introduksi teknologi pengolahan teh dan juice dari buah pinang dapat berimbas pada
kelompok-kelompok di masyarakat di kawasan agropolitan kecamatan Payangan maupun
di luar kecamatan Payangan. Selain itu dukungan dari pihak pemda dan BPTP untuk
mendampingi kegiatan ini perlu selalu berkesinambungan.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.

2013. Manfaat dan khasiat buah
http:/manfaattumbuhan.blogspot.com

pinang

untuk

kesehatan.

Arisandi, 2008. Khasiat Tanaman Obat. Pustaka Buku Murah. Jakarta
Badan Litbang Pertanian, 2004. Pedoman Umum Prima Tani (Program Rintisan dan
Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian). Departemen
Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jalan Ragunan 29,
Pasarminggu, Jakarta.
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Laporan Akir MP-3MI Kabupaten Gianyar. BPTP Bali.
Meiyanto, E., Susidarti R. A., Handayani S., dan Rahmi F., 2008. Ekstrak Etanolik Biji
Buah Pinang (Areca catechu L.) mampu menghambat proliferasi dan memacu
apoptosis sel MCF-7
Oka, I.M., 2000. Panduan Penyelenggaraan LITKAJI dan Diseminasi Teknologi
Pertanian. Badan Litbang Dep. Pertanian. Diseminasi Teknologi Pertanian.
Badan Litbang Pertanian.
Sihombing, T. 2000. Pinang Budi Daya dan Prospek Bisnis. Penebar Swadaya. Jakarta.
SNI 6729, 2010. Sistem pangan organik (Organic food system). BSN
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INTRODUKSI TEKNOLOGI PENGOLAHAN JAGUNG MENJADI
BERBAGAI PRODUK OLAHAN PANGAN
Ni Ketut Ari Tantri Yanti dan I Made Sugianyar
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jalan By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran-Denpasar (80222) Bali
ketut.tantri81@yahoo.com
ABSTRAK
Jagung pipilan diolah menjadi tepung jagung selanjutnya dibuat menjadi beberapa produk
pangan yaitu kue kering dan mie kering substitusi tepung jagung. Diseminasi dilakukan
melalui metode sekolah lapang (SL), introduksi teknologi pengolahan jagung menjadi
beberapa produk pangan dapat meningkatkan pengetahuan anggota kelompok wanita tani
karena diberikan dalam bentuk teori maupun praktek. Tepung jagung dibuat dengan
menggunakan metode penggilingan kering. Proses penggilingan kering menghasilkan
rata-rata tepung jagung 41 %, dedak jagung 33%, dan ampas 26 %. Kandungan kadar air
dan kadar abu tepung jagung sesuai dengan SNI tetapi kadar serat melebihi batas
maksimal. Kandungan kadar protein, lemak, dan karbohidrat kue kering produksi petani
sesuai dengan standar mutu (SNI). Sedangkan kandungan kadar air, kadar abu dan kadar
serat tidak sesuai standar mutu kue kering. Komposisi mie kering substitusi tepung
jagung produksi petani hasil analisa kadar air dan kadar protein sesuai syarat mutu mie
kering. Anggota kelompok wanita tani sudah mampu mengolah jagung pipilan menjadi
beberapa produk olahan pangan yaitu tepung jagung, kue kering, dan mie kering
substitusi tepung jagung.
Kata kunci : jagung, olahan pangan
PENDAHULUAN
Pemerintah saat ini sedang mengusahakan upaya diversifikasi pangan dengan
memanfaatkan pangan lokal, salah satunya dengan mengolah jagung menjadi beberapa
produk olahan. Salah satu komoditas pangan lokal yang mengandung sumber
karbohidrat tinggi adalah jagung, sebagai sumber makanan pokok kedua setelah beras.
Karbohidratnya yang tinggi, cocok sebagai alternatif sumber kalori pengganti nasi.
Jagung juga kaya akan serat dan rendah kalori, sangat baik bagi yang manjalani diet
(Saptoningsih,2011).
Usahatani jagung umumnya dilakukan di lahan tegalan pada musim penghujan
antara bulan Desember - Maret, keberhasilannnya sangat tergantung pada curah hujan.
Produksi jagung di Bali tahun 2015 tercatat sebesar 40.603 ton pipilan kering. Kabupaten
Buleleng memberikan kontribusi tertinggi sebesar 44,44% atau 18.045 ton. Kabupaten
Karangasem menempati posisi kedua sebesar 21,63% atau 8.784 ton pipilan kering.
Kabupaten Klungkung di posisi ketiga sebesar 13,25% atau 5.378 ton pipilan kering,
sementara kabupaten lain kontribusi sebesar 13,25% (BPS, 2016 ). Selama ini
pemanfaatan jagung lebih banyak untuk konsumsi dalam bentuk beras jagung. Untuk
lebih meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatans petani, biji jagung kering dapat
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diolah menjadi tepung jagung untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pensubstitusi tepung terigu berbagai produk olahan pangan. .
Jagung (Zea mays L.) termasuk famili Gramineae, genus Zea, berasal dari
Amerika Tengah dan menyebar ke daerah subtropis dan tropis termasuk Indonesia
(Effendi dan Sulistiawati,1991). Jagung merupakan tanaman semusim (annual). Satu
siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Akar jagung tergolong akar serabut yang
dapat mencapai kedalaman 8 meter meskipun sebagian besar berada pada kisaran 2 meter.
Batang jagung tegak dan mudah terlihat, daun jagung adalah daun sempurna dengan
bentuk memanjang. Komposisi kimia biji jagung bervariasi tergantung jenis atau varietas,
keadaan tanah, dan iklim. Komposisi kimia jagung dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi Kimia Jagung Secara Umum
Komposisi
Jumlah
Energi (kal/100 gr)
350
Air (gr/100 gr)
14,5
Protein (gr/100 gr)
8,6
Lemak (gr/100 gr)
5,00
Karbohidrat (gr/100 gr)
70,6
Karoten (Лgr)
150
Kalsium (mg)
10,0
Phosfor (mg)
256,00
Besi (mg)
2,40
Vitamin B1 (mg)
0,38
Abu (gr/100 gr)
1,3
Sumber : FAO (2005)
Pemanfaatan jagung di Indonesia sebagai bahan pangan belum maksimal,
padahal produksi jagung berlimpah dan memiliki kandungan gizi tinggi. Menurut Yana
(2014), manfaat jagung bagi kesehatan tubuh antara lain sebagai sumber kalori,
antioksidan, mengurangi resiko wasir, sumber vitamin khususnya Thiamin berfungsi
menjaga kesehatan saraf dan Niacin dapat mencegah kekurangan gizi. Disamping itu
jagung memiliki fungsi melindungi jantung, mencegah anemia, menurunkan kolesterol
LDL, mengandung Vitamin A dan mengontrol diabetes / hipertensi.
Peningkatan nilai guna jagung sebagai bahan pangan dapat dilakukan dengan
mengolah biji jagung menjadi tepung jagung. Tepung jagung dapat digunakan pada
berbagai bahan olahan pangan. Tepung jagung merupakan butiran-butiran halus yang
berasal dari jagung kering yang dihancurkan. Pengolahan jagung menjadi bentuk tepung
lebih dianjurkan dibanding produk setengah jadinya karena tepung lebih tahan disimpan,
mudah dicampur, dapat diperkaya dengan zat gizi (fortifikasi), dan lebih praktis serta
mudah digunakan untuk proses pengolahan lanjutan (Badan Standarisasi Nasional 1995).
Tepung jagung selanjutnya dapat diolah menjadi beberapa produk olahan pangan antara
lain kue kering dan mie kering substitusi tepung jagung.
Tepung jagung dapat digunakan untuk membuat kue kering. Kue kering (cookies)
adalah kue yang berkadar air rendah, berukuran kecil , rasanya manis. Kue kering
merupakan salah satu makanan ringan yang diminati masyarakat. Konsumsi rata-rata kue
kering di Indoneia adalah 0,40 kg/kapita/tahun. Kue kering tidak memerlukan bahan yang
volumenya dapat mengembang besar (kandungan gluten tinggi), sehingga dapat
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memanfaatkan tepung jagung yang hanya mengandung gluten < 1 % (Rosmisari, 2006).
Pada pengolahan kue kering memerlukan bahan pengikat dan pelembut. Bahan pengikat
yang digunakan adalah tepung, air, dan telur, sedangkan sebagai bahan pelembut adalah
gula, shortening (mentega putih), baking powder, dan kuning telur. Tepung, telur, dan
baking powder merupakan komponen penting pada kue kering dan mempengaruhi hasil
olahannya, terutama sifat fisik dan cita rasa (Matz 1984; Badan Standarisasi Nasional
1993).
Selain untuk bahan membuat kue kering, tepung jagung juga dapat dimanfaatkan
sebagai bahan substitusi membuat mie kering. Secara garis besar mie dapat dibedakan
menjadi dua macam, yaitu mie basah dan mie kering. Mie basah tidak tahan untuk
disimpan lama dimana daya tahan hanya berkisar antara 1-2 hari dikarenakan kadar air
yang masih tinggi sihingga sangat mudah ditumbuhi jamur atau kapang. Mie kering
mempunyai daya tahan lebih lama daripada mie basah tergantung cara penyimpanannya
(Astawan M dan Mita Wahyuni, 1991).
Tujuan kegiatan mendiseminasi teknologi pengolahan tepung jagung dalam
rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok wanita tani dalam hal
pengolahan tepung jagung menjadi beberapa produk olahan pangan.
METODE PENELITIAN
Kegiatan dilaksanakan pada kelompok wanita tani “KWT” Sari Nadi Asih
berjumlah 30 orang, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng –
Bali. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2012 dengan melibatkan peran serta aktif anggota
KWT. Pendekatan yang dilakukan melalui metode sekolah lapang (SL), dimana
introduksi teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan produk pangan diberikan
baik dalam bentuk teori maupun praktek yang dilakukan berulang-ulang sampai KWT
mampu memproduksi sendiri. Jenis produk olahan pangan dari bahan utama jagung yang
telah diintroduksikan adalah pembuatan tepung jagung, selanjutnya diolah menjadi kue
kering dan mie kering substitusi tepung jagung. Hasil produk petani selanjutnya di analisa
di laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana untuk diketahui
kandungan proksimatnya.
Tepung jagung yang dibuat dengan menggunakan metode penggilingan kering
dilakukan dengan beberapa tahap yaitu (1) penggilingan awal (biji jagung kering digiling
kasar), (2) pencucian (biji jagung hasil gilingan dicuci sampai bersih),(3) perendaman
(jagung direndam selama satu malam / 24 jam), penggilingan tahap akhir (biji jagung
digiling sampai halus), (4) pengayakan (diayak menggunakan ayakan 40 mesh). Tepung
jagung kemudian dikemas menggunakan plastik jenis PE selanjutnya di sealer untuk
menutup rapat kantong plastik pengemas tepung sehingga kedap udara (Sugianyar,
2012).
Proses pengololahan cookies (kue kering) tepung jagung adalah Proses
pembuatan cookies (modifikasi dari Hanafi 1999 dan Manley 2000) yaitu (1)
Pencampuran bahan cream berupa : tepung gula 45 gr, susu skim 10 gr, margarine 25 gr,
mentega 25 gr, garam 0,6 gr, essence 2,5 ml dan telur 1 butir. Semuanya di mixer selama
+ 5 menit. (2) Dilakukan penambahan tepung dengan komposisi tepung terigu : jagung =
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80 gr : 20 gr dan tepung roti 0,8 gr kedalam adonan bahan cream. Selanjutnya campuran
diaduk selama 5 menit. (3) Pencetakan adonan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. (4)
Pemanggangan dengan menggunakan oven pada suhu 180°C, selama 15 menit.
Proses pengolahan pembuatan mie kering substitusi tepung jagung yaitu
(1) Tepung jagung (25 %) dan tepung terigu (75 %) diformulasi dengan air, garam, soda
kue dan telur untuk memenuhi protein dalam mie. (2) Kemudian diaduk sampai
terbentuk adonan yang yang tepat (tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek), biasanya
diuji dengan kepalan tangan. (3) Cetak adonan dengan menjadi lembaran-lembaran tipis
dengan alat penggiling, ulangi beberapa kali. (4) Selanjutnya pembentukan untaian mie.
(5) Taburi untaian mie dengan tepung terigu dan minyak goreng agar tidak lengket. (6)
Lakukan pengukusan mie selama 15 menit. (7) Untuk menjadikannya produk kering, mi
basah dioven dengan suhu 60 derajat celcius selama 80 menit atau dijemur dibawah sinar
matahari.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tepung Jagung
Tepung jagung adalah tepung yang diperoleh dengan cara menggiling biji jagung.
Bagian yang digunakan dalam pembuatan tepung adalah endosperm (bagian dari biji
jagung). Tepung jagung dibuat dengan menggunakan metode penggilingan kering. Proses
penggilingan kering menghasilkan rata-rata tepung jagung 41 %, dedak jagung 33%, dan
ampas 26 % (Sugianyar, 2012).
Hasil analisis kimia tepung jagung produksi petani kadar air dan kadar abu sudah
sesuai SNI tetapi kadar serat melebihi batas maksimal standar nasional indonesia (SNI).
Kandungan tepung jagung produksi petani dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kandungan Tepung Jagung Produksi Petani
Komposisi
Jumlah (1)
Syarat Mutu Tepung Jagung(2)
Kadar air (%) bb
7,58
Maks. 10
Kadar abu (%) bb
1,15
Maks. 1,5
Kadar protein (%) bb
9,93
Kadar lemak (%) bb
19,51
Kadar karbohidrat (%) bb
63,62
Kadar serat (%) bb
8,66
Maks. 1,5
Kadar karoten (µg/100)
743,31
Sumber : (1) Data hasil analisa di laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Udayana
(2)
Syarat mutu tepung jagung (SNI 01-3727-1995)
Kue Kering
Penggunaan tepung jagung pada pembuatan cookies (kue kering) dapat
mengurangi penggunaan terigu yang harganya makin mahal. Kelebihan tepung jagung
sebagai bahan pangan adalah kandungan serat pangannya lebih tinggi dibandingkan
dengan terigu. Serat pangan penting yaitu serat pangan yang larut dalam air, terutama
berperan dalam memperlambat kecepatan pencernaan bahan pangan dalam usus,
memberikan rasa kenyang lebih lama, serta memperlambat kemunculan glukosa darah
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sehingga insulin yang dibutuhkan untuk menstransfer glukosa ke dalam sel-sel tubuh dan
diubah menjadi energy makin sedikit. Hal seperti ini dibutuhkan bagi penderita diabetes
(Eckel 2003; Astawan dan Wresdayati 2004).
Berdasarkan hasil analisa di laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Udayana kandungan kadar protein, lemak, dan karbohidrat kue kering
produksi petani sesuai dengan standar mutu (SNI). Sedangkan kandungan kadar air, kadar
abu dan kadar serat tidak sesuai standar mutu kue kering karena ada penambahan tepung
jagung sebagai substitusi dalam komposisi kue kering. Mutu cookies/kue kering yang
dihasilkan petani/KWT dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Komposisi Kimia Cookies (Kue Kering) Produksi Petani
Komposisi
Jumlah (1)
Syarat mutu kue
kering (2)
Kadar air (%) bb
9,49
Maks. 5
Kadar abu (%) bb
3,02
Maks. 1,5
Kadar protein (%) bb
15,05
Min. 9
Kadar lemak (%) bb
12,59
Min. 9,5
Kadar Karbohidrat (%) bb
57,84
Maks. 70
Kadar serat (%) bb
1,93
Maks. 0,5
Kadar karoten (µg/100 gr)
1.430,47
Sumber : (1) Data hasil analisa di laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Udayana
(2)
Syarat mutu kue kering (SNI 01-2973-1992)
Mie Kering Substitusi Tepung Jagung
Bahan-bahan yang digunakan dalam pemuatan mie tepung jagung adalah tepung
terigu, tepung jagung, garam dapur, soda kue, telur, dan air. Garam dapur bermanfaat
untuk memberi rasa, memperkuat tekstur mie, meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas
mie serta mengikat air (Widyaningsih dan Murtini, 2006).
Air ditambahkan dalam adonan sebagai media reaksi anatara gluten dan
karbohidrat, melarutkan garam dan membentuk sifat kenyal gluten. Pati dan gluten akan
mengembang dengan adanya air. Absorpsi akan amkin meningkat dengan naiknya pH.
Makin banyak air yang terserap, mie menjadi tidak mudah patah. Jumlah air yang
optimum akan membentuk pasta yang baik (Astawan, 2006).
Komposisi mie kering substitusi tepung jagung produksi petani hasil analisa di
laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana kadar air dan kadar
protein sesuai syarat mutu mie kering. Komposisi kimia mie kering dapat dilihat pada
tabel 4.
Tabel 4. Komposisi Kimia Mie Kering Substitusi Tepung Jagung Produksi Petani
Komposisi
Jumlah (1)
Syarat mutu mie kering (2)
Kadar air (%) bb
8,62
Maks. 10
Kadar abu (%) bb
2,28
Kadar protein (%) bb
13,82
Min. 8
Kadar lemak (%) bb
6,54
Kadar Karbohidrat (%) bb
68,75
Kadar serat (%) bb
1,20
Sumber :1) Data hasil analisa di laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Udayana
2)
Syarat mutu mie kering (SNI 01-2974-1996)
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KESIMPULAN

1.

2.

3.

4.

Diseminasi teknologi pengolahan jagung pipilan pada skala kelompok adalah :
Tepung jagung dibuat dengan menggunakan metode penggilingan kering. Proses
penggilingan kering menghasilkan rata-rata tepung jagung 41 %, dedak jagung 33%,
dan ampas 26 %. Kandungan kadar air dan kadar abu sesuai dengan SNI tetapi kadar
serat melebihi batas maksimal.
Kelebihan penggunaan tepung jagung pada pembuatan cookies (kue kering) karena
kandungan serat pangannya lebih tinggi dibandingkan dengan terigu. kandungan kadar
protein, lemak, dan karbohidrat kue kering produksi petani sesuai dengan standar
mutu (SNI). Sedangkan kandungan kadar air, kadar abu dan kadar serat tidak sesuai
standar mutu kue kering.
Komposisi mie kering substitusi tepung jagung produksi petani hasil analisa di
laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana kadar air dan kadar
protein sesuai syarat mutu mie kering
Anggota kelompok wanita tani sudah mampu mengolah jagung pipilan menjadi
beberapa produk olahan pangan yaitu tepung jagung, kue kering dan mie kering
substitusi tepung jagung.
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ABSTRAK
Usaha pertanian saat ini dihadapkan pada berbagai kendala, serta belum dapat diukur
sejauh mana daya saingnya, sedangkan konsepsi pembangunan pertanian yang
mempunyai daya saing belum dijabarkan secara lebih operasional dan implementatif,
sehingga terjadi kesenjangan antara konsepsi ideal dengan aktual di lapangan.
Produktivitas yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor
tingkat teknologi dan faktor penggunaan input. Pada sisi faktor penggunaan input perlu
dikaji baik jumlah, proporsi maupun jenis input yang digunakan. Kegiatan kajian ini
bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas rempah Pala dan Cengkeh ditinjau
dari penggunaan sumberdaya domestik di Kota Ternate. Usahatani Pala dan Cengkeh di
Kota Ternate mempunyai keunggulan komparatif, hal ini ditunjukkan nilai PCR dan
DRCR untuk komoditas-komoditas tersebut lebih kecil 1 (satu). Hasil analisis PAM
pada usahatani pala dan cengkeh tidak ada transfer input karena tidak menggunakan
input asing. Nilai NPCI untuk semuanya dibawah satu (<1). Nilai NPCI lebih kecil dari
satu, artinya harga domestik lebih rendah dari harga dunia, sehingga dapat dikatakan
adanya kebijakan subsidi dari pemerintah. Sedangkan untuk usahatani pala dan cengkeh
tidak ada nilainya karena dalam usahatani komoditas tersebut tidak menggunakan input
asing.Nilai transfer faktor untuk pala dan cengkeh
bernilai positif, hal ini
mengindikasikan bahwa terdapat implisit pajak atau transfer dari petani komoditaskomoditas tersebut kepada produsen factor/input domestik, sehingga petani harus
membayar lebih mahal dari harga bayanganya (sosial). Nilai Output Transfer (OT)
usahatani usahatani Pala dan cengkeh, mempunyai nilai positif. Hal ini menunjukkan
bahwa ada transfer dari konsumen kepada produsen Pala dan Cengkeh, karena
konsumen harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga internsional
atau ada indikasi ada kebijakan pemerintah mengenai proteksi harga Pala, dan Cengkeh.
Kata kunci : Daya saing, pala, cengkeh, keunggulan, komparatif
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PENDAHULUAN
Menurunnya nilai tukar rupiah akhir-akhir ini telah memberikan keuntungan
sebagian besar petani dan pengusaha beberapa komoditas pertanian terutama perkebunan.
Dalam kondisi dimana sektor lainnya sedang mengalami kesulitan untuk berkembang,
sector pertanian terutama sub sektor perkebunan kembali menjadi salah satu andalan
dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional, termasuk penanganan
permasalahan jangka pendek seperti pencukupan kebutuhan bahan pangan, penyediaan
lapangan kerja serta perolehan dan penghematan devisa.
Usaha pertanian saat ini dihadapkan pada berbagai kendala, serta belum dapat
diukur sejauh mana daya saingnya, sedangkan konsepsi pembangunan pertanian yang
mempunyai daya saing belum dijabarkan secara lebih operasional dan implementatif,
sehingga terjadi kesenjangan antara konsepsi ideal dengan aktual di lapangan.
Produktivitas yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor
tingkat teknologi dan faktor penggunaan input. Pada sisi faktor penggunaan input perlu
dikaji baik jumlah, proporsi maupun jenis input yang digunakan
Mengingat peran dan kontribusi sector pertenaian tersebut, maka diperlukan
upaya untuk dapat lebih memberdayakannya sehingga efisiensi dan daya saingnya dapat
lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pertanian moderen yang
tangguh, efisien dalam penggunaan sumberdaya, terkelolah secara profesional dan
memiliki keunggulan memenangkan persaingan baik di pasar luar negeri dan pemenuhan
kebutuhan dalam negeri.
Daya saing atau ‘kemampuan untuk bersaing’ tidak tumbuh dengan sendirinya.
Kalaupun ada yang berusaha menumbuhkan, hal itu tidak bisa dilakukan secara
perorangan. Perlu penataan secara terpola dengan format yang jelas dan khas (Imawan,
2002). Menurut Suprihatin (1998) daya saing adalah kemampuan produsen untuk
memproduksi suatu komoditi dengan mutu yang cukup baik dan biaya produksi yang
cukup rendah, sehingga pada harga-harga yang terjadi pada pasar internasional dapat
diproduksi dan dipasarkan oleh produsen dengan memperoleh laba yang mencukupi dan
dapat mempertahankan kelanjutan kegiatan produksinya.
Konsep daya saing pada penelitian ini berpijak dari konsep keunggulan
komparatif dan keunggulan kompetitif. Dapat dijelaskan lebih jauh konsep keunggulan
komparatif yang pertama kali dikenal dengan model Ricardian, yang lebih dikenal dengan
hukum keunggulan komparatif (the law of comparatif advantage) dari Ricardo. Teori
keunggulan komparatif Ricardo yang disempurnakan oleh Haberler menafsirkan bahwa
labor of value hanya digunakan untuk barang antara, sehingga menurut Haberler teori
biaya imbangan atau theory opportunity cost dipandang lebih relevan.
Kegiatan kajian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas rempah
Pala dan Cengkeh ditinjau dari penggunaan sumberdaya domestik di Kota Ternate
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METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dasar deskriptif dan
analitik. Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menyandra mengenai situasi
atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi
faktual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas.
Sedangkan analitik yaitu penelitian yang diarahkan pada penjelasan suatu keadaaan,
berkaitan dengan hubungan-hubungan variabel-varibel penelitian serta menguji hipotesis
yang telah dirumuskan sebelumnya.
Pemecahan masalah dilakukan dengan mengumpulkan data, menyusun model
yang telah ditentukan dan mengestimasinya baik secara kuantitatif serta kualitatif.
Disajikan dalam bentuk deskriptif yang dilengkapi dengan tabel-tabel, diagram untuk
lebih sistematis dalam memudahkan menjelaskan masalah yang dibahas dan akhirnya
membuat kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan.
Analisis Data
Policy Analysis Matrix (PAM)
Untuk mengetahui daya saing komoditas pertanian terpilih ditinjau dari
penggunaan sumberdaya domestik digunakan pendekatan analisis policy analysis matrix.
Monke dan Pearson (1995) mengemukakan penyusunan PAM dilakukan setelah
seluruh data pada tingkat petani diperoleh. Penyusunan PAM dilakukan dengan
menggunakan struktur input output di tingkat usahatani. Dengan perhitugan ini dapat
diperoleh keuntungan baik finansial maupun ekonomi. Dampak kebijakan pemerintah
yang diterapkan baik kepada input, output maupun input dan output secara bersama dapat
diketahui, untuk menjelaskan daya saing suatu komoditi. Adapun matriks PAM terlihat
pada Tabel 3.1.
Tabel 1. Format Policy Analysis Matrix (PAM)
Biaya
Uraian
Penerimaan
Keuntungan
Input
Input
Asing Domestik
Harga Privat
A
B
C
D=A–B–C
Harga Sosial
E
F
G
H=E–F–G
Dampak divergensi
dan
kebijakan
I
J
K
L=D–H=I–J–K
efisiensi
Sumber: Monke dan Pearson 1995
Keterangan: D = keuntungan privat
H = keuntungan sosial
I = transfer output
J = transfer input
K = transfer faktor
L = transfer bersih
Pada Tabel 1 menunjukkan pada baris pertama dari matriks PAM berisikan
angka-angka yang dihitung berdasarkan harga privat (harga aktual yang terjadi di pasar),
yaitu harga yang sebenarnya diterima atau dibayarkan oleh pelaku ekonomi. Baris kedua
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berisikan perhitungan angka-angka yang didasarkan pada harga sosial atau shadow price,
yaitu harga yang mengambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi
unsur-unsur biaya maupun hasil (harga yang menghasilkan alokasi terbaik dari
sumberdaya dan dengan sendirinya menghasilkan pendapatan tertinggi). Baris ketiga
merupakan selisih perhitungan antara harga privat dengan harga sosial sebagai akibat
dari dampak kebijakasanaan pemerintah atau distorsi pasar yang ada.
Pada input dan output yang dapat diperdagangkan secara internasional, harga
sosial dapat dihitung berdasarkan harga bayangan atau shadow price yang dalam hal ini
didekati dengan harga batas (border price), untuk komoditi yang diimpor digunakan
harga c.i.f dan untuk komoditi yang diekspor digunakan harga f.o.b. Perlu diketahui
tentulah dilakukan barbagai penyesuaian pada titik mana analisis akan dilakukan.
Sedangkan untuk input domestik digunakan biaya imbangannya atau opportunity cost
yang dikaji dari penelitian empirik di lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Daya Saing Pala dan Cengkeh Berdasarkan Policy Analysis Matrix (PAM)
Soetriono (2010) mengemukakan dalam penelitiannya mengenai analisis finansial
dan ekonomi bahwa usahatani yang menguntungkan secara finansial belum tentu
menguntungkan secara ekonomi. Hal tersebut dimungkinkan, misalnya karena terdapat
subsidi pada input produksi sehingga keuntungan finansial akan meningkat, namun
keuntungan ekonomi tetap atau mengalami penurunan.
Apabila tidak disertai
peningkatan produktivitas dan harga output, maka secara ekonomi kebijakan subsidi
tersebut tidak akan meningkatkan keuntungan ekonomi.
Efisiensi usahatani dapat diketahui dengan cara sederhana adalah mengetahui
nilai keuntungan. Suatu usaha akan terus dijalankan apabila keuntungan yang diperoleh
lebih besar nul atau telah mencapai keuntungan normal. Indikator efisiensi yang lebih
tepat adalah nilai efisiensi ekonomi (sosial) daripada efisiensi finansial (privat). Efisiensi
finansial atau keuntungan finansial merupakan ukuran daya saing dalam harga pasar
aktual.
Hasil perhitungan analisis PAM pada Usahatani Pala dan Cengkeh di Kota
Ternate di daerah penelitian yaitu 7 kecamatan di Kota Ternate ditinjau dari dua aspek
yaitu aspek finansial dan aspek ekonomi dapat dilihat pada Tabel 2.
Aspek finansial, hasil penelitian penggunaan sumberdaya domestik pada harga
privat (harga aktual) diperoleh total penerimaan (total revenue) dari Pala Rp 69.206.500
dan Cengkeh Rp 88.664.000. Dari data terlihat bahwa penerimaan atas harga privat
tertinggi adalah lada diikuti pala. Harga komoditas perkebunan cukup tinggi karena
adanya pelemahan rupiah terhadap dollar sehingga harga pala dan cengkeh dalam rupiah
meningkat.
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Tabel 2.

Hasil Analisis Policy Analysis Matrix Usahatani Pala dan Cengkeh di Kota
Ternate, Tahun 2015
Biaya
Uraian
Penerimaan
Input Asing Faktor Domestik Keuntungan
(Tradable)
( Non Tradable)

Pala
Harga Privat

69.206.500

-

3.672.500

65.534.000

Harga Sosial

68.311.515

-

3.640.600

64.670.915

894.985

-

31.900

863.085

Harga Privat

88.664.000

-

4.683.000

83.981.000

Harga Sosial

87.570.922

-

4.640.100

82.930.822

Efek Divergensi
1.093.078
Sumber: Analisis Data Primer, 2015

-

42.900

1.050.178

Efek Divergensi
Cengkeh

Biaya usahatani pala dan cengkeh, tomat, lada dan cengkeh dalam Policy
Analysis Matrix dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya input asing (tradable) dan
biaya input domestik (non tradable). Pada usahatani lada dan cengkeh tidak
menggunakan input asing karena petani tidak pernah memupuk dan pengendalian hama
penyakit secara kimia. Dengan demikian biaya input asing (tradable) bernilai nol.
Biaya finansial total dalam usahatani pala dan cengkeh berturut turut adalah Rp
3,672,500; dan Rp 4,683,000. Terlihat bahwa biaya usahatani atas dasar harga private
(financial) untuk pala dan cengkeh mempunyai nilai yang rendah karena tidak
mengandung komponen asing melainkan hanya komponen domestik.
Berdasarkan perhitungan yang disajikan dalam Table 2 dapat diketahui bahwa
Privat Provitability untuk Pala Rp 65.534.000; dan cengkeh Rp 83.981.000. Dilihat dari
indikator tersebut menunjukkan bahwa usahatani pala dan cengkeh, tomat, pala, dan
cengkeh di Kota Ternate menguntungkan untuk diusahakan.
Aspek Sosial, hasil penelitian penggunaan sumberdaya domestik pada harga
social (harga bayangan) diperoleh total penerimaan (total revenue) dari Pala Rp
68.311.515 dan Cengkeh Rp 87.570.922. Dari data terlihat bahwa penerimaan atas harga
privat tertinggi adalah Cengkeh diikuti pala, tomat dan pala dan cengkeh. Harga
komoditas perkebunan cukup tinggi karena adanya pelemahan rupiah terhadap dollar
sehingga harga pala dan cengkeh dalam rupiah meningkat.
Biaya usahatani pala dan cengkeh, tomat, lada dan cengkeh dalam Policy
Analysis Matrix dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya input asing (tradable) dan
biaya input domestik (non tradable). Pada usahatani lada dan cengkeh tidak
menggunakan input asing karena petani tidak pernah memupuk dan pengendalian hama
penyakit secara kimia. Dengan demikian biaya input asing (tradable) bernilai nol.
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Biaya total sosial dalam usahatani pala dan cengkeh berturut turut adalah Rp
3,640,600 dan Rp 4,640,100. Terlihat bahwa biaya usahatani atas dasar harga social
(ekonomi) untuk pala dan cengkeh mempunyai nilai yang rendah karena tidak
mengandung komponen asing melainkan hanya komponen domestik.
Berdasarkan perhitungan yang disajikan dalam tabel 5.4 dapat diketahui bahwa
Social Provitability untuk Pala Rp 64.670.915 dan cengkeh Rp 82.930.822. Dilihat dari
indikator tersebut menunjukkan bahwa usahatani pala dan cengkeh di Kota Ternate
menguntungkan untuk diusahakan.
Baik keuntungan finansial maupun keuntungan ekonomi usahatani usahatani pala
dan cengkeh, tomat, pala, dan cengkeh di atas adalah positif, maka usahatani beberapa
komoditas tersebut memiliki keuntungan kompetitif dan keuntungan komparatif dalam
menggunakan sumberdaya.
Hasil perhitungan analisis PAM di atas menunjukkan pula rasio biaya privat
(Privat Cost Ratio atau PCR) yang merupakan perbandingan biaya faktor domestik
dengan nilai tambah output dari biaya input tradabel pada harga privat (finansial). Rasio
ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mencapai tujuan dari kegiatan usahatani yaitu
memperoleh keuntungan maksimum. Nilai keuntungan maksimum dapat diperoleh petani
dengan cara berusaha meminimumkan nilai PCR, misalnya dengan meminimumkan
pengeluaran biaya faktor non tradable atau dengan cara memaksimumkan nilai tambah
yaitu, dengan cara meminimumkan input tradable.
PCR merupakan fungsi yang sama seperti DRC, hanya berbeda dalam dasar
penilaian harga. PCR dinilai dalam harga privat (finansial) yang sudah dipengaruhi
kebijakan pemerintah. Nilai PCR merupakan ukuran daya saing atau efisiensi pada nilai
finansial atau keunggulan kompetitif. Dapat diartikan daya saing pada nilai finansial
dicapai jika nilai PCR < 1, sebaliknya tidak mempunyai daya saing pada nilai finansial
jika PCR > 1.
Analisis daya saing adalah suatu analisis untuk menilai suatu aktifitas ekonomi
(layak atau tidak layak) ditinjau dari segi pemanfaatan sumberdaya domestik yang
digunakan. Pada analisis PAM untuk mengukur daya saing secara internasional suatu
komoditi dalam hal ini komoditi yang dikaji adalah dengan menggunakan rasio Domestic
Resourse Cost (DRCR), yaitu, rasio antara biaya domestik dengan nilai tambah output
dari biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga sosial. Hasil perhitungan PAM
menunjukkan nilai PCR dan DRCR untuk pala dan cengkeh seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil perhitungan nilai Private Cost Ratio (PCR) dan Domestic Resources Cost
Ratio (DRCR) pada usahatani Pala dan Cengkeh di Kota Ternate, Tahun 2015
No.
Komoditas
PCR
DRCR
1.
Pala
0,05
0,05
2.
Cengkeh
0,05
0,05
Sumber: Analisis data primer, 2015
Usahatani suatu komoditi dikatakan mempunyai daya saing jika DRCR < 1,
artinya komoditi tersebut lebih menguntungkan jika diusahakan didalam negeri dari pada
diimpor. Sebaliknya jika DRCR > 1, berarti usahatani suatu komoditi tidak mempunyai
daya saing atau secara ekonomi tidak layak untuk diusahakan karena terjadi pemborosan
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sumberdaya domestik. Sehingga pada kondisi seperti ini akan lebih menguntungkan jika
komoditi tersebut diimpor daripada diusahakan di dalam negeri.
Suatu usahatani yang memiliki nilai PCR dan DRCR semakin lebih kecil dari 1
atau mendekati 0 maka usahatani tersebut semakin memeiliki keunggulan kompetetif
maupun komparatif. Dari tabel 5.5 dapat dilihat nilai PCR dan DRCR, dimana untuk
semua komoditas memiliki nilai PCR dan DRCR di bawah satu. Hal ini berarti usahatani
pala dan cengkeh mempunyai keunggulan komparatif untuk dilakukan di Kota Ternate.
Dampak Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah dalam suatu sistem komoditi akan memberikan dampak
baik kepada produsen, konsumen maupun pedagang perantara. Dampak yang diberikan
dapat saja positif atau negatif terhadap masing-masing pelaku sistem tersebut. Dampak
kebijakan juga bisa meningkatkan atau menurunkan produksi atau produktivitas suatu
usahatani.
Hasil penelitian berdasarkan PAM ini lakukan untuk melihat sampai sejauh mana
kebijakan pemerintah memberikan perlindungan terhadap petani domestik, baik kebijakan
harga input maupun kebijakan harga output. Besarnya dampak kebijakan dilihat dari
tingkat proteksi yang diterima petani domestik dalam menjalankan usahanya. Dengan
menggunakan beberapa indikator dari analisis dengan metode PAM dapat diketahui
berapa besar dampak kebijakan pemerintah tersebut.
a. Kebijakan Input
Kebijakan pemerintah terhadap input produksi dapat dilihat dari nilai Transfer
Input (TI), Transfer Faktor (TF), dan Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI). Nilai
Tranfer Input (IT) yang merupakan selisih antara biaya input yang dapat
diperdagangkan pada harga privat dengan biaya yang dapat diperdagangkan pada harga
sosial. Tranfer Faktor (FT) merupakan perbedaan harga privat dengan harga sosial yang
diterima produsen untuk pembayaran faktor-faktor produksi yang tidak diperdagangkan.
Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI) merupakan rasio antara biaya input
asing yang dihitung berdasarkan harga finansial dengan biaya input tradable yang
dihitung berdasarkan harga ekonomi dan merupakan indikasi dari tranfer input. Nilai
NPCI merupakan indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap
harga input pertanian domestik. Nilai NPCI < 1, artinya t ada kebijakan subsidi terhadap
input tradable, sehingga harga input tradable relatif tinggi.
Tabel 4. Hasil perhitungan nilai transfer input, nominal protection coefficient on input,
dan tranfer factor pada usahatani Pala dan Cengkeh di Kota Ternate, Tahun
2015
No.
Indikator
Pala
Cengkeh
0
0
1
Transfer Input
2
Nominal Protection Coefficient on intput
31,900
42,900
3
Transfer Factor
Sumber: analisis data primer, 2015
Hasil analisis PAM pada usahatani untuk pala dan cengkeh dan tomat mempunyai
nilai tranfer input negatif. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani pala dan cengkeh dan
tomat di Kota Ternate mendapat subsidi input tradable, sehingga petani pala dan cengkeh
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dan tomat di lokasi penelitian menerima harga lebih rendah dari harga yang seharusnya
(harga sosial), atau dengan kata lain ada transfer dari pemerintah kepada produsen pala
dan cengkeh dan tomat. Beberapa bentuk kebijakan tersebut adalah kebijakan subsidi dan
penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk anorganik seperti Urea, SP-36 dan
KCl berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/SR.130/4/2010 dan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMK.06/2003.
Indikator yang mendukung adanya subsidi dari pemerintah adalah nilai Koefisien
Proteksi Input Nominal (NPCI). Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) merupakan
rasio antara biaya input tradable yang dihitung berdasarkan harga privat dengan biaya
input tradable yang dihitung dengan harga bayangan (sosial). Nilai NPCI untuk pala dan
cengkeh sebesar 0,7803 dan tomat sebesar 0,7803 yang semuanya dibawah satu (<1).
Nilai NPCI lebih kecil dari satu, artinya harga domestik lebih rendah dari harga dunia,
sehingga dapat dikatakan adanya kebijakan subsidi dari pemerintah, sesuai dengan
pemaparan sebelumnya. Sedangkan untuk usahatani pala dan cengkeh tidak ada nilainya
karena dalam usahatani komoditas tersebut tidak menggunakan input asing.
Transfer Faktor merupakan selisih antara biaya faktor domestik yang dihitung
pada harga privat dengan biaya faktor domestik yang dihitung pada harga bayangan
(sosial). Nilai transfer faktor untuk pala, dan cengkeh
bernilai positif, hal ini
mengindikasikan bahwa terdapat implisit pajak atau transfer dari petani komoditaskomoditas tersebut kepada produsen factor/input domestik, sehingga petani harus
membayar lebih mahal dari harga bayanganya (sosial). Bentuk kebijakan yang
menyebabkan timbulnya implisit pajak tersebut antara lain Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas input (SP36, KCl, pestisida).
b. Kebijakan Output
Kebijakan pemerintah terhadap output dilihat dari dua indikator yaitu Transfer
Output (TO) dan Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO). Transfer Output
menunjukkan kebijakan pemerintah yang diterapkan pada output yang menyebabkan
harga output privat dan sosial berbeda. Nilai Transfer Output menunjukkan besarnya
intensif masyarakat terhadap produsen. Sedangkan koefisien Proteksi Output Nominal
digunakan untuk mengukur dampak kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya
perbedaan nilai output yang diukur dengan harga privat dan sosial.
Tabel 5. Hasil perhitungan nilai transfer output, dan nominal protection coefficient on
output, pada usahatani Pala dan Cengkeh di Kota Ternate, Tahun 2015
No.
Indikator
Pala
Cengkeh
894,985
1,093,078
1
Output Transfer
1.0131
1.0125
2
Nominal Protection Coefficient on Output
Sumber: analisis data primer, 2015
Dampak kebijakan pemerintah terhadap kebijakan output pada usahatani
komoditas yang dikaji di daerah penelitian ditunjukkan oleh nilai Output Transfer (OT)
usahatani usahatani Pala, dan Cengkeh mempunyai nilai positif. Hal ini menunjukkan
bahwa ada transfer dari konsumen kepada produsen Pala dan Cengkeh, karena konsumen
harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga internsional. Hal ini
mengindikasikan bahwa ada kebijakan pemerintah mengenai proteksi harga Pala dan
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Cengkeh. Salah satu kebijakan pemerintah adalah menetapkan PPN 0% untuk ekspor
komoditas primer.
Hasil OT didukung pula oleh nilai Nominal Protection Coefficient on Output
(NPCO) usahatani Pala dan cengkeh, Tomat, Pala, dan Cengkeh yang merupakan
indikator tingkat proteksi pemerintah terhadap output domestik. Nilai NPCO dari Pala
dan Cengkeh menunjukkan nilai NPCO > 1. Berarti petani menerima harga output
(privat) lebih besar dibandingkan harga paritas impor atau penerimaan finansial lebih
besar daripada penerimaan sesungguhnya. Dapat dikatakan bahwa petani Pala dan
Cengkeh di daerah penelitian dalam melakukan usahataninya telah menikmati proteksi
atau perlindungan output dari pemerintah.
c. Kebijakan Input Output
Dampak kebijakan input output pada usahatani pala dan cengkeh, tomat, pala,
dan cengkeh ditunjukkan oleh a) nilai Effective Protection Coefficient (EPC), b) nilai
Net Tranfers (NT), c) nilai Profitability Coeficient (PC), dan d) nilai Subsidy Ratio
Producer (SRP). Nilai EPC merupakan rasio antara selisih penerimaan dan biaya input
tradable pada harga bayangan (sosial). Nilai NT merupakan selisih antara keuntungan
bersih yang benar-benar diterima petani dengan keuntungan bersih sosial. Nilai PC
merupakan rasio antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial. Sedangkan nilai
SRP adalah rasio antara nilai TB dengan penerimaan berdasarkan harga bayangan
(sosial).
Nilai EPC merupakan ukuran dampak gabungan kebijakan transfer dari input dan
output tradable. EPC adalah rasio nilai tambah dalam nilai finansial dengan nilai tambah
dalam nilai ekonomi. Nilai EPC mengambarkan sejauh mana seluruh kebijakan
pemerintah yang ada bersifat melindungi atau menghambat suatu komoditi/output.
Dengan demikian besarnya proteksi efektif yang dinikmati petani sangat tergantung dari
kombinasi transfer output dan transfer input.
Nilai EPC menunjukkan rasio lebih besar dari satu, dengan kata lain nilai tambah
privat lebih besar dari nilai tambah sosial, atau terdapat insentif positif dari pemerintah
pada sistem komoditi pala dan cengkeh. Hal ini menandakan adanya kebijakan terhadap
output dan input secara keseluruhan menguntungkan petani produsen pala dan cengkeh.
Kebijakan terkait proteksi output, pemerintah telah menetapkan PPN 0% untuk ekspor
pala dan cengkeh, dan terkait input pemerintah memberi subsidi pupuk.
Tabel 6. Hasil perhitungan nilai Effective Protection Coefficient, Net Transfer,
Provitability Coefficient, dan Subsidy Ratio to Producer pada usahatani Pala
dan Cengkeh di Kota Ternate, Tahun 2015.
No.
Indikator
Pala
Cengkeh
1.0131
1.0125
1
Effective Protection Coefficient
863,085
1,050,178
2
Net Transfer
1.0133
1.0127
3
Provitability Coefficient
0.0126
0.0120
4
Subsidy Ratio to Producer
Sumber: analisis data primer, 2015
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Indikator yang mendukung adanya perlindungan dari pemerintah terhadap petani
Pala dan cengkeh adalah Transfer Bersih. Nilai transfer bersih untuk Pala Rp 863.085 dan
Cengkeh Rp 1.050.178. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya kebijakan
pemerintah terhadap input dan output yang berlaku menyebabkan adanya tambahan
keuntungan bagi petani sebesar nilai tersebut. Dengan adanya kebijakan subsidi terhadap
input tradable sehingga harga input relatif lebih murah, dan kebijakan output berupa PPN
0% untuk ekspor Pala dan Cengkeh, menyebabkan tetapi petani menerima harga output
(private) yang lebih tinggi dari harga seharusnya sehingga petani menerima keuntungan,
hal ini juga ditunjukkan oleh nilai NPCI < NPCO.
Koefisien Keuntungan (PC) adalah perbandingan antara keuntungan bersih privat
dengan keuntungan sosial. Nilai PC merupakan ukuran dampak seluruh transfer terhadap
keuntungan privat, dengan kata lain nilai PC merupakan ukuran relatif transfer bersih
yang mengakibatkan keuntungan finansial lebih besar atau lebih kecil dari keuntungan
ekonomi. Nilai PC Pala dan Cengkeh lebih besar 1. Nilai ini menunjukkan keuntungan
privat (finansial) lebih besar dari keuntungan sosial (ekonomis). Berdasarkan nilai PC ini
dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan berbagai kebijakan pemerintah yang
diterapkan pada usahatani Pala dan Cengkeh mengakibatkan keuntungan bertambah.
Nilai SRP adalah ukuran dari gabungan seluruh transfer efek yang terjadi. Rasio
ini merupakan perbandingan antara nilai net transfer dengan nilai output (penerimaan)
yang dihitung pada tingkat harga dunia (penerimaan sosial). Dengan demikian SRP
menunjukkan sejauh mana penerimaan (revenue) meningkat atau menurun karena
terjadinya transfer.
Hasil analisis PAM diperoleh nilai SRP untuk masing-masing komoditas Pala dan
cengkeh. Nilai ini menunjukkan bahwa akibat kebijakan pemerintah terhadap input dan
output menyebabkan petani Pala dan Cengkeh mengeluarkan biaya yang lebih rendah
untuk pala, dan 1,2% untuk cengkeh dari biaya opportunity cost untuk berproduksi.
Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini menguntungkan bagi
pengembangan dan peningkatan daya saing Pala dan Cengkeh di Kota Ternate.
KESIMPULAN
1.

2.
3.

4.

Usahatani Pala dan Cengkeh di Kota ternate mempunyai keunggulan komparatif, hal
ini ditunjukkan nilai PCR dan DRCR untuk komoditas-komoditas tersebut lebih
kecil 1 (satu).
Hasil analisis PAM pada usahatani pala dan cengkeh tidak ada transfer input karena
tidak menggunakan input asing.
Nilai NPCI untuk semuanya dibawah satu (<1). Nilai NPCI lebih kecil dari satu,
artinya harga domestik lebih rendah dari harga dunia, sehingga dapat dikatakan
adanya kebijakan subsidi dari pemerintah. Sedangkan untuk usahatani pala dan
cengkeh tidak ada nilainya karena dalam usahatani komoditas tersebut tidak
menggunakan input asing.
Nilai transfer faktor untuk pala dan cengkeh
bernilai positif, hal ini
mengindikasikan bahwa terdapat implisit pajak atau transfer dari petani komoditas-
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5.

komoditas tersebut kepada produsen factor/input domestik, sehingga petani harus
membayar lebih mahal dari harga bayanganya (sosial).
Nilai Output Transfer (OT) usahatani usahatani Pala dan cengkeh, mempunyai nilai
positif. Hal ini menunjukkan bahwa ada transfer dari konsumen kepada produsen
Pala dan Cengkeh, karena konsumen harus membeli dengan harga yang lebih tinggi
dibanding harga internsional atau ada indikasi ada kebijakan pemerintah mengenai
proteksi harga Pala, dan Cengkeh.
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KAJIAN PENGENDALIAN HAMA PENGGEREK BUAH (PBK) KAKAO
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2)
Calon Penyuluh Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi barat
Kompleks Perkatoran Gubernur Sulawesi Barat
Jln. Abdul Malik PattanaEndeng, Mamuju
Email: ketutindrayanstp@ymail.com
1)

ABSTRAK
Tujuan dari pengkajian ini mendapatkan satu model pengendalian hama PBK yang
aplikatif dan ramah lingkungan sehinga dapat menurunkan tingkat serangan hama PBK
dan meningkatnya produksi dan mutu biji kakao. Kegiatan Pengakjian ini dilaksanakan
di Desa Camaploga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada
Januari- Desember tahun 2014. Pengamatan yang dilakukan yaitu mendokumentasikan
dengan baik semua aktivitas pengendalian hama PBK yang dilakukan petani dan
pengaruhnya terhadap tingkat serangan hama PBK, hasil dan mutu biji kakao. Data
yang terkumpul akan ditabulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif dari masingmasing kemampuan petani dalam pengelolaan tanamannya. Hasil kajian yang dilakukan
yaitu Rata-rata berkurangnya kehilangan hasil akibat PBK pada intensitas serangan
sedang sampai berat sebesar 73,04%, Rata-rata produksi sesudah introduksi 613 kg/ha,
lebih baik dibanding sebelum introduksi teknologi 446 kg/ha, Perubahan teknologi telah
memberi peningkatan hasil sebesar 36.5%, Rakitan teknologi introduksi pengendalian
PBK membutuhkan tambahan biaya 11,94% per hektar, lebih tinggi dari sebelum
pengendalian, namun diikuti keuntungan bersih per hektar Rp 3.065.000,- atau
meningkat 48,79% dibandingkan sebelum pengendalian yang hanya Rp.2.060.000,Peningkatan hasil bersih 48,79%, B/C ratio > 1,0 dan MBCR sebesar 6,14 telah
menciptakan peluang usahatani yang layak.Penghematan biaya tenaga kerja sebesar
65,9% yaitu dari 544 jam kerja/ha sebelum introduksi menjadi 185,6 jam kerja/ha
sesudah introduksi teknologi.
Kata Kunci: Kakao, PBK, Produktivitas, Pendapatan.
PENDAHULUAN
Penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja,
sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu, kakao juga berperan dalam
mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Pada tahun 2004,
perkebunan kakao telah menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 1,1
juta kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Selain itu, memberikan pula sumbangan devisa terbesar ketiga pada sub sektor perkebunan
setelah karet dan minyak sawit dengan nilai sebesar US$ 546 juta. Atas dasar pentingnya
peran kakao, maka pemerintah telah menetapkan kakao sebagai salah satu komoditas dalam
revitalisasi perkebunan (Badan Litbang Pertanian, 2007).
Luas panen
kakao di Sulawesi Barat tercatat 122.598 hektar dengan
produktivitas 377 kg per hektar. Produktivitas tersebut lebih rendah dibandingkan tahun
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2006 yang mencapai 737 kg per hektar (BPS, 2010). Salah satu penyebabnya adalah
adanya serangan hama penggerek buah kakao atau PBK. Serangan hama penggerek buah
kakao (PBK, Conopomorpha cramerella) merupakan penyebab utama kehilangan hasil
pada tanaman kakao dan merugikan pengusahaan kakao di negara-negara Asia
Tenggara dan Papua New Guinea (Sulistyowati dan Wiryadiputra, 2008). Menurut
Neilson et al. (2010), hama PBK merupakan organisme pengganggu tanaman yang
paling paling tinggi tingkat serangannya di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat,
yaitu 47 %, kemudian disusul penyakit busuk buah dan penyakit pembuluh kayu (VSD)
masing-masing tercatat 29 dan 18 %. Kerugian yang ditimbulkan oleh serangan hama
PBK di Sulawesi diperkirakan mencapai US $ 290 juta dan tambahan sekitar US $ 60
juta diskon harga karena kualitas biji yang rendah (WCF, 2006 in Neilson, 2007, p. 230).
Kerugian akibat serangan PBK merupakan resultante dari penurunan berat biji,
peningkatan persentase biji kualitas rendah dan meningkatnya biaya panen diakibatkan
sulitnya memisahkan biji yang terserang dari kulit buah. Kehilangan hasil akibat
hama PBK diperkirakan mencapai 60—84 % (Wardojo, 1980).
Hasil penelitian Neilson et al.. (2010) menunjukkan bahwa mayoritas petani
menggunkan pestisida untuk mengendalikan hama PBK. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut diketahui bahwa persentase tertinggi penggunaan insektisida adalah di
Kabupaten Luwu Utara (90%), kemudian Kolaka Utara (88%) dan terakhir Polewali
Mandar (70%). Hal yang perlu digaris bawahi adalah kegiatan ini lebih efektif jika petani
di sekitarnya melakukan upaya yang sama. Jika tidak, maka hama PBK hanya akan
berpindah tempat ke kebun di sebelahnya. Hasil penelitian Muhammad dkk. (2012)
menunjukkan bahwa penggunaan perangkap dengan seks feromon dan penggunaan pupuk
organik berbahan baku local cukup efektif mengurangi populasi hama penggerek buah
kakao. Namun kegiatan ini belum menghasilkan model pengendalian hama PBK karena
terhenti pada tahun ke 2 akibat terbatasnya pendanaan.
Tingkat keparahan serangan hama PBK pada sentra tanaman kakao di wilayah
Sulawesi yang merupakan sentra produksi kakao nasional mencapai 39%-79 %
(Sulistyowati dan Wiryadiputra, 2008). Serangan tersebut terus meningkat dengan laju
25 % per tahun. Laju serangan tersebut dipercepat oleh tersedianya sarana transportasi
antar wilayah dan mobilitas penduduk antar daerah ataupun antar pulau yang tinggi.
Cukup beralasan jika masalah PBK ini merupakan ancaman bagi kelangsungan
produksi kakao di Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi dan
mutu kakao yang rata-rata masih rendah, adalah dengan memperbaiki potensi bahan
tanam dan melakukan tindakan pengendalian terhadap PBK. Sehubungan dengan hal
tersebut diperlukan model dalam mengaplikasikan teknologi pengendalian hama
berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu dengan melibatkan petani dalam suatu
komunitas sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama agar produksi dan kehilangan
akibat serangan hama dapat diperkecil.
Serangan organisme pengganggu tanaman yang cukup tinggi pada pertanaman
kakao merupakan masalah utama bagi petani. Hama utama yang dikeluhkan petani di
Sulawesi Barat adalah PBK, dan tikus sedang penyakit adalah busuk buah dan VSD.
Buah yang terserang PBK menunjukkan gejala masak awal yaitu belang-belang
kuning dan jika buah digoyang tidak berbunyi. Apabila buah dibelah tampak biji kakao
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saling melengket dan berwarna kehitaman, ukuran biji kecil dan tidak bernas.
Hama
PBK (Conopomorpha cramerella Snellen) adalah hama utama yang ditakuti oleh petani
karena dapat menurunkan produksi hingga 80% (Wardoyo, 1981; Fredrik. 2002).
Menurut Sulistyowati dan Wiradikara (2008) strategi pengendalian hama PBK
dibedakan dalam dua golongan, pertama yaitu standar operasional pengendalian (SOP)
yang wajib dilaksanakan untuk menanggulangi masalah PBK melalui implementasi
PHT dengan komponen pengendalian yang dikenal dengan P3S, yaitu pangkasan (P),
pemupukan (P), panen sering (P), sanitasi (S) yaitu pembenaman kulit buah dan plasenta.
Kedua, strategi pengendalian yang bersifat tidak wajib atau tambahan. Tindakan ini perlu
dilakukan apabila dengan penerapan SOP yang wajib tadi masih belum mampu menekan
kehilangan hasil akibat PBK. Komponen pengendalian tambahan meliputi pemanfaatan
agens hayati (semut hitam, aplikasi agens hayati B.bassiana, P. fumosoroseus, aplikasi
insektisida nabati), dan dengan mengurangi sumber infestasi melalui pencacahan dan
pengomposan kulit buah, penyarungan buah, pemasangan feromon seks, dan
penyemprotan insektisida berbahan aktif piretroid sintetik.
Strategi pengendalian PBK tersebut hanya akan efektif untuk menurunkan serangan
hama PBL jika petani dalam suatu hamparan pertanaman kakao melakukan tindakan
pengendalian secara serentak dan berkesinambungan. Keaktifan setiap petani dalam
hamparan pertanaman tersebut merupakan kunci utama. Karena itu diperlukan suatu
model yang dibangun secara partisipatif oleh petani yang memungkinkan mereka dapat
mengimplementasikan pengendalian hama PBK secara optimal. Fasilitasi dari penyuluh,
peneliti dan stake holder lain diperlukan dalam rangka membantu petani untuk
menerapkan teknologi pengendalian tersebut. Tujuan dari pengkajian ini mendapatkan
satu model pengendalian hama PBK yang aplikatif dan ramah lingkungan sehinga dapat
menurunkan tingkat serangan hama PBK dan meningkatnya produksi dan mutu biji
kakao.
METODOLOGI
Waktu dan Lokasi Pengkajian
Kegiatan Pengakjian ini dilaksanakan di Desa Campaloga, Kecamatan Tommo,
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Januari- Desember tahun 2014.
Pengumpulan dan Analisis Data
Pengamatan dilakukan untuk mendokumentasikan dengan baik semua aktivitas
pengendalian hama PBK yang dilakukan petani dan pengaruhnya terhadap tingkat
serangan hama PBK, hasil dan mutu biji kakao. Kegiatan ini dilakukan secara berkala 2
(dua) minggu sekali. Dilakukan juga pengamatan melalui buku catatan kegiatan petani
yang dibagikan kepada setiap petani. Dalam kegiatan ini juga direkam faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap keputusan petani menerapkan suatu teknologi. Dalam pemantauan,
pengamatan dan pengisian buku rekaman aktivitas usahatani kakao, petani didampingi
oleh tenaga teknisi dan penyuluh lapangan. Pengamatan dilakukan terhadap semua
aktivitas petani sehari-hari dan aktivitas dalam melakukan pengelolaan hama PBK.

1207

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Peubah yang digunakan dalam pengamatan antara lain sumber daya apa saja yang
digunakan petani dalam mempersiapkan dan melaksanakan setiap komponen
pengendalian hama PBK sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk luas dan intensitas
serangan hama PBK dihitung dengan persamaan berikut :

Data yang terkumpul akan ditabulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif
dari masing-masing kemampuan petani dalam pengelolaan tanamannya. Sebagai bahan
penunjang diperlukan data dan informasi lainnya seperti tingkat serangan hama dan
penyakit yang ditemukan serta produksi yang dipanen masing-masing petani.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Kebutuhan Peluang
Dalam indentifikasi ini kita melakukan survey di beberapa lokasi sentra kakao di
Mamuju dan kabupten polewali mandar, dari survey tersebut diporelah data: Jenis Klonklon yang ditanam petani di Sulawesi barat yaitu M01, S1 dan S2 Pemeliharaan Tanaman
kakao yang dilakukan petani belum optimal Pemangkasan rutin baru dilakukan 46% oleh
petani itu pun belum sempurna, Pemupupukan yang dlakukan belum optimal bahkan 30%
yang tidak melakukan pemupukan hanya dibiarkan saja. Pengendalian gulma yang
dilakukan secara kimia dan mekanis Sanitasi yang dilakukan oleh petani belum optimal,
bahkan sebagian petani memanen buah kakao kemudian diletakkan dibawah pohon
kakao. Hama dan penyakit yang menyerang buah kakao yaitu pengerek buah kakao,
kepik penghisap buak kakao, busuk buah dan hama tikus Pengendalian hama dan
penyakit yang dilakukan dengancara kimia, Tingkat serangan PBK menncapai 20-50%.
Perancangan Model pengendalian PBK basis Komunitas
Perancangan model pengendalian hama PBK dilaksanakan kali di Kabupaten
Mamuju dengan mengundang ketua dan sekretaris beberapa kelompok tani, Penyuluh,
Dinas Perkebunan, dan stake holder lainnya. Keseluruhan peserta berjumlah 20 rang.
Dalam workshop ini didiskusikan opsi-opsi pengendalian hama PBK yang dapat
dilakukan oleh petani dengan mengacu SOP hama PBK.
Hasil workshop tersebut dispekati opsi-opsi pengendalian PBK;
1. Pengendalian Secara Hayati. Pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan
organisme hayati yaitu semut hitam (D. thoracicus) untuk menekan populasi hama
dengan memangsa telur dan pupa PBK. Semakin banyak semut hitam pada
permukaan buah terserang PBK, semakin banyak telur atau pupa yang dimangsa
sehingga diharapkan pengendalian lebih efektif
2. Pengendalian Secara Kultur Teknis. Dilakukan dengan cara memangkas tunas air
dan cabang lain secara selektif untuk mengatur kedudukan cabang, mengurangi
1208

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

kelembaban sehingga diharapkan berkurangnya tingkat serangan hama.Cara
pengendalian ini terdiri dari
a. Pangkasan bentuk : dilakukan pada tanaman belum berbuah dengan tujuan
untuk membentuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang . Cabang-cabang
primer dan jorket dipelihara sehingga tumbuh kuat dan seimbang demikian juga
cabang sekunder diatur agar seimbang ke segala arah.
b. Pangkasan pemeliharaan dan produksi : dilakukan pada tanaman yang berbuah
dengan tujuan untuk mempertahankan kerangka yang sudah terbentuk. Bagian
yang dipangkas yaitu cabang sakit, terlindung atau yang masuk ke dalam tajuk
tanaman di sebelahnya. Frekuensi pangkasan 6-8 kali per tahun sedangkan tunas
air dibuang 2-4 minggu sekali.
c. Pangkasan pemeliharaan tajuk : dilakukan untuk membatasi tinggi tajuk
tanaman maksimal 3,5 – 4 meter, dilakukan setahun sekali pada awal musim
hujan dan disesuaikan dengan kondisi tanaman. Pemangkasan ini bertujuan untuk
masuknya sinar matahari lebih baik, mengurangi kelembaban dan merangsang
tumbuhnya bunga.
d. Pengasapan : dilakukan dengan menggunakan daun kering atau cabang/batang
bekas pangkasan dengan tujuan untuk mengusir serangga hama yang ada pada
tanaman.
e. Pemanenan buah sesering mungkin : dilakukan seminggu dua kali untuk
memutus siklus hidup hama PBK dan kulit buah di pendam dalam tanah untuk
dijadikan pupuk organik.
3. Pengendalian Secara Kimiawi. Dilakukan bilamana hampir semua tanaman
terserang PBK. Insektisida yang digunakan adalah Decis dengan dosis 0,4 cc/ltr air.
Agar efisiensi tercapai maka penyemprotan diarahkan pada tempat istirahat imago
dan tempat meletakkan telur yaitu pada bagian bawah cabang horisontal yang
memiliki kemiringan kurang dari 20 derajat dan buah tua pada umur 4-8 minggu
sebelum masak (Wiryadiputra dan Sulistyowati, 1994), selain itu dilakukan
pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida.
Kondisi Usahatani Kakao di lokasi Pengkajian
Hasil pengamatan selama musim panen tahun berjalan menunjukkan produksi
tanaman kakao petani relative rendah (Tabel 1). Pada Tabel 1 terlihat bahwa
perbandingan antara luas areal usahatani dengan produksi yang diperoleh belum optimal.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman petani dalam usahatani kakao sangat
kurang sehingga berdampak pada produksi biji kakao.
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Tabel 1. Luas lahan dan produksi biji kakao kering petani kooperator Desa Campaloga,
KecamatanTommo, Kabupaten Mamuju, 2014
No Nama Petani
Luas Kebun (Ha)
Produksi (t/ha)
1
Umar abdullah
1
400
2
Alif
1
500
3
Baharudddin
1
550
4
Alimuddin m
1
350
5
Muh. Dirham
1
500
6
Suardi
1
400
7
Umar Candong
1
450
8
Rustam
1
500
9
Asse
1
440
10 Lahaji
1
370
Jumlah
10
4,460
Rata
1
446
Berdasarkan informasi ternyata petani sangat kurang memperoleh penyuluhan
terutama tentang cara panen, pemangkasan, sanitasi dan pemupukan. Selain itu dalam
usahataninya sebagian besar petani sudah terikat dengan system ijon sehingga rantai
pemasaran hanya sampai kepada pedagang pengumpul tingkat desa dimana harganya
sudah ditentukan terlebih dulu. Pemasaran dari desa ke ibu kota kecamatan atau keluar
daerah hanya dilakukan oleh pedagang pengumpul. Petani tidak lagi mempunyai posisi
tawar yang layak sebab selain belum memiliki wadah kelompok tani atau koperasi juga
karena sistem pemasaran dimonopoli pedagang pengumpul setempat. Pengembangan
kakao di lokasi pengkajian menghadapi kendala yaitu peningkatan biaya produksi yang
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga biji kakao. Selain itu resiko
kerugian akibat serangan hama penyakit dan musim yang terkadang tidak mendukung.
Konsekuensinya petani menyesuaikan penggunaan sarana produksi sesuai
kemampuannya untuk memperoleh keuntungan maksimum. Hal ini bergantung pada
kemampuan modal petani dalam memenuhi kebutuhan usahataninya. Ketergantungan
tersebut menjadi lebih berat karena sebagian besar petani mengusahakan tanaman kakao
secara individu dengan pola monokultur.
Tingkat Pendidikan Petani
Pengkajian model pengendalian hama penggerek buah kakao selain ditujukan
untuk meningkatkan produktivitas kakao juga untuk meningkatkan mutu dan pendapatan
petani. Untuk itu diperlukan pengetahuan dalam usahataninya sebab petani sebagai
pelaku dan ikut berperan aktif. Pengetahuan yang dapat diukur dari tingkat pendidikan
turut berperan dalam pengambilan keputusan tentang permasalahan yang dihadapi.
Namun jika ada peran pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan secara
berkelanjutan maka secara perlahan kekurangan tersebut akan tertutup dengan sendirinya.
Tingkat pendidikan petani sangat berpengaruh dalam menentukan dan mengambil
keputusan serta dalam soal kemampuan menerima dan mengadopsi teknologi
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Tabel 2.

Menunjukkan Tingkat Pendidikan Petani Kooperator yang Relatif belum
Memadai dalam Menerima dan Mengadopsi Teknologi.
No
Nama
Tingkat Pendidikan
Umur/(thn)
Jumlah anak
1.
Umar abdullah
SD
60
4
2.
Alif
SMP
45
2
3.
Baharudddin
SD
55
5
4.
Alimuddin m
SD
60
3
5.
Muh. Dirham
SMP
30
2
6.
Suardi
SMA
35
1
7.
Umar Candong
SMP
35
2
8.
Rustam
SMA
25
3
9.
Asse
SD
60
2
10 Lahaji
SD
54
3
Rata-rata
45,9
2,7

Intensitas Serangan PBK dan Produksi Kakao
Intensitas serangan PBK pada buah kakao yang diamati menunjukkan persentase
kerusakan buah yang berbeda antara sebelum dan sesudah introduksi teknologi
pengendalian. Pada awal pengamatan yaitu sebelum introduksi teknologi, kategori
serangan berat sebesar 51%, setelah dilakukan introduksi teknologi menurun menjadi 2%
atau berkurang 96,08%. Hal yang sama ditunjukkan pada kategori serangan sedang
dimana sebelum pengendalian sebesar 24%, sesudah pengendalian menjadi 12% atau
berkurang 50% (Gambar 1), sehingga rata-rata berkurangnya kehilangan hasil akibat PBK
pada intensitas serangan sedang sampai berat sebesar 73,04%. Menurut Wardojo (1980),
kehilangan hasil akibat serangan penggerek buah kakao (PBK) dapat mencapai 64,90 82,2%.
Intensitas serangan berat terjadi pada buah dengan permukaan kulit tidak licin
dan memiliki alur-alur yang dibatasi lekukan-lekukan cukup dalam sedangkan buah
terserang ringan sebagian besar memiliki permukaan kulit licin dan tebal (jenis forastero).
Beratnya serangan hama PBK juga karena kurangnya perhatian petani terhadap
pemeliharaan tanaman kakao. Ini ditunjukkan dengan kurangnya pembersihan gulma
dibawah tanaman kakao dan pemangkasan tanaman, serta tidak dilakukannya
pemupukan. Pada pengamatan sesudah introduksi teknologi pengendalian hama PBK
(Gambar 1), ternyata serangan hama dapat ditekan. Keberhasilan mengendalikan PBK
ternyata dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh sehingga dapat memberikan harapan
baru pada petani di Desa Campaloga karena selama ini petani belum pernah tersentuh
oleh teknologi usahatani tanaman kakao. Walaupun terjadi peningkatan produksi per
satuan luas lahan namun secara umum belum optimal. Tambahan produksi yang hanya
berkisar antara 110 kg – 220 kg/ha, baru dapat memberi peningkatan 31% hingga 41%.
Rata-rata peningkatan produksi hanya sekitar 613 kg/ha (0,61 t/ha), masih lebih baik
dibanding sebelumnya yang hanya 446 kg/ha (0,45 t/ha). Walaupun masih dibawah
potensi hasil (> 1 t/ha), adanya perubahan teknologi telah member peningkatan hasil
sebesar 36,5.
Respon petani terhadap kegiatan pengkajian sangat baik setelah melihat
perubahan pada penambahan bunga kakao dibandingkan dengan musim sebelumnya.
Biasanya pada akhir musimpanen, petani tidak dapat lagi memanen karena kondisi buah
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dalam keadaan rusak berat akibat serangan hama. Tetapi setelah dilakukan introduksi
teknologi, petani masih tetap memanen buah pada akhir musim dengan tingkat kerusakan
buah kakao yang ringan.

Gambar 2. Intensitas Serangan PBK Sebelum dan Sesudah Introduksi
Tabel 3.

Luas Lahan dan Hasil Biji Kakao Petani kooperator Desa Campaloga,
Kecamatan Tommo, Kab. Mamuju,2014
Produksi (t/ha)
Peningkatan
Luas Kebun
Hasil (%)
Nama Petani
Sebelum
Sesudah
(Ha)
Intoduksi
Intoduksi
1
35.0
Umar abdullah
400
540
Alif
1
500
705
41.0
Baharudddin
1
550
770
40.0
Alimuddin m
1
350
460
31.4
Muh. Dirham
1
500
700
40.0
Suardi
1
400
600
40.0
Umar Candong
1
450
560
31.0
Rustam
1
500
640
35.0
Asse
1
440
660
40.9
Lahaji
1
370
490
30.4
Jumlah
10
4,460
6,125
Rata
1
446
613
36.5
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Analisis Usahatani
Berdasarkan analisis usahatani, rakitan teknologi introduksi pengendalian Hama
PBK membutuhkan tambahan biaya per hektar sebesar 11,94% lebih tinggi dari sebelum
pengendalian. Namun demikian diikuti keuntungan bersih per hektar Rp 3.065.000,- atau
meningkat 48,79% dibandingkan sebelum pengendalian yang hanya Rp 2.060.000,-/ha.
Hasil pengkajian dengan peningkatan hasil bersih 48,79%, dengan ditopang hasil analisis
B/C ratio > 1,0 dan marginal benefit cost ratio (MBCR) sebesar 6,14 telah menciptakan
peluang

usahatani menjadi layak, mengingat setiap kebutuhan investasi Rp. 1.0,- dinilai akan
kembali sebesar Rp. 614,-.
Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim positif terhadap petani
dalam usahataninya terlebih khusus menerima dan mengadopsi teknologi introduksi.
Kondisi ini sesuai dengan Mosher (1967) dan Zandstra, et al. (1981), yang memberikan
standart bahwa petani tradisional hanya akan menerapkan teknologi jika teknologi
tersebut mem-berikan tambahan pendapatan bersih paling kurang 30% lebih tinggi dari
teknologi yang biasa digunakan (tradisional).
Tabel 4. Analisis ekonomi sebelum dan sesudah introduksi teknologi pengendalian hama
PBK di Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, 2014.
No Komponen Input Output
Sebelum Introduksi Sesudah Introduksi
1.
Sarana produksi (Rp. 000/ha)
1.285
2.
Tenaga kerja (Rp. 000/ha)
a. Dalam keluarga
200
200
b. Luar keluarga
1.500
380
3.
Pengangkutan (Rp. 000/ha)
100
150
4.
Total biaya (Rp. 000/ha)
1.800
2.015
5.
Produksi (Kg/ha)
470
635
6.
Harga satuan (Rp. 000/kg) *)
8
8
7
Nilai produksi (Rp. 000/ha)
3,760
5.080
8.
Pendapatan bersih (Rp. 000/ha)
2,060
3.065
9.
Peningkatan hasil bersih (%)
48,79
10. B/C ratio
1,21
1,52
11 MBCR
6,14
Ket.. *) Harga pedagang pengumpul tingkat desa
MBCR = Marginal Benefit Cost Ratio
Analisis selanjutnya ditemukan bahwa dengan perubahan teknologi dapat
menghemat pengeluaran biaya tenaga kerja. Tenaga kerja biasanya terserap pada tahapan
kegiatan pemeliharaan tanaman dan saat panen. Dari Tabel 5, terlihat adanya penurunan
rata-rata penyerapan tenaga kerja sebesar 65,9% yaitu dari 544 jam kerja/ha sebelum
introduksi menjadi 185,6 jam kerja/ha sesudah introduksi teknologi. Perubahan teknologi
dinilai mampu memberi manfaat dari segi peningkatan produktivitas dan efisiensi
sumberdaya modal dan tenaga kerja.
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Tabel 5. Pengaruh Perubahan Rakitan Teknologi Pengendalian Hama PBK terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja di Desa Campaloga Kec. Tommo, Kab. Mamuju.
Penyerapan Tenaga kerja (Jam kerja/ha)
No
Alternatif Teknologi
Dalam
Luar
Jumlah
keluarga
keluarga
1.
Sebelum introduksi teknologi
64
480
544
2. Sesudah introduksi teknologi
2. 64
121,6
185,6
KESIMPULAN
1. Rata-rata berkurangnya kehilangan hasil akibat PBK pada intensitas serangan sedang
sampai berat sebesar 73,04%.
2. Rata-rata produksi sesudah introduksi 613 kg/ha, lebih baik dibanding sebelum
introduksi teknologi 446 kg/ha.
3. Perubahan teknologi telah memberi peningkatan hasil sebesar 36.5%. Rakitan
teknologi introduksi pengendalian PBK membutuhkan tambahan biaya 11,94% per
hektar, lebih tinggi dari sebelum pengendalian, namun diikuti keuntungan bersih per
hektar Rp 3.065.000,- atau meningkat 48,79% dibandingkan sebelum pengendalian
yang hanya Rp.2.060.000,4. Peningkatan hasil bersih 48,79%, B/C ratio > 1,0 dan MBCR sebesar 6,14 telah
menciptakan peluang usahatani yang layak.
5. Penghematan biaya tenaga kerja sebesar 65,9% yaitu dari 544 jam kerja/ha sebelum
introduksi menjadi 185,6 jam kerja/ha sesudah introduksi teknologi.
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PENGARUH BEBERAPA JENIS PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP
PRODUKTIVITAS KOPI DI LAHAN KERING DATARAN TINGGI
BERIKLIM BASAH DI BALI
Ida Bagus Aribawa, dan A.A.N.B. Sarmuda Dinata
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Bali
E-mail : idabagusaribawa@yahoo.co.id
ABSTRAK
Kopi merupakan komoditas penting di dunia, sebagai sumber pendapatan sekitar 1,84
juta keluarga, komoditas ekspor penyumbang devisa, penyerapan tenaga kerja serta
berperan dalam pengembangan wilayah. Di Bali produktivitas kopi cukup rendah,
yaitu sekitar 600 kg/Ha/tahun. Beberapa penyebab rendahnya produktivitas kopi di
Provinsi Bali adalah umur tanaman yang sudah tua, pemeliharaan yang belum
optimal serta masih menggunakan bibit asalan. Untuk meningkatkan produktivitas
dan efisiensi input kopi diperlukan pemupukan yang tepat. Kajian ini telah
dilaksanakan di lahan kering dataran tinggi iklim basah di Desa Sanda, Kecamatan
Pupuan, Kabupaten Tabanan pada TA. 2015. Tujuan dari kajian ini adalah untuk
mengetahui produktivitas kopi yang dicapai dengan pemupukan dari beberapa jenis
pupuk organik cair. Kajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) empat
perlakuan diulang 10 kali. Perlakuan yang dimaksud adalah : U 0 : Pohon kopi
mendapat pupuk kompos tanpa fermentasi 10 kg/pohon/tahun; U 1 : Pohon kopi
mendapat pupuk cair RB 4 liter/pohon/tahun; U 2 : Pohon kopi mendapat pupuk cair
MOL ganas 4 liter/pohon/tahun; U 3 : Pohon kopi mendapat pupuk cair MOL buah 4
liter/pohon/tahun. Parameter yang diamati meliputi : (1) produksi biji gelondongan
basah/pohon, (2) produksi biji gelondongan kering /pohon dan (3) produksi biji kering
/pohon. Analsis statistik menunujukkan perlakuan berpengaruh nyata terhadap
parameter tanaman yang diamati, kecuali terhadap berat gelondong kopi basah dan
biji kopi basah. Berat biji kopi kering oven per pohon tertinggi dihasilkan oleh
perlakuan U 2 , yaitu 2237,98 gram/pohon.
Kata kunci : pupuk organik cair, kopi dan lahan kering
PENDAHULUAN
Kopi merupakan komoditi perkebunan yang strategis selain mempunyai nilai
ekonomis tinggi, kopi juga merupakan sumber pendapatan petani, komoditi ekspor
sumber devisa negara, sebagai penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Di
Bali, tanaman kopi sebagian besar merupakan perkebunan rakyat. Total luas lahan
perkebunan kopi rakyat pada tahun 2016 di Kabupaten Tabanan mencapai luas 10.494,65
hektar yang terdiri dari kopi Robusta seluas 9.586,31 ha (91,34 %) dan kopi Arabika
seluas 908,34 ha (8,66 %). Di Kecamatan Pupuan luas lahan perkebunan kopi rakyat jenis
Robusta mencapai 7.740 hektar (98,59 %) dan kopi Arabika mencapai 110,84 hektar
(1,41 %). Dengan produktivitas rata-rata kopi Robusta di Kecamatan Pupuan mencapai
668,08 kg/ha dan kopi Arabika mencapai 65,59 kg/ha (BPS, 2017).
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Produktivitas kopi yang dihasilkan tanaman kopi rakyat di Kecamatan Pupuan
lebih rendah dari potensi hasil kopi varietas unggul Robusta yang dapat mencapai 2,20 2,50 ton/ha (Erdiansyah et al., 2014) maupun varietas unggul kopi Arabika yang bisa
mencapai 0,70 – 2,50 ton/ha (Bursatriannyo, 2015). Produktivitas tanaman kopi rakyat
yang rendah antara lain disebabkan sebagian besar tanaman kopi sudah tua, berasal dari
varietas lokal/asalan sementara varietas kopi lokal yang dikembangkan oleh masyarakat
saat ini sebagian besar berasal dari bahan tanam biji sapuan dengan tingkat produktivitas
yang relatif bervariasi. Peningkatan produktivitas tanaman kopi juga dapat dilakukan
dengan melakukan budidaya tanaman secara optimal. Budidaya tanaman kopi meliputi
pengendalian gulma, pemangkasan, pengendalian hama penyakit dan pemupukan. Pada
budidaya tanaman kopi, pemberian pupuk yang tepat merupakan salah satu faktor yang
sangat menentukan dalam keberhasilan pertanaman. Pemberian pupuk yang tepat,
menyebabkan pertanaman kopi akan berproduksi tinggi, berkualitas baik, cita rasa yang
tepat sesuai dengan minat konsumen dan sifat unggul lainnya, disamping itu
berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Perkebunan kopi yang ramah lingkungan saat ini sudah menjadi tuntutan pasar
global, terutama di negara Uni Eropa. Produk-produk pertanian, seperti kopi tidak lagi
hanya dinilai atas dasar kualitas produknya saja melainkan juga dinilai atas dasar cara
memproduksi kopi dan juga budidayanya misalnya penggunaan pohon pelindung,
pemupukan, pengendalian hama penyakit tanaman dan pelestarian sumberdaya alam
termasuk keanekaragaman hayati (Rahayu, 2014). Penggunaan pupuk organik baik pupuk
padat maupun cair in situ, diharapkaan dapat menjawab tuntutan pasar global terhadap
produk kopi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu bahan pembenah tanah
atau pupuk hayati dalam bentuk cair yang digunakan petani kopi saat ini, diantaranya
adalah mikro organisme lokal (MOL). MOL mengandung unsur hara makro dan mikro
dan juga mengandung mikroba yang berpotensi sebagai perombak bahan organik,
perangsang pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama penyakit tanaman.
Berdasarkan kandungan yang terdapat dalam MOL tersebut, maka MOL dapat digunakan
sebagai pendekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pestisida organik terutama sebagai
fungisida (Purwasasmita dan Kunia, 2009).
MOL dapat dibuat dari limbah sayuran, rebung, keong mas (Pomacea
canaliculata), buah maja (Aegle marmelos), limbah buah-buahan, daun gamal (Glirisida
sepium), bonggol pisang, nasi, urin kelinci, atau campuran dari bahan-bahan di atas dan
bahan lainnya (Suhastyo et al., 2013). Keunggulan penggunaan MOL yang paling utama
adalah mudah dan murah. Selain MOL yang bisa digunakan sebagai bahan
pendekomposer untuk membuat kompos bermutu, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Balitbangtan Bali telah menemukan Rumino Bacillus (RB) salah satu inokulan
untuk pembuatan kompos bermutu. Fermentor ini terdiri dari 2 jenis bakteri, yakni
Rumminococcus plavifasius yang memiliki fungsi sebagai dekomposer dan merangsang
pertumbuhan tanaman dan Bacillus thuringiensis yang berfungsi sebagai dekomposer,
serta berfungsi sebagai biopestisida, sehingga dapat membantu memproteksi tanaman dari
gangguan bakteri-bakteri pathogen (Anon., 2017). Kajian penggunaan MOL dari sumber
bahan yang berbeda dan Rumino Bacillus (RB) sebagai pupuk hayati pada tanaman kopi
belum banyak dilakukan. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka kajian ini
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dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh MOL dari sumber bahan
yang berbeda dan Rumino Bacillus (RB) terhadap produktivitas kopi di lahan kering
dataran tinggi beriklim basah.
METODOLOGI
Tempat dan Waktu Pengkajian
Pengkajian dilakukan di desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan,
Bali. Lokasi ini termasuk dalam agroekosistem lahan kering, dataran tinggi beriklim
basah. Topografi desa Sanda rnerupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 700900 m dpl, curah hujan tinggi > 3.000 mm per tahun, dengan luas wilayah 849,028 km2
(BPS, 2017). Komoditi yang menonjol sebagai hasil andalan pertanian, terutama tanaman
perkebunan adalah kopi, kakao, cengkeh dan lainnya. Kajian untuk mempelajari pengaruh
pupuk ini dilakukan pada tahun anggaraan (TA) 2015.
Bahan dan Alat
Bahan yang dipergunakan dalam kajian ini adalah tanaman kopi yang sejenis,
milik petani (kopi Robusta) yang berumur di atas 5 (lima) tahun, disamping itu digunakan
juga limbah padat ternak sapi, daun gamal, nasi bekas, larutan RB dan campuran buah
yang tersedia di tempat kajian serta bahan lain pembuat Mol. Sedangkan alat yang
digunakan adalah : cangkul, sabit, sekop, meteran, jerigen, dan alat-alat lainnya.
Rancangan Kajian
Kajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) empat perlakuan diulang
sepuluh kali. Perlakuan yang dimaksud adalah :
U 0 : Pohon kopi mendapat pupuk kompos tanpa fermentasi 10 kg/pohon/tahun
U 1 : Pohon kopi mendapat pupuk cair RB 4 liter/pohon/tahun
U 2 : Pohon kopi mendapat pupuk cair MOL ganas 4 liter/pohon/tahun
U 3 : Pohon kopi mendapat pupuk cair MOL buah 4 liter/pohon/tahun
Pelaksanaan Kajian
Pelaksanaan kajian dimulai dengan pembuatan mol sebagai perlakuan, yaitu : (1)
MOL ganas (gamal + nasi basi). Mol yang akan dicoba digunakan sebagai dekomposer
pada pengkajian ini adalah berasal dari kombinasi gamal dengan nasi basi. Bahan yang
diperlukan meliputi : (1) 2 kg daun gamal, (2) 100 gram nasi basi, (4) 400 gram gula
merah dan (4) 1 liter air beras. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi satu di dalam
jirigen, kemudian didiamkan selama 14 hari. Setelah 14 hari bahan kemudian disaring dan
disimpan; (2) MOL buah, MOL buah dibuat dari berbagai macam buah busuk sebanyak 2
kg ditambah 200 gram gula merah dan 2 liter air kelapa. Buah-buahan busuk di potong
kecil kecil kemudian dicampur dengan bahan yang lain dan dimasukkan ke dalam jirigen.
Dibiarkan selama 14 hari kemudian baru disaring dan dikemas. Untuk menjaga MOL agar
tetap hidup setiap 1 minggu sekali ditambahkan gula merah dan air kelapa. MOL yang
telah jadi kemudian digunakan untuk memfermentasi bahan kotoran ternak selama 14 hari
dengan cara ditutup dengan terpal atau plastik gelap.
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Setelah dipanen, buah-buah kopi per tanaman contoh yang diberi perlakuan
dipetik kemudian dibawa ke tempat pengolahan selanjutnya. Biji gelondongan hasil
pemetikan ditimbang setelah panen, kemudian dijemur secara alami di bawah terik
matahari. Ketika dijemur di bawah matahari, ceri kopi ini harus dibolak-balik secara
berkala agar biji kopi mengering secara merata, dan untuk menghindari
jamur/pembusukan. Kemudian ceri kopi dibawa ke tempat pengolahan/penggilingan
untuk memisahkan biji dengan kulit dagingnya. Biji inilah yang kemudian dikeringkan
kembali di bawah sinar matahari dan di oven pada suhu 700 C, agar tetap aman untuk
disimpan sebelum dijual ke pasar.
Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap produktivitas tanaman kopi dilakukan
aplikasi pada tanaman kopi. Sebanyak 40 pohon kopi yang telah berumur di atas 5 tahun
dibagi dalam 4 perlakuan dan 10 ulangan. Parameter yang diamati meliputi : (1) produksi
ceri kopi gelondongan basah/pohon, (2) produksi ceri kopi gelondongan kering /pohon
dan (3) produksi biji kering /pohon.
Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan analisa sidik
ragam dengan tingkat kesalahan 1-5%. Apabila pengujian sidik ragam menunjukkan
pengaruh perbedaan yang nyata, maka pengujian diantara rataan dua perlakuan dilakukan
dengan uji jarak berganda dari Duncan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistik terhadap rata-rata produksi gelondong basah, gelondong
kering matahari dan gelondong kering oven 700 C, serta biji basah, biji kering matahari
dan biji kering oven 700 C disajikan pada Tabel 1. Hasil analsis menunjukkan perlakuan
terhadap biji gelondong basah tidak berpengaruh nyata, sedangkan terhadap buah kopi
gelondong kering matahari dan kering oven 700 C berpengaruh nyata. Pada Tabel 1,
terlihat berat basah gelondongan ceri kopi tidak berbeda nyata, sedangkan berat ceri kopi
gelondongan kering matahari dan oven berbeda nyata, hal ini menujukkan kadar air pada
ceri kopi masing-masing perlakuan berbeda. Hal ini juga diperkuat dengan penurunan
berat dari ceri kopi basah ke ceri kopi kering matahari dan dari ceri kopi kering matahari
ke ceri kering oven yang bervariasi. Namun demikian berat ceri kopi gelondongan kering
oven tertinggi dihasilkan oleh perlakuan U 1 (pemupukan dengan RB 4 liter/pohon/tahun),
yaitu 3643,89 g/pohon dan secara statistik tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya,
kecuali dengan perlakuan U 0 .
Rummino Bacillus atau RB merupakan gabungan dua jenis mikroba, yang bersifat
simbiose mutualistik, yakni jenis Rumminococcus plavifasius dan Bacillus turingiensis.
Inokulan RB saat kini telah digunakan oleh para petani di beberapa kabupaten di Bali.
Inokulan Rummino Bacillus dapat meningkatkan kandungan hara kompos yang berasal
dari limbah padat sapi, terutama kandungan nitrogen dan kalium serta C-organik.
Kandungan N meningkat dari rata-rata 0,81 % pada kotoran sapi yang difermentasi secara
konvensional menjadi 1,34 %, kandungan kalium meningkat dari rata-rata 418 ppm
menjadi 823 ppm dan kandungan C-organik meningkat dari 2,61% menjadi 3,64 %
(Guntoro, 2013). Sehingga dengan demikian pemberian pupuk cair RB 4
liter/pohon/tahun akan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas kompos disekitar
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tanaman kopi yang berasal dari campuran limbah tanaman kopi, sisa gulma dan bahan
lain yang diberikan tanpa fermentasi dan tersedia di sekitar tanaman kopi. Pupuk dalam
bentuk kompos yang diaplikasikan ke tanah akan melepaskan unsur hara dengan laju
tertentu tergantung sifat pupuk dan kondisi mediumnya. Penelitian Pujiyanto dan
Abdullah (1999) menyatakan bahwa unsur hara yang berasal dari kompos di dalam tanah
selalu berusaha mencapai keseimbangan antara unsur dalam padatan dengan unsur dalam
larutan tanah. Pemberian pupuk dalam bentuk kompos yang banyak tidak menjamin
produksi dan mutu hasil menjadi maksimal. Unsur hara yang sering merupakan kendala
bagi pertumbuhan maupun produksi tanaman adalah unsur hara yang berasal dari tanah,
khususnya unsur N, P, dan K (Wibawa, 1987; 1996).
Tabel 1. Rata-Rata Produksi Tanaman Kopi yang Memperoleh Pupuk Hayati (Biourin) di
Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Tabanan Bali TA. 2015.
Peubah1)
Perlakuan (g/pohon)
U0
U1
U2
U3
Buah/Ceri
Gelondongan basah
9381,8b
9155,5b
9352,5b
8629,7b
a
b
b
Gelondongan kering
4137,72
4083,35
4040,28
3844,53b
matahari
Gelondongan kering oven
3642,59a
3643,89b
3619,42b
3382,74b
0
70 C
Biji
Basah
4909,50a
4955,87a
4945,60a
4753,24ab
a
b
b
Kering matahari
2442,9
2450,01
2456,45
2498,95b
0
b
a
a
Kering oven 70 C
2114,68
2092,95
2237,98
1972,75a
Keterangan :
1)
Nilai dengan huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata
U 1 : Pohon kopi mendapat pupuk cair RB 4 liter/pohon/tahun
U 2 : Pohon kopi mendapat pupuk cair MOL ganas 4 liter/pohon/tahun
U 3 : Pohon kopi mendapat pupuk cair MOL buah 4 liter/pohon/tahun
Sementara itu berat biji kering oven tertinggi dihasilkan oleh perlakuan U2
(pupuk cair MOL ganas 4 liter/pohon/tahun), yaitu 2237,98 g/pohon dan hanya berbeda
nyata bila dibandingkan dengan perlakuan U 0 . Mol ganas bahan dasarnya merupakan
campuran dari daun gamal dan nasi. Umumnya mol yang berasal dari daun gamal,
mempunyai nutrisi N yang cukup tinggi, karena komposisi nutrisi daun gamal sendiri
terdiri atas, bahan kering 23 %; protein kasar 25,2 %; lemak 4,9 %; dan BETN 55,5 %
(Triyanto, 2017). Hasil penelitian Ghani (2014) pada MOL dari daun gamal menunjukkan
bahwa kandungan unsur hara adalah pH (3,59); C-organik (1,60 %); sedangkan unsur N
(0,02 % ), P 2 O 5 (0,04 %) dan K 2 O (0,20 %). Mol daun gamal umumnya digunakan untuk
penyubur daun tanaman, karena mengandung unsur N yang cukup tinggi untuk
pertumbuhan vegetatif tanaman. Nasi bekas atau nasi basi merupakan media untuk
tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme yang sangat berguna dalam mempercepat
hancurnya bahan organik sampah oganik. Larutan MOL yang berasal dari nasi bekas
mengandung bakteri yang sangat berpotensi untuk perombak (menghancurkan) bahan
organik sampah hingga menjadi pupuk kompos (Anon., 2015). Campuran bahan dasar
dari daun gamal dan nasi bekas dalam mebuat mol diduga berperan lebih epektif dalam
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mempengaruhi berat biji kopi kering oven, bila dibadingkan dengan perlakuan U 0
(pemberian pupuk tanpa fermentasi).
Penggunaan Mol buah dapat meningkatkan berat biji kering oven kopi, dan
berbeda nyata hanya dengan perlakuan U0. Mol buah yang menggunakan buah yang
bervariasi dan tersedia disekitar lokasi kajian, seperti pepaya, mangga, nangka, nanas,
pisang, dan tomat. Mol buah mempunyai fungsi yang kontradiksi yaitu sebagai
penghambat pertumbuhan vegetatif (penghambat pembentukan tunas dan penghambat
pembentukan anakan) dan lebih berfungsi sebagai perangsang bunga dan buah. Selain itu
juga bisa berfungsi sebagai peningkat kualitas buah dan biji, seperti meningkatkan daya
tahan buah dan menambah rasa manis buah (Anon., 2012).
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya :
1. Perlakuan berpengaruh nyata terhadap semua parameter tanaman yang diamati,
kecuali ceri kopi gelondongan basah.
2. Berat kering ceri kopi gelondongan kering oven tertinggi dihasilkan oleh perlakuan
U 1 , yaitu 3643,89 g/pohon.
3. Berat biji kopi kering oven tertinggi diihasilkan oleh perlakuan U 2 , yaitu 2237,98
g/pohon.
4. Kajian ini perlu dilanjutkan untuk mempelajari stabilitas hasil akibat perlakuan perlu
dilakukan, mengingat tanaman kopi merupakan tanaman tahunan.
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KERAGAAN AGRONOMIS TANAMAN KAKAO AKIBAT PENERAPAN
BUDIDAYA TANAMAN SEHAT PADA BEBERAPA KETINGGIAN
TEMPAT DI KABUPATEN TABANAN
I Wayan Sunanjaya *), I Nengah Duwijana*), Ni Made Delly Resiani*)
*)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran-Denpasar Selatan
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ABSTRAK
Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu komoditas pertanian yang
peranannya sangat penting bagi perekonomian regional maupun nasional, khususnya
dalam menyediakan kesempatan kerja, sumber pendapatan petani dan devisa negara..
Selama 25 tahun terakhir terjadi peningkatan luas areal dan produksi kakao secara
nyata, namun tidak sepadan dengan peningkatan produktivitas tanaman. Penyebabnya
terduga karena tidak diterapkannya komponen teknologi budidaya tanaman sehat dan
tindak agronomi masih bersifat lokal perorangan. Komponen budidaya tanaman sehat
meliputi: pemangkasan, pemupukan, panen sering dan sanitasi (P3S). Kajian
dilaksanakan di 3 lokasi ketinggian yaitu Subak Abian Buana Mekar, Desa Angkah
Kecamatan Selemadeg Barat (˃600 mdpl), Subak Abian Amerta Asih Desa Selemadeg,
Kecamatan Selemadeg (300-600 mdpl) dan Subak Abian Tunas Mekar Desa Gadung
Sari, Kecamatan Selemadeg Timur (<300 mdpl). Kajian dilakukan dari Mei sampai
Oktober 2015. Kajian bertujuan untuk mengetahui keragaan agronomis kakao pada
beberapa ketinggian dengan menerapkan budidaya tanaman sehat. Petani yang
dilibatkan masing-masing subak sebanyak 25 orang, dimana 12 petani dan lahannya
sebagai petak contoh. Rancangan kajian menggunakan RAK dengan 12 ulangan. Analisis
data menggunakan sidik keragaman (ANOVA) dan uji beda BNT5% untuk setiap
parameter teramati. Hasil analisis statistika menunjukkan ketinggian tempat
berpengaruh nyata terhadap cabang skunder, cabang gantung, tunas air, pentil, buah
muda dan buah sehat dipanen per pohon akibat diterapkannya komponen teknologi
budidaya tanaman sehat atau terjadi peningkatan 2,35; 24,84; 0,25; 20,0; 104,83; dan
56,91%. Rata-rata buah sehat dipanen tertinggi diperoleh pada ketinggian <300 mdpl
atau lebih tinggi 56,91 dan 49,47% masing-masing pada ketinggian ˃600 dan antara
300-600 mdpl.
Kata kunci: keragaan agronomis, ketinggian, tanaman sehat, kakao
PENDAHULUAN
Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu komoditi ekspor
yang penting bagi Indonesia di pasaran dunia. Kakao juga merupakan salah satu
komoditas pertanian yang peranannya sangat penting bagi perekonomian regional,
khususnya dalam menyediakan kesempatan kerja, sumber pendapatan petani dan devisa
negara. Produksi kakao Indonesia mencapai 652.396 ton/tahun atau 16% volume
produksi kakao dunia yang diperoleh dari areal seluas 992.448 ha. Dalam hal ini kakao
memberi kontribusi nyata terhadap perolehan devisa negara dari sektor perkebunan
dengan nilai sekitar USD 568 per tahun (4,3%) yang menempati urutan ketiga setelah
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perolehan devisa kelapa sawit dan karet. Di samping itu hal yang lebih penting bahwa
kakao memberi kontribusi nyata penciptaan lapangan pekerjaan berbasis masyarakat
pedesaan. Selama kurun waktu 25 tahun terakhir terjadi peningkatan luas areal dan
produksi kakao secara nyata, masing-masing sebesar 15,2% per tahun dan 19,43% per
tahun. Namun peningkatan luas areal dan produksi tersebut tidak sepadan dengan
peningkatan produktivitas tanaman yang hanya mencapai 1,2% per tahun (Ditjen
Perkebunan, 2014).
Kakao sebagai salah satu komoditas ekspor kini keberadaannya sangat menurun
baik dari sisi pertumbuhan dan perkembangannya di Provinsi Bali. Kakao di Provinsi
Bali keseluruhannya merupakan usaha perkebunan rakyat berskala kecil dan hampir
keseluruhannya belum dikelola dengan baik. Dari hasil wawancara dan observasi lapang
terbatas, yang dilakukan terhadap petani khususnya di Tabanan ternyata disebabkan oleh
tersendatnya usaha sanitasi kebun dan rampasan buah terserang. Petani biasanya
menaruh dan menumpuk limbah buah dan buah terserang di bawah pohon kakao di
sekitar kebun. Kebiasaan tersebut dilakukan oleh sebagian besar petani walaupun
pemerintah telah berupaya membuatkan bak penampung limbah untuk buah terserang di
sekitar kebun. Namun bak-bak penampung limbah tersebut kurang difungsikan untuk
usaha sanitasi di dalam usaha pengendalian hama dan penyakit yang ada di sekitar kebun
petani. Sebaran limbah buah terserang itu kurang dipahami oleh petani sebagai sumber
inokulum penyakit busuk buah dan menjadi media penyempurnaan siklus hidup
penggerek buah kakao (PBK) yang telah ada di dalam buah. Sebagian petani kakao juga
tidak merawat dengan baik tanamannya, justru lebih banyak melakukan panen saja.
Sehingga dapat dikatakan pengelolaan yang justru sangat jauh dari teknologi budidaya
tanaman sehat. Petani juga kurang memahami potensi musuh alami di dalam ekosistem
kebunnya yang sangat besar dan berlimpah jumlahnya sehingga mereka kurang memberi
perhatian terhadap sumber daya hayati tersebut. Dampak besar menurunnya hasil kakao
yang disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman dan kurangnya sanitasi menyebabkan
perlu dilakukan introduksi budidaya tanaman sehat sebagai prinsip dasar pengelolaan
hama terpadu (PHT). Dalam proses belajar SL-PHT Kakao, ditekankan pada
penguasaan/pemahaman 4 (empat) prinsip dasar PHT yakni budidaya tanaman sehat,
pelestarian musuh alami, pengamatan rutin (mingguan), petani ahli PHT (Ditjen
Perkebunan, 2014). Penerapan teknologi tersebut sudah menjadi kebijakan dasar
pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) di seluruh sentra pertanaman
kakao di Indonesia. Walaupun usaha transformasi teknologi itu sudah dilakukan namun
fakta serangan di berbagai daerah tetap tinggi mengancam pendapatan petani kakao di
seantero nusantara dan Bali khususnya.
Dari hasil wawancara dengan petani di tiga lokasi kajian, hasil biji kering
terdapat perbedaan yang mencolok. Di dataran rendah (<300 mdpl) hasil biji kering per
pohon lebih tinggi dibandingkan dengan yang diatas 600 mdpl. Sehingga perlu dibuktikan
dengan penerapan 4 prinsip dasar PHT pada beberapa ketinggian tempat.
Berdasarkan fakta tersebut diatas perlu dilakukan pendampingan dalam bentuk
kaji terap. Tujuannya adalah untuk mengetahui keragaan agronomis kakao pada beberapa
ketinggian. Disamping lebih menekankan, mempercepat dan memperoleh hasil kakao
yang optimal dalam bentuk paket teknologi inovatif guna meningkatkan produktivitas
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tanaman kakao serta berkelanjutan. Diharapkan petani kakao dapat melihat, melakukan
secara langsung dan menikmati hasilnya yang lebih baik, sehingga kajian ini dapat
bermanfaat langsung kepada petani.
METODOLOGI
Kajian dilaksanakan di 3 lokasi ketinggian yaitu Subak Abian Buana Mekar,
Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat ˃600 meter di atas permukaan laut (mdpl),
Subak Abian Amerta Asih Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg (300-600 mdpl) dan
Subak Abian Tunas Mekar Desa Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur (<300
mdpl). Kajian dilakukan dari Mei sampai Oktober 2015. Alat dan bahan yang digunakan
dalam pengkajian ini meliputi kebun kakao, kertas koran, spidol, krayon, selotif, kantong
plastik, blangko pengamatan, tali rafia, alat pangkas, cangkul, gembor, ember, counter,
thermohigrometer, alat tulis kantor, dan kamera.
Petani yang dilibatkan masing-masing subak sebanyak 25 orang, dimana 12
petani dan lahannya sebagai ulangan/petak contoh. Setiap lahannya diamati 10 tanaman
secara acak. Rancangan kajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), 12
ulangan. Analisis data menggunakan sidik keragaman (ANOVA), dilajutkan uji BNT 5%
untuk setiap parameter teramati (Gomez dan Gomez, 1995). Komponen teknologi yang
diintroduksikan meliputi: pemangkasan, pemupukan, panen sering, sanitasi dan
sarungisasi.
Pemangkasan dilakukan pada tanaman pelindung dan
tanaman kakao.
Pemangkasan tanaman meliputi: pemangkasan pemeliharaan, pemangkasan berat untuk
kakao tua (diatas 15 tahun) sebulan sekali. Sanitasi kebun meliputi: kebersihan lahan
tanaman kakao, penanung, tanaman lainnya yang ada dalam hamparan lahan. Sanitasi
dilakukan dengan membersihkan gulma yang mengganggu tanaman kakao. Pembuatan
rorak, disesuaikan dengan kondisi kemiringan lahan di lapang yang difungsikan untuk
tempat penampungan limbah kebun. Pemupukan dilakukan dengan cara ditugal. Pupuk
yang digunakan antara lain: 500 gr pupuk ponska dan 30 kg pupuk kandang per pohon
sesuai dengan pupuk rekomendasi. Pengendalian hama dan penyakit terpadu, dengan
pembuatan sarang semut hitam serta peningkatan populasi kutu putih, panen sering 7- 10
hari sekali, penurunan buah-buah busuk, penyarungan buah muda dan penggunaan
fungisida nabati untuk pengendalian busuk buah.
Pengamatan dilakuan setiap 2 minggu sekali. Tanaman yang diamati sebanyak 10
tanaman kakao pada petani yang konsinten melaksanakan tahapan-tahapan teknologi
yang diintroduksikan. Untuk keseragaman letak sasaran pengamatan pada tanaman
dihitung atau diamati mulai cabang skunder. Parameter yang diamati meliputi: cabang
skunder, cabang balik,cabang sakit, cabang gantung, tunas air, jumlah dompolan bunga,
jumlah pentil buah, jumlah buah muda, buah sehat panen.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Cabang Primer, Cabang Skunder, Cabang Balik, Cabang Sakit, Cabang Gantung
Per Pohon
Budidaya tanaman sehat pada beberapa ketinggian tempat berpengaruh nyata
terhadap jumlah cabang skunder dan cabang gantung, sementara terhadap cabang balik
dan cabang yang sakit berpengaruh tidak nyata setelah dilaksanakan pemangkasan,
pemupukan, sanitasi lingkungan dan panen sering. Tumbuhnya cabang sekunder autotrop
dan cabang gantung lebih banyak pada ketinggian <300 dan mdpl (3 cabang), lebih
banyak 2,35 dan 20,45% masing-masing terhadap cabang skunder dan cabang gantung
pada ketinggian ˃600 mdpl. Hal serupa terjadi pada ketinggian 300-600 mdpl
dibandingkan dengan ketinggian ˃600 mdpl (Tabel 1).
Tabel 1. Rata-Rata Jumlah Cabang Skunder, Cabang Balik, Cabang Sakit dan Cabang
Gantung akibat Penerapan Komponen Teknologi Budidaya Tanaman Sehat di
Beberapa Ketinggian Tempat
Ketinggian
Cabang
Cabang skunder Cabang balik Cabang sakit
tempat
gantung
a
a
a
a
<300 mdpl
1.74
2.39
2.10
2.47
a
a
a
a
300-600 mdpl
1.71
2.28
2.32
2.56
˃600 mdpl
1.70 b
2.40 a
2.22 a
2.05 b
KK(%)
1.11
7.20
8.71
9.01
BNT 5%
0.02
0.20
0.23
0.25
Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom sama menunjukkan
perbedaan tidak nyata pada uji BNT5%
Budidaya tanaman sehat pada beberapa ketinggian tempat berpengaruh nyata
terhadap rata-rata tunas air, pentil, buah muda dan buah dipanen kecuali jumlah
dompolan bunga per pohon akibat introduksi komponen teknologi pengeloaan kebun
sehat di beberapa ketinggian. Rata-rata tunas air yang tumbuh terbanyak pada ketinggian
antara 300-600 mdpl yakni 24,74% lebih banyak dibandingkan dengan ketinggian ˃600
mdpl, namun berbeda tidak nyata pada ketinggian <300 mdpl. Sementara rata-rata buah
pentil terbanyak pada ketinggian <300 mdpl berbeda nyata pada ketinggian 300-600 dan
˃600 mdpl atau lebih banyak masing-masing 20,00 dan 18,39% (Tabel 2).
Tabel 2. Rata-Rata Tunas Air, Jumlah Dompolan Bunga, Pentil, Buah Muda dan Buah
dipanen per Pohon Kecuali akibat Introduksi Komponen Teknologi
Pengeloaan Kebun Sehat di Beberapa Ketinggian
Jumlah
Jumlah
Ketinggian
Jumlah
Jumlah buah
Tunas Air
dompolan
pentil
tempat
buah muda sehat panen
bunga
(buah)
ab
a
<300 mdpl
2.20
1.66
1.68 a
24.58 a
2.84 a
a
a
b
b
300-600 mdpl
2.42
1.61
1.40
19.17
1.90 b
b
a
b
c
˃600 mdpl
1.94
1.64
1.42
12.00
1.81 b
KK(%)
11.40
3.98
6.36
24.06
16.78
BNT 5%
0.30
0.08
0.11
5.35
0.44
Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf subscript sama di kolom sama
menunjukkan perbedaan tidak nyata pada uji BNT 5%
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Rata-rata jumlah buah muda kakao terbanyak diperoleh pada ketinggian<300
mdpl sebanyak 24,58 buah yang berbeda nyata dengan rata-rata jumlah buah muda pada
ketinggian 300-600 mdpl dan ˃600 mdpl masing-masing sebanyak 19,7 dan 12,00 buah
per pohon, atau lebih tinggi berturut-turut 28,22 dan 104,84%. Sementara rata-rata
jumlah buah muda kakao terendah diperoleh pada ketinggian ˃600 mdpl yang berbeda
nyata dengan lahan pada ketinggian lainnya (Tabel 2).
Sementara rata-rata jumlah buah dipanen per pohon terbanyak diperoleh pada
ketinggian <300 mdpl (2,84 buah) berbeda nyata dengan jumlah buah kakao dipanen pada
ketinggian 300-600 mdpl (1,90 buah) dan ketinggian ˃600 mdpl (1,81 buah) atau lebih
banyak masing-masing 49,47 dan 56,91%.
Tanaman kakao tergolong tanaman yang beradaptasi sangat baik pada hutan
tropis seperti di Indonesia. Meskipun demikian, untuk menghasilkan tanaman yang
mampu berproduksi optimal membutuhkan lingkungan yang sesuai. Faktor lingkungan
yang berpengaruh terhadap produksi dan mutu kakao adalah tanah dan iklim. Faktor
tanah meliputi ketinggian tempat, topografi, drainase, jenis tanah, sifat fisik tanah, dan
sifat kimia tanah, sedangkan faktor iklim antara lain curah hujan dan suhu. Di samping
faktor di atas, faktor curah hujan dan ketinggian tempat juga berperan penting dalam
mempengaruhi tingkat produksi kakao (Tjahjana et al., 2015). Tanaman kakao dapat
tumbuh dan berproduksi dengan baik pada ketinggian 0-600 mdpl dengan bulan kering
(curah hujan < 60 mm/bulan) selama 1-3 bulan (Tjahjana et al., 2015). Hasil penelitian
Liyanda et al. (2012) menunjukkan ketinggian tempat mempunyai pengaruh terhadap
produksi dan kadar lemak. Semakin tinggi tempat penanaman kakao suhu semakin rendah
maka produksinya akan semakin rendah dihasilkan.
Tanaman kakao sangat rentan
terhadap ketinggian tempat karena berkaitan dengan kondisi suhu. Hasil penelitian
Wahyudi et al. (2008) menunjukkan ketinggian tempat tumbuh (KTT) mempunyai
korelasi dengan suhu. Setiap kenaikan 100 m dpl suhu akan turun kira-kira 0,60 –
0,65°C . Oleh karena itu di daerah yang lebih tinggi akan mempunyai suhu lebih
rendah jika dibandingkan dengan suhu daerah dataran rendah. Persentase cabang dan
tunas yang optimal perlu suhu rata-rata harian ditempat tumbuh tanaman kakao adalah
26,56 -28,94°C untuk di ketinggian 1 - <400 m dpl, 24,16 - 26,55°C di ketinggian
>400- <800 m dpl dan suhu < 24,15°C terdapat pada daerah ketinggian >800 m dpl.
Di lokasi pada ketinggian >300 suhu rata-rata 25,5°C. Fungsi tanaman yang dipengaruhi
oleh suhu ini adalah pertumbuhan, pembelahan sel, fotosintesis dan respirasi. Oleh
karena itu perbedaan suhu di ketiga tempat ketinggian tersebut juga akan berpengaruh
pula (Alam et al., 2010). Hasil penelitian Syarkawi et al. (2015) menunjukkan bahwa
produksi kakao lebih tinggi diperoleh pada ketinggian 0-400 mdpl. Hasil penelitian ini
sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh di lapang, yakni rata-rata jumlah buah
dipanen per pohon terbanyak diperoleh pada ketinggian <300 mdpl (2,84 buah).
Secara keseluruhan budidaya tanaman sehat meningkatkan hasil kakao. Kejadian
tersebut sesuai dengan pendapat Sandria (2015) yang menyatakan bahwa pemangkasan
yang sesuai mampu meningkatkan kemampuan tanaman untuk membentuk buah kakao,
bunga dan buah tumbuh merata di bagian pokok dan cabang tanaman kakao.
Pemangkasan identik dengan mengoptimalkan jumlah daun lazimnya dinyatakan dengan
LAI (leaf area index) yaitu besaran yang menyatakan nisbah (perbandingan/rasio) antara
1227

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

jumlah luas semua daun dan tanah yang ternaungi. Hasil fotosintesis akan meningkat
dengan meningkatnya LAI, tetapi sesungguhnya juga sangat bergantung pada struktur
tajuk dan pencahayaan. Daun-daun yang ternaungi tidak optimal dalam melakukan
fotosintesis. Kondisi ini juga didukung oleh pendapat Baihaqi et al. (2015). Penerapan
inovasi teknologi telah dapat meningkatkan produktivitas kakao dari awal dengan ratarata produktivitas 450,71 menjadi 702,50 kg ha-1th-1 atau meningkat 55,86%. Baihaqi et
al. (2015) juga menyatakan hasil kakao sudah menunjukkan peningkatan pada
perlakuan dengan pemberian dosis kompos 9 kg/tanaman. Kombinasi antara pemberian
kompos 13,5 kg/tanaman dengan pemangkasan menunjukkan rata-rata tertinggi pada
peubah total buah dan berat kering biji kakao. Pemberian pupuk organik 15 ton/ha
menghasilkan hasil kakao terbaik Berat kering biji kakao cenderung lebih besar pada
perlakuan dengan dilakukan pemangkasan. Hasan dan Roswita (2013) menambahkan
bahwa kurang diterapkannya budidaya tanaman sehat menyebabkan penurunan
produktivitas kakao rata-rata mencapai 50% dengan kisaran 10% hingga 90%. Kurangnya
produktivitas kakao juga disebabkan oleh belum adanya kebersamaan petani dalam
melakukan budidaya tanaman sehat.
Budidaya tanaman sehat merupakan suatu cara pendekatan atau cara berpikir
tentang pengelolaan tanaman yang didasarkan pada dasar pertimbangan ekologi dan
efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan
lingkungan yang berkelanjutan. Teknologi PsPSP merupakan suatu inovasi dan
memerlukan suatu proses sampai diadopsi oleh petani. Menurut Rogers (1995), adopsi
suatu inovasi merupakan proses mental sejak seseorang mengetahui adanya inovasi
sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolak dan kemudian
mengukuhkannya. Secara lebih rinci, proses adopsi dapat dibagi dalam lima tahapan yaitu
pengenalan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi. Tiga tahapan yang
terakhir dapat dipandang sebagai satu tahapan implementasi atau adopsi inovasi,
sehingga proses adopsi teknologi dapat dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap
perubahan pengetahuan, tahap pembentukan sikap dan tahap tindakan/penerapan
teknologi. Melalui introduksi budidaya tanaman sehat diharapkan akan diperoleh
produksi pertanian yang optimum, dan kesejahteraan petani meningkat (Dirjenbun,
2014).
KESIMPULAN
Hasil analisis statistika menunjukkan ketinggian tempat berpengaruh nyata
terhadap cabang skunder, cabang gantung, tunas air, pentil, buah muda dan buah sehat
dipanen per pohon akibat diterapkannya komponen teknologi budidaya tanaman sehat
atau terjadi peningkatan 2,35; 24,84; 0,25; 20,0; 104,83; dan 56,91%. Rata-rata buah
sehat dipanen tertinggi diperoleh pada ketinggian <300 mdpl atau lebih tinggi 56,91 dan
49,47% masing-masing pada ketinggian ˃600 dan antara 300-600 mdpl,
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ABSTRAK
Penyakit busuk buah kakao yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora menyebabkan
kerugian berkisar antara 25 - 50 % per musim panen. Tingginya potensi kerugian yang
disebabkan oleh penyakit ini memerlukan sebuah metode pengendalian yang efektif dan
efisien dengan sistem yang berkelanjutan, pengendalian hayati menjadi salah satu solusi
untuk pengendalian secara berkelanjutan. Salah satunya dengan memanfaatkan agen
hayati Trichoderma sp isolat lokal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
pengaruh aplikasi Trichoderma sp dalam menurunkan intensitas serangan penyakit
busuk buah (Phytophthora palmivora) dan hasil buah kakao . Penelitian ini dilaksanakan
pada lahan pertanaman kakao milik petani di Kabupaten Aceh Utara yang dimulai pada
bulan Maret hingga November 2015. menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)
pola faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertamanya yaitu isolat lokal Trichoderma (Tr)
terdiri dari 4 taraf yaitu K 0 = Trichoderma harzianum sebagai kontrol, T 1 = Isolat
Trichoderma 1, T 2 = Isolat Trichoderma 2, T 3 = Isolat Trichoderma 3. Sedangkan faktor
kedua yaitu dosis aplikasi (D) terdiri dari 3 taraf yaitu D 1 = 100 gr/liter air, D 2 =150
gr/liter air dan D 3 =200 gr/liter air. Parameter yang diamati adalah intensitas serangan
penyakit busuk buah kakao dan hasil kakao. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
intensitas serangan yang terendah akibat perlakuan Trichoderma isolat lokal dan dosis
penyemprotan dijumpai pada perlakuan Tr 3 D 3 (Trichoderma isolat 3 + 200 gr/ liter
air ) yaitu 8,50 %.Sedangkan hasil buah kakao yang tertinggi akibat perlakuan
Trichoderma isolat lokal dan dosis penyemprotan dijumpai pada perlakuan Tr 3 D 3
(Trichoderma isolat 3 + 200 gr/ liter air ) yaitu 67,8 kg.
Kata kunci : busuk buah kakao, Phytophthora palmivora, Trichoderma sp
PENDAHULUAN
Penyakit busuk buah kakao yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora
merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman kakao di Indonesia dan beberapa
negara penghasil kakao lainnya di dunia. Penyakit ini dapat menyebabkan terjadinya
penurunan produksi kakao secara drastis dengan kerugian berkisar antara 32,6 sampai
99%. Kerugian akibat penyakit ini berbeda antar daerah atau negara. Pada umumnya
besarnya kerugian mencapai 20-30% dan tingkat kematian tanaman 10% pertahun
(ICCO, 2012). Serangan penyakit ini telah menyebar luas di hampir semua sentra
produksi kakao dan dapat menyebabkan penurunan produksi secara langsung. Kerugian
yang disebabkan oleh penyakit busuk buah di Asia Tenggara berkisar antara 25 - 50 %
per musim panen (Drenth dan Guest, 2004).
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Di Indonesia, tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh serangan penyakit ini
berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Sulawesi Tengah berkisar antara 15-90 %
(Umrah et al, 2009). Di Aceh, tingkat serangan penyakit ini berkisar antara 40-65 %
(Jumali, Komunikasi Pribadi). Pada tahun 2012 ± 20.000 hektar tanaman kakao milik
petani di Kabupaten Aceh Utara, terserang penyakit busuk buah yang mengakibatkan
ribuan buah kakao muda dan siap panen membusuk sehingga petani menderita gagal
panen (Media Indonesia Online, 2012). Lebih lanjut dijelaskan oleh Guest (2006) bahwa
adanya keragaman patogenik dari Phytopthora sp, dapat menjadi ancaman terhadap
penurunan produksi kakao. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan
serangan penyakit ini di pertanaman kakao.
Akibat tingginya potensi kerugian yang ditimbulkan oleh serangan penyakit
busuk buah (Phytophthora palmivora) ini maka diperlukan sebuah metode pengendalian
yang efektif dan efisien dengan sistem yang berkelanjutan, pengendalian hayati menjadi
salah satu solusi untuk pengendalian secara berkelanjutan. Akan tetapi pengendalian
hayati di perkebunan rakyat masih belum berkembang karena petani lebih menyukai
menggunakan fungisida untuk mengendalikan penyakit busuk buah kakao karena
aplikasinya yang praktis dan hasilnya dapat dilihat dengan cepat. Namun, penggunaan
fungisida kimiawi secara intensif dalam waktu yang lama menyebabkan pencemaran
terhadap lingkungan baik fisik dan biotik.
Untuk mengurangi dampak penggunaan fungisida kimiawi yang merugikan ini,
maka pengendalian dengan fungisida dapat digantikan dengan pengendalian hayati
meggunakan agensia antagonis. Penggunaan agensia antagonis tidak menimbulkan efek
samping yang membahayakan lingkungan hidup dan dapat efektif mengendalikan
patogen penyakit dalam periode yang cukup lama. Salah satu agensia antagonis yang
mempunyai potensi dan telah banyak digunakan dalam pengendalian hayati adalah jamur
Trichoderma spp. Jamur ini digunakan untuk mengendalikan patogen tular tanah dan
udara (Papavizas, 1985). Trichoderma sp merupakan salah satu jamur antagonis yang
telah banyak diuji coba untuk mengendalikan penyakit tanaman (Lilik et al., 2010).
Beberapa hasil pengkajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Trichoderma
harzianum, Trichoderma asperellum dan Trichoderma asperelloides yang berada di
daerah perakaran (rhizospher) mempunyai kemampuan untuk merangsang pertumbuhan
dan pertahanan tanaman terhadap patogen (Harman et al., 2004).
Pemanfaatan biofungisida Trichoderma sp dalam pengendalian penyakit busuk
buah kakao dapat dilakukan oleh petani, karena cendawan ini sudah ada secara alami di
alam, mudah diperbanyak pada media buatan dengan biaya yang tergolong murah serta
mudah dalam penggunaannya di lapangan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal
oleh petani kakao. Peluang keberhasilan penyakit menggunakan cendawan patogen pada
pertanaman kakao cukup besar. Penggunaan agensia hayati diyakini memiliki kelebihan
karena sesuai dengan prinsip keseimbangan ekosistem. Memanfaatkan musuh alami dari
hama dan penyakit pengganggu tanaman pertanian. Berdasarkan hal tersebut diperlukan
suatu pengkajian untuk melihat kemampuan jamur Trichoderma sp ini sebagai agensia
hayati untuk mengurangi tingkat serangan penyakit busuk buah kakao skala lapangan.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh aplikasi Trichoderma sp
dalam menurunkan intensitas serangan penyakit busuk buah (Phytophthora palmivora).
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Tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh aplikasi Trichoderma sp isolat
lokal dalam menurunkan intensitas serangan penyakit busuk buah (Phytophthora
palmivora) dan hasil buah kakao.
METODOLOGI
Pengkajian ini akan dilaksanakan pada lahan pertanaman kakao milik petani di
Kabupaten Aceh Utara yang akan dimulai pada bulan Maret hingga November 2015.
Pengkajian ini menggunakan tanaman milik petani dengan luasan masing-masing 1 ha.
Umur tanaman kakao yang digunakan sebagai contoh antara 5-6 tahun. Pengkajian yang
akan dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial
(Steel dan Torrie, 1996), faktor pertamanya yaitu isolat lokal Trichoderma (Tr),
sedangkan faktor kedua yaitu dosis aplikasi (D). Semua perlakuan diulang sebanyak 3
kali. Faktor pertama terdiri atas 4 perlakuan yaitu :
K 0 = Trichoderma harzianum sebagai kontrol
T 1 = Isolat Trichoderma 1
T 2 = Isolat Trichoderma 2
T 3 = Isolat Trichoderma 3
Faktor kedua adalah dosis yang terdiri dari 3 taraf yaitu :
D 1 = 100 gr/liter air
D 2 = 150 gr/liter air
D 3 = 200 gr/liter air
Setiap perlakuan terdiri dari 6 tanaman sehingga jumlah tanaman seluruhnya
yaitu 6 x 12 x 3 = 216 tanaman. Parameter yang diamati adalah intensitas serangan
penyakit busuk buah dan hasil kakao. Susunan kombinasi perlakuan dapat dilihat pada
Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Susunan Kombinasi Perlakuan
No.
Notasi Perlakuan
Keterangan
1.
K
Perlakuan Petani
2.
KD 1
Trichoderma harzianum + 100 gr/liter air
3.
T1D1
Isolat Trichoderma 1 + 100 gr/liter air
4.
T2D1
Isolat Trichoderma 2 + 100 gr/liter air
5.
T3D1
Isolat Trichoderma 3 + 100 gr/liter air
6.
KD 2
Trichoderma harzianum + 150 gr/liter air
7.
T1D2
Isolat Trichoderma 1 + 150 gr/liter air
8.
T2D2
Isolat Trichoderma 2 + 150 gr/liter air
9.
T3D2
Isolat Trichoderma 3 + 150 gr/liter air
10.
KD 3
Trichoderma harzianum + 200 gr/liter air
11.
T1D3
Isolat Trichoderma 1 + 200 gr/liter air
12.
T2D3
Isolat Trichoderma 2 + 200 gr/liter air
13.
T3D3
Isolat Trichoderma 3 + 200 gr/liter air
Pengamatan persentase (%) buah terserang dilakukan setiap panen. Cara
menghitung intensitas serangan penyakit busuk buah kakao adalah memberi skoring pada
buah yang diamati dengan menggunakan nilai skala sebagai berikut :
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Tabel 2. Skala Serangan Penyakit Busuk Buah pada Kakao
Nilai skala
Tingkat kerusakan buah (%)
0
Tidak ada gejala serangan
1
> 0 – 25 (ringan)
2
> 25 – 50 (sedang)
3
> 50 – 75 (agak berat)
4
> 75
(berat)
Sumber : modifikasi Lukito, 2008
Intensitas serangan dihitung berdasarkan rumus Mc. Kinney (Nurbailis, 1992),
maka hasil pengamatan nilai skala disubtitusi ke dalam rumus :

Σ ( ni x v1 )
I

X 100%

=
NxV

Keterangan :
I = Intensitas serangan
n i = jumlah tanaman yang terserang untuk setiap kategori serangan
v i = Nilai skala dari setiap tingkat kerusakan buah
V = kategori serangan dengan skala tertinggi, dan
N = jumlah tanaman yang diamati
Sedangkan untuk total hasil buah kakao per tanaman sampel dihitung dengan cara
menimbang semua buah per panen. Analisis data untuk melihat pengaruh perlakuan
terhadap luas serangan dan intensitas serangan dan hasil kakao dilakukan analisis varians
(ANOVA) dengan uji F pada taraf 0.05%, dilanjutkan uji beda Tukey (BNT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanaman kakao di Desa Tempel Kecamatan Cot Girek Kabuupaten Aceh
Utara merupakan wilayah yang endemik serangan penyakit busuk buah kakao karena itu
serangan penyakit ini selalu hadir fluktuatif sepanjang tahun. Luas serangan meningkat
seiring dengan tingginya curah hujan. Curah hujan yang tinggi yang disertai dengan
hembusan angin mempercepat penyebaran sporangium dan klamidospora ke pertanaman
lain dan selanjutnya melakukan infeksi pada tanaman tersebut (Sukamto dan Pujiastuti,
2004).
Hasil pengamatan intensitas serangan penyakit busuk buah akibat perlakuan
akibat perlakuan Trichoderma Isolat lokal dan dosis penyemprotan dapat dilihat pada
Tabel 3.
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Tabel 3. Rata - rata Intensitas Serangan Penyakit Busuk Buah Kakao
(Phytophthora palmivora) akibat Perlakuan Trichoderma Isolat lokal
dan Dosis Penyemprotan.
Perlakuan
Kontrol (Perlakuan petani)
T.harzianum + 100 gr/liter air
T.harzianum + 150 gr/ liter air
T.harzianum + 200 gr/ liter air
Trichoderma isolat 1 + 100 gr, liter air
Trichoderma isolat 1 + 150 gr/ liter air
Trichoderma isolat 1 + 200 gr/ liter air
Trichoderma isolat 2 + 100 gr/ liter air
Trichoderma isolat 2 + 150 gr/ liter air
Trichoderma isolat 2 + 200 gr/ liter air
Trichoderma isolat 3 + 100 gr/ liter air
Trichoderma isolat 3 + 150 gr/ liter air
Trichoderma isolat 3 + 200 gr/ liter air

Rata- rata Intensitas Serangan (%)
20.50e
14.50c
14.50c
13.75d
12.50b
13.75b
11.25b
16.25d
15.00c
12.25c
11.25a
10.00a
8.50a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang
sama menunjukkan tidak berbeda nyata (uji Duncan 0,05)
Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan Trichoderma isolat
lokal dan dosis penyemprotan pada semua taraf berpengaruh terhadap intensitas
serangan. Intensitas serangan yang tertinggi akibat perlakuan Trichoderma isolat lokal
dan dosis penyemprotan dijumpai pada perlakuan kontrol (perlakuan petani) yaitu 20.50
%, kemudian diikuti perlakuan Tr 2 D 1 (Trichoderma isolat 2 + 100 gr/liter air) yaitu
16,25 %, sedangkan intensitas serangan yang terendah akibat perlakuan Trichoderma
isolat lokal dan dosis penyemprotan dijumpai pada perlakuan Tr 3 D 3 (Trichoderma isolat
3 + 200 gr/ liter air ). Hal ini menunjukkan bahwa Trichoderma isolat 3 memiliki
kemampuan yang lebih baik dalam menekan intensitas penyakit busuk buah kakao yang
disebabkan oleh patogen P.palmivora yang ditandai dengan tingkat serangan penyakit
yang memiliki tren menurun dan tren produksi buah kakao semakin meningkat dengan
peningkatan dosis yang digunakan pada level 200 gram. Hal ini menunjukkan semakin
banyak frekuensi penyemprotan Trichoderma yang diaplikasikan akan memberikan
perlindungan semakin besar terhadap terjadinya busuk buah kakao Hal ini diduga akibat
adanya mekanisme induksi ketahanan dan antibiosis oleh spesies Trichoderma untuk
pertahanan buah kakao terhadap infeksi P. palmivora (Herre et al., 2007). Selain itu,
semakin besar dosis penyemprotan akan menyebabkan spora lebih banyak masuk ke
dalam jaringan buah kakao, sehingga dapat meningkatkan ketahanan (induced resistant)
buah kakao terhadap patogen P.palmivora (Khan et al., 2004; Horst et al., 2005;
Abeysinghe, 2009).
Hasil buah kakao per tanaman sampel dihitung dengan cara menimbang semua
buah per panen. Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa produksi kakao
berbeda sangat nyata pada tiap-tiap perlakuan. Produksi buah kakao yang tertinggi akibat
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perlakuan Trichoderma isolat lokal dan dosis penyemprotan dijumpai pada perlakuan
Tr 3 D 3 (Trichoderma isolat 3 + 200 gr/ liter air ) yaitu 67,8 kg. Sedangkan produksi
terendah akibat perlakuan Trichoderma isolat lokal dan dosis penyemprotan dijumpai
pada perlakuan kontrol (perlakuan petani) yaitu 18 kg yang diikuti oleh perlakuan KD 1
(Trichoderma harzianum + 100 gr /liter air) yaitu 25 kg. Hasil rata-rata hasil buah kakao
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rata - rata Hasil Buah Kakao akibat Perlakuan Trichoderma Isolat Lokal dan
Dosis Penyemprotan untuk Pengendalian Penyakit Busuk Buah Kakao
(Phytophthora palmivora).
Perlakuan
Produksi (kg)
Kontrol
18a
T.harzianum + 100 gr/liter air
25b
T.harzianum + 150 gr/liter air
27b
T.harzianum + 200 gr/liter air
37,8b
Trichoderma isolat 1 + 100 gr/liter air
43,2d
Trichoderma isolat 1 + 150 gr/liter air
40,8d
Trichoderma isolat 1 + 200 gr/liter air
51d
Trichoderma isolat 2 + 100 gr/liter air
39c
Trichoderma isolat 2 + 150 gr/liter air
37,5c
Trichoderma isolat 2 + 200 gr/liter air
43,2c
Trichoderma isolat 3 + 100 gr/liter air
51e
Trichoderma isolat 3 + 150 gr/liter air
58,8e
Trichoderma isolat 3 + 200 gr/liter air
67,8e
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata (uji Duncan 0,05)

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Perlakuan Trichoderma isolat lokal dan dosis penyemprotan pada semua taraf
berpengaruh terhadap intensitas serangan dan hasil buah kakao. Intensitas serangan yang
terendah akibat perlakuan Trichoderma isolat lokal dan dosis penyemprotan dijumpai
pada perlakuan Tr 3 D 3 (Trichoderma isolat 3 + 200 gr/ liter air ) yaitu 8,50. Sedangkan
hasil buah kakao yang tertinggi akibat perlakuan Trichoderma isolat lokal dan dosis
penyemprotan dijumpai pada perlakuan Tr 3 D 3 (Trichoderma isolat 3 + 200 gr/ liter air )
yaitu 67,8 kg.
Saran
Perlu di lakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penggunaan agen
hayati Trichoderma isolat lokal dalam pengendalian penyakit busuk buah kakao
(Phytophthora palmivora) untuk interval waktu yang lebih lama sehingga hasil yang
diperoleh dapat maksimal.
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ABSTRAK
Komoditas kelapa biasa dijuluki The Tree of Life (pohon kehidupan) dikarenakan
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Komoditas ini tidak hanya menghasilkan daging
buah kelapa yang dapat dimanfaatkan, akan tetapi produk sampingannya pun memiliki
nilai ekonomi yang tinggi, seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, air kelapa dan juga
batang kelapa. Sama halnya dengan komoditas lain, dalam berbudidaya komoditas ini
juga diperlukan kajian agar tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dan berproduksi
tinggi sesuai yang diharapkan. Kajian ini bertujuan untuk melihat prospek pemanfaatan
lahan untuk komoditas kelapa di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung berdasarkan
analisis agroekologi. Hasil pengkajian menunjukan bahwa hampir seluruh wilayah
Kabupaten Pringsewu sesuai untuk komoditas kelapa berdasarkan analisis agroekologi,
terdapat lahan dengan luas 41.187 Ha atau 68% dari luas lahan yang ada di Kabupaten
Pringsewu yang bisa dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan komoditas ini memiliki syarat
tumbuh dengan selang sifat yang relatif besar. Faktor-faktor pembatasnya adalah suhu
yang >35oC dan < 20oC, lamanya bulan kering > 6 bulan, drainase yang sangat
terambat, dan lereng > 40o, dan jika terjadi banjir/genangan dengan tinggi > 25 cm dan
lama ≥ 7 hari.
Kata kunci : Pemanfaatan lahan, kelapa, dan kajian agroekologi
PENDAHULUAN
Tanaman kelapa biasa dijuluki dengan The Tree of Life (pohon kehidupan), hal ini
dikarenakan tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Jumiati, dkk., 2013). Pada
komoditas ini tidak hanya buahnya saja yang dapat dimanfaatkan, akan tetapi semua yang
dihasilkan dari pohon ini juga bisa dimanfaatkan. Air kelapa bisa dimanfaatkan untuk
meningkatkan indeks vigor bibit temu lawak, yakni dengan cara merendam rimpangnya
di dalam air kelapa kosentrasi 50% (Karimah, dkk., 2013). Selain itu air kelapa juga bisa
dijadikan minuman beralkohol dan juga dapat dijadikan kecap serta minuman ringan
(Karouw dan Rindengan, 2004; Barlina, dkk., 2004). Batang kelapa dapat dimanfaatkan
untuk pembuatan papan dan balok, walaupun dalam satu batang kelapa tidak banyak kayu
yang dapat dihasilkan, namun demikian kayu pada komoditas ini memiliki daya tarik dan
seni tertentu sehingga meningkatkan nilai ekonominya (Lay dan Daniel, 2004). Menurut
Lay dan Patrik (2004), sabut kelapa yang merupakan komponen terbesar dari buah kelapa
selama ini dianggap sebagai limbah perkebunan, namun dengan pengolahan sabut bisa
diubah menjadi serat dan debu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
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Menurut Abdurachman dan Anny (2003), komoditas kelapa memiliki persyaratan
tumbuh dengan selang sifat yang relatif lebar, sehingga dapat tumbuh baik di dataran
tinggi maupun rendah serta mampu hidup di iklim basah maupun kering. Menurut
Jumiati, dkk. (2013), Kelapa tersebar di daerah yang ketinggiannya 0 – 700 m dpl, pada
tanah mineral dan gambut, dan beriklim basah sampai kering. Untuk mencapai
keberhasilan budidaya kelapa, faktor iklim dan tanah memeran peranan yang sangat
penting. Faktor iklim yang terpenting adalah ketersediaan air yang dilihat dari curah
hujan yang tinggi dan permukaan air tanah. Selain itu jumlah bulan basah lebih dari 7
bulan dan tidak eratik merupakan salah satu syarat lokasi itu direkomendasikan untuk
pengembangan kelapa (Balit Palma, 2015). Menurut Matana, dkk. (2004), pola curah
hujan dan lama penyinaran berpengaruh terhadap hasil dari buah kelapa, pola curah hujan
yang tidak merata sepanjang tahun dan lama penyinaran yang pendek akan
mengakibatkan menurunnya jumlah buah dan ukuran buah. Menurut Abdurachman dan
Anny (2003), tanaman kelapa tidak dapat bertahan apabila terjadi bulan kering lebih dari
6 bulan, banyak kelapa yang rusak dan mati kekeringan pada el nino tahun 1997, dimana
bulan keringnya 5 – 6 bulan. Dari sisi kondisi tanah, tanah yang baik untuk komoditas
kelapa sangat bervariasi, komoditas ini akan tumbuh baik di tanah mineral ataupun tanah
organik (gambut), bahkan tanah berpasir pun kelapa bisa tumbuh dengan baik asalkan
unsur hara dan air mencukupi (Abdurachman dan Anny, 2003). Dari segi topografi
tanaman ini akan lebih baik jika dilakukan pada lahan yang relative datar. Lahan yang
memiliki kemiringan yang curam tidak direkomendasikan dikarenakan akan terkendala
pada saat pemupukan (kurang efektif), pengendalian hama dan penyakit serta pada saat
panen (Matana, dkk., 2004).
Menurut Soemarno (2011) persesuaian syarat agroekologis menjadi landasan okok
dalam pengembangan komoditas. Dalam kaitannnya dengan pengembangan potensi
wilayah untuk komoditas pertanian, keragaman sifat lahan akan menentukan jenis
komoditas yang dapat dapat diusahakan serta produktivitasnya. Hal itu disebabkan setiap
jenis komoditas pertanian memerlukan persyaratan sifat lahan yang spesifik untuk dapat
tumbuh dan berproduksi optimal (Djaenuddin et al. 2002). Agroekologi adalah
pengelompokan suatu wilayah berdasarkan keadaan fisik lingkungan yang hampir sama
dimana keragaman tanaman dan hewan dapat diharapkan tidak akan berbeda nyata.
Komponen utama agroekologi adalah iklim, fiografi, bentuk wilayah dan tanah
(Puslittanak, 1999). Pengkajian ini bertujuan untuk melihat prospek pemanfaatan lahan
untuk komoditas kelapa di Kabupaten Pringsewu berdasarkan analisis agroekologi.
METODELOGI
Pengkajian ini dilakukan di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang secara
geofgrafis terletak pada posisi 5o8’ – 6o8’ Lintang Selatan dan antara 104o42’ - 105o8’
Bujur Timur. Metode penelitian adalah survei untuk identifikasi kharakteristik
agroekologi lahan. Data yang dihimpun di dalam survei yaitu data primer dan sekunder.
Data primer antara lain karakteristik fisiografi lahan seperti kemiringan lahan, ketinggian
tempat, drainase, bahan kasar dan sifat-sifat tanah seperti tekstur, kedalaman tanah, dan
sifat kimia tanah. Untuk mengetahui sifat kimia tanah dilakukan pengambilan contoh
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tanah secara komposit pada dua kedalaman yaitu 0-30 cm dan 30-60 cm. Contoh tanah
selanjutnya di analisis di Laboratorium Tanah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Lampung dengan sifat kimia tanah yang diukur, antara lain pH, C-organik, N
total, P 2 O 5 dan K 2 O potensial, kemasaman tanah dapat ditukar, kation-kation tanah dapat
ditukar, kapasitas tukar kation (KTK), dan kejenuhan basa (KB). Metoda yang digunakan
sesuai dengan metoda Sulaeman et al., (2005). Data sekunder yang dihimpun terutama
data iklim seperti curah hujan (CH) (mm), suhu (°C), kelembapan udara relatif (%),
kecepatan angin (m/dtk) dan sinar matahari (jam).
Data sifat agroekologi lahan selanjutnya dianalisis secara diskritptif, untuk melihat
potensi pengembangan tanaman kelapa di daerah Pringsewu. Untuk hal itu dilakukan
analisis kesesuaian penggunaan lahan dengan mengacu kepada kriteria kesesuaian
penggunaan lahan oleh Ritung dkk, in cite Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian
(2011).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Iklim Wilayah Kabupaten Pringsewu menurut peta agroklimat yang
dikeluarkan oleh Oldeman et al. (1979), sebagian berada dibawah iklim dengan kondisi
bulan kering yang agak ekstrim yaitu berada dibawah iklim tipe D2, D3 dan E3.
Sedangkan daerah dengan iklim relatif basah adalah kawasan bagian Barat yaitu tipe
iklim C2. Kondisi neraca air yang menggambarkan kondisi ketersediaan air dasarian di
Kabupaten Pringsewu seperti terlihat pada gambar di bawah ini

Dari gambar grafik di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan air untuk
pertumbuhan dan produksi tanaman berawal dari 10 hari terakhir bulan Oktober sampai
dengan 10 hari pertama bulan Mei. Artinya antara bulan Juni sampai dengan awal
Oktober kondisi ETo yaitu potensi evapotranspirasi potensial secara rata-rata melebihi
CH. Bulan basah (> 200 mm) di wilayah ini hanya di dapatkan selama 4 bulan, dan bulan
kering (<100 mm) antara 3-4 bulan. Hal ini menunjukan secara kondisi iklim Kabupaten
Pringsewu sesuai untuk pertumbuhan tanaman kelapa, dikerenakan menurut
Abdurachman dan Anny (2003), kelapa dapat tumbuh baik asalkan bulan keringnya tidak
6 bulan atau lebih.
Secara umum tanah-tanah di daerah kabupaten Pringsewu merupakan tanah
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bereaksi masam karena pH tanah < 5.5 (Lampiran). Jenis tanah yang dominan di daerah
ini adalah tanah-tanah bereaksi masam yaitu Inseptisol dan Ultisol (Lampiran). Tanah di
daerah ini dinilai cukup berpotensi terutama dilihat dari tinggi sampai sangat tinggi
potensi kalium (K), demikian pula K tersedia/dapat dipertukarkan juga relatif tinggi dan
kejenuhan basa sangat tinggi, namun KTK tanah daerah ini kategori rendah (Lampiran).
Tanah Pringsewu juga rendah kandungan C organic, N total dan P potensial. Sebagian
dari lahan mempunyai tekstru tanah halus sampai agak halus (lempung/liat berlempung)
terutama tanah-tanah di Kecamatan Gading Rejo, Adhiluwih, Banyumas dan juga
Kecamatan Pagelaran bagian Selatan. Sementara tanah yang mempunyai tekstur relative
halus (liat) adalah kebanyakan tanah di daerah Kecamatan Sukoharjo, Pagelaran, dan
dibeberapa kecamatan lainnya.
Kabupaten Pringsewu dibagi atas 7 zona agroekologi, zona yang luas yang
dianggap sesuai untuk pengembangan tanaman tahunan adalah zona IV/Dffe dan Zona
III/Dffe masing-masing seluas 25.789 ha dan 10.980 ha. Perbedaan kedua zona ini adalah
kemiringan lahan yaitu 3-8 % untuk zona IV dan 9-15% untuk zona III. Komoditas yang
direkomendasikan untuk penanaman di zona IV/Dffe adalah pisang, sawo, papaya,
mangga, kemiri, kelapa dalam, kelapa sawit, kopi robusta dan kakao. Sedang di zona
III/Dffe yang direkomendasikan adalah sawo, pisang, papaya, mangga, kakao, kemiri,
lada, kopi robusta, kelapa dan kelapa sawit.
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KESIMPULAN
1. Dalam pengembangan komoditas kelapa ketersediaan air bukan merupakan kendala
dalam peningkatan produktivitas di Kabupaten Pringsewu.
2. Lahan/tanah di daerah Pringsewu dinilai cukup berpotensi terutama di nilai dari reaksi
tanah lapisan olah yang secara rata-rata mempunyai pH> 5, K potensial
tinggi sampai sangat tinggi, K tersedia relative tinggi dan Kejenuhan Basa Tinggi.
Namun bahan organik dan ketersediaan N, potensi P di tanah daerah ini tergolong
rendah. Hal itu mengindikasikan pengelolaan lahan yang diterapkan petani di daerah
ini kurang tepat.
3. Terdapat lahan berpotensi untuk tanaman kelapa seluas 41.178 Ha atau 68% dari lahan
yang ada di Kabupaten Pringsewu
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APLIKASI PUPUK HAYATI DAN AMELIORASI KOMPOS TANDAN
KOSONG KELAPA SAWIT TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT
KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) DI PEMBIBITAN UTAMA
Taufik Hidayat, Ida Nur Istina
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau
ABSTRAK
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aplikasi Pupuk Hayati dan
kompos tandan kosong kelapa sawit dan terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (
Elaeis guineensis Jacq.) di Pembibitan Utama telah dilaksanakan dari bulan Oktober
2014 sampai dengan Maret 2015 di Kota Pekanbaru menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktorial dengan 4 kali ulangan. Faktor pertama adalah faktor Pupuk
Hayati (Faktor S) yang terdiri dari 4 taraf yaitu S0 (0 ml/l), S1 (10 ml/l), S2 (20 ml/l), S3
(30 ml/l). Faktor kedua adalah pemberian Kompos Tandan Kosong kelapa Sawit (Faktor
P) yang terdiri dari 4 taraf : P0 (0 gram/polybag), P1 (50 gram/polybag), P2 (100
gram/polybag) dan P3 (150 gram/polybag). Parameter yang diamati meliputi: tinggi
tanaman, jumlah daun, luas daun dan diameter batang. Data ditabulasi dan dianalisis
secara statistik dan dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ pada taraf 5%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa amelioran Kompos Tandan Kosong kelapa Sawit dan pupuk hayati
berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit, jumlah daun dan diameter batang. Hasil terbaik
ditunjukkan oleh dosis 150 gram/polybag kompos Tandan Kosong Kelapa sawit dan 20
ml/l pupuk hayati.
Kata Kunci : pupuk hayati, kompos tandan kosong kelapa sawit, pertumbuhan bibit,
kepala sawit, ultisol
PENDAHULUAN
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, 2012 menyebutkan bahwa luas panen
kelapa sawit sejak 2010 sampai 2011 di Riau cenderung meningkat, yaitu 2.103.174 ha
pada tahun 2010 pada tahun 2012 menjadi 2.372.402 ha. Produksi tandan buah segar
(TBS) juga meningkat dari 6.293.542 ton CPO pada tahun 2010 menjadi 7.343.498 ton
CPO pada tahun 2012. Produksi tersebut berasal dari perkebunan rakyat, perkebunan
negara dan perkebunan swasta nasional. tersebut, 0,8 juta hektar dari luasan yang ada
dibudidayakan di lahan gambut (Wahyunto et al., 2013; Masganti et all, 2013).
Aplikasi kompos Tandan Kosong kelapa Sawit (TKKS) sebagai pupuk organik di
perkebunan kelapa sawit telah banyak dilakukan, untuk pengembalian hara yang
terangkut melalui panen dan penambahan bahan organik ke areal perkebunan kelapa
sawit. Penambahan bahan organik diperlukan untuk mencegah degradasi kualitas lahan
terutama pada penurunan kemantapan agregat tanah akibat penurunan kandungan bahan
organik tanah terutama pada lahan-lahan yang telah ditanami kelapa sawit 2-3 siklus
tanam dan dapat meningkatkan water holding capacity dan aerasi tanah. Selain
mengembalikan bahan organic, kompos TKKS juga berpotensi untuk menambah hara.
Kandungan hara dalam TKKS tergolong cukup tinggi. Satu ton TKKS setara
dengan 3 kg urea, 0,6 kg RP, 12 kg MoP, dan 2 kg Kiserit. Selain itu kompos TKKS juga
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memiliki kandungan K yang tinggi yaitu mencapai 127,9 mg/100 g; dan pH mencapai 8
sehingga berpotensi sebagai pembenah kemasaman tanah (Ebor dalam Loong et al,
1987). Pemanfaatan TKKS dilahan gambut terdegradasi mampu meningkatkan produksi
TBS dan nenas yang ditumpangsarikan dan menurunkan emisi gas rumah kaca (Masganti
et al., 2014).
Pupuk Hayati mengandung beragam jenis mikroba yang dapat membantu
mengikat senyawa Nitrogen (N) dan menguraikan Fosfat (P) dan Kalium (K), salah
satunya pupuk hayati Feng Shou yang mengandung 1,52 x 105 Cfu/ml mikroba pelarut
fosfat, 8 x 107 Cfu/ml Azosprillium sp, 9 x107 Cfu/ml Azotobacter sp, 9 x107 Cfu/ml
Pseudomonas sp dan 2,5 x 104 Cfu/ml Bakteri Selulotik (Anonimus, 2010). Mengingat
kandungan hara dan peranan dari kompos Tandan Kosong kelapa Sawit dan pupuk
hayati, maka dilaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh
Aplikasi Pupuk Hayati dan kompos tandan kosong kelapa sawit dan terhadap
Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit ( Elaeis guineensis Jacq.) di Pembibitan Utama.
METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru dari dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 4 kali ulangan.
Faktor pertama adalah faktor Pupuk Hayati (Faktor S) yang terdiri dari 4 taraf yaitu S0 (0
ml/l), S1 (10 ml/l), S2 (20 ml/l), S3 (30 ml/l). Faktor kedua adalah pemberian Kompos
Tandan Kosong kelapa Sawit (Faktor P) yang terdiri dari 4 taraf : P0 (0 gram/polybag),
P1 (50 gram/polybag), P2 (100 gram/polybag) dan P3 (150 gram/polybag). Parameter
yang diamati meliputi: tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun dan diameter batang. Data
ditabulasi dan dianalisis secara statistik dan dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ pada taraf
5%
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Bibit (cm)
Berdasarkan analisis sidik ragam diketahui bahwa perlakuan Pupuk Hayati
berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi bibit pada semua pengamatan, dimulai dari
pengamatan awal sampai pengamatan minggu ke-20.

P0 = Tanpa Kompos TKKS, P1 = 50 gram/polybag, P2 = 100 gram/polyba, P3 = 150
gram/polybag. S0 = Tanpa Pupuk Hayati, S1 = 10 ml/l, S2 = 20 ml/l, S3 = 30 ml/l.
Gambar 1. Grafik Tinggi Bibit Kelapa Sawit di Pembibitan Utama dengan Media
Gambut akibat Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos TKKS.
Pada gambar 1 bahwa penambahan kompos TKKS dapat meningkatkan tinggi
tanaman, baik itu pada pengamatan awal, minggu ke-4, ke-8 sampai pengamatan minggu
ke-20. Demikian halnya dengan penambahan pupuk hayati dapat meningkatkan tinggi
tanaman dari setiap pengamatan. Hasil analisa regresi menunjukkan bahwa hubungan
dosis kompos TKKS dengan tinggi bibit kelapa sawit pada pengamatan minggu ke-4,
8, 12, 16 dan 20 berbentuk linear positif, artinya semakin tinggi dosis kompos TKKS
yang diberikan hingga 150 gram/polybag maka tinggi bibit kelapa sawit juga akan
bertambah. Pertambahan tinggi tanaman sangat erat kaitannya dengan pemenuhan unsur
hara makro seperti nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman untuk sintesa asam-asam
amino dan protein, terutama pada titik-titik tumbuh dan ujung-ujung tanaman sehingga
mempercepat proses pertumbuhan tanaman seperti pembelahan sel dan perpanjangan sel
(Gardner et al, 1991) dan berperan didalam merangsang pertumbuhan vegetatif
(Setyamidjaja, 1986)
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Diameter Batang (mm)
Perlakuan Kompos TKKS dan rata-rata diameter batang dapat dilihat pada
gambar 2.

P0 = Tanpa Kompos TKKS, P1 = 50 gram/polybag, P2 = 100 gram/polybag, P3 = 150
gram/polybag. S0 = Tanpa Pupuk Hayati, S1 = 10 ml/l, S2 = 20 ml/l, S3 = 30 ml/l.
Gambar 2. Grafik Diameter Batang Kelapa Sawit di Pembibitan Utama dengan Media
Gambut akibat Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos TKKS
Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa penambahan kompos TKKS dapat
meningkatkan diameter batang, baik itu pada pengamatan awal, minggu ke-4, minggu ke8 sampai pengamatan minggu ke-20. Demikian halnya dengan penambahan pupuk hayati
dapat meningkatkan diameter batang dari setiap pengamatan.
Hasil analisa regresi menunjukkan bahwa hubungan dosis kompos TKKS dengan
diameter batang kelapa sawit pada pengamatan minggu ke-4, 8, 12 dan ke 20 berbentuk
linear positif, artinya semakin tinggi dosis kompos TKKS yang diberikan hingga 150
gram/polybag maka diameter batang kelapa sawit juga bertambah. Unsur hara proses
pembesaran batang tidak terlepas dari peranan unsur hara dan hasil fotosintesis keduanya
saling berkaitan. Hal ini seiring dengan pendapat Nyakpa et al (1988) menyatakan
bahwa kekurangan N membatasi produksi protein dan bahan penting lainnya dalam
pembentukan sel-sel baru. Lubis et al (1986) menyatakan bahwa unsur P berperan dalam
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proses pembelahan sel untuk membentuk organ tanaman. Jumin (1987) menyatakan
bahwa batang merupakan daerah akumulasi pertumbuhan tanaman khususnya tanaman
muda, dengan adanya unsur hara dapat mendorong laju fotosintesis dalam menghasilkan
fotosintat, sehingga membantu dalam pembentukan bonggol batang. Unsur hara yang
tersedia dalam jumlah cukup terutama unsur K yang berfungsi untuk mengaktifkan kerja
enzim menyebabkan kegiatan fotosintesis dari tanaman akan meningkat dengan demikian
akumulasi asimilat pada daerah batang juga meningkat sehingga terjadi pembesaran
batang. Pupuk hayati berpengaruh tidak nyata pada diameter batang karena penguraian
bahan organik dan unsur hara di dalam tanah terbatas sehingga secara uji statistik
menghasilkan pengaruh yang tidak nyata.
Jumlah Daun
Hasil analisis sidik ragam terhadap jumlah daun dengan penggunaan pupuk
hayati dan kompos TKKS pada pembibitan kelapa sawit diperoleh hasil perlakuan bahwa
Pupuk Hayati berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah daun pada pengamatan awal,
pengamatan minggu ke-4, 8 dan 20, tetapi berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada
pengamatan minggu ke-12 dan ke-16. Perlakuan Kompos TKKS berpengaruh nyata
terhadap jumlah daun pada pengamatan minggu ke-4 dan minggu ke-20. Rata-rata jumlah
daun dapat dilihat pada gambar 3.

P0 = Tanpa Kompos TKKS, P1 = 50 gram/polybag, P2 = 100 gram/polybag, P3 = 150
gram/polybag. S0 = Tanpa Pupuk Hayati, S1 = 10 ml/ l , S2 = 20 ml/ l, S3 = 30 ml/ l.
Gambar 3. Grafik Jumlah Daun Kelapa Sawit di Pembibitan Utama dengan Media
Gambut akibat Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos TKKS.
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Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penambahan kompos TKKS dapat
meningkatkan jumlah daun, baik itu pada pengamatan minggu ke-4, minggu ke-8 sampai
pengamatan minggu ke-20. Demikian halnya dengan penambahan pupuk hayati dapat
meningkatkan jumlah daun dari setiap pengamatan. Hasil analisa regresi menunjukkan
bahwa hubungan dosis kompos TKKS dengan jumlah daun kelapa sawit pada
pengamatan minggu ke-4, 8, 12, 16 dan 20 berbentuk linear positif, artinya semakin
tinggi dosis kompos dosis kompos TKKS yang diberikan hingga 150 gram/polybag maka
jumlah daun kelapa sawit juga bertambah.
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan pupuk hayati berpengaruh nyata
terhadap jumlah daun pada pengamatan minggu ke-12 dan pengamatan minggu ke-16,
tetapi berpengaruh tidak nyata pada pengamatan awal pengamatan minggu ke-4, 8 dan
ke-20.
Pupuk hayati berpengaruh nyata tertahap jumlah daun pada pengamatan minggu
ke-12 dan ke-16. Hal ini karena adanya aktivitas organisme perombak bahan organik
seperti mikroba dan mesofauna (hewan invertebrata) saling mendukung keberlangsungan
proses siklus hara dalam tanah.
Luas Daun
Hasil analisis sidik ragam (lampiran 3) terhadap luas daun, penggunaan pupuk
hayati dan kompos TKKS pada pembibitan kelapa sawit diperoleh hasil perlakuan Pupuk
Hayati berpengaruh tidak nyata terhadap luas daun pada semua pengamatan, dimulai dari
pengamatan awal sampai pengamatan bulan kelima. Perlakuan Kompos TKKS
berpengaruh tidak nyata terhadap luas daun pada pengamatan awal dan pengamatan bulan
I, tetapi berpengaruh nyata pada pengamatan bulan II-bulan V. Rata-rata luas daun dapat
dilihat pada gambar 4.
Pada gambar 4 terlihat bahwa luas daun pada pengamatan awal setelah tanam
berkisar antara 268,19 cm2-359,67 cm2. Dalam Perlakuan Kompos TKKS (P), rata-rata
luas daun berkisar antara 311,11 cm2-331,49 cm2. Dalam Perlakuan Pupuk Hayati (S),
rata-rata jumlah daun berkisar antara 311,65 cm2-336,18 cm2. Dalam Perlakuan Interaksi
Kompos TKKS dengan Pupuk Hayati pada tabel 9 dapat dilihat pengamatan awal setelah
tanam, luas daun tertinggi diperoleh pada perlakuan P2S0 dengan luas daun 359,67 cm2,
sedangkan nilai terendah diperoleh pada perlakuan P0S3 dengan luas daun 269,19 cm2.
Pada pengamatan bulan I, interaksi perlakuan dengan luas daun tertinggi 490,96 cm2 pada
perlakuan P2S2, sedangkan luas daun terendah 392,73 cm2 pada perlakuan P0S0.
Pada pengamatan bulan II, interaksi perlakuan dengan luas daun tertinggi 713,64
2
cm pada perlakuan P3S3, sedangkan luas daun terendah 472,82 cm2 pada perlakuan
P0S0. Pada pengamatan bulan III, interaksi perlakuan dengan luas daun tertinggi 1031,89
cm2 pada perlakuan P3S3, sedangkan luas daun terendah 699,68 cm2 pada perlakuan
P0S1. Pada pengamatan bulan IV, interaksi perlakuan dengan luas daun tertinggi 1308,53
cm2 pada perlakuan P3S3, sedangkan luas daun terendah 949,81 cm2 pada perlakuan
P0S2. Pada pengamatan bulan V, interaksi perlakuan dengan luas daun tertinggi 1433
cm2 pada perlakuan P3S2, sedangkan luas daun terendah 1120,24 cm2 pada perlakuan
P0S1.
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Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa perlakuan kompos TKKS pada pengamatan
bulan II yang menghasilkan luas daun paling tinggi adalah perlakuan P3 (150
gram/polybag/bibit) yang berbeda nyata dengan perlakuan P0 (0 gram/polybag/bibit), P1
(50 gram/polybag/bibit) dan P2 (100 gram/polybag/bibit). Pada pengamatan bulan III
yang menghasilkan luas daun paling tinggi adalah perlakuan P3 (150 gram/polybag/bibit)
yang berbeda nyata dengan perlakuan P0 (0 gram/polybag/bibit), P1 (50
gram/polybag/bibit) dan P2 (100 gram/polybag/bibit). Pada pengamatan bulan IV yang
menghasilkan luas daun paling tinggi adalah perlakuan P3 (150 gram/polybag/bibit) yang
berbeda nyata dengan perlakuan P0 (0 gram/polybag/bibit), P1 (50 gram/polybag/bibit)
dan P2 (100 gram/polybag/bibit). Pada pengamatan bulan V yang menghasilkan jumlah
daun paling banyak adalah perlakuan P3 (150 gram/polybag/bibit) yang berbeda nyata
dengan perlakuan P0 (0 gram/polybag/bibit), tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan
P1 (50 gram/polybag/bibit) dan P2 (100 gram/polybag/bibit).

P0 = Tanpa Kompos TKKS, P1 = 50 gram/polybag/bibit, P2 = 100
gram/polybag/bibit, P3 = 150 gram/polybag/bibit. S0 = Tanpa Pupuk Hayati, S1
= 10 ml/1 l air/bibit, S2 = 20 ml/1 l air/bibit, S3 = 30 ml/1 l air/bibit
Gambar 4. Grafik Luas Daun Kelapa Sawit di Pembibitan Utama dengan Media Gambut
dan PMK akibat Perlakuan Pupuk Hayati dan Kompos TKKS.
Dari hasil penelitian ini terlihat dari gambar 4 bahwa penambahan kompos
TKKS dapat meningkatkan luas daun, baik itu pada pengamatan awal, pengamatan bulan
I, bulan II sampai pengamatan bulan ke V. Demikian halnya dengan penambahan pupuk
hayati dapat meningkatkan luas daun dari setiap pengamatan.
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Gambar 5. Hubungan Dosis Kompos TKKS dengan Luas Daun pada Pengamatan Bulan
V.
Hubungan dosis kompos TKKS dengan luas daun pada pengamatan bulan V
dapat dilihat pada Gambar 5. Hasil analisa regresi menunjukkan bahwa hubungan dosis
kompos TKKS dengan luas daun kelapa sawit pada pengamatan bulan V berbentuk linear
positif, artinya semakin tinggi dosis kompos TKKS yang diberikan hingga 150
gram/polybag/bibit maka luas daun kelapa sawit juga semakin besar.
Pertanian pada dasarnya merupakan sistem pemanfaatan energy cahaya matahari
melalui proses fotosintesis. Apabila factor genetik seragam, maka proses fotosintesis
dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Daun merupakan organ utama tempat
berlangsungnya fotosintesis. Oleh karena itu jumlah daun yang optimum memungkinkan
distribusi (pembagian) cahaya antar daun lebih merata. Distribusi cahaya yang lebih
merata antar daun mengurangi kejadian saling menaungi antar daun sehingga masingmasing daun dapat bekerja sebagaimana mestinya.
Daun merupakan organ utama fotosintesis walaupun dapat pula terjadi pada
batang muda, bunga, buah muda bahkan akar yang mendapat sinar matahari. Pengamatan
luas daun sangat erat hubungannya dengan penangkapan cahaya oleh tanaman.
Pengamatan diutamakan pada daun yang aktif melakukan fotosintesis. Peningkatan
intensitas cahaya (hingga tingkat optimum) meningkatkan laju asimilasi bersih total
tanaman sehingga fotosintat yang terbentuk pun meningkat. Pembentukan fotosintat yang
tinggi ini mendorong kecepatan pembentukan organ-organ tanaman seperti daun. Luas
daun dapat digunakan untuk menggambarkan kandungan total klorofil daun tiap individu
tanaman. Permukaan daun yang semakin luas diharapkan mengandung klorofil lebih
banyak. Luas daun tertinggi di sini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hasil
asimilasi bersih tanaman yang tinggi.
Daun merupakan tempat utama berlangsungnya fotosintesis, kendati ada
beberapa spesies tumbuhan yang batangnya dapat melakukan fotosintesis karena
memiliki kloroplas. Daun terdiri dari helaian daun yang melebar (lamina) dan tangkai
daun (petiol) yang menghubungkan daun dengan batang.
Pada ujung batang terdapat tunas yang belum berkumbang yang disebut tunas
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ujung. Selain itu dijumpai juga tunas aksilar/tunas lateral/tunas samping yang terdapat di
ketiak daun, tunas ini biasanya dorman. Pada banyak tumbuhan, tunas ujung
menghasilkan auksin yang dapat menghambat pertumbuhan tunas aksilar. Fenomena ini
disebut dengan dominansi apical yang merupakan suatu adaptasi yang dapat
meningkatkan kemampuan tumbuhan untuk memperoleh cahaya. Hal ini sangat penting
apabila kerapatan vegetasi disuatu tempat tinggi. Pembentukan cabang juga penting
untuk meningkatkan sistem tajuk, pada kondisi tertentu tunas-tunas aksilar akan mulai
tumbuh. Beberapa dari tunas tersebut kemudian berkembang menjadi cabang-cabang
yang menghasilkan bunga dan yang lainnya berkembang menjadi cabang non
reproduktif, lengkap dengan tunas ujung, daun-daun dan tunas aksilar.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuat kesimpulan bahwa :
1. Pemberian pupuk hayati dan kompos TKKS berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit
tanaman dan diameter batang, jumlah daun
2. Untuk meningkatkan interaksi penggunaan kompos TKKS dan pupuk hayati pada
media gambut terhadap tinggi bibit, diameter batang dan jumlah daun maka perlakuan
yang terbaik adalah kompos TKKS 150 gram/polybag (P3). pupuk hayati 30 ml/l (S3).
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HAMA PENYAKIT DAN MUSUH ALAMI KAKAO DI BEBERAPA
KETINGGIAN TEMPAT AKIBAT PENTERAPAN BUDIDAYA
TANAMAN SEHAT
Ni Made Delly Resiani*), I Wayan Sunanjaya *) I Nengah Duwijana *)
*)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran-Denpasar Selatan
Email: dellyresiani67@gmail.com
ABSTRAK
Kajian bertujuan untuk menganalisis keragaan serangan hama dan penyakit serta musuh
alami kakao akibat penterapan budidaya tanaman sehat pada beberapa ketinggian
tempat. Kajian dilaksanakan di 3 lokasi ketinggian yaitu Subak Abian Buana Mekar,
Desa Angkah Kecamatan Selemadeg Barat (˃600 mdpl), Subak Abian Amerta Asih Desa
Selemadeg, Kecamatan Selemadeg (300-600 mdpl) dan Subak Abian Tunas Mekar Desa
Gadung Sari, Kecamatan Selemadeg Timur (<300 mdpl). Kajian dilakukan mulai Mei
sampai Oktober 2015. Petak contoh ditentukan sebanyak 12 lahan petani secara
purposive sampling per ketinggian tempat. Sampel pohon contoh diamati 10% dari total
pohon per lahan petani. Analisis data menggunakan sidik keragaman (ANOVA) dan uji
beda BNT 5%. Hasil pengamatan menunjukkan, hama dan penyakit dominan meliputi:
helopeltis, penggerek batang, kanker batang, busuk buah dan penggerek buah kakao
(PBK), serta tupai yang berbeda nyata dan tidak nyata di masing-masing ketinggian.
Buah terserang helopeltis, penggerek batang dan kanker batang tertinggi dijumpai pada
ketinggian 300-600 mdpl (3,27 buah per pohon; 0,94 dan 1,55 per tanaman), busuk buah
tertinggi pada ketinggian ˃600 mdpl (2,04 buah per pohon) dan penggerek buah kakao
(PBK) tertinggi pada ketinggian <300 mdpl (2,48 buah per pohon), serta tupai yang
tidak berbeda nyata di ketiga ketinggian tempat. Musuh alami meliputi: capung, labalaba dan tawon dengan kelimpahan pada ketinggian 300-600 (160,18%), ˃600 mdpl
(20,67 dan 67,66%). Intensitas serangan OPT bervariasi pada ketiga ketinggian.
Serangan PBK tertinggi pada ketinggian 300-600 mdpl (1,3%), helopeltis dan kangker
batang pada ketinggian 300-600 mdpl (60,19 dan 1,53%) serta busuk buah pada
ketinggian ˃600 mdpl (1,59%).
Kata kunci: tinggi tempat, OPT, musuh alami, kakao
PENDAHULUAN
Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu komoditi perkebunan
unggulan di Provinsi Bali. Total luas areal untuk pengembangan kakao di Provinsi Bali
dari tahun 2010 - 2015 mengalami peningkatan 0,48 % per tahun. Menurut data statistik,
daerah yang mengembangkan tanaman kakao di Provinsi Bali yakni petani di Kabupaten
Tabanan seluas 5.063 hektar, menyusul Jembrana, 3.555 hektar, Buleleng 1.258 hektar
dan sisanya di Kabupaten Badung, Klungkung, Bangli dan Karangasem Selama periode
Januari–Agustus 2014 Bali mengekspor kakao ke pasaran luar negeri sebanyak 1.059 ton
bernilai 978 ribu dolar AS atau rata-rata 0,9 dolar per kg, sedangkan perioda yang sama
2015 tercatat 151,8 ton seharga 1,1 juta dolar atau rata-rata 7,5 dolar per kg. (Statistik
Perkebunan Indonesia, 2015).
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Kabupaten Tabanan merupakan salah satu sentra pengembangan kakao di
Provinsi Bali, luas areal tanaman kakao Tabanan tahun 2015 mencapai 4.625 ha dengan
produksi 1.606 ton dan produktivitas 625 kg/ha. Produktivitas kakao di Tabanan tidak
berbeda dari rata-rata produktivitas kakao Bali yang mencapai 641 kg/ha, namun
produktivitas tersebut masih dibawah produktivitas kakao nasional yang mencapai 802
kg/ha (Statistik Perkebunan Indonesia, 2015).
Salah satu penyebab rendahnya produksi dan produktivitas kakao Bali adalah
kurangnya penterapan budidaya tanaman sehat di tingkat petani. Kondisi tersebut
disebabkan kakao di Provinsi Bali keseluruhannya merupakan usaha perkebunan rakyat
berskala kecil dan hampir keseluruhannya belum dikelola dengan baik, kurangnya
sanitasi kebun dan rampasan buah terserang. Petani biasanya menaruh dan menumpuk
limbah buah dan buah terserang di bawah pohon kakao di sekitar kebun. Sebagian petani
kakao juga tidak merawat dengan baik tanamannya, justru lebih banyak melakukan panen
saja. Petani juga kurang memahami potensi musuh alami di dalam ekosistem kebunnya
yang sangat besar dan berlimpah jumlahnya sehingga mereka kurang memberi perhatian
terhadap sumber daya hayati tersebut. Direktorat Jendral Perkebunan (2014) menyatakan
bahwa kondisi perkebunan kakao rakyat umumnya kurang terawat, umur tanaman sudah
tua, bahan tanam yang digunakan rata-rata dari klon tidak unggul. yang menyebabkan
tingginya tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga
produktivitas kakao yang dihasilkan cukup rendah dengan mutu rendah pula.
Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan perhatian yang lebih serius terhadap
keberadaan petani di tingkat lapang. Dampak besar menurunnya hasil kakao yang
disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman dan kurangnya sanitasi menyebabkan perlu
dilakukan introduksi budidaya tanaman sehat sebagai prinsip dasar Pengelolaan Hama
Terpadu (PHT). Budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan rutin
(mingguan), petani ahli PHT merupakan satu upaya yang dapat dilaksanakan (Ditjen
Perkebunan, 2014).
Penerapan teknologi tersebut sudah menjadi kebijakan dasar pengendalian OPT
di seluruh sentra pertanaman kakao di Indonesia. Walaupun usaha transformasi teknologi
itu sudah dilakukan namun fakta serangan di berbagai daerah tetap tinggi mengancam
pendapatan petani kakao di seantero nusantara dan Bali khususnya.
Berdasarkan fakta tersebut diatas perlu dilakukan pendampingan dalam bentuk
kaji terap budidaya tanaman sehat untuk lebih menekankan, mempercepat dan diperoleh
hasil kakao yang optimal dalam bentuk paket teknologi inovatif guna meningkatkan
produktivitas tanaman kakao serta berkelanjutan. Diharapkan petani kakao dapat melihat,
melakukan secara langsung dan menikmati hasilnya yang lebih baik, sehingga kajian ini
dapat bermanfaat langsung bagi petani.
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METODOLOGI
Pengkajian di laksanakan di Subak Abian Buwana Mekar, Desa Angkah,
Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, mulai Mei sampai Oktober 2015.
Alat dan bahan yang digunakan dalam pengkajian ini meliputi kebun kakao, blangko
pengamatan, kertas koran, spidol, krayon, selotif, kantong plastik, tali rafia, alat pangkas,
cangkul, gembor, ember, counter, thermohigrometer, alat tulis kantor, dan kamera.
Pengkajian di laksanakan di lahan milik petani pada 3 (tiga) ketinggian tempat.
Ketinggian <300 mdpl; 300-600 mdpl dan ketinggian tempat >600 mdpl. Luas kajian 3
ha, masing-masing 1 ha per ketinggian tempat.. Penentuan pohon contoh secara acak
sebanyak 10% per petani dari jumlah pohon kakao yang dimiliki. Petani yang dilibatkan
di masing-masing subak sebanyak 25 orang, dengan 12 petani aktif dan lahannya sebagai
ulangan/petak contoh..
Komponen teknologi yang diintroduksikan meliputi:
pemangkasan, sanitasi, pemupukan, panen sering, sambung samping dan sarungisasi.
Pemangkasan dilakukan pada tanaman pelindung dan
tanaman kakao.
Pemangkasan tanaman, meliputi pemangkasan pemeliharaan, pemangkasan berat untuk
kakao tua (diatas 15 tahun). Sanitasi kebun, didalamnya menyangkut: kebersihan lahan
tempat tanaman kakao dan penanung serta tanaman lainnya yang ada dalam hamparan
lahan bersangkutan. Sanitasi juga dilakukan dengan membersihkan gulma yang
mengganggu tanaman kakao. Pembuatan rorak, disesuaikan dengan kondisi kemiringan
lahan di lapangan yang difungsikan untuk tempat penampungan limbah kebun.
Pemupukan dilakukan dengan cara ditugal. Pupuk yang digunakan adalah 500 gr pupuk
ponska dan 30 kg pupuk kandang per pohon sesuai dengan pupuk rekomendasi.
Pengendalian hama dan penyakit terpadu, dengan pembuatan sarang semut hitam, panen
sering, penurunan buah-buah busuk, penyarungan buah muda dan penggunaan fungisida
nabati untuk pengendalian busuk buah. Sementara pada petak non introduksi disesuaikan
dengan kondisi petani.
Pengamatan dilakuan setiap 2 minggu sekali. Tanaman yang diamati sebanyak 10
tanaman kakao pada petani yang konsinten melaksanakan tahapan-tahapan teknologi
yang diintroduksikan. Untuk keseragaman letak sasaran pengamatan pada tanaman
dihitung atau diamati mulai cabang sekunder. Parameter yang diamati meliputi
kelimpahan musuh alami, rerata buah dan pohon terserang hama dan penyakit, persentase
serangan hama dan penyakit, serta indeks keragaman musuh alami. Keragaman jenis
musuh alami dianalisis dengan menggunakan indeks Shannon-Wiener (Odum, 1998).
Analisis data menggunakan analisis keragaman (ANOVA), dilajutkan uji BNT 5% untuk
setiap parameter teramati (Gomez dan Gomez, 1995).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis menunjukkan bahwa budidaya tanaman sehat berpengaruh nyata
(P≤0.05) dan tidak nyata (P≥0.05) pada beberapa ketinggian tempat terhadap parameter
yang diamati. Rata-rata laba-laba terbanyak diperoleh pada ketinggian ˃600 mdpl (2,86
ekor) yang berbeda nyata dengan ketinggian lainnya, lebih banyak masing-masing 16,73
dan 20,67% berturut-turut pada ketinggian 300-600 mdpl dan <300 mdpl (2,45 dan
2,37). kejadian serupa terjadi pada rata-rata tawon, terbanyak diperoleh pada ketinggian
˃600 mdpl (2,80 ekor) yang berbeda nyata dengan ketinggian lainnya, lebih banyak
masing-masing 67,66 dan 28,44% berturut-turut pada ketinggian 300-600 mdpl dan <300
mdpl (1,67 dan 2,18 ekor) Rata-rata predator capung terbanyak diperoleh pada lokasi
kakao pada ketinggian 300-600 mdpl (2,94 ekor) yang berbeda nyata dengan pada lokasi
ketinggian <300 mdpl (1,96 ekor) dan ˃600 mdpl (1,13 ekor) atau lebih banyak 50,00
dan 160,18% (Tabel 1.).
Tabel 1. Rata-rata Laba-laba, Tawon, Belalang Sembah dan Capung per Pohon pada
Beberapa Ketinggian Tempat
Laba-laba
Tawon
Belalang
Capung
Tinggi Tempat
(ekor)
(ekor)
sembah (ekor)
(ekor)
b
b
a
b
<300 mdpl
2,37
2,18
1,29
1,96
300-600 mdpl

b

2,45
a

˃600 mdpl

b

1,67

a

1,15
a

a

2,94
a

c

2,86
2,80
1,19
1,13
KK(%)
14,93
22,87
19,62
30,70
BNT 5%
0,37
0,61
0,28
0,74
Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom sama menunjukkan
perbedaan tidak nyata pada uji BNT5%
Rata-rata jumlah cocopet pada beberapa ketinggian menunjukkan perbedaan yang
tidak nyata. Sementara rata-rata semut hitam yang terdapat pada setiap buah terbanyak
diperoleh pada lokasi ketinggian 300-600 mdpl (18,00 buah) berbeda nyata dengan lokasi
pada ketinggian ˃600 mdpl (10,00 buah), lebih banyak 80,00% , tetapi berbeda tidak
nyata pada ketinggian <300 mdpl (16,75 buah) (Tabel 2.).
Tabel 2. Rata-rata Jumlah Cecopet dan Semut Hitam pada beberapa Ketinggian Tempat
Tinggi Tempat

Cecopet (ekor)
a

<300 mdpl

1,80

300-600 mdpl

1,74

˃600 mdpl

Semut hitam (ekor)
a

16,75
a

a

18,00
a

b

1,73
10,00
KK(%)
14,93
21,62
BNT 5%
0,31
3,86
Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom sama menunjukkan
perbedaan tidak nyata pada uji BNT5%
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Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata busuk buah per pohon terbanyak terdapat
pada lokasi ketinggian <300 mdpl (2,04 buah) berbeda nyata dengan di lokasi ketinggian
˃600 mdpl (1,38 buah) atau lebih banyak 47,83%, tetapi berbeda tidak nyata dengan di
ketinggian lokasi 300-600 mdpl (1,80 buah). Rata-rata buah terserang busuk buah
terendah diperoleh pada lokasi dengan ketinggian ˃600 mdpl yang berbeda tidak nyata
dengan di lokasi ketinggian 300-600 mdpl. Sementara rata-rata tanaman kakao terserang
kanker batang paling sedikit pada lokasi ketinggian <600 mdpl (0,87 pohon) yang
berbeda nyata dengan di lokasi ketinggian 300-600 mdpl (1,55 pohon) atau lebih sedikit
71,16% dan berbeda tidak nyata dengan di lokasi ketinggian <300 mdpl atau cendrung
masih lebih sedikit sebesar 22,99% ( Tabel 3).
Tabel 3 . Pengaruh Budidaya Tanaman Sehat pada Beberapa Ketinggian Tempat
terhadap Rata-rata Buah/Pohon Terserang OPT
Busuk buah
Kangker batang
Tinggi Tempat
Buah terserang PBK
(buah)
(pohon)
a
b
<300 mdpl
2,04
1,07
2,48 a
300-600 mdpl
1,80 ab
1,55 a
1,92 b
b
b
˃600 mdpl
1,38
0,87
1,68 b
KK(%)
27,06
18,56
16,63
BNT 5%
0,56
0,26
0,40
Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama di kolom sama menunjukkan
perbedaan tidak nyata pada uji BNT 5%
Pada Tabel 3 juga terlihat rata-rata buah terserang PBK terendah diperoleh pada
lokasi dengan ketinggian ˃600 mdpl (1,68 buah) yang hanya berbeda nyata dengan di
lokasi ketinggian <300 mdpl (2,48), lebih rendah 47,62% serta berbeda tidak nyata
dengan di lokasi ketinggian 300-600 mdpl (1,92 buah).
Rata-rata serangga helopeltis terbanyak diperoleh pada ketinggian 300-600 mdpl
(3,27 ekor) yang tidak berbeda nyata dengan ketinggian<300 mdpl (3,06) dan berbeda
nyata pada ketinggian ˃600 mdpl, lebih banyak masing-masing 6,42 dan 37,61%
berturut-turut pada ketinggian <300 mdpl dan ˃600 mdpl (3.06 dan 2,04 ekor). Rata-rata
penggerek batang, terbanyak diperoleh pada ketinggian 300-600 mdpl 0,94 ekor) yang
berbeda nyata dengan ketinggian lainnya, lebih banyak masing-masing 21,63 dan 21,63%
berturut-turut pada ketinggian 300-600 mdpl dan <300 mdpl (0,71 dan 0,71ekor) (Tabel
4.).
Tabel 4. Rata-rata serangga helopeltis, penggerek batang dan tupai di buah kakao pada
beberapa ketinggian tempat.
Penggerek
Tinggi Tempat
Helopeltis
Tupai
batang
<300 mdpl
3,06 a
0,71 b
1,25 a
a
a
300-600 mdpl
3,27
0,94
1,25 a
b
b
˃600 mdpl
2,04
0,71
1,18 a
KK(%)
8,47
26,43
22,12
BNT 5%
0,28
0,22
0,33
Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama di kolom sama menunjukkan
perbedaan tidak nyata pada uji BNT 5%
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Pada Tabel 4. juga terlihat rata-rata tupai yang dijumpai selama kajian menunjukkan tidak
ada perbedaan secara nyata. Dalam artian tupai dijumpai di ketiga ketinggian tempat
tersebut.
Rata-rata persentase serangan penggerek batang dan tupai pada beberapa
ketinggian tempat, menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Sementara rata-rata
persentase serangan PBK tertinggi diperoleh pada lokasi ketinggian 300-600 mdpl
(1,52%) berbeda nyata dengan lokasi pada ketinggian ˃600 mdpl (1,18%), lebih banyak
22,36%, tetapi berbeda tidak nyata pada ketinggian <300 mdpl (1,29%) (Tabel 5.).
Tabel 5 . Pengaruh Budidaya Tanaman Sehat pada Beberapa Ketinggian Tempat
Terhadap Persentase Serangan OPT (%)
Helopeltis
Penggerek
Busuk
Tinggi Tempat
PBK (%)
Tupai
(%)
batang (%)
Buah (%)
<300 mdpl
1,29 ab
56,07 ab
1,098 a
1,60 a
1,34 b
300-600 mdpl
1,52 a
60,19 a
1,188 a
1,64 a
1,35 ab
b
b
a
a
˃600 mdpl
1,18
37,29
1,098
1,68
1,59 a
KK(%)
18,72
19,79
8,58
19,41
14,87
BNT 5%
0,29
12,12
0,11
0,38
0,25
Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf yang sama di kolom sama menunjukkan
perbedaan tidak nyata pada uji BNT 5%
Kejadian yang sama juga dijumpai pada serangga helopeltis. Rata-rata persentase
serangan helopeltis tertinggi diperoleh pada lokasi ketinggian 300-600 mdpl (60,19%)
berbeda nyata dengan lokasi pada ketinggian ˃600 mdpl (37,29%), lebih banyak 30,05%,
tetapi berbeda tidak nyata pada ketinggian <300 mdpl (56,07%) (Tabel 5.). Pada Tabel 5.
juga terlihat serangan busuk buah tertinggi dijumpai pada ketinggian ˃600 mdpl (1,59%)
yang berbeda nyata dengan ketinggian <300 mdpl (1,34%), 15,72% lebih tinggi dan tidak
berbeda nyata pada ketinggian300-600 mdpl (1,35%).
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Tabel 6. Indeks Keragaman Jenis Musuh Alami pada Beberapa Ketinggian Tempat
No
Ketinggian
Spesies
Rerata
Indeks keragaman
tempat
jumlah
jenis
spesies
1 <300 mdpl
Semut
3,25
Laba-laba
5,83
Tawon
5,00
0,7461
rendah
Cecopet
3,50
Capung
3,75
Belalang sembah
1,42
2 300-600
mdpl
semut
3,33
Laba-laba
6,33
Tawon
3,00
0,7048
rendah
Cecopet
3,33
Capung
8,50
Belalang sembah
1,00
3 >600 mdpl
Semut
3,33
Laba-laba
8,08
Tawon
7,67
0,67373
rendah
Cecopet
3,33
Capung
1,08
Belalang sembah
1,17
Secara keseluruhan budidaya tanaman sehat berbengaruh terhadap kelimpahan
musuh alami, rerata buah dan pohon terserang, persentase serangan hama dan penyakit
serta indeks keragaman jenis musuh alami di ketiga ketinggian tempat tersebut. Kondisi
tersebut disebabkan efek budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat merupakan
satu upaya dalam proses pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan
yang berkelanjutan, meliputi pemangkasan, sanitasi, panen sering, pemupukan, sambung
samping dan sarungisasi. Pemangkasan merupakan usaha meningkatkan produksi dan
mempertahankan umur ekonomis tanaman. Dengan melakukan pemangkasan, akan
mencegah serangan hama dan penyakit, membentuk tajuk pohon, memelihara tanaman,
dan memacu produksi (Core, 2009). Panen sering bermanfaat untuk memutus siklus
hidup PBK dan mencegah penularan penyakit busuk buah kakao. Pemupukan merupakan
satu upaya dalam budidaya tanaman sehat. Rudy et al. (2006) menyatakan bahwa salah
satu upaya untuk mengatasi bunga dan pentil rontok adalah melalui pemupukan. Apabila
pemupukan terlaksana dengan benar maka buah yang dihasilkan akan tahan terhadap
serangan hama dan penyakit. Teknik pengendalian dengan penyarungan buah muda
(pentil) memberikan harapan positif untuk mengendalikan hama khusunya hama PBK.
Hasil penelitian. Mustafa (2005) menunjukkan bahwa penyarungan buah muda sangat
efektif melindungi buah, menghasilkan biji besar tidak menghambat perkembangan buah,
bahkan dapat melindungi dari penyakit busuk buah. Sementara itu hasil penelitian
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Suwitra et al. (2010) menunjukkan bahwa intensitas serangan PBK dapat dikurangi
dengan metode penyarungan buah pada saat ukurannya 5-8 cm. Hasil penelitian
Yuliasmara et al. (2010) menunjukkan bahwa perlakuan penyarungan buah kakao efektif
menurunkan persentase buah terserang PBK menjadi 33,8% dibandingkan tanpa
penyarungan yang mencapai 84,7%. Hasil penelitian Rosmana et al. (2010) juga
menunjukkan bahwa penyarungan buah kakao dengan plastik menyebabkan penurunan
kerusakan menjadi 8,4% dibandingkan kontrol 62,3%. Hasil penelitian ini sama dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya et al. (2006) di wilayah Sulawesi Utara,
Kalimantan Timur dan Maluku yang menunjukkan bahwa penyarungan buah dapat
menekan serangan PBK hampir 80%. Demikian pula yang dilaporkan oleh Senewe dan
Wagiman (2010) bahwa penyarungan buah muda mampu melindungi buah kakao dari
serangan hama. Hasil penelian Herman et al. (2006) mendapatkan bahwa penterapan
budidaya tanaman sehat yang kegiatannya meliputi panen sering, pemangkasan, sanitasi,
pemupukan dan konservasi musuh alami, berhasil menekan serangan hama PBK dari
59,67% menjadi 31,5% dan menekan kehilangan produksi dari 17,7% menjadi 2,8%.
Pengalaman lain yang dilaporkan oleh Iswanto dan Purwantara (2005) menunjukkan
bahwa penerapan teknologi panen sering, pemangkasan, sanitasi, pemupukan dan
konservasi musuh alami di salah satu perkebunan besar swasta di Jawa Barat mampu
menurunkan kerusakan biji kakao akibat serangan hama PBK dan busuk buah dari
40,64% menjadi 6,53%. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa teknologi
panen sering, pemangkasan, sanitasi, pemupukan dan konservasi musuh alami cukup
efektif untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit.
Budidaya tanaman sehat berpengaruh nyata terhadap kelimpahan musuh alami.
Laba-laba, tawon, capung, cecopet, semut, dan belalang sembah dijumpai diketiga
ketinggian tempat tersebut. Laba-laba dan tawon tertinggi dijumpai pada ketinggian >600
mdpl, sementara capung tertinggi di ketinggian 300-600 mdpl. Dengan kata lain, musuh
alami khususnya laba-laba dan tawon mengalami peningkatan populasi dengan
meningkatnya ketinggian tempat. Kejadian tersebut disebabkan ketinggian tempat >600
mdpl masih merupakan habitat yang sesuai untuk perkembangan musuh alami. Kondisi
ini didukung oleh pendapat Maramis (2014) yang menyatakan bahwa musuh alami
khususnya lala-laba masih dijumpai pada ketinggian 1.150 m. Laba-laba menyukai
habitat yang terlindung dari suhu ekstrim, kelembaban tinggi, intensitas cahaya rendah,
kecepatan angin rendah dan menghindari areal perkebunan yang menggunakan pestisida.
Persentase serangan hama dan penyakit kakao tersebar di ketiga ketinggian
tempat, dominannya pada ketinggian<300 mdpl. Kejadian tersebut kemungkinan
disebabkan oleh banyaknya sumber inokulum (buah dan pohon terserang) di ketinggian
tersebut disamping didukung oleh faktor lingkungan yang sesuai. Kurniawan et al. (2014)
menyatakan bahwa banyak faktor yang berpengaruh terhadap kelimpahan populasi hama,
penyakit dan musuh alami di berbagai ketinggian tempat. Faktor suhu, kelembaban,
curah hujan dan kecepatan angin juga mempengaruhi diversitas dan jumlah populasi.
Indeks keragaman jenis musuh alami di ketiga ketinggian menunjukkan nilai
keragaman yang tergolong rendah yaitu < 1,5. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh
rendahnya jumlah spesies dan jumlah individu per spesies yang ditemukan selama kajian.
Rendahnya nilai tersebut juga disebabkan oleh adanya perbedaan komposisi jenis musuh
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alami yang ditemukan selama kajian. McPheron dan Steck (1996) menyatakan bahwa
rendahnya keragaman jenis diduga kuat karena ekosistem parasitoid terkendali secara
fisik oleh tindakan budidaya yang dilakukan petani seperti penggunaan pestisida.
KESIMPULAN
Penterapan budidaya tanaman sehat berpengaruh nyata terhadap kelimpahan
populasi musuh alami, buah dan pohon terserang, persentase serangan hama dan penyakit
serta keragaman jenis musuh alami pada beberapa ketinggian tempat. Ketinggian
tempat<300 mdpl merupakan ketinggian dominan aktivitas hama, penyakit dan musuh
alami.
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ABSTRAK
Kopi dengan kriteria indikasi geografis merupakan pengembangan kawasan MPIG dari
kawasan Kintamani, Petang dan kecamatan Sukasada. Pendampingan kopi dimulai
sejak TA. 2016 di desa Wanagiri Sukasada Buleleng sdengan luas sekitar 390 Ha yang
sudah organik bersertifikat. Integrasi antara tanaman kopi dan ternak telah dilakukan
sejak lama secara konvensional dan tingkat produktivitas masih dirasakan belum
optimal. Beberapa permasalahan masih ditemukan antara lain tingkat
pertumbuhan/produktivitas yang masih rendah. Dibutuhkan hadirnya benih-benih kopi
berkualitas yang diproduksi bersertifikat sehingga konsisten benih siap tanam benar.
Pada tahun 2017, program pendampingan kopi organik dilakukan di subak Wana Giri
kecamatan Sukasada Buleleng. Pengembangan diseminasi teknologi di bawah program
pendampingan kawasan kopi akan dapat memberikan manfaat yang baik bagi para
petani. Tujuan umum dari pendampingan perbenihan bersertifikat adalah untuk
memberikan pengetahuan kepada petani sehingga mampu meningkatkan produktivitas,
nilai tambah dan pendapatan petani. Beberapa komponen teknologi yang diterapkan oleh
BPTP Bali dalam mendukung pengadaan benih bersertifikat antara lain : penanganan
perbaikan mutu biji kecambah, memproduksi pupuk organik compos dan bio fertilizer
(pupuk hayati) mendukung pengembangan pertanian organik, penerapan teknologi pupuk
organik pada kopi, diseminasi teknologi integrasi ternak dan tanaman, serta penguatan
jaringan kelembagaan dalam mendukung program pendampingan. Dengan menerapkan
paket-paket teknlogi BPTP Bali maka diharapkan mampu meningkatkan produksi dan
produktivitas tanaman.
Kata kunci : benih kopi bersertifikat, kopi, ternak sapi, pertanian organik.

PENDAHULUAN
Dalam era pasar global dan persaingan pasar kopi dunia yang semakin ketat,
diferensiasi produk merupakan sarana penting untuk menarik perhatian konsumen.
Indikasi Geografis (IG) – yaitu indikasi wilayah suatu kawasan produsen kopi yang
memiliki suatu “comparative advantage” berdasarkan cita rasa, kekhasan produk local
(specialty), berbasis produk ramah lingkungan, dan dilakukan oleh masyarakat dalam
suatu kawasan - memegang peranan vital untuk menarik minat konsumen dengan cara
memberikan nilai tambah pada produk kopi ini. Karakteristik khusus produk kopi dengan
perlindungan Indikasi Geografis memiliki kualitas mutu yang baik sehingga mampu
meningkatkan daya saing. Oleh sebab itu, banyak pemerintah di berbagai negara di
seluruh dunia mendorong perlindungan Indikasi Geografis (IG) ini.
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Memandang pertimbangan-pertimbangan di atas, kebijakan Pemprop Bali
memberikan priotas khusus pada pengembangan kawasan ini yang disebut dengan
kawasan MPIG (Masyarakat Pengelola Indikasi Geografis) dimana masyarakat petani di
Kintamani bermaksud meningkatkan nilai tambah dari budidaya kopi mereka melalui
pengakuan atas mutu dan mendapatkan perlindungan hukum atas nama produknya dalam
perlindungan Indikasi Geografis bagi kopi Kintamani Bali. Berdasarkan kebijakan
Pemprop Bali, pemberian perlindungan Indikasi Geografis kepada kopi arabika ini (yang
disebut kawasan kopi dengan indikasi geografis mencakup wilayah Kintamani, Petang
dan kecamatan Sukasada) bisa dipertimbangkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Kopi arabika Bali ini berasal dari kawasan spesifik dengan ketinggian tempat di atas
900 dpl (kebanyakan tanaman kopi di atas 1000 m). Agroekosistem Kopi ini cocok
untuk kopi Arabika dan sistem pertaniannya homogeny.. Kawasan ini mempunyai
iklim yang khas yaitu udaranya dingin dan kering dengan fluktuasi temperatur cukup
tinggi. Musim hujan biasanya berlangsung 6 – 7 bulan, dan musim kering 4 – 5 bulan,
yang selama itu terdapat 3 bulan musim kering yang tegas. Iklim ini menjadi
kekhasan kawasan utara Bali (termasuk daerah Kintamani, Petang dan Sukasada).
Tanah vulkanik dengan jenis tanah Entisol dan Inceptisol memiliki potensi produksi
3.000 ton / tahun. Oleh karena itu, kopi yang dihasilkan di kawasan ini memiliki
kekhasan yang tersendiri, dan potensi mutu yang tinggi.
2. Di samping faktor-faktor alam di atas, kopi dengan indikasi geografis ini memiliki
keunggulan faktor manusia. Kopi arabika Bali adalah produk yang memiliki mutu
dan reputasi tinggi karena ditanam oleh masyarakat yang memiliki kepedulian atas
mutu. Masyarakat ini tergabung dalam kelembagaan petani tradisional yang disebut
Subak Abian, dengan azas “Tri Hita Karana” (mengandung arti penghormatan pada
Tuhan, sesama umat manusia dan lingkungan – yang bermakna menjaga
keberlanjutan). Masyarakat ini berhasrat untuk menjaga mutu dan reputasi kopi yang
mereka hasilkan.
3. Kopi arabika dengan indikasi geografis ini telah memiliki sejarah yang panjang. Dan
oleh karena tradisi budaya lokal serta mutunya yang tinggi, maka kopi ini
mendapatkan reputasi yang tinggi, dan dikenal sebagai salah satu dari “origin coffee”
(kopi asli asal) Indonesia.
4. Para petani telah memiliki kelembagaan yang cukup kuat (Subak Abian). Oleh karena
kelompok-kelompok itu, manajemen pertanian menjadi khas dan relatif homogen
didasarkan kepada pengetahuan tradisional. Dengan demikian, masyarakat petani
kopi Kintamani di dalam melakukan usaha taninya bisa saling berbagi pengetahuan
dan ketrampilan.
Dalam mendukung kawasan MPIG ini program pengembangan kopi di Bali terus
dipacu oleh Pemprop dengan memberdayakan peran dari “subak abian” (kelembagaan
petani lahan kering) meningkatkan cita mutu produk pada usaha perkebunan rakyat yang
dikelola oleh sebagian besar petani yang tinggal di pedesaan dimana sekitar 74,34 %
adalah kopi jenis robusta dan 25,66 % adalah jenis kopi arabika. Permintaan pasar
ekspor kopi cukup tinggi karena kopi arabika Bali memiliki keunggulan spesifik dari segi
cita rasa dan sering sebagai kopi spesial (specialty coffee) dan telah mendapat sertifikat
Indikasi Geografis (IG) yang pertama di Indonesia walaupun luasannya sangat kecil di
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kawasan lahan kering dataran tinggi iklim basah Kintamani. Dalam upaya memenuhi
permintaan pasar baik domestik maupun ekspor, beberapa upaya telah dilakukan seperti
meningkatkan luas areal dan produktivitas kopi. Sampai dengan tahun 2007, sentra
produksi kopi arabika terluas adalah di Kabupaten Bangli dengan luas areal 3.935 ha dan
produksi 1.661,328 ton dan sebagan besar (sekitar 92,52 %) produksi berasal dari
Kecamatan Kintamani. Sedangkan sentra kopi robusta adalah di Kabupaten Buleleng
dengan luas areal 10.774 Ha dan produksi 5.902.949 ton (Statistik Perkebunan Bali 2007,
Dinas Perkebunan Provinsi Bali Tahun 2008). Demikian pula dalam aspek pasca panen
pengolahan kopi, baru sekitar 10 % yang dapat dilakukan dengan benar dari total
produksi kopi arabika sekitar 3.295,211 (Dinas Perkebunan Provinsi Bali, 2008),
sedangkan permintaan pasar terhadap kopi berkualitas baik terus meningkat. Dengan
memiliki ciri khas sebagai kopi spesialti untuk konsumen internasional, maka keunggulan
kompetitif ini perlu terus dikembangkan luasnya dengan menggunakan varietas-varietas
kopi arabika yang bersertifikat. Untuk itu dibutuhkan pendampingan dalam
pengembangan benih kopi yang bersertifikat agar kualitas kopi arabika tetap dapat
dipertahankan standar mutu produknya.
Berdasarkan hal inilah maka peran program pendampingan kopi nasional sangat
diperlukan dengan memberikan pendampingan secara teknis dalam mendukung
keberlanjutan program MPIG kopi Bali terutama dalam aspek teknologi tepat guna yang
dibutuhkan oleh petani.
METODOLOGI
Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kawasan MPIG Kintamani khususnya
pelaksanaan kajian di dusun Petung Desa Batur Tengah Kintamani Bangli dan Desa
Wanagiri Sukasada Buleleng. Lokasi pendampingan program pengembangan kopi ini
merupakan zona farming systems lahan kering dataran tinggi beriklim basah. Mata
pencaharian penduduk sebagian besar dari sektor pertanian khususnya perkebunan kopi
arabika rakyat. Dalam mendukung pengembangan kopi arabika berkualitas maka
ditempuh beberapa langkah yaitu :
(a) Sertifikasi pada tanaman perkebunan
Dengan sertifikasi dapat diketahui tingkat kemurnian varietas pada sumber benih
maupun benih sumber , sehingga campuran varietas lain dapat ditekan bahkan
dihilangkan. Campuran varietas lain ini dapat menyebabkan potensi produksi yang
diharapkan tidak tercapai. Sertifikasi juga merupakan kegiatan pengawasan terhadap
mutu benih yaitu mutu genetis, dan mutu fisik. Disamping itu dengan sertifikasi , kondisi
sumber benih terawasi sehingga benih yang dihasilkan adalah benih bermutu dari kebun
yang terpelihara secara teknis. Sertifikasi yang diperoleh dari proses sertifikasi
menunjukan jaminan kepada pengguna benih (konsumen) bahwa benih yang telah lulus
sertifikasi merupakan benih yang jelas mutunya dan jelas varietasnya. Sertifikasi juga
menunjukan bukti legal bahwa benih yang dihasilkan produsen dapat
dipertanggungjawabkan mutunya. Untuk itu dalam pelaksanaan sertifikasi benih unggul
kopi arabika dilakukan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari produksi benih sumber
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bersertifikat yang dihasilkan dari kebun bibit induk atau dari benih di lokasi lain yang
telah ditetapkan sebagai benih bersertifikat. Selanjutnya dilakukan proses penyiapan
sampai pembuatan benih sampai siap pindah ke kebun petani.
(b). Penguatan Kelembagaan Kelompok melalui Diseminasi TTG organik
Penurunan efisiensi pemupukan berkaitan erat dengan faktor tanah dimana
belakangan ini telah terjadi kemunduran kesehatan tanah baik secara kimia, fisika
maupun biologi tanah akibat pemanfaatan input-input kimiawai dalam jangka panjang.
Isu pertanian organik semakin gencar diwacanakan dengan memanfaatkan pupuk organik
sebagai cara untuk menyehatkan tanah. Saat ini di tingkat kelembagaan petani perlu
dilakukan upaya-upaya khusus agar dapat mensubstitusi pupuk urea yang sering
digunakan petani dengan pupuk hayati. Salah satu cara adalah dengan memperkuat
kelembagaan petani dengan mengintroduksikan konsep[ pertanian organic. Untuk itu
dibutuhkan langkah-langkah melatih para petani agar mampu mandiri membuat pupuk
hayati ataupun pupuk organic dari sumberdaya lokal. Melalui proses degradasi dan
fermentasi maka limbah cair dapat diproses menjadi pupuk hayati cair. Dalam kajian ini
diintroduksikan proses pembuatan pupuk cair bio urine untuk mendukung produksi kopi
bersertifikasi yang ramah lingkungan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
(a) Sertifikasi pada tanaman Kopi Arabika
Tujuan dilakukannya sertifikasi benih adalah untuk menghasilkan benih yang
berkualitas dan konsisten dengan adaptasinya. Perbanyakan pada kopi arabika secara
umum dilakukan dengan teknis perbanyakan generative. Kelebihan kopi arabika adalah
kopi ini menyerbuk sendiri sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan, mutu dan
produktivitas yang seragam. Di Indonesia pada saat ini telah memiliki 5 varietas unggul
dengan kelebihannya. Kelima varietas tersebut adalah S795 tumbuh pada ketinggian
>700 m dpl tingkat produksi 1-1,5 ton/ha, varietas Sigarar Utang berkembang pada
ketinggian >1000m dpl dengan produktivitas 0,8-2.3 ton/ha, varietas Gayo 1 dan Gayo 2
adaptasi pada ketinggian >1000 m dpl dengan produktivitas sekitar 0.9-1,2 ton/ha serta
varietas Kopyol Bali berkembang pada ketinggian >900 m dpl dengan produktivitas 2.22.5 ton/ha.
Di daerah Bali varietas kopi Lini S 795 dan Kopyol telah berkembang dan akhirakhir ini varietas kopyol terus berkembang dengan baik karena memiliki kelebihan yaitu
produksi lebih tinggi dan tahan karat daun, nematode dan PBKO. Agar mutu kopi Bali
tetap berkembang maka peran sertifikasi benih menjadi sangat penting.
Untuk menghasilkan benih berkualitas maka diperlukan syarat-syarat yaitu harus
memiliki viabilitas tinggi, daya kecambah tinggi, serta tahan hama dan penyakit. Untuk
menghasilkan benih bermutu maka kretirea penting adalah pada mutu genetis yaitu asal
benih harus dari kebun benih sumber bersertifikat dan kemurnia benih yang 100 persen.
Sementara kretirea mutu fisiologis maka daya kecambah benih minimal 80 persen, pada
mutu fisik maka kisaran kadar air harus 35-45 persen, kemurnian fisik biji >80 persen
dan bebas dari hama dan penyakit.
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Berdasarkan kewenangan maka instansi vertical Ditjen Perkebunan yaitu Dinas
perkebunan memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi benih kopi yang telah siap
ditanam. Dengan proses seperti di atas maka kualitas kopi arabikan di kawasan MPIG
Kintamani dapat dipertahankan dengan baik.
(b). Penguatan Kelembagaan Kelompok di kawasan MPIG dengan TTG
Penanganan budidaya kopi tidak lepas dari pengembangan teknologi tepat guna
yang mendukung berkembangnya kopi dengan kualitas baik. Budidaya kopi
membutuhkan standar jual yang tinggi yaitu organik. Untuk itulah peran teknologi yang
mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara berkelanjutan sangat penting.
Penguasaan teknologi merupakan prasyarat dalam membangun pengetahuan (knowledgebased society) dalam masyarakata petani (Zuhal, 2006). Untuk itu peran TTG sangat baik
dalam membangun pertanian. Teknologi adalah suatu inovasi yang mampu menggugah
sehingga terjadi perubahan untuk memberikan dampak pada peningkatan nilai tambah
dan efisiensi terhadap suatu objek.
Mengingat peran TTG di tingkat petani sangat dibutuhkan, maka konsep
pendampingan kawasan MPIG kopi Kintamani diselaraskan dengan arah pengembangan
kopi Propinsi Bali yaitu dalam meningkatkan kualitas produk kopi organik. Untuk itu
introduksi konsep SIMANTRI (sistim pertanian terintegrasi) menjadi penting sebagai
model dalam memberdayakan petani melalui inovasi (Kariada, et. al., 2014). Pengalaman
pengembangan SIMANTRI di beberapa kawasan lain dengan komoditi yang berbeda
maupun sama menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan aspek peternakan dengan
tanaman mampu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan menuju produk ramah
lingkungan dan apabila ditingkatkan dengan pemberdayaan kelompok dalam sertifikasi
maka produk yang dihasilkan sesuai dengan sasaran produk organik. Dengan demikian
maka dalam pendampingan program kawasan kopi dibutuhkan konsep pengembangan
kopi terintegrasi untuk menghasilkan input-input organik berbasis inovasi teknologi.
Dalam meramu / merakit teknologi-teknologi pertanian yang mengakar di
wilayah maka pendekatan partisipatif adalah sangat penting (Jazairy, 1999) agar
teknologi yang dihasilkan di tingkat petani dapat dipahami, dihayati dan dilaksanakan
(Oka, 2000). Pendekatan partisipatif dideskripsikan sebagai pendekatan dan metoda yang
mendorong petani mengambil bagian atau bersama-sama turut serta meningkatkan dan
menganalisis kondisi kehidupan mereka sendiri agar dapat membuat rencana dan
tindakan yang dibutuhkan (Sudaryanto dan Basuno 2000). Terkait dengan aspek
penerapan teknologi di tingkat petani, maka beberapa hasil penelitian menunjukkan
bahwa peningkatan produktivitas menunjukkan pada pendekatan sistem usahatani terpadu
dan integratif antar komoditas dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan
pendapatan petani (Abdulgani, et al., 2000; Suprapto, et al., 2001). Untuk itu penerapan
sistem holistik penting dalam meningkatkan nilai tambah yaitu pada setiap subkomponen
akan mampu memberikan nilai manfaat terhadap komponen lainnya (Petheram, 1989).
Dengan menerapkan konsep tersebut maka akan terjadi komposisi yang mengarah pada
penanganan secara zero waste dan mengarahkan pembangunan pertanian lebih efisien dan
berwawasan ramah lingkungan.
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Dalam upaya mengembangan budidaya kopi darai benih yang bersertifikat maka
kualitas tanah yang baik sangat diperlukan dengan pemberian pupuk organik. Untuk
menghasilkan pupuk organik yang berkualitas ataupun pembenahan tanah maka
pembuatan MOL untuk pengomposan sangat dibutuhkan. Dari beberapa hasil penelitian
maka MOL mengandung berbagai mikroba yang mampu membenahi kesuburan tanah.
Berikut adalah data-data yang dikandung oleh MOL yang perannya mampu sebagai
pembenah tanah maupun mendukung perakaran kopi.
Tabel 1. Kandungan dan Manfaat Mol
Sumber MOL
Bonggol
Pisang

Buah Berenuk

Cara penggunaan

Kandungan

2 L MOL + 2 L Sitokinin
airdisemprot-kan
(hormon)
ke tanaman padi
umur 10 -14 HST
ZPT
(hormon)

Rebung bambu

Giberelin

Buah

Zat
penghambat

Keong

Auxin
(hormon)

Manfaat
Merangsang pertumbuhan akar
dan dapat dipakai untuk
pengomposan
Merangsang
pertumbuhan,
anakan, dan dapatdipakai untuk
pengomposan
Merangsang
pertumbuhan,
anakan, dan dapat dipakai untuk
pengomposan
Menghambat
pertambahan
anakan,
dan
untuk
pengomposan
Merangsang
pertumbuhan,
anakan, dan dapat dipakai untuk
pengomposan

Sumber : BBSDL (2008)
Berdasarkan hasil analisis laboratorium, secara umum untuk MOL yang bahan
dasarnya bersumber dari bahan campuran pepaya, nasi, gedebong pisang, aloevera dan
urine sapi yang difermentasikan selama 2 minggu dihasilkan data-data seperti berikut
(MP3MI Gianyar, 2013) .
Tabel 2. Kandungan Mikroba Dalam Mol (Campuran Mol Nasi, Pepaya, dan Mol
Campur Bio Uine).
Populasi (cfu/gram)
Mol nasi,
Mol
Mol
Mol nasi,
Jenis Mikroba
papaya,
Mol
Campuran nasi,
Nasi,
gedebong
aloevera,
Pepaya
papaya,ngedebong
urine
pisang
urine sapi
pisang, urine sapi
sapi
4
4
4
Azospirillum sp.
4,0 x 10
4,0 x 10
6,0 x 10
Azotobacter sp.

4,0 x 105

-

Pseudomonas sp
3,8 x 105
4 x 105
Mikroba
selulolitik
Sumber : MP3MI Gianyar (2013)

-

-

8 x 104

3,2 x 105

1,6 x 106

6 x 104

-

4,0x 104

-
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Data-data di atas menunjukkan bahwa semakin beragam asal media penarik
mikro organisme lokal semakin beragam pula mikro organisme yang dapat dikoleksi
dan hal ini akan lebih bermanfaat dalam fungsi mikroba sebagai dekomposer, perilis
phospor maupun penjerap N bebas. Apabila diamati lebih jauh terhadap total mikroba
yang dikandung sebagai sumber pengolah pupuk organik maupun media yang sudah
menjadi pupuk organik seperti urine dan sludge biogas maka diperoleh data-data
sebagai berikut :
Tabel 3. Kandungan Mikroba Dalam Beberapa Media Sumber Koleksi Mikroba
Jenis
Populasi (cfu/gram)
Mikroba

Total mikroba *)

Mol campuran nasi,
papaya, kelor, lidah
buaya, gedebong
pisang, kecambah
96,0 x 106

Mol campuran
papaya, kelor,
aluvera
24,0 x 105

Mol
campuran
papaya dan
Urine sapi
23,0 x 105

Pseudomonas sp
+
(pelarut P) *)
Klebsiella
+
+
+
Bascillus
+
+
+
Streptococcus
+
+
+
Aspergillus
Sumber : *) Data Analisis Lab Mikrobiologi Univ. Udayana, Bali, (2013).
**) Data Analisis Lab Kesmavet, BPPVet, Denpasar, Bali, (2013)
+) Positif mengandung mikroba tertentu.
-) Negatif mengandung mikroba tertentu

Sludge
biogas
22,0 x 105
+
+
+
+

Selain pupuk organik yang mampu dikomposkan dari proses aerobik dengan
mengkomposkan bahan-bahan organik, maka terdapat pula upaya pembuatan biogas
untuk menghasilkan sludge biogas sebagai pupuk cair. Upaya inilah sangat mendukung
dalam pengembangan kawasan kopi dengan introduksi benih-benih baru berseertifikat.

Gambar 1. Proses pembuatan Biogas model Fixed Dome

1270

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

KESIMPULAN DAN SARAN
Dengan masih rendahnya tingkat persaingan pasar kopi arabika Bali di tingkat
domestik dan internasional, maka sangat dibutuhkan adanya pengembangan kopi melalui
pembuatan benih bermutu yang bersertifikat. Proses-proses secara juknis wajib diikuti
dalam pembuatan benih kopi arabika bersertifikat mulai dari perolehan biji kopi dari
kebun induk yang bersertifikat sampai dengan pertumuhan kopi berdaun lima yang sudah
siap disertifikasi oleh Dinas Perkebunan selaku instansi vertikal Ditjen Perkebunan.
Selanjutnya sinergi dengan pengembangan TTG di petani adalah untuk mampu
menghasilkan input-input organik agar kopi dapat berkembang dengan baik. Beberapa
langkah perbaikan budidaya yang dibutuhkan adalah : (a) mengembangkan kopi yang
memiliki daya saing dan mampu berproduksi tinggi pada lahan-lahan yang sesuai
khususnya pada pengembangan kopi di kecamatan Sukasada Buleleng; (b) mengganti
tanaman yang sudah tua dengan tanaman muda varietas unggul yang dianjurkan
(peremajaan); (c) menerapkan teknik budidaya yang benar, baik mengenai sistem
penanaman, pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, maupun
pengaturan naungannya; serta (d) menerapkan sistem pemanenan dan pengolahan yang
benar, baik cara pemetikan, pengolahan, pengeringan maupun sortasi. Dengan peran
benih sertifikasi dan peran pemupukan maka akan menghasilkan kualitas produksi kopi
yang sangat baik dan konsisten.
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SENJANG ADOPSI TEKNOLOGI DAN SENJANG HASIL
KOMODITAS TEBU
Renie Oelviani
Bptp Jawa Tengah
Bukit Tegalepek Sidomulyo Ungaran
Email : re.oelviani@gmail.com
ABSTRAK
Produksi gula di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan gula di Indonesia.
Jumlah produksi Indonesia pada tahun 2016 turun 7,9% pada tahun sebelumnya. Luas
lahan yang ada, lebih dari 60% adalah perkebunan milik rakyat, menjadi salah satu
faktor adanya senjang adopsi teknologi dan hasil produktivitas tebu. Telah dilakukan
penelian di sentra tenaman tebu di Kabupaten Pati pada Tahun 2013. Pendekatan Focus
Group Discussion (FGD) dilaksanakan dengan melibatkan 20 key persons yang
bertujuan untuk mengidentifikasi senjang adposi teknologi dan senjang hasil komoditas
tebu. Hasil studi menunjukkan bahwa adopsi teknologi pada usahatani tebu baru
mencapai 63,52 % dari optimal dan terdapat senjang hasil produktivitas tebu sebesar 3743 %. Perbaikan senjang adopsi teknologi diharapkan dilakukan pemerintah melalui
peningkatan rendemen, peningkatan produktivitas tebu, teknologi penunjang dan
antisipasi dari kemungkinan adanya kebijakan kontradiktif yang merugikan petani tebu.
Kata kunci : Tebu, teknologi
PENDAHULUAN
Tebu merupakan salah satu komoditas pertanian strategis nasional dalam sub
sektor perkebunan. Tebu juga bernilai ekonomi tinggi, karena merupakan salah satu
bahan utama pembuat gula yang merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia (Mariska,
2011). Komoditas gula mempunyai arti strategi dalam kerangka ekonomi nasional karena
berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan bagi masyarakat Indonesia dan sumber pendapatan
bagi sekitar lebih dari 1 juta petani dan tenaga kerja lainnya yang terlibat pada sektor
industri perkebunan (Nugrayasa, 2016).
Produksi gula di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan gula di
Indonesia. Industri gula Indonesia mulai menghadapi berbagai masalah yang serius
periode 1989-1999, yang ditunjukkan dengan volume impor gula yang terus meningkat
dengan laju 21,62%/tahun pada periode tersebut, sedangkan laju impor pada dekade
sebelumnya (1979−1989) hanya 0,98%/tahun (Pusdatin, 2016). Kondisi ini terjadi
dikarenakan konsumsi meningkat dengan laju 2,56%/tahun pada periode 1989−1999,
sementara produksi gula dalam negeri menurun dengan laju -2,02%/tahun (Pakpahan,
2000). Pada tahun 1997-2002, produksi gula bahkan mengalami penurunan dengan laju
6,14%/tahun (Dewan Gula Indonesia, 2002).
Kebutuhan gula yang terus meningkat setiap tahun telah menyebabkan
pemenuhan produksi gula di dalam negeri tidak bisa mencukupi. Tingkat konsumsi gula
pada tahun 2015 berdasarkan hasil SUSENAS yang dilakukan oleh BPS mencapai 6,805
kg/kapita/tahun atau setara 5 juta ton (BPS, 2016). Perkembangan produksi gula pasir
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dari tahun 2012 sampai dengan 2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014
sampai dengan tahun 2015 sebesar 1,57 persen. Tahun 2016 produksi gula pasir
diperkirakan kembali mengalami penurunan menjadi 2,33 juta ton atau menurun sebesar
7,98 persen (BPS, 2016). Kondisi ini mengakibatkan produksi gula mengalami defisit
sebesar 2,503 juta ton setiap tahun, sehingga pemerintah mengambil kebijakan import
untuk menutupi kekurangan kebutuhan konsumsi di dalam negeri.
Penurunan produksi dan senjang hasil hasil pada komoditas tebu disebabkan oleh
berbagai faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Beberapa diantaranya adalah
adanya penurunan efisiensi di tingkat usahatani dan Pabrik Gula (Pakpahan, 2000) dan
kebijakan pemerintah, khususnya untuk periode tahun 1982-2000 yang berpengaruh
secara signifikan terhadap kemunduran industri gula Indonesia (Susila, et al. 2005).
Berbagai kendala juga dialami Kabupaten Pati yang merupakan sentra tebu di Jawa
Tengah. Target rendemen yang ditetapkan adalah > 10 % sementara itu rata-rata
pencapaian selama 4 tahun terakhir adalah 6,05-7,33 % , sedangkan untuk rata-rata
rendemen Jawa Tengah sebesar 5,89-7,28 %. Target produktivitas tebu untuk lahan
kering dan lahan sawah masing-masing adalah > 90 dan > 100 ton/ha. Hasil rata-rata
yang dicapai saat adalah 54-70 ton/ha untuk Jawa Tengah dan 53-73 ton/ha untuk
kabupaten Pati sehingga terdapat senjang hasil sebesar 37-43 dari target.
Berbagai kajian dan penelitian sudah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam
usaha komoditas tebu. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi senjang adposi
teknologi dan senjang hasil komoditas tebu yang harapannya dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan usaha tebu di Jawa Tengah.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Kabupaten Pati, dengan pertimbangan bahwa kabupaten
ini merupakan salah satu sentra tebu di Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada
bulan September hingga bulan Desember 2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu
melalui pendekatan focus group discussion (FGD) dengan melibatkan 20 orang nara
sumber (key persons) yang terdiri dari petani, petugas penyuluh lapang, dan Dinas
Pertanian Kabupaten Boyolali. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang telah
dipublikasikan oleh lembaga terkait.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum tingkat penerapan teknologi pada usahatani tebu belum optimal
karena sebagian besar lahan tebu merupakan lahan rakyat. Sebagian besar budidaya tebu
rakyat di tingkat petani beragam dan tidak memperhatikan baku teknis budidaya tebu
secara baik dan benar, karena dampak kebijakan sistem TRI /Tebu Rakyat Indonesia
(Kadarwati, 2015). Tingkat penerapan teknologi di Kabupaten Pati mencapai 63,52 %
dari optimal (Tabel 1). Angka ini menunjukkan bahwa terdapat komponen teknologi
yang belum diterapkan atau penerapannya belum sesuai harapan. Terdapat 12 komponen
utama teknologi yang masih memerlukan perbaikan dalam penerapannya dengan bobot
penanganan yang berbeda-beda. Menurut Rachmat (1992), permasalahan senjang
teknologi dipengaruhi oleh : (a) terbatasnya transfer teknologi ke petani, (b) adanya
faktor intern, seperti luas lahan yang semakin berkurang dan pendapatan petani yang
berkelanjutan, serta (c) beberapa hal berkaitan dengan kelembagaan.
Varietas merupakan faktor intern yang berpengaruh terhadap peningkatan
rendemen tebu. Kesesuaian penggunaan varietas sesuai tipe kemasakan optimal baru
mencapai 58,89 % (Tabel 1). Hal ini terjadi karena mayoritas petani (85 %)
menggunakan varietas tipe masak akhir yang kurang tertangani pabrik gula (PG) yang
dipanen pada saat akhir pada masa giling. Penggunaan varietas sesuai tipe kemasakan
tebu sangat penting karena untuk mensinkronkan masa giling PG yang berlangsung
selama 150 hari/tahun. Rendemen yang tinggi akan diperoleh jika panen dilakukan tepat
waktu yang dibagi dalam 3 tipe kemasakan yaitu awal, tengah dan akhir masa giling.
Kenyataannya, PG menerima komposisi ideal penataan varietas berdasarkan tipe
kemasakan 30: 40 : 30 (awal : tengah : akhir) tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya
akibat berbagai kendala di lapangan. Upaya memperkecil resiko rendahnya rendemen
yang dihasilkan sebagai akibat ketidaktepatan saat panen dapat dilakukan dengan
penanaman varietas tipe kemasakan tengah dengan harapan apabila terjadi penurunan
rendemen tidak terlalu tinggi baik ketika dipanen lebih awal atau lebih akhir (Wahab,
2014)
Penggunaan bibit yang berkualitas juga merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan usahatani tebu selain kesesuaian penggunaan varietas. Tingkat penerapan
penggunaan benih berkualitas di tingkat petani mencapai 67,41 % dari syarat ideal.
Kondisi ini terjadi karena petani masih kesulitan mendapatkan benih berkualitas
dipasaran. Pemenuhan kebutuhan benih petani mayoritas diperoleh dari petani lain yang
kualitasnya (kemurnian, kesehatan, vigor) tidak diketahui. Sistem perbibitan tebu masih
merupakan kendala pemerintah karena keterbatasan lahan dan teknologi penyiapan bibit
yang singkat (Wardoyo, 2017).
Tingkat penerapan teknis budidaya tebu secara umum masih dibawah standar
optimal. Menurut Arifin (2014), tingkat aplikasi dan penguasaan teknologi bidang
pertanian di negara berkembang masih rendah. Teknologi tersebut diantaranya,
pengaturan populasi dan jarak tanam, pemupukan rasional, penggunaan bahan organik,
penyiangan, pengelenthekan, frekuensi kepras dan pengendalian OPT dimana pencapaian
masing-masing variabel tersebut baru mencapai 67, 70, 50, 64, 71 dan 38 %. Berbagai
kendala di lapang menyebabkan belum diterapkannya teknologi secara optimal. Sebagai
contoh terjadinya kelangkaan tenaga kerja menyebabkan tidak tertanganinya pengaturan
populasi tanaman, prosedur pemupukan sesuai SOP, penyiangan dan pengelenthekan.
Sementara itu rendahnya penerapan penggunaan bahan organik disebabkan oleh status
lahan yang disewa dari pihak lain sehingga bagi petani penyewa tidak merasakan manfaat
langsung adanya perbaikan kualitas lahan melalui pemberian bahan organik. Komponen
teknologi pengendalian OPT merupakan komponen yang paling rendah penerapannya.
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Tabel 1. Tingkat Penerapan Teknologi pada Usahatani Tebu
No
1

Komponen Teknologi
Kesesuaian penggunaan varietas tebu sesuai tipe
kemasakan dan tipe lahan

Tingkat Penerapan
(%)
58,89

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Penggunaan benih berkualitas
67,41
Pengaturan populasi tanaman optimal
66,67
Pemupukan rasional
70,00
Penggunaan bahan organic
50,00
Penyiangan optimal
64,44
Pengelenthekan optimal
70,00
Frekuensi keprasan optimal
87,00
Efektivitas pengendalian OPT
37,99
Pasca panen tebu
58,58
Pengelolaan irigasi sesuai tipe lahan
67,78
Pengelolaan tanah sesuai tipe lahan
61, 11
Rata-Rata
63,52
Sumber : Data primer diolah, 2013
Kualifikasi tebu manis bersih segar (MBS) yang dicapai petani rata-rata hanya
58,58 % dari ideal. Kondisi ini terjadi karena beberapa hal antara lain a) tebu dipanen
tidak sesuai tingkat kemasakan fisiologisnya sehingga kurang manis, b) tebu yang
digiling hanya mengejar bobot timbangan karena mengikutkan tebu muda dan kotoran
dan c) keterlambatan masuk penggilingan sehingga tidak segar. Rendahnya penerapan
komponen ini juga terkait dengan kelangkaan tenaga kerja sehingga faktor-faktor yang
dapat meningkatkan kualitas produksi tidak dilakukan. Menurut Susila dan Hutagaol
(2005), beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat rendemen tebu adalah: (1) umur tebu
yang tepat untuk ditebang, yaitu keterpaduan antara jadwal tanam dan tebang tebu, (2)
jumlah tenaga kerja, seperti yang disampaikan Wahyuni (2007) dan Widarwati (2008)
dalam hasil penelitiannya, (3) jumlah penggunaan bahan pembantu (Wahyuni, 2007), (4)
jumlah waktu dalam menggiling.
Senjang Hasil
Beberapa faktor mempengaruhi senjang hasil produktivitas maupun rendemen
tebu. Secara umum kendala terbesar usaha tani tebu adalah semakin sempitnya
kepemilikan lahan, tekanan alih fungsi lahan, daya saing komoditas lain, dan kurangnya
tenaga kerja terampil (Alston et al. 2006; Siregar & Suryadi 2006). Senjang hasil
rendemen di Kabupaten Pati selain disebabkan oleh penerapan teknologi yang kurang
optimal, iklim kemarau basah dan tidak terpenuhinya kualifikasi MBS tebu yang
dihasilkan, kurangnya kesuburan lahan tanpa adanya upaya perbaikan serta terbatasnya
tenaga. Menurut Manalu (2006) tingkat rendemen tebu ditentukan oleh faktor budidaya
(on farm), pengolahan (of farm) dan tebang angkut. Tipe Lahan (sawah atau tegalan),
penggunaan sarana produksi dan teknik budidaya merupakan faktor yang berpengaruh
terhadap produktivitas tebu, tetapi tidak berpengaruh terhadap rendemen tebu
(Dianpratiwi, 2018).
Produksi gula ditentukan oleh tingkat rendemen dan produktivitas tebu yang
dihasilkan. Secara umum tingkat pencapaian hasil baik rendemen maupun produktivitas
tebu masih mengalami kesenjangan dari target hasil yang ditetapkan. Target rendemen
yang ditetapkan adalah > 10 % sementara itu rata-rata pencapaian selama 4 tahun terakhir
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adalah 5,89-7,28 % untuk Jawa Tengah dan 6,05-7,33 % untuk Kabupaten Pati sehingga
masih terjadi senjang hasil rendemen sebesar 28-41 % untuk Jawa Tengah dan 27-40 %
untuk Kabupaten Pati. Target produktivitas tebu untuk lahan kering dan lahan sawah
masing-masing adalah > 90 dan > 100 ton/ha. Hasil rata-rata yang dicapai saat adalah 5470 ton/ha untuk Jawa Tengah dan 53-73 ton/ha untuk kabupaten Pati sehingga terdapat
senjang hasil sebesar 37-43 dari target. Rendahnya rendemen tebu di Jawa Tengah
disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal mapun eksternal. Berdasarkan hasil
peneliannya di Jawa Tengah, Tunjungsari (2014) menyampaikan bahwa faktor yang
berpengaruh positif terhadap produktivitas tebu adalah luas lahan, varietas unggul, dan
variabel pupuk.
Kebutuhan Teknologi
Berdasarkan hasil focus group discussion didapat informasi kebutuhan teknologi
dan peluang inovasi yang diperlukan pada budidaya tebu (Tabel 2). Kebutuhan teknologi
dibagi menjadi 4 jenis yaitu teknologi yang berhubungan dengan peningkatan rendemen,
peningkatan produktivitas tebu, teknologi penunjang dan antisipasi dari kemungkinan
adanya kebijakan kontradiktif yang merugikan petani tebu.
Secara teknis, peningkatan produktivitas tebu dapat dilakukan dengan cara
penataan varietas sesuai tipologi lahan. Pemilihan varietas tebu seharusnya disesuaikan
dengan tipologi lahan dan panen pada masa yang optimum untuk memperoleh rendemen
tinggi. Pada penelitiannya, Riajaya (2016) menghasilkan bahwa kesesuaian tipe
kemasakan varietas tebu dengan tipologi lahan bertekstur berat (B) pada lahan tadah
hujan (H) dan drainase lancar (L) menunjukkan bahwa varietas tebu tipe kemasakan awal
sampai awal tengah bila ditanam tepat waktu menghasilkan produktivitas yang tidak
berbeda nyata dengan varietas masak tengah lambat dengan tingkat produktivitas 92,98–
109,28 ton/ha.
Produktivitas tebu dapat ditingkatkan dari sisi kesuburan lahan. Bahan organik
mempunyai peranan dalam meningkatkan kesuburan fisik, biologi dan kimia tanah dan
menentukan produktivitas tanah. Petani tebu di lokasi Kabupaten Pati kurang
memperhatikan bahan organik dalam budidayanya (50%). Petani beranggapan
penggunaan pupuk organik kurang efektif dan efisien, karena tidak bisa menunjukkan
hasil yang langsung terlihat, sehingga banyak petani meninggalkan pupuk organik. Pada
lahan tebu, kandungan bahan organik berfungsi pada pembentukan struktur tanah, bahan
organik ini berfungsi sebagai bahan perekat antar partikel tanah untuk bersatu menjadi
agregat tanah (Tando, 2017).
Produktivitas tebu bisa dilakukan melalui beberapa faktor penunjang, diantaranya
melalui sistem tumpangsari. Tanaman Tebu dan kedelai dapat dipilih sebagai tanaman
tumpangsari untuk mengatasi kurangnya produksi dan terbatasnya lahan untuk dua
komoditas tersebut Arofik (2014). Saeri (2017), dalam kajiannya di Mojokerto
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada usahatani tebu yang
ditumpangsarikan dengan kedelai di awal pertanamannya. Tanaman kedelai tumbuh
normal dengan hasil rata-rata sebesar 0,95 ton/ha pada teknologi Raton dan 1,61 ton/ha
pada teknologi bongkar raton. Menurut Rifai (2014), tumpangsari tebu kedelai bisa
bersinergi karena pola penanaman tumpangsari dan tidak mempengaruhi pertumbuhan
kedelai, tetapi hasil biji kedelai per hektar tergantung jarak tanam yang digunakan.
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Tabel 2. Kebutuhan Teknologi dan peluang inovasi.
No
Kebutuhan Teknologi
Sumber Teknologi
1
Peningkatan rendemen
BPTP Jateng
Balittas
P3GI
BB Mektan

2

Peningkatan
Produktivitas Tebu

BPTP Jateng
Balittas
P3GI
BB Mektan
Puslitbun

3

Penunjang Keberhasilan
Usahatani Tebu

BPTP Jateng

4

Antisipasi Kondisi
Eksternal Yang
Merugikan Usahatani
Tebu

Kementan
Kemenperindag
PSE-KP
Dewan Gula
Nasional
BMKG
APTRI
Sumber : Data primer diolah, 2013

Peluang Inovasi
Pewilayahan varietas tebu
sesuai tipe kemasakan
optimal
Introduksi sistem mekanisasi
panen
Pengembangan sistem
insentif kualitas tebu dan
rendemen
Introduksi varietas adaptif
untuk berbagai tipe lahan
Penggunaan bahan organik,
jarak tanam dan populasi
optimal, varietas tebu tahan
kepras, sistem budidaya Tebu
dengan pendekatan
mekanisasi, penggunaan bibit
berkualitas, SOP Pemupukan
Tebu, teknologi pedhot oyot
yang efisien, teknologi
Klenthek yang efisien, PHT
tebu, pembinaan penangkar
bibit tebu, sistem perbenihan
tebu yang efisien.
Introduksi sistem
tumpangsari tebu + palawija,
Introduksi mesin chopper
modifikasi untuk pemrosesan
pucuk tebu sebagai pakan.
Sinkronisasi kebijakan antar
pemangku kepentingan
terkait gula nasional
Pengembangan sistem
insentif dan prosedur kredit
petani tebu.

Faktor Penentu Adopsi Teknologi
Efektivitas adopsi ditentukan oleh kekuatan faktor penentu dan pemacu serapan
teknologi. Berdasarkan FGD terdapat 16 prioritas teknologi dengan kemungkinan
hambatan dan pemacunya dalam penerapan di lapang disajikan pada Tabel 3.
Pewilayahan Varietas tebu sesuai tipe kemasakan optimal bisa menjadi salahsatu
alternatif teknologi dalam peningkatan produktivitas dan rendemen tebu. Faktor tanah dan
iklim berperan dalam perencanaan ekstensifikasi yang berkelanjutan dan dapat
mengurangi kompetisi dengan tanaman lain untuk menentukan zona agro-ekologi Jordao
& Moretto (2015). Terkait ini diperlukan peta sebaran varietas tebu yang sudah
tervalidasi dan sesuai dengan tipologi lahan dan sifat kemasakan varietas tebu (masak
awal, tengah dan tengah lambat) di wilayah pengembangan pabrik gula sebagai dasar
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untuk penataan varietas tebu yang akan ditanam, sehingga akan diperoleh jaminan
rendemen tinggi dari awal hingga akhir giling (Riajaya, 2016).
Penggunaan varietas adaptif untuk berbagai tipe lahan diperlukan, terutama
varietas yang tahan pada cekaman kekeringan. Kondisi ini diperlukan karena pola
pengembangan tebu di Pulau Jawa bergeser dari lahan sawah ke lahan kering (Santoso,
2015). Varietas unggul ini diperlukan karena mampu menaikkan produktivitas (Rasyid,
2006). Pada penelitiannya, Santoso (2015) melalui percobaab enam varietas unggul tebu
dihasilkan bahwa Varietas Kentung dan Bululawang menghasilkan bobot tebu (72,75 g/m
dan 749,25 g/m) dengan rendemen masing – masing 8,54% dan 8,25%.
Tabel 3. Faktor Penentu Adopsi Teknologi pada Usahatani Tebu
No
Teknologi
Penghambat Serapan
Pemacu Serapan
Teknologi
Teknologi
1
Pewilayahan Varietas
Kebebasan berusahatani
Jaminan peningkatan
tebu sesuai tipe
sesuai amanat UU
rendemen
kemasakan optimal
Budidaya Tanaman th
1992.
2
Penggunaan varietas
Keterbatasan Informasi
Sosialisasi melalui
adaptif untuk berbagai VUB
leafle, brosur dan
tipe lahan .
demplot
3
Penggunaan varietas
Keterbatasan Informasi
Sosialisasi melalui
tebu tahan kepras.
VUB
leaflet, brosur dan
demplot
4
Penggunaan sistem
Harga mahal
KKPE
mekanisasi panen
5
Perbaikan sistem
Diterapkan secara rata-rata Diterapkan sesuai
insentif kualitas tebu
pencapaian individu
dan rendemen
6
Penggunaan bahan
Status lahan sewa
Insentif penggunaan
organik
bahan organik.
7
Optimalisasi jarak
Ketentuan baku PG terkait
Peningkatan keuntungan
tanam dan populasi
KSO dan sistem
riil dan modifikasi
tebu.
mekanisasinya
alsintannya.
8
Penggunaan sistem
Belum kompatibel dengan
Modifikasi alsintan
budidaya tebu dengan
sistem mekanisasi yang ada
pendekatan
mekanisasi.
9
Penggunaan bibit
Keterbatasan sumber bibit
Program aksi
berkualitas
penyediaan bibit murah
berkualitas
10 Penerapan SOP
Kelangkaan tenaga kerja
Mekanisasi pemupukan
Pemupukan Tebu
11 Intensifikasi Pedhot
Kelangkaan tenaga kerja
Mekanisasi pedhot
oyot.
12 Intensifikasi Klenthek. Kelangkaan tenaga kerja
Varietas mudah
diklenthek
13 PHT tebu.
Keterbatasan pengetahuan
SL-PHT tebu
petani terkait PHT tebu
14 Perbaikan sistem
Perencanaan tidak berjalan Integrasi perencanaan
perbenihan tebu yang
dalam satu wilayah
efisien.
kerja PG
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15

16

17

Budidaya tebu dalam
sistem tumpangsari
tebu + palawija
Pemrosesan pucuk
tebu dengan chopper
modifikasi.
Perbaikan sistem
insentif dan prosedur
kredit petani tebu.

Keterbatasan informasi

Denfarm

Keterbatasan informasi

Denfarm

Adanya kebijakan yang
kontradiktif

Jaminan kelayakan
finansial, sosial dan
kemudahan
administrasi.

Sumber : Data primer diolah, 2013
Pengaturan panen bertujuan agar tebu dapat dipungut secara efisien dan dapat
diolah dalam keadaan optimum. Penggunaan sistem mekanisasi panen pada usahatani
tebu diperlukan terkaitnya langkanya tenaga kerja di lapangan. Badan Litbang Pertanian
melakukan terobosan inovasi budidaya tebu juring ganda yang mampu meningkatkan
produktivitas tanaman tebu hingga 60 persen. Sebagai tidak lanjut hal ini, tahun 2013 dan
2014, BBP Mektan telah merekayasa mesin panen tipe walking dan tipe riding untuk satu
baris tanam tebu sistem juring tunggal. Mesin ini mengembangkan mesin panen tebu tipe
riding yang dapat beroperasi di lahan tebu juring ganda (BB Mektan, 2016).
KESIMPULAN
Produksi gula di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan gula di
Indonesia. Penurunan produksi dan senjang hasil pada komoditas tebu disebabkan oleh
berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang saling terkait. Tingkat
penerapan teknologi di Kabupaten Pati mencapai 63,52 % dari optimal. Senjang
teknologi disebabkan karena sebagian besar lahan tebu merupakan perkebunan rakyat
dengan tingkat budidaya petani yang beragam dan tidak memperhatikan baku teknis
budidaya tebu secara baik dan benar. Terdapat Senjang hasil produktivitas tebu sebesar
37-43 dari target. Diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas melalui empat
jenis teknologi yang berhubungan dengan peningkatan rendemen, peningkatan
produktivitas tebu, teknologi penunjang dan antisipasi dari kemungkinan adanya
kebijakan kontradiktif yang merugikan petani tebu.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan Kepada Bapak Ir. Budi Utomo, MP dan Drs. Seno Basuki
atas kesempurnaan dalam penulisan makalah ini. Kegiatan penelitian ini dibiayai oleh
Smartd TA 2013.
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ANALISA NILAI TAMBAH LIMBAH JAGUNG SEBAGAI PAKAN
TERNAK SAPI DI KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH
Ishak, A.B.L1, Ismail, N1, Amin, M.1, Subagja, B2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
Jalan Lasoso No 62 Biromaru Sigi Sulawesi Tengah
2
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No 10 Cimanggu Bogor
Lompengengishak_genetika@yahoo.co.id
1

ABSTRAK
Salah satu komoditas yang dapat dimanfaatkan limbah pertaniannya adalah komoditas
jagung. Hampir semua bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai
macam keperluan. Batang dan daun tanaman yang masih muda dapat digunakan sebagai
pakan ternak. Luas panen jagung kabupaten sigi mencapai 8.470 ha, dengan produksi
27.580 ton dan produktivitas 32,50 kw/ha. Usaha tani jagung ini memberikan hasil ikutan
yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yaitu jerami jagung. Tujuan pengkajian
ini untuk mengetahui nilai tambah limbah jagung dari segi nutrisi maupun finansial.
Sehingga limbah jagung dapat menjadi daya dukung dalam penyediaan pakan ternak di
sulawesi tengah. Kajian ini dilakukan di kabupaten sigi, kec. Sigi biromaru desa oloboju
propinsi sulawesi tengah. Pelaksanaannya pada bulan april – november 2016. Metode
kajian yaitu dengan mengintroduksi inovasi teknologi pengolahan silase brangkasan
jagung pada komonitas tani natural yang memiliki kandang kelompok dan juga
merupakan petani jagung manis, serta dilakukan analisis proksimat pada sampel silase
brangkasan jagung dan rumput gajah. Adapun analisis proksimat untuk mengetahui
komponen nutrisi protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kadar air, dan kadan abu.
Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis. Analisis finansial
menggunakan biaya, pendapatan, dan r/c . Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kandungan serat kasar silase brangkasan jagung sebesar 55,061%, pemberian pakan
berupa silase brangkasan jagung dapat memberikan peningkatan bobot badan harian
sapi sebesar 0.946 gram per hari dengan total penambahan bobot badan sapi sebesar
83.25 Kg. Usahatani jagung terintegrasi ternak sapi memberikan pendapatan petani
sebesar Rp. 19.146.100 dengan nilai R/C ratio 1,66.
Kata Kunci : Jagung, Silase, Integrasi, Analisis Finansial
PENDAHULUAN
Salah satu komoditas yang dapat dimanfaatkan limbah pertaniannya adalah
komoditas Jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas serealia yang mempunyai
peran yang strategis dan berpeluang untuk dikembangan karena perannya sebagai sumber
utama karbohidrat dan protein setelah beras. Hampir semua bagian tanaman jagung dapat
dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Batang dan daun tanaman yang masih
muda dapat digunakan sebagai pakan ternak, tanaman yang telah dipanen dapat
digunakan untuk pembuatan pakan atau pupuk organik (Bunyamin et al, 2013).
Kabupaten Sigi luas panen jagung mencapai 8.470 ha, dengan produksi 27.580 ton dan
produktivitas 32,50 kw/ha (BPS Sulteng, 2016). Usaha tani jagung ini memberikan hasil
ikutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yaitu jerami jagung. Jerami jagung
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merupakan limbah pertanian yang banyak terdapat di pedesaan dan hampir merata di
lahan kering. Hasil pertanian seperti jerami jagung jika dicampur dengan bahan pakan
lain yang mempunyai kandungan nutrient lengkap menghasilkan susunan pakan yang
rasional dan murah. Jerami jagung merupakan sisa dari tanaman jagung setelah dipanen
dan dapat diberikan pada ternak baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk kering.
Pemanfaatan jerami sebagai pakan ternak telah dilakukan terutama untuk ternak sapi,
kambing dan domba (Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia, 2006).
Tujuan pengkajian ini untuk mengetahui nilai tambah limbah jagung dari segi nutrisi
maupun finansial. Sehingga limbah jagung dapat menjadi daya dukung dalam penyediaan
pakan ternak di Sulawesi tengah.
METODOLOGI
Kajian ini dilakukan di Kabupaten Sigi, Kec. Sigi Biromaru Desa Oloboju
Propinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaannya pada bulan April – November 2016.
Penentuan lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa 1) lokasi merupakan sentra
pertanaman jagung manis, 2) pengembangan penggemukan sapi potong dan 3) petani
banyak memanfaatkan jerami jagung sebagai pakan segar ternak sapi.
Metode kajian yaitu dengan mengintroduksi inovasi teknologi pengolahan silase
brangkasan jagung pada komonitas tani natural yang memiliki kandang kelompok dan
juga merupakan petani jagung manis, serta dilakukan analisis proksimat pada sampel
silase brangkasan jagung dan rumput gajah. Adapun analisis proksimat untuk mengetahui
komponen nutrisi protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kadar air, dan kadan abu. Data
yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis. Analisis Finansial menggunakan
biaya, pendapatan, dan R/C (Soekartawi, 2002).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Usaha Pertanian
Lahan Usaha tani yang dimiliki petani di Desa Oloboju Dusun Bulupountu jaya
adalah lahan kering. Sebagian besar merupakan petani jagung, dan tanaman sayuran, serta
terdapat 30 kandang penggemukan sapi potong. Tanaman jagung yang dibudidayakan
petani adalah tanaman jagung manis dan jagung pulut yang semuanya bertujuan untuk
dapat dipanen muda, hal ini dilakukan karena jerami / brangkasan jagung hasil panen
masih dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak pada usaha penggemukan sapi potong
yang petani lakukan. Kabupaten Sigi memiliki luas wilayah sebesar 5.196.02 km2. Luas
panen jagung di Kab. Sigi yaitu seluas 8.485 ha. Berat brangkasan jagung manis per
pohon adalah 1,16 Kg. Dengan jarak tanam 75 x 20 cm, 1 biji perlubang, populasi
tanaman jagung 66.000/ha, dengan berat brangkasan jagung per pohonnya adalah 1,16
Kg, maka ada potensi brangkasan jagung sebesar 76.560 Kg. Dengan luas panen Kab.
Sigi mencapai 8.485 ha, maka ada potensi brangkasan jagung sebesar 649.611 ton yang
berpotensi dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kontribusi protein kasar, lemak kasar, dan
serat kasar yang dikandung oleh brangkasan jagung merupakan pakan ternak sapi dengan
nutrisi yang tinggi.
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Perkembangan Populasi ternak sapi
Populasi ternak sapi potong di Prov. Sulawesi Tengah tahun 2015 sebesar 299.485 ekor
(BPS,2016). Sedangkan untuk Kabupaten Sigi Populasi ternak sapi potong mencapai
29.180 ekor lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya (BPS Sulteng, 2016). Sapi potong
yang dipelihara petani merupakan sapi lokal yang terdiri dari sapi lokal Donggala, sapi
Bali dan sapi PO.
Nilai Nutrisi Limbah Brangkasan Jagung
Ternak sapi memerlukan nutrisi baik dari hijauan maupun konsentrat. Khusus hijauan
seperti limbah jagung dapat ditingkatkan kandungan nutrisinya melalui silase brangkasan
jagung. Kandungan nutrisi limbah jagung segar dan silase brangkasan jagung disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 1. Kandungan Nutrisi Limbah Jagung Segar, Silase Limbah Jagung Manis
Jenis pakan

Limbah jagung segar
Silase limbah Jagung manis
Silase rumput gajah

BK (%)

TDN (%)

Air (%)

80 (*)
24 (*)
-

67 (*)
65 (*)
67,68(**)

10,03
8,132
8,255

Kandungan Pakan
Abu (%)
Protein
(%)
9,69
4,71
18,901
10,849
10,848
1,87

Lemak
(%)
1,08
2,827
4,372

Serat Kasar
(%)
34,62
55,061
52,522

Sumber : 1. Hasil Analisis Lab. Agroteknologi Untad Palu, 2016
2. (*) Preston (2006); Umiyasih dan Wina (2008)
3. (**) Loka penelitian sapi potong;www.lembahgogoniti.com
Dari hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa kandungan protein silase jagung
manis lebih tinggi daripada silase dari bahan tanaman rumput gajah, yaitu sebesar 10,849
%, hasil penelitian Umiyasih dan Wina (2008) bahwa silase tanaman jagung manis
mempunyai kadar protein yang tertinggi dibanding jenis limbah tanaman jagung lainnya.
Ternak sapi membutuhkan paling dominan pada kandungan protein dan lemak kasar.
Semakin tinggi kandungan protein dan lemak kasar semakin baik untuk dijadikan pakan
ternak sapi ( Sunanto dan Nasrullah, 2017).
Penambahan Bobot Sapi
Pemeliharaan ternak sapi dengan perlakuan pemberian pakan baik dari hijauan
segar, silase brangkasan jagung dapat memberikan pertumbuhan bobot badan yang
berbeda. Adapun penambahan bobot disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 2. Penambahan Bobot Badan Sapi
Perlakuan pakan tambahan
Silase
Silase
No
Hijauan
Uraian
Rumput
Brangkas
.
Segar
Gajah
an Jagung
(n=4)
(n=4)
(n = 4)
233
136
167
1 Bobot badan awal (kg)
250.25
2 Bobot badan akhir (kg)
257.25
191.5
3 Peningakatan bobot badan harian (PBBH)
0.275
0.630
0.946
4 Konsumsi pakan (Kg)
25
25
25
Sumber : Data Primer setelah diolah, 2016
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemberian pakan berupa silase
brangkasan jagung dapat memberikan peningkatan bobot badan harian sapi sebesar 0.946
gram per hari dengan total penambahan bobot badan sapi sebesar 83.25 Kg, dibanding
dengan pemberian pakan hijauan segar yang memberikan tambahan bobot badan sapi
sebesar 24.25 Kg dan pemberian pakan silase rumput gajah sebesar 55.5 Kg. Menurut
Ngadiyono et al., (2008) menyatakan bahwa tingkat konsumsi pakan yang lebih baik
pada ternak akan berpengaruh langsung terhadap meningkatnya pertumbuhan, sehingga
dalam waktu yang relatif singkat pertumbuhan daging menjadi optimal dan menghasilkan
berat potong yang lebih tinggi.
Analisis Finansial Usaha Terintegrasi Jagung – Sapi
Tujuan dalam usaha pertanian dan peternakan melalui kegiatan integrasi jagung –
ternak sapi untuk memperoleh tanbahan penerimaan dan keuntungan secara bersinergi
antara tanaman jagung dan pemeliharaan ternak sapi. Adapun analisis usaha integrasi
jagung dan ternak sapi disajikan pada tabel 3:
Tabel 3. Analisis Usahatani Integrasi Jagung dan Ternak Sapi
Uraian
No
1
2

Sarana usaha tani jagung

Volume

Satuan

Harga (Rp)

1

Paket

5,945,000

Jumlah
(Rp)
5,945,000

1

ekor

5,988,000

5,988,000

Sarana input penggemukan sapi
- bibit sapi
- Pakan 3 bulan
- Penyusutan Kandang
- Penyusutan alat pengolahan pupuk kandang
- Penyusutan alat pengolahan pupuk cair
- Penyusutan alat pengolahan silase
- Penyusutan alat pengolahan biopestisida

2250

Kg

1,000

2,250,000

1

Paket

100,000

100,000

1

Paket

15,700

15,700

1

Paket

83,500

83,500

1

Paket

100,000

100,000

1

Paket

15,700

15,700
14,497,900

Jumlah A (Rp)
3

Penggunaan Tenaga Kerja (Rp)

206

HOK

70,000

28,917,900

Jumlah A + 3 (Rp)
4

48,064,000

Penerimaan (Rp)
Jagung Manis
Silase brangkasan Jagung
Modal bibit sapi
Penambahan bobot badan sapi
Pupuk Organik
Biopestisida Urine sapi

5

Pendapatan (Rp)

6

R/C ratio

4,420,000

15000

Kg

2000

30,000.000

76560

Kg

100

7,656,000

1

ekor

5,988,000

5,988,000

83.25

Kg

40,000

3,330,000

90

Kg

1,000

90,000

1000

Liter

1,000

1,000,000
19,146,100
1,66

Sumber : Analisa Data Primer, 2016
Usaha pertanian system integrasi memperoleh hasil yang terdiri dari : Jagung
manis, limbah brangkasan jagung, kembalian modal bibit sapi, penambahan bobot sapi
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selama dalam masa pemeliharaan, produk pupuk organic padat, dan biopestisida urine
sapi. Total penerimaan oleh petani dari penjualan jagung manis sebesar Rp.
30.5000.000/ha/musim (62,41%), dengan produksi jagung manis sebanyak 15.000 Kg.
Sedangkan hasil limbah jagung yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Pengembalian modal bibit sapi sebesar Rp. 5.988.000 dengan penambahan boboy badan
sebesar Rp. 3.330.000 dengan asumsi harga daging sapi Rp. 40.000/Kg, serta limbah
ternak sapi dalam bentuk pupuk organik dinilai Rp. 90.000 dengan asumsi produksi 90
Kg Pupuk organik per 1 ekor sapi dengan harga Rp. 1.000 / Kg. Pendapatan usahatani
system integrasi selama satu musin tanam jagung dan 90 hari pemeliharaan sapi mencapai
Rp. 19.146.100. Hasil ini diperoleh selisiih antara total penerimaan Rp. 48.064.000 dan
total biaya Rp. 28.917.900, dengan demikian nilai R/C ratio yang didapatkan sebesar
1,66.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan serat kasar silase brangkasan
jagung sebesar 55,061%, pemberian pakan berupa silase brangkasan jagung dapat
memberikan peningkatan bobot badan harian sapi sebesar 0.946 gram per hari dengan
total penambahan bobot badan sapi sebesar 83.25 Kg. Usahatani jagung terintegrasi
ternak sapi memberikan pendapatan petani sebesar Rp. 19.146.100 dengan nilai R/C ratio
1,66.
Saran
Direkomendasikan untuk menganalisis ekonomi rumah tangga petani yang
melakukan usahatani jagung manis terintegrasi ternak sapi.
DAFTAR PUSTAKA
BPS, Sulteng 2016. Sulawesi Tengah dalam Angka. Sulteng.bps.go.id Akses tanggal 25
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Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia. 2006. Limbah tanaman sebagai pakan
ruminansia, Jakarta
Umiyasih, U. dan Wina Elizabeth., 2008. Pengolahan dan Nulai Nutrisi Limbah Tanaman
Jagung Sebagai Pakan Ternak Ruminansia. Wartazoa, Vol. 18 No : 127-136
Ngadiyono, N., Mardjito, G., Agus A., Supriyana U., 2008. Kinerja produksi sapi
peranakan ongole jantan dengan pemberian dua jenis konsentrat yang berbeda. J.
Indon Trop Anim Agric 33 : 282 – 289
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Sunanto, dan Nasrullah, M., 2014. Analisis Nilai Tambah Limbah Jagung Sebagai Pakan
Ternak Sapi di Sulawesi Selatan. Buletin Peternakan Disnak Keswan Prov. Sul Sel,
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KAJIAN USAHA PENGGEMUKAN SAPI BALI
DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH RUMAH POTONG
HEWAN DI KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN
*)

Novia Qomariyah dan Matheus Sariubang *)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 Makassar
Telp. 0411-556 449, Fax. 0411-554 522
email : novia_joyo@yahoo.com
ABSTRAK

Sapi Bali merupakan komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun
pertumbuhannya relatif lambat namun usaha penggemukan sapi bali menjadi primadona
hampir 95% peternak di Sulawesi Selatan. Usaha penggemukan sapi Bali dilaksanakan
pada lahan kering yang dicirikan dengan ketersediaan pakan ternak yang terbatas.
Adanya inovasi teknologi penggemukan sapi Bali dengan memanfaatkan limbah rumah
potong hewan diharapkan meningkatkan pertambahan bobot sapi yang akhirnya akan
menambah pendapatan bersih yang diterima petani. Pengkajian ini dilaksanakan pada
bulan Januari – Desember 2016 di kelompok tani ternak “Sadar”, Dusun Sege-segeri,
Desa Minasa Baji, Kec. Bantimurung, Kabupaten Maros. Dalam penerapan inovasi
teknologi pemanfaatan limbah RPH sebagai pakan tentunya menimbulkan tambahan
biaya yang dikeluarkan petani. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengetahui
pendapatan bersih yang diterima petani setelah penerapan inovasi teknologi tersebut.
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, penentuan
sampel secara purposive dan analisis data dengan analisis parsial usahatani selama satu
kali proses produksi (4 bulan) menggunakan pendekatan dengan rumus perhitungan: Pd
= TR – TC, dilanjutkan dengan R/C ratio. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa
teknologi penggemukan sapi bali dengan memanfaatkan limbah RPH sebagai pakan
mampu menghasilkan pertambahan bobot badan (PBB) rata-rata sebesar 0,463
kg/ekor/hr. Jadi dalam periode 4 bulan usahatani penggemukan sapi Bali dengan
pemanfaatan limbah RPH, memberikan pendapatan bersih kepada kelompok tani sebesar
Rp. 1.356.643,- per ekor dengan R/C sebesar 1,2 yang berindikasi bahwa usaha tersebut
menguntungkan dan layak diusahakan.
Kata Kunci : sapi bali, pengemukan, limbah RPH
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PENDAHULUAN
Data BPS Sulawesi Selatan (2015) menyebutkan bahwa populasi sapi potong
mencapai 984.036 ekor yang tersebar pada 24 kabupaten/kota sentra pengembangan sapi.
Perdagangan sapi antarpulau masih terus berlangsung, terutama untuk memasok daging
kebutuhan masyarakat di kawasan timur Indonesia seperti Kalimantan, Maluku, Papua,
Gorontalo dan Sulawesi Utara. Berdasarkan data pengeluaran sapi tercatat pada tahun
2012 sapi yang diantarpulaukan sebesar 11.124 ekor, meningkat sebesar 44% dari tahun
sebelumnya yang hanya 6.264 ekor (Ditjenak, 2014). Peningkatan angka pengeluaran
ternak antar pulau disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani bagi
pertumbuhan menyebabkan permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun, oleh
karena impor sapi tidak bisa dibendung volumenya semakin meningkat akibatnya dapat
menguras devisa Negara. Selain itu dukungan pakan murah berbasis limbah peternakan
diharapkan mampu mengurangi kelangkaan pakan pada musim kemarau. Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan selaku perpanjangan tangan
Balitbangtan disetiap propinsi memiliki mandat menghasilkan inovasi teknologi pertanian
spesifik lokasi. Salah satunya inovasi teknologinya adalah penggemukan sapi berbasis
sumberdaya lokal yang ramah lingkungan.
Penggemukan sapi potong merupakan salah satu teknologi tepat guna untuk
mempercepat peningkatan produksi daging maupun pencapaian berat potong atau berat
badan standar yang dapat diperjualbelikan. Peningkatan produksi sapi potong termasuk
upaya strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan asal hewani di Indonesia.
Selain itu sekaligus dapat meningkatkan pendapatan petani peternak maupun pendapatan
asli daerah (PAD), khususnya di Sulawesi Selatan yang merupakan penghasil utama sapi
potong di Indonesia.
Suplementasi pakan yang berkualitas pada sapi potong merupakan alternatif
untuk membantu usaha peternakan yang dilakukan petani disamping usaha perbaikan
kualitas bibit. Usaha untuk memperbaiki produksi sapi potong menurut Keman (1986)
adalah perbaikan genetik dan lingkungan termasuk pakan serta hubungan interaksi
keduanya. Hasil penelitian Sariubang et al. (1991) menyatakan bahwa suplementasi daun
gamal pada sapi Bali dara dapat meningkatkan berat badan rata-rata 0,3740 g/e/hr. Nitis
dan Lana (1981) melaporkan bahwa kombinasi bungkil kelapa, gaplek dan atau dedak
padi tidak berpengaruh terhadap dressing percentage dan makin tinggi suplementasi
bungkil kelapa menyebabkan karkas lebih banyak mengandung daging, sedangkan makin
tinggi suplementasi dedak padi menyebabkan karkas lebih banyak mengandung lemak.
Pemberian pakan penguat (konsentrat) merupakan langkah yang baik untuk
meningkatkan produktivitas usaha peternakan sapi potong. Telah banyak hasil penelitian
mengenai penggunaan konsentrat terhadap laju pertambahan berat badan yang diperoleh
antara 0,5 -0,8 kg/e/hr (Anomimous, 1992). Salah satu limbah peternakan yang tersedia
sepanjang tahun adalah limbah yang berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH). Seekor
sapi yang dipotong dapat menghasilkan sisa pakan sebesar 5-7 kg/ekor; kotoran 7,5-10
kg, darah 15-20 liter/ekor, isi rumen 25-35 kg/ekor, isi intestinal dan intestinal mucus 1015 kg/ekor (Baller et al, 1982) serta jumlah limbah tulang mencapai 16,6% dari total berat
badan hidup (Widayati dan Suawa, 2007). Setiap hari RPH Tamangapa dan RPH lainnya
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di Kota Makassar dapat menyembelih sapi 200 ekor (Hasil diskusi bersama Puslitbangnak
dan SKPD lingkup Peternakan Sul-Sel, 2015). Limbah yang dihasilkan berupa sisa pakan,
darah, tulang dan isi rumen belum dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan. Padahal
limbah RPH dapat diolah menjadi bahan baku konsentrat murah untuk penggemukan sapi
Bali dengan menambahkan sumber serat (dedak, tongkol jagung, kulit kacang, tumpi
jagung dan limbah sayuran) serta sumber energi/lemak (bungkil kelapa dan jagung).
Teknologi pembuatan konsentrat murah telah banyak diteliti di Lolit Sapi Potong yang
dikenal dengan teknologi pakan lengkap (feed complete). Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui analisa usaha tani penggemukan sapi dengan memanfaatkan
limbah RPH.
METODOLOGI PENELITIAN
Pengkajian ini dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2016 di Dusun Segesegeri, Desa Minasa Baji, Kec. Bantimurung, Kabupaten Maros. Dilakukan dilahan petani
dengan pendekatan on farm research dan pendekatan pedesaan secara partisipatif yaitu
melibatkan petani secara langsung sejak perencanaan, pengamatan dan penilaian terhadap
kinerja teknologi. Adapun petani yang terlibat tergabung dalam kelompok tani ternak
“Sadar”, dengan paket teknologi meliputi: Bakalan (sapi Bali) untuk penggemukan adalah
sapi jantan dewasa umur 2 – 2,5 tahun. Pakan hijauan terdiri dari jerami padi, rumput
gajah dan rumput lapang. Konsentrat formula limbah RPH yang disusun memiliki
kandungan PK sebesar 14,13% dengan susunan sebagai berikut : isi rumen (60%); tepung
darah (5%); tepung tulang (2%); bungkil kelapa (10%) dan dedak padi (23%). Formula
ransum disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi sapi jantan penggemukan, yaitu protein
kasar (PK) 16% (NRC, 2000).
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,
penentuan sampel secara purposive dan analisis data dengan analisis parsial usahatani
selama satu kali proses produksi (4 bulan) menggunakan pendekatan dengan rumus
perhitungan: Pd = TR – TC, dilanjutkan dengan R/C ratio. Keterangan : Pd = Pendapatan
bersih ; TR = Total penerimaan ; TC = Total biaya yang terdiri atas biaya tetap dan biaya
tidak tetap ; Py = Harga per satuan input Selanjutnya perhitungan R/C ratio, merupakan
perbandingan antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan (Soekartawi,2002).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsumsi Pakan
Usaha penggemukan di peternakan rakyat dicirikan dengan lama pemeliharaan
ternak yang relatif lama (> 1 tahun). Dari segi ekonomi sangat tidak menguntungkan
mengingat waktu pemeliharaan yang lama tidak didukung dengan peningkatan bobot
badan karena pakan yang diberikan tidak berkualitas dan tidak mencukupi kebutuhan
ternak. Oleh karena itu¸ teknologi penggemukan dengan memanfaatkan limbah RPH
sebagai pakan ternak mendukung program penggemukan sapi diharapkan mampu
memecahkan solusi kesulitan pakan dimusim kemarau sekaligus mendukung penyediaan
daging bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Data tingkat konsumsi pakan disajikan pada
Tabel 1 sebagai berikut.
Tabel 1. Tingkat Konsumsi Harian Sapi yang diberi Pakan berupa Konsentrat Berbahan
Dasar Limbah RPH dan Hijauan Lokal
Parameter
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
Rata-rata Konsumsi
Pakan (kg/e/h) :
0.5
1.52
3.10
4.92
• Konsentrat
10.0
4.57
3.10
1.64
• Hijauan
Sumber : Data Primer yang diolah (2016)
Keterangan :
Perlakuan P1 : kontrol (pola pemberian pakan petani : hijauan 10 kg/e/hr dan
dedak 0.5 kg/e/hr)
Perlakuan P2 : 25% konsentrat formula limbah RPH+75% rumput
Perlakuan P3 : 50% konsentrat formula limbah RPH+50% rumput
Perlakuan P4 : 75% konsentrat formula limbah RPH+25% rumput
Pemberian pakan konsentrat berbasis limbah RPH berpengaruh nyata (P < 0.05)
terhadap tingkat konsumsi pakan baik hijauan maupun konsentrat. Berdasarkan Tabel 1
tampak bahwa semakin tinggi level pemberian konsentrat tingkat konsumi sapi semakin
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pakan konsentrat berbasis limbah RPH palatabel bagi
ternak sapi. Disamping itu perlu diingat bahwa sapi butuh waktu untuk beradaptasi
dengan pakan konsentrat berbasis limbah RPH. Pemberian dedak padi sebagai penetralisir
bau pakan konsentrat berbasis limbah RPH sangat diperlukan diawal masa adaptasi
pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Parakasi (1986) bahwa palatabilitas merupakan
faktor yang sangat penting untuk menentukan tingkat konsumsi pakan, dimana
palatabilitas pakan ditentukan oleh rasa, bau dan warna yang merupakan pengaruh faktor
fisik dan kimia pakan. Ditambahkan oleh Lawrence (1990) bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi palatabilitas diantaranya bau, rasa, bentuk dan temperatur pakan
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Pertambahan Bobot Badan
Rataan pertambahan bobot badan harian sapi dengan berbagai level pemberian
konsentrat berbasis limbah RPH selama penelitian disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Penimbangan Bobot Badan Sapi
Parameter
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
Bobot awal (kg/e)
208.87
191.62
195.12
205.00
Bobot akhir (kg/e)
235.75
224.50
236.875
254.125
PBBH (kg/e/h)
0.25
0.31
0.39
0.46
Sumber : Data Primer yang diolah (2016)
Keterangan :
Perlakuan P1 : kontrol (pola pemberian pakan petani : hijauan 10 kg/e/hr dan
dedak 0.5 kg/e/hr)
Perlakuan P2 : 25% konsentrat formula limbah RPH+75% rumput
Perlakuan P3 : 50% konsentrat formula limbah RPH+50% rumput
Perlakuan P4 : 75% konsentrat formula limbah RPH+25% rumput
Pertambahan bobot badan harian sapi yang mengkonsumsi jenis ransum P4
menghasilkan pertambahan bobot badan lebih tinggi (0,46 kg/ekor/hari) dibandingkan
dengan pertambahan bobot badan harian sapi dengan ransum jenis P1 (0,25 kg/ekor/hari);
P2 (0,31 kg/ekor/hari) dan P3 (0,39 kg/ekor/hari). Tingginya pertambahan bobot badan
yang dihasilkan sapi yang mengkonsumsi ransum P1 selaras dengan konsumsi pakannya
baik konsentrat maupun hijauan. Dimana ternak dengan konsumsi ransum yang
baik/tinggi dengan pencernaan zat makan yang normal akan menghasilan pertambahan
bobot badan yang tinggi pula. Berdasarkan tabel tingkat konsumsi pakan tampak bahwa
sapi yang mengkonsumsi pakan tinggi akan menghasilkan PBBH yang tinggi pula.
Kemampuan seekor ternak dalam mengonsumsi pakan ditentukan oleh bobot badannya,
semakin tinggi bobot badannya maka kemampuan dari seekor ternak akan tinggi pula
dalam mengkonsumsi pakan. emberian pakan konsentrat berbasis limbah RPH sebesar
75% (P4) menunjukkan tingkat konsumsi pakan lebih tinggi dibandingkan perlakuan
lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian pakan konsentrat berbasis
limbah RPH sampai dengan level 75% dapat diberikan pada ternak sapi dan menunjukkan
pertumbuhan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan nutrisi pakan yang
diberikan keternak mampu termetabolis dengan baik sehingga menghasilkan
pertumbuhan yang baik. Ditambahkan oleh Hendri et al. (2010) bahwa komposisi nutrisi
penting menjadi pertimbangan dalam memproduksi pakan tambahan sapi potong
diantaranya kandungan protein kasar sebesar 12%, karbohidrat 60 –75%, lemak kasar 3 –
5%, serta mineral dan vitamin.
Analisa Usaha Tani
Perbandingan perhitungan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dari usaha
penggemukan sapi disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa total biaya
yang dikeluarkan untuk memelihara 4 ekor sapi pada perlakuan (P1) selama pemeliharaan
sebesar Rp. 8964500.00,- dengan keuntungan rata-rata per ekor sebesar Rp. 465500.00,-.
Sedangkan pada perlakuan P2 biaya yang dikeluarkan untuk memelihara 4 ekor ternak
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sebesar Rp. 8069008.59,- dengan keuntungan rata-rata per ekor Rp. 910991.41,-.
Sedangkan perlakuan P3 mengeluarkan biaya sebesar Rp. 8298022.81,- dengan
keuntungan sama besar Rp. 1176977.19; perlakuan P4 mengeluarkan biaya sebesar Rp.
8808356.88,- dengan keuntungan Rp. 1356643.13,-. Berdasarkan analisis ragam
menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap nilai R/C rasio, semakin
tinggi level pemberian konsentrat formula berbasis limbah RPH semakin tinggi nilai R/C
rasionya. Sementara pengelompokan ternak tidak berpengaruh nyata (P> 0.05) terhadap
nilai R/C rasio.
Tabel 3. Analisa Usahatani
Parameter
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
Pengeluaran :
Biaya bakalan
8355000.00
7665000.00
7805000.00
8200000.00
(kg/e/hr)
Biaya Pakan
609500.00
404008.59
493022.81
608356.88
(Rp/e/hr)
Total
8964500.00
8069008.59
8298022.81
8808356.88
pengeluaran
Pendapatan :
Penjualan (Rp/e)
9430000.00
8980000.00
9475000.00
10165000.00
Keuntungan
465500.00
910991.41
1176977.19
1356643.13
(Rp/e)
R/C rasio
1.05
1.11
1.14
1.16
Keterangan : Harga Pakan hijauan Rp. 500/kg; pakan konsentrat berbasis limbah RPH
Rp. 1.000/kg; harga dedak padi Rp. 1.500/kg; harga bobot hidup sapi
ditingkat petani Rp. 40.000/kg
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil pengkajian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha penggemukan
sapi Bali dengan memanfaatan limbah RPH, cukup menguntungkan dilaksanakan dengan
memberikan kontribusi pendapatan bersih sebesar Rp. 1.356.643,- per ekor dengan R/C
sebesar 1,2 yang berindikasi bahwa usaha tersebut menguntungkan dan layak untuk
diusahakan.
Saran
Perlu penelitian lebih lanjut mengenai kualitas daging sapi yang dipelihara
dengan memanfaatkan limbah rumah potong hewan.
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DI KABUPATEN JENEPONTO
*)

Matheus Sariubang, dan Novia Qomariyah*)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 Makassar
Telp. 0411-556 449, Fax. 0411-554 522
Email : novia_joyo@yahoo.com
ABSTRAK

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pengembangan kambing potong,
khususnya kambing lokal. Pengembangan ternak kambing mempunyai prospek yang baik
karena disamping untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, kambing juga
memiliki peluang sebagai komoditas ekspor, sehingga kambing memiliki nilai strategis
untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Salah satu kambing lokal yang memiliki daya
adaptasi tinggi terhadap lingkungan kering adalah kambing Marica. Kegiatan ini
dilaksanakan di Desa Bonto Rannu I, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara,
Kabupaten Jeneponto pada lahan petani dengan pendekatan on farm research dan
pendekatan pedesaan secara partisipatif yaitu melibatkan petani secara langsung mulai
Pengkajian ini menggunakan 12 ekor kambing dan melibatkan peternak yang tergabung
dalam Kelompok Tani Prima. Kambing yang digunakan dalam perlakuan ini berjumlah
12 ekor, masing-masing perlakuan terdiri dari 6 ekor kambing dengan Perlakuan T1 =
kontrol (kebiasaan petani), dan Perlakuan T2 = perlakuan pakan introduksi. Analisis
data menggunakan uji-t (Sujana, 1985). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa teknologi
formulasi pakan murah berbasis zero waste mampu menghasilkan pertambahan bobot
badan lebih tinggi (59,48 g/ekor/hari) dibandingkan cara petani (47,96 g/ekor/hari).
Kata Kunci : kambing lokal, zero waste, pakan
PENDAHULUAN
Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pengembangan kambing potong,
khususnya kambing lokal. Pengembangan ternak kambing mempunyai prospek yang baik
karena disamping untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, kambing juga
memiliki peluang sebagai komoditas ekspor, sehingga kambing memiliki nilai strategis
untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Populasi kambing di daerah ini pada tahun
2013 dilaporkan sebesar 644.583 ekor dan terjadi peningkatan sebesar 11,2% dari tahun
sebelumnya. Total pemotongan kambing pada tahun yang sama sebesar 80.695 ekor dan
terjadi peningkatan pemotongan sebesar 9,1% dari tahun sebelumnya (Dirjen Peternakan,
2013). FAO memperkirakan kebutuhan daging akan meningkat dua kali lipat pada tahun
2030 dibandingkan dengan kebutuhan pada tahun 2000 dan kebutuhan susu meningkat
menjadi lebih dari dua kali lipat. Selain itu, ada kecenderungan penggunaan ternak
unggul eksotis untuk mencapai target produksi ternak secara maksimal sehingga
perhatian terhadap pengembangan ternak lokal dimaksimalkan. Dampak negatif
peningkatan ternak unggul eksotis adalah penurunan populasi sumberdaya genetik ternak
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lokal secara cepat terutama di negara-negara yang sedang berkembang (FAO, 2000;
Cardellino & Boyazoglu, 2009).
Kambing Marica merupakan kambing lokal asli provinsi Sulawesi Selatan yang
populasi sangat langka dan hampir punah, dapat dijumpai di Kabupaten Jeneponto, Maros
dan Soppeng. Kambing ini mirip kambing kacang namun ukurannya lebih kecil dan tidak
bertanduk. Kambing Marica memiliki potensi genetik yang mampu beradaptasi baik
didaerah agroekosistem lahan kering, dimana curah hujan sepanjang tahun sangat rendah.
Selain itu kambing Marica mampu bertahan hidup pada musim kemarau, meskipun hanya
makan rumput-rumput kering didaerah berbatu-batu. Ciri yang sangat khas pada Kambing
Marica adalah tanduknya pendek dan kecil serta kelihatan lincah dan agresif, selain itu
telinganya tegak dan relatif kecil pendek dibanding telinga Kambing Kacang (Batubara,
2007). Hasil penelitian Ngitung (2013) di lima kabupaten sentra ternak kambing SeSulawesi Selatan menunjukkan bahwa keberadaan kambing Marica tinggal 0,007 % dari
populasi total kambing di Sulawesi Selatan. Upaya untuk pengembangan rumpun
kambing Marica sangat penting, sebab rumpun lokal dapat memanfaatkan pakan
berkualitas rendah, lebih tahan terhadap tekanan perubahan iklim dan serangan penyakit,
serta sebagai sumber gen-gen yang secara ekonomi menguntungkan untuk peningkatan
kesehatan dan performan sifat-sifat produksi pada rumpun ternak unggul komersial
(Cardellino, 2006; FAO, 2007; Ruane, 2000).
Walaupun memiliki potensi sebagai sumber protein hewani berupa daging,
namun ternyata laju pertumbuhan kambing Marica belum optimal. Hal ini ditandai
dengan masih rendah bobot badannya. Bobot badan kambing lokal pada umur 1 – 1,5
tahun sebesar 14,2 kg – 21,3 kg (Sutama, 1996). Kondisi yang demikian sangat sulit
untuk bersaing pada era pasar bebas, karena pada era tersebut telah ditetapkan ternak
kambing yang dapat diperjualbelikan harus mencapai bobot badan minimal 35-40 kg pada
umur satu tahun.
Usaha penggemukan kambing pada saat ini masih berskala usaha kecil,
manajemen sederhana, pemanfaatan teknologi seadanya, lokasi tidak terkonsentrasi dan
belum menerapkan sistem dan usaha agribisnis. Hal ini senada dengan pendapat Soedjana
(2008) bahwa hampir 99% ternak ruminansia kecil di Indonesia merupakan skala usaha
ternak kecil. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pengembangan usaha penggemukan
kambing yang diarahkan pada suatu kawasan, baik kawasan khusus maupun terintegrasi
dengan komoditi lainnya serta terkonsentrasi disuatu wilayah untuk mempermudah
pembinaan dan pengawasananya maupun pemasaran. Tujuan dari pengkajian ini untuk
mengetahui optimalisasi pemanfaatan lahan kering melalui budidaya ternak kambing
lokal/marica berbasis zero waste di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.
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METODOLOGI PENELITIAN
Kegiatan pengkajian ini menggunakan 12 ekor kambing jantan marica yang
dibagi kedalam 2 grup, masing-masing 6 ekor. Kambing dipelihara selama 4 bulan,
dimana 1 bulan digunakan sebagai waktu adaptasi. Kemudian diberikan perlakuan
sebagai berikut :
P1 = kontrol (pola pemberian pakan petani)
P2 = hijauan lokal (rumput dan leguminosa) + konsentrat
Pemberian hijauan dilakukan secara ad libitum, diberikan setelah pakan konsentrat habis
dikonsumsi kambing yaitu diberikan sebanyak 200 gr/ekor/hari. Pengamatan data
dilakukan selama 3 bulan. Adapun komposisi pakan konsentrat dapat dilihat pada Tabel
1.
Tabel 1. Komposisi Pakan Penguat Berbasis Sumberdaya Lokal
Bahan Pakan
Komposisi (%)
Jagung giling
28
Dedak Padi
60
Bungkil Kedelai
10
Mineral Mix
1
Temulawak
1
Jumlah
100
Kegiatan penimbangan ternak dilakukan setiap bulan. Data yang diperoleh
dianalisa menggunakan statistik sederhana (uji-t) (Sujana, 1985).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penimbangan berat badan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Penimbangan Bobot Badan Kambing dan Tingkat Konsumsinya
Parameter
Perlakuan
P1
P2
Bobot badan awal (kg)
15,13
13,96
Bobot badan akhir (kg)
17,42
19,32
PBB (g/e/h)
25,4
59,47
Konsumsi pakan (g/e/h)
150,69
154,59
Sumber : Data primer yang diolah
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pertambahan bobot badan kambing yang
mendapat perlakuan kontrol (P1) jauh lebih rendah dibandingkan kambing yang diberi
pakan konsentrat dan hijauan lokal. Pertambahan berat badan kambing kontrol sebesar
25,4 g/e/h, sedangkan kambing P2 sebesar 59,47 g/ekor/hari. Hal ini mengindikasikan
bahwa pakan perlakuan sangat palatabel bagi ternak kambing sehingga kerja
mikroorganisme rumen bekerja lebih optimal sehingga pembentukan daging lebih
optimal.
Berdasarkan hasil analisis (uji-t) menunjukkan bahwa perlakuan P2 berbeda
sangat nyata (p<0,05) dengan perlakuan kontrol (P1). Hal ini membuktikan bahwa
semakin baik kualitas pakan semakin tinggi pula kenaikan berat badan kambing marica
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yang digemukkan. Adapun rata-rata konsumsi pakan kambing marica dapat dilihat pada
Tabel 2. Kambing marica yang dipelihara secara tradisional memperlihatkan pertambahan
berat badan rendah, hal ini disebabkan pakannya tergantung pada jenis usahatani yang
dilakukan serta ketersediaan rumput yang disiapkan untuk ternak kambing marica yang
dipelihara. Di Desa Bonto Rannu I, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten
Jeneponto umumnya peternak kambing menggemukan kambingnya dengan pakan hasil
sisa limbah pertanian seperti jerami jagung, dedak padi, daun gamal, daun nangka, daun
turi serta rumput alam.
Tingginya pertumbuhan pada (P2) didukung oleh tingkat konsumsi bahan kering
harian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Jumlah konsumsi bahan kering
pada (P2) yaitu sebesar 154,59 g/ekor/hari namun tidak berbeda nyata (p<0,05) dengan
konsumsi bahan kering kontrol (P1) yaitu 150,69 g/ekor/hari. Tingginya konsumsi pada
(P2) mungkin dipengaruhi oleh perbedaan ukuran (size) konsentrat yang digunakan yaitu
bubuk (mash). Ternak yang mendapat pakan dalam bentuk bubuk kelihatannya tidak
perlu melakukan proses pengunyahan (chewing) terlebih dahulu sehingga laju
pengosongan pakan dalam saluran pencernaan lebih cepat dan ternak dapat
mengkonsumsi ransum lagi, pada akhirnya konsumsi bahan keringnya meningkat.
Disamping ukuran (size) pakan yang diberikan, perbedaan konsumsi bahan kering sangat
dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan (Budiarsana et al., 2006). Hal ini dapat
dilihat dari konsumsi ternak kontrol yang diberi pakan leguminosa segar (gamal dan
lamtoro) mengkonsumsi bahan kering harian kecil. Hal ini membuktikan bahwa konsumsi
pakan berupa konsentrat sebesar 2% dari bobot badan sangat palatabel bagi ternak
kambing.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Optimalisasi pemanfaatan lahan kering melalui budidaya ternak kambing
lokal/marica berbasis zero waste di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
menghasilkan pertambahan bobot badan lebih tinggi 59,48 g/ekor/hari dibandingkan
teknologi petani 25,46 g/ekor/hari
Saran

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai daya dukung lahan kering dengan
kapasitas tampung kambing lokal.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kotoran ternak terhadap
produksi rumput Brachiaria humidicola pada padang pengembalaan. Penelitian ini
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 2 X 4 faktor dengan 3 kali ulangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemberian kotoran ternak mempengaruhi
pertumbuhan dan anakan rumput. Dosis limbah berpengaruh sangat nyata terhadap
panjang tanaman, jumlah anakan, berat segar dan berat kering rumput Brachiara
Humidicola.. Pertumbuhan panjang tanaman rumput Brachiaria humidicola meningkat
pada pemberian kotoran ternak sapi 15 ton ha-1 pada minggu ke VIII dan ke XIV,
sedangkan kotoran ayam meningkat pada pemberian 5 ton ha-1. Panjang rumput
Brachiaria humidicola yang tertinggi pada pemberian kotoran ternak sapi 15 ton ha-1
pada minggu terakhir (XIV) yaitu 346,67 cm ha-1 sedangkan pemberian kotoran ternak
ayam 5 ton ha-1 yaitu 304,67 cm ha-1.
Kata kunci: kotoran ternak, produksi rumput Brachiaria humidicola dan padang
pengembalaan
PENDAHULUAN
Limbah ternak adalah sisa atau buangan dari usaha peternakan seperti
pemeliharaan ternak, rumah potong hewan dan pengolahan produk ternak meliputi
limbah padat dan cair seperti feses, urine. Umumnya setiap liter susu produk sapi perah
menghasilkan 2 kg feses dan setiap kilogram daging sapi yang diproduksi menghasilkan
25 kg feses yang bermanfaat untuk kesuburan tanah (Sihombing, 2000).
Pengembangan usaha peternakan berhubungan erat dengan ketersediaan pakan.
Hijauan merupakan bahan utama pakan ternak ruminansia, untuk menghasilkan hijauan
makanan ternak yang berkualitas tentu didukung tersedianya padang pengembalaan yang
memenuhi syarat (Mcliroy 1976).
Padang pengembalaan ternak di Aceh sangat luas, ditaksir mencapai sekitar
432.000 ha-1 yang tersebar hampir diseluruh kabupaten (BIP Aceh, 1990), 10 tahun
kemudian berkurang seiring pemekaran kota menjadi 166.017 ha-1 (BPTP Aceh, 2000).
Kabupaten Aceh Besar memiliki luas padang pengembalaan sekitar 49.476 ha-1 (Laporan
Tahunan Dinas Peternakan Kabupten Aceh Besar, 2009).
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Berdasarkan uraian diatas penelitian tentang Pemanfaatan kotoran ternak untuk
meningkatkan produksi rumput Brachiaria humidicola padang pengembalaan perlu
dilakukan.
Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui jenis kotoran ternak yang paling
baik pengaruhnya terhadap produksi rumput Brachiaria humidicola pada padang
pengembalaan. 2) Mendapatkan dosis optimum dari masing-masing jenis kotoran ternak
terhadap produksi rumput Brachiaria humidicola padang pengembalaan.
BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan selama 3,5 bulan, dimulai tanggal 13 januari sampai dengan
12 mei 2015 bertempat di padang pengembalaan Desa Lepon Kecamatan Blang Bintang
Kabupaten Aceh Besar dengan ketinggian 4-5 Meter dari permukaan laut, Luas lahan
percobaan 360 m2.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Bahan organik berupa
limbah ternak dari kotoran sapi dan kotoran ayam sebagai perlakuan, (2) Bibit Brachiaria
humidicola.
Alat- alat yang digunakan antara lain : traktor, meteran, parang, garu, papan
nama, gembor, timbangan, cangkul dan alat- alat laboratorium untuk analisis sifat- sifat
fisika tanah.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola
faktorial, 2 x 4 yang terdiri atas 2 faktor yaitu Kotoran Ternak (L 1 ) dan Dosis Pemberian
(D) Faktor Kotoran Ternak (L 2 ) yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :
L 1 = Kotoran Sapi, L 2 = Kotoran Ayam
Faktor Dosis (D) terdiri dari 4 (empat) level yaitu: D 0 = Kontrol, D 1 = 5 ton/ha-1, D 2
= 10 ton/ha-1, D 3 = 15 ton/ha-1
Dengan demikian diperoleh 8 kombinasi perlakuan, setiap kombinasi perlakuan
diulang 3 kali, sehingga diperoleh 24 satuan percobaan. Jarak tanam yang digunakan
adalah 50cm x 50cm. Ukuran masing-masing petak percobaan 3x5m. Sehingga setiap
satuan percobaan terdapat 60 lubang tanaman dan 60 bibit tanaman, maka jumlah
seluruhnya adalah 1440 bibit tanaman.
Model matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y ijk = µ + β i + L j + D k + (LD) ijk + ε ijk
Dimana ;
Y ijk
= Hasil pengamatan pengaruh jenis limbah ke-j dan dosis
pemberian
ke-k dalam blok ke-i.
= Nilai tenga
µ
= Pengaruh blok ke i (i = 1, 2 dan 3)
βi
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Lj
Dk
(LD)ijk

ε

= Pengaruh jenis limbah ke j (j = 1 dan 2 )
= Pengaruh dosis pemberian ke k (k = 0, 1, 2 dan 3).
= Pengaruh interaksi perlakuan jenis limbah ke j
dan dosis pemberian ke k dalam blok ke i
= Pengaruh eror dari perlakuan jenis limbah ke j dan
Dosis pemberian ke k dalam blok ke i.

ijk

Analisis data untuk melihat keragaman tiap parameter pengamatan di lakukan
dengan menggunakan Uji Analisis Variance (Analisis Keragaman) pada lavel 5%. Untuk
melihat pengaruh beda nyata dari parameter pengamatan akibat perlakuan, dilakukan uji
Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % .
Parameter pertumbuhan dan hasil tanaman
Parameter pertumbuhan dan hasil tanaman yang diamati dalam penelitian ini
terdiri dari :
1. Panjang tanaman pada umur IV, VIII, XII, dan XIV minggu setelah
2. tanam, diukur dengan satuan centimeter.
3. (2). Bobot kering rumput per plot yang di konversikan ke hektar (kg) .
4. (4) Bobot rumput kering per rumpun.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Pemberian Kotoran Ternak dan Dosis Terhadap Hasil Tanaman
Rumput Brahiaria humidicola:
Panjang Tanaman Rumput Brahiaria humidicola Pada Minggu ke VIII dan Minggu Ke
XIV
Tabel 3. Rata-Rata Panjang Tanaman Rumput Brahiaria Humidicola pada Minggu ke
VIII akibat Pemberian Kotoran Ternak Berbeda Jenis dan Dosis
Dosis Pemberian (ton ha-1)
Jenis Limbah Ternak
Kotoran sapi
Kotor

Keterangan :

0

5

10

15

.................................. cm ....................................
135,67 a
134,33 a
164,33 a
177,67 a
A
A
AB
B
134,00 a
A
BNJ

(Dosis)

149,33 a
A
= 30,42

146,67 a
A

146,67 a
A

Angka-angka dengan huruf yang tidak sama berbeda nyata menurut uji
BNJ 0,05. Huruf besar dibaca horizontal dan huruf kecil dibaca vertikal.

Tabel 3 terlihat, bahwa pemberian kotoran sapi sebanyak 5 ton ha-1 dan 10 ton ha1
tidak berpengaruh terhadap panjang tanaman rumput Brahiaria humidicola pada umur
tanaman VIII minggu, tetapi panjang tanaman bertambah dengan pemberian dosis pupuk
sebanyak 15 ton ha-1. Berdasarkan uji BNJ 0,05 terjadi perbedaan nyata antar pemberian
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dosis pupuk 15 ton ha-1 dengan pemberian pupuk 5 ton ha-1 dan kontrol. Sedangkan
pemberian kotoran ayam sebesar 5 ton ha-1 sampai 15 ton ha-1 tidak berpengarh terhadap
panjang tanaman.
Tabel 4 Rata-rata Panjang Tanaman Rumput Brahiaria Humidicola pada Minggu Ke
XIV Akibat Pemberian Kotoran Ternak Berbeda Jenis dan Dosis
Dosis Pemberian (ton ha-1)
Jenis Limbah Ternak
Kotoran sapi
Kotoran ayam

Keterangan :

0

5

10

15

.................................. cm ....................................
244,33 a
270,33 a
296,67 a
346,67 a
A
AB
B
C
264,00 a
A
BNJ

(Dosis)

304,67 a
B
= 45,74

298,33 a
A

286,67 a
A

Angka-angka dengan huruf yang tidak sama berbeda nyata menurut uji
BNJ 0,05. Huruf besar dibaca horizontal dan huruf kecil dibaca vertikal.

Tabel 4 terlihat, bahwa pemberian kotoran sapi sebanyak 5 ton ha-1 tidak
berpengaruh terhadap panjang tanaman rumput Brahiaria humidicola pada umur tanaman
XIV minggu, tetapi panjang tanaman bertambah dengan pemberian dosis pupuk sebanyak
10 ton ha-1 dan 15 ton ha-1. Berdasarkan uji BNJ 0,05 terjadi perbedaan nyata antar
pemberian dosis pupuk 10 ton ha-1 dan 15 ton ha-1 dengan pemberian pupuk 5 ton ha1
dan kontrol. Sedangkan pemberian kotoran ayam sebesar 5 ton ha-1 dapat meningkatkan
panjang tanaman dari 264 cm pada kontrol menjadi 304,67 cm. Berdasarkan uji BNJ 0,05
terjadi perbedaan nyata antar pemberian dosis pupuk 5 ton ha-1 dengan kontrol. Tetapi
panjang tanaman akan menurun dengan pemberian dosis 10 ton ha-1 15 ton ha-1.
Jumlah Anakan Tanaman rumput Brahiaria humidicola Pada Minggu ke IV, Minggu Ke
VIII, Minggu ke XII dan Minggu Ke XIV
Tabel 5. Rata-rata Anakan Tanaman Rumput Brahiaria Humidicola pada Minggu ke IV
akibat Pemberian Kotoran Ternak Berbeda Jenis dan Dosis
Dosis Pemberian (ton ha-1)
Jenis Limbah Ternak
Kotoran sapi

0
5
10
15
.................................. anakan ....................................
11,67 a
11 a
13,33 a
13,67 a
A
A
A
A

Kotoran ayam
Keterangan :

14,00 a
11,33 a
12,00 a
12,00 a
A
A
A
A
Angka-angka dengan huruf yang tidak sama berbeda nyata. Huruf besar
dibaca horizontal dan huruf kecil dibaca vertikal.

Tabel 5 terlihat, bahwa pemberian kotoran sapi sebanyak 5 ton ha-1 sampai 15
ton ha-1 tidak berpengaruh terhadap jumlah anakan tanaman rumput Brahiaria humidicola
pada umur tanaman IV minggu.
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Tabel 6. Rata-Rata Anakan Tanaman Rumput Brahiaria Humidicola pada Minggu ke VIII
Akibat Pemberian Kotoran Ternak Berbeda Jenis dan Dosis
Dosis Pemberian (ton ha-1)
Jenis Limbah Ternak
0
5
10
15
Kotoran Sapi
Kotoran Ayam

Keterangan :

.................................. anakan ....................................
18,33 a
21,67 a
23,00 a
21,67 a
A
B
B
B
20,67 a
A
BNJ

(Dosis)

20,33 a
A
= 2,92

19,33 a
A

21,67 a
A

Angka-angka dengan huruf yang tidak sama berbeda nyata menurut uji
BNJ 0,05. Huruf besar dibaca horizontal dan huruf kecil dibaca vertikal.

Tabel 6 terlihat, bahwa pemberian kotoran sapi sebanyak 5 ton ha-1 sampai 15 ton
ha bertambah jumlah anakan tanaman rumput Brahiaria humidicola pada umur tanaman
VIII minggu dari 18,33 batang menjadi 21,67 – 23 batang. Berdasarkan uji BNJ 0,05
terjadi perbedaan nyata antar pemberian dosis pupuk 5 ton ha-1 sampai 15 ton ha-1 dengan
kontrol. Sedangkan pemberian kotoran ayam sebesar 5 ton ha-1 sampai 15 ton ha-1 tidak
berpengaruh terhadap jumlah anakan rumput Brahiaria humidicola pada umur tanaman
VIII minggu.
Tabel 7. Rata-rata Anakan Tanaman Rumput Brahiaria Humidicola pada Minggu Ke XII
akibat Pemberian Kotoran Ternak Berbeda Jenis dan Dosis
Dosis Pemberian (ton ha-1)
Jenis Limbah Ternak
0
5
10
15
-1

Kotoran Sapi
Kotoran Ayam

Keterangan :

.................................. anakan ....................................
24,00 a
25,00 a
27,00 a
28,33 a
A
A
A
B
24,33 a
A
BNJ

(Dosis)

25,00 a
A
= 3,39

24,33 a
A

26,67 a
A

Angka-angka dengan huruf yang tidak sama berbeda nyata menurut uji
BNJ 0,05. Huruf besar dibaca horizontal dan huruf kecil dibaca vertikal.

Tabel 7 terlihat, bahwa pemberian kotoran sapi sebanyak 5 ton ha-1 dan 10 ton ha1
bertambah jumlah anakan tanaman rumput Brahiaria humidicola pada umur tanaman
XII minggu dari 24 batang menjadi 25 – 27 batang. Berdasarkan uji BNJ 0,05 tidak
terjadi perbedaan nyata antar pemberian dosis pupuk 5 ton ha-1 sampai 10 ton ha-1 dengan
kontrol. Untuk pemberian kotoran sapi sebanyak 15 ton ha-1 bertambah jumlah anakan
tanaman rumput Brahiaria humidicola pada umur tanaman XII minggu dari 24 batang
pada kontrol menjadi 28,33 batang.
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Tabel 8. Rata-rata Anakan Tanaman Rumput Brahiaria Humidicola pada Minggu ke XIV
akibat Pemberian Kotoran Ternak Berbeda Jenis dan Dosis
Dosis Pemberian (ton ha-1)
Jenis Limbah Ternak
0
5
10
15
Kotoran Sapi

.................................. anakan ....................................
29,00 a
29,33 a
31,33 a
30,33 a
A
A
A
A

Kotoran Ayam
Keterangan :

28,33 a
28,00 a
29,67 a
31,00 a
A
A
A
A
Angka-angka dengan huruf yang tidak sama berbeda nyata. Huruf besar
dibaca horizontal dan huruf kecil dibaca vertikal.

Tabel 8 terlihat, bahwa pemberian kotoran sapi sebanyak 5 ton ha-1 sampai 15
ton ha tidak berpengaruh terhadap jumlah anakan tanaman rumput Brahiaria humidicola
pada umur tanaman XIV minggu. Hal itu disebabkan karena pada umur tersebut tanaman
sudah mencapai perumbuhan maksimal dan perlu dipanen untuk merangsang
pertumbuhan rumput yang baru. Hal itu sesuai dengan pendapat Reksohadiprodjo (1992).
-1

Pengaruh Pemberian Kotoran Ternak dan Dosis Terhadap Berat Segar dan Berat
Kering Tanaman Rumput Brahiaria humidicola
Tabel 9. Rata-rata Berat Segar Tanaman Rumput Brahiaria Humidicola akibat Pemberian
Kotoran Ternak Berbeda Jenis dan Dosis
Dosis Pemberian (ton ha-1)
Jenis Limbah Ternak
Kotoran Sapi
Kotoran Ayam

Keterangan :

0

5

10

15

.................................. kg ....................................
1,93 a
2,68 a
2,57 a
2,67 a
A
B
AB
B
1,72 a
A
BNJ

(Dosis)

2,27 a
AB
= 0,69

2,43 a
B

2,75 a
B

Angka-angka dengan huruf yang tidak sama berbeda nyata menurut uji
BNJ 0,05. Huruf besar dibaca horizontal dan huruf kecil dibaca vertikal.

Tabel 9 terlihat, bahwa pemberian kotoran sapi sebanyak 5 ton ha-1 bertambah
berat segar rumput Brahiaria humidicola dari 1,93 kg naik menjadi 2,68 kg dan
berdasarkan uji BNJ 0,05 terjadi perbedaan nyata. Jika pemberian dosis pupuk 10 ton ha1
juga menaikkan berat segar rumput Brahiaria humidicola, tetapi berdasarkan uji BNJ
0,05 tidak terjadi berpengaruh baik dengan kontrol maupun dengan pemberian dosis
pupuk 5 ton ha-1. Sedangkan pemberian dosis pupuk 15 ton ha-1 menaikkan berat segar
rumput Brahiaria humidicola, berdasarkan uji BNJ 0,05 terjadi perbedaan nyata dengan
kontrol, dengan pemberian dosis pupuk 5 ton ha-1 dan 10 ton ha-1 tidak berbeda.
Untuk pemberian kotoran ayam sebesar 5 ton ha-1 sampai 15 ton ha-1 juga
menambah berat segar rumput Brahiaria humidicola. Berdasarkan uji BNJ 0,05 kontrol
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tidak berpengaruh dengan pemberian pupuk dosis 5 ton ha-1 tetapi kontrol berbeda nyata
dengan pemberian dosis pupuk 10 ton ha-1 dan 15 ton ha-1.
Hubungan interakasi antara jenis dan dosis limbah ternak terhadap peningkatan
berat segar tanaman rumput Brachiaria humidicola minggu XIV dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Berat Segar Tanaman Rumput Brachiaria Humidicola Minggu XIV akibat
Interaksi Antara Jenis dan Dosis Limbah Ternak.
Bentuk hubungan antara jenis dan dosis limbah ternak terhadap produksi segar
rumput Brachiaria humidicola pada masing-masing jenis limbah ternak dijelaskan pada
gambar regresi kwadratik Gambar 1. Beradasarkan persamaan regresi Y = a + bx + cx2,
diperoleh koefisien regresi untuk persamaan penduga hasil produksi segar rumput
Brachiaria humidicola (Y) maksimum dan taraf dosis limbah ternak (x) optimum pada
jenis limbah ternak kotoran sapi dan kotoran ayam, masing-masing diperlukan dosis
limbah ternak sebanyak : (1) 10,71
ton ha-1 pada limbah ternak jenis kotoran sapi
dengan hasil produksi segar rumput Brachiaria humidicola 2,73 kg, (2) 21,80 ton ha-1
pada limbah ternak jenis kotoran ayam dengan hasil produksi segar rumput Brachiaria
humidicola 2,84 kg.
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Tabel 13. Rata-Rata Berat Kering Tanaman Rumput Brahiaria Humidicol akibat
Pemberian Kotoran Ternak Berbeda Jenis dan Dosis.
Dosis Pemberian (ton ha-1)
Jenis Limbah Ternak
0
5
10
15
Kotoran Sapi
Kotoran Ayam

Keterangan :

.................................. gram ....................................
366,67 a
600,00 a
606,67 a
800,00 a
A
B
B
C
366,67 a
600,00 a
A
B
BNJ (Dosis) = 167,22

700,00 a
B

533,33 a
A

Angka-angka dengan huruf yang tidak sama berbeda nyata menurut uji
BNJ 0,05. Huruf besar dibaca horizontal dan huruf kecil dibaca vertikal.

Peningkatan berat kering tanaman rumput Brachiaria humidicola minggu XIV
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Peningkatan Berat Kering Tanaman Rumput Brachiaria Humidicola Minggu
XIV akibat Interaksi Antara Jenis dan Dosis Limbah Ternak.
Hubungan antara jenis dan dosis limbah ternak terhadap produksi kering rumput
Brachiaria humidicola pada masing-masing jenis limbah ternak dijelaskan pada gambar
regresi kwadratik Gambar 2. Beradasarkan persamaan regresi
Y = a + bx + cx2,
diperoleh koefisien regresi untuk persamaan penduga hasil produksi kering berat rumput
Brachiaria humidicola (Y) maksimum dan taraf dosis limbah ternak (x) optimum pada
jenis limbah ternak kotoran sapi dan kotoran ayam, masing-masing diperlukan dosis
limbah ternak sebanyak : (1) 9,00
ton ha-1 pada limbah ternak jenis kotoran sapi
dengan hasil produksi kering berat rumput Brachiaria humidicola 684,00 g, (2) 40,17 ton
ha-1 pada limbah ternak jenis kotoran ayam dengan hasil produksi kering berat rumput
Brachiaria humidicola 1032,66 g.
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KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemberian kotoran ternak mempengaruhi sifat fisika tanah, pertumbuhan dan
produksi rumput. Dosis limbah berpengaruh sangat nyata terhadap bobot isi tanah.
Pada porositas tanah dosis dan jenis limbah berpengaruh sangat nyata. Pemupukan
dengan dosis kotoran ternak 15 ton ha-1 menurunkan berat berat volume tanah dan
meningkatkan porositas.
2. Pertumbuhan panjang tanaman rumput Brachiaria humidicola meningkat pada
pemberian kotoran ternak sapi 15 ton ha-1 pada minggu ke VIII dan ke XIV,
sedangkan kotoran ayam meningkat pada pemberian 5 ton ha-1. Panjang rumput
Brachiaria humidicola yang tertinggi pada pemberian kotoran ternak sapi 15 ton ha-1
pada minggu terakhir (XIV) yaitu 346,67 cm ha-1 sedangkan pemberian kotoran
ternak ayam 5 ton ha-1 yaitu 304,67 cm ha-1.
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PENGARUH LAMA WAKTU PEMELIHARAAN TERHADAP
KEUNTUNGAN PADA USAHA PENGGEMUKAN SAPI BALI
Studi kasus pada usaha penggemukan ternak sapi Bali di pulau Lombok NTB
Sasongko Wijoseno Rusdianto dan Farida Sukmawati Mayang
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB
Jl Raya Peninjauan Narmada – Lombok Barat - NTB
e-mail : sasongkowr@gmail.com
HP. 082123624725
ABSTRAK
Waktu yang digunakan untuk suatu proses produksi sapi potong tergantung pada inputinput produksi yang digunakan. Produksi sapi tergantung pada kualitas input dan
kuantitas input yang digunakan. Penggunaan waktu untuk proses penggemukan sapi
potong merupakan salah satu input produksi. Keuntungan yang diperoleh dari hasil
penjualan tergantung pada besarnya biaya input yang ditentukan oleh jumlah input dan
harga input yang dibayarkan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh lama
waktu pemeliharaan terhadap keuntungan pada usaha penggemukan sapi Bali dengan
sistem pemeliharaan intensif di Nusa Tenggara Barat. Data primer diperoleh melalui
wawancara terhadap responden yang memiliki usaha penggemukan sapi dalam kategori
usaha ternak rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara holistik komponen
harga sapi, harga pakan, upah tenaga kerja dan lama pemeliharaan mempengaruhi
keuntungan. Secara parsial ketiga komponen tidak memberikan pengaruh signfikan
terhadap keuntungan, kecuali lama pemeliharaan. Harga sapi umumnya berfluktuasi;
harga pakan umumnya seragam karena jenis bahan pakannya relatif sama antar
peternak; upah tenaga kerja umumnya tidak dikeluarkan dalam bentuk tunai karena
dipelihara sendiri; dan lama penggemukan relatif bervariasi. Dengan demikian ditarik
kesimpulan bahwa panjang waktu pemeliharaan mempengaruhi keuntungan yang
diperoleh, hal ini menunjukkan bahwa peternak berupaya mencari peluang pada harga
penjualan yang tinggi untuk menghadapi sistem penjualan secara taksiran dan adanya
fluktuasi harga sapi.
Kata kunci : sapi Bali, penggemukan, lama pemeliharaan.
PENDAHULUAN
Sapi potong merupakan komoditas ternak unggulan provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) yang berpotensi sebagai sumber pendapatan masyarakat dan penyerap
tenaga kerja. Penggemukan adalah bagian usaha ternak sapi yang menghasilkan sapi siap
potong. Proses penggemukan sapi membutuhkan waktu untuk mencapai berat badan
tertentu. Peternak pada umumnya belum memperhatikan faktor lama waktu
penggemukan. Efisiensi waktu pada penggemukan menentukan perolehan keuntungan.
Waktu penggemukan akan menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan. Lama waktu
penggemukan perlu menjadi pertimbangan pada usaha penggemukan agar dapat
memberikan keuntungan bagi peternak sapi.
Bangsa sapi Bali merupakan sapi lokal NTB dan sebagian besar dipelihara peternak
di seluruh wilayah di NTB, memiliki daya adaptasi dan prospek pasar lokal maupun
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nasional yang cukup baik. Pemeliharaan lebih mudah karena dapat berproduksi dengan
berbagai jenis pakan seperti rumput alam, rumput unggul (rumput gajah, kinggrass) dan
limbah pertanian (jerami). Disamping potensi genetik, produktivitas sapi ditentukan oleh
input yang diberikan. Produktivitas sapi Bali sangat beragam tergantung pada
manajemen pemeliharaannya.
Produktivitas sapi Bali menentukan lama waktu pemeliharaan sebagaimana
Dahlanuddin et al. (2013) dalam penelitian sapi Bali di Kabupaten Lombok Tengah
diketahui bahwa dengan pakan rumput dan turi menghasilkan rata-rata pertambahan berat
badan harian (PBBH) yaitu 0,44 ± 0,13; 0,32 ± 0,03 dan 0,58 ± 0,05. Untuk
menghasilkan produksi berturut-turut 149 kg; 42 kg dan 124 kg; membutuhkan waktu
penggemukan berturut-turut 375 hari; 144 hari dan 249 hari. Hasil penelitian
pengemukan sapi Bali di Nusa Tenggara Timur dengan introduksi teknologi, perbaikan
kualitas pakan dan sistem pemeliharaan intensif, Ratnawaty dan Budianto (2007),
melaporkan bahwa dengan PBBH 0,46 ± 0,17 kg/ekor/hari maka menghasilkan produksi
sebesar 100 kg dalam waktu 255 hari. Mlote et al., (2013) dalam penelitian
penggemukan sapi lokal di Tanzania dengan PBBH 0,65 kg/ekor/hari, untuk
menghasilkan produksi sebesar 58,6 kg menghabiskan waktu 60 – 90 hari.
Waktu penggemukan optimal dapat diterapkan oleh peternak untuk meningkatkan
pendapatan (Setiawan et al., 2013). Penentuan waktu penggemukan yang optimal
merupakan bagian yang penting bagi perolehan pendapatan dan keberlanjutan pada usaha
penggemukan sapi di Turki (Sahin, et al., 2009). Panjang waktu pemeliharaan ditentukan
oleh sapi bakalan, pakan dan modal yang disediakan oleh peternak. Berat sapi bakalan
dan jenis pakan yang diberikan dapat menentukan pencapaian berat badan sapi potong
dalam waktu penggemukan.
Sapi Bali dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah untuk kategori sapi
potong akan memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai berat sapi potong. Jika
produktivitas sapi Bali adalah di bawah 0,5 kg/ekor/hari, maka untuk menghasilkan
produksi per kilogram diperlukan waktu 1,5 hari; oleh karena itu makin rendah
produktivitas sapi akan semakin panjang waktu yang digunakan. Proses penggemukan
sapi membutuhkan waktu untuk mencapai produksi yang diharapkan. Selama proses
produksi penggunaan input-input seperti : pakan dan tenaga kerja searah dengan panjang
waktu yang digunakan. Pada perjalanan produksi akan banyak dihadapi masalah teknis
maupun ekonomi; seperti ketersediaan hijauan pakan, ketersediaan jerami, upah tenaga
kerja yang menentukan penggunaan tenaga kerja untuk sapi.
Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh lama waktu pemeliharaan
terhadap keuntungan pada usaha penggemukan sapi Bali dengan sistem pemeliharaan
intensif di Nusa Tenggara Barat.
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MATERI METODE
Penelitian penggemukan dilaksanakan pada bulan Juli – September tahun 2014.
di 3 Kabupaten : Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara
Barat.
Penentuan lokasi berdasarkan populasi sapi terbesar, kelompok usaha
penggemukan yang terkait dengan kelompok peternak dan responden yang terpilih.
Responden adalah peternak yang melakukan usaha penggemukan sapi Bali dengan sistem
pemeliharaan intensif.
Tabel 1. Responden dalam Penelitian
No.
Kelompok
Lokasi / Kabupaten
Jumlah
Responden
1
Karya Bakti; Bina Insan
Lombok Barat
5
2
Silak Sadar; Pade Angen; Tunas Ridho,
Lombok Tengah
48
Ingin Maju; Remaja Masjid Ainul Yakin;
Tunas Urip; Pantang Mundur; Tunas Urip;
Mesang Pedakiq;Ngiring Maju; Harapan
Tani
3
Tembeng Lestari; Harapan Jaya; Tulung
Lombok Timur
36
Danang; Pasu Pacu; Bunga Mekar;
Tembeng Sari; Minari; Geger Girang;
Jenis data yang kumpulkan terdiri dari : data primer adalah cross section, hasil
wawancara dengan peternak menggunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Hasil
wawancara ditabulasi untuk mengestimasi peubah-peubah dalam persamaan yang
dibangun. Berat badan sapi diestimasi berdasarkan harga yang berlaku di pasaran pada
saat pembelian sapi bakalan dan penjualan sapi hasil penggemukan.
Analisis Data
Fungsi produksi diestimasi dengan persamaan linear sebagai berikut :
Fungsi Keuntungan diestimasi dengan persamaan linear sebagai berikut :
Variabel-variabel yang diestimasi adalah : Y = produksi sapi potong (kg); X 1 =
Berat sapi bakalan (kg); X 2 = Pakan (kg); X 3 = tenaga kerja (jam/orang/hari); X 4 = waktu
pemeliharaan (hari); π = keuntungan; P y = harga sapi potong dalam satuan Rp/kg;; P x1 =
harga sapi bakalan (Rp/kg); P x2 = harga pakan (Rp/kg); P x3 = upah tenaga kerja
(Rp/orang/jam/hari). β 0 = konstanta fungsi waktu penggemukan; β 1-4 adalah koefisien
variabel independen produksi sapi potong. α 0 = konstanta fungsi keuntungan ; α 1-4 =
koefisien variabel independen fungsi keuntungan.
Pendugaan (estimasi) dilakukan secara dengan metode Ordinary Least Square
(OLS). Analisis menggunakan perangkat lunak Statistic Analysis System (SAS versi 9.0)
(Sitepu dan Sinaga, 2006).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden adalah peternak sapi yang memelihara sapi Bali untuk tujuan usaha
penggemukan, berumur 22 – 60 tahun. tingkat penddikan mulai dengan yang tidak
pernah sekolah sampai pada tingkat pendidikan sarjana. Pengalaman beternak sapi antara
1 – 40 tahun, sedangkan untuk usaha yang spesifik pada penggemukan adalah antara 1 –
15 tahun. Pekerjaan lain selain usaha penggemukan sapi adalah sebagai buruh tani 41
persen, sisanya adalah pedagang petani pemilik dan petani penggarap. Skala
pemeliharaan sapi jantan dewasa untuk penggemukan adalah antara 1 – 13 ekor; dengan
jumlah terbesar adalah pada skala 2 ekor dengan frekuensi 51 persen.
Penggemukan sapi Bali, dimaksudkan di sini adalah pemeliharaan sapi jantan
bakalan dengan berat badan awal rata-rata 150,14±38,69 kg/ekor, digemukkan selama
5,17±1,77 bulan menghasilkan produksi rata-rata 71,63±28,81 kg/ekor. Dengan
demikian diperoleh pertambahan berat badan harian (PBBH) rata-rata sekitar 0,46
kg/ekor/hari. Keragaman kemampuan peternak untuk menyediakan pakan dalam jumlah
dan jenis pakan yang berbeda menyebabkan keragaman pada produksi harian sapi. Harga
sapi bakalan per ekor ditentukan oleh berat sapi, sedangkan kemampuan peternak untuk
menyediakan sapi bakalan adalah tergantung pada kondisi harga sapi di pasaran.
Umumnya peternak membeli sapi bakalan setelah mendapatkan hasil penjualan sapi. Jika
peternak menentukan penjualan sapi pada saat harga pasaran tinggi maka peternak akan
mempertimbangkan waktu pembelian sapi bakalan. Pembelian sapi bakalan pada saat
setelah menjual sapi yang dipelihara, hal ini dapat dilihat dari rata-rata harga pembelian
sapi bakalan per kilogram (Tabel 2).
Tabel 2. Deskripsi Variabel
No.
Variabel
Rata-rata
Standar Deviasi
Satuan
1.
Produksi
71,63
28,81
Kg/ekor
2.
Berat sapi bakalan
150,14
38,69
Kg/ekor
3.
Jumlah pakan
22,51
5,76
Kg/hari
4.
Tenaga kerja
8,35
2,07 HOK/hari
5.
Lama pemeliharaan
5,17
1,77
Bulan
6.
Harga penjualan sapi
42835,72
1990,65
Rp/kg
7.
Harga sapi bakalan
45704,94
5044,71
Rp/kg
8.
Harga pakan
326,25
46,60
Rp/kg
9.
Upah tenaga kerja
44239,83
18149,08
Rp/HOK
10.
Keuntungan
2782222,22
1091471,31
Rp/ekor
Peternakan tradisional belum mempertimbangkan penggunaan faktor-faktor
produksi secara efisien. Penggemukan yang dilakukan bukan hanya bertujuan untuk
mendapatkan produksi, tetapi orientasinya adalah pada selisih harga penjualan sapi
dengan harga pembelian sapi bakalan yaitu yang mereka sebut sebagai keuntungan.
Secara kolektif faktor-faktor produksi mempengaruhi tingkat produksi (Tabel 3), namun
secara parsial tidak ada faktor produksi yang memberikan pengaruh yang nyata. Oleh
karena itu lama waktu penggemukan tidak berpengaruh terhadap produksi yang
dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4. Setiawan et al., (2013) mengukur panjang waktu
optimum penggemukan sapi Simmental-Ongole Grade yang diberikan pakan lengkap.
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Untuk menghasilkan produksi sebesar 372 kg, waktu penggemukan 56 hari; laba
maksimum dicapai pada waktu optimum penggemukan 45 hari. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa lama penggemukan sekitar 155 hari.
Tabel 3. Anova Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi
Model
Jumlah Kuadrat
Df
Rata-rata
Signifikansi
kuadrat
Regresi
26741,181
4
6685,295
0,000
Residu
47153,719
85
554,750
Total
73894,999
89
2
R = 0,602; R = 0,362; DW = 1,316
No
1.
2.
3.
4.
5.

Variabel
Konstan
Berat sapi bakalan
Jumlah pakan
Tenaga kerja
Lama pemeliharaan

Koefisien
117,390
0,563
-6,543
1,145
1,427

Signifikansi
0.000
0,664
0,452
0,370
0,359

Harga sapi penjualan sapi menunjukkan hubungan positif terhadap perolehan
keuntungan (laba) namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan
keuntungan (Tabel 4). Harga input sapi bakalan, harga pakan, dan upah tenaga kerja
menunjukkan hubungan yang negatif terhadap perolehan keuntungan artinya makin tinggi
harga akan menurunkan keuntungan yang diperoleh. Lama pemeliharaan menunjukkan
hubungan positif dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan.
Sebagaimana sifat peternakan sapi tradisional, bahwa peternak melakukan usaha
penggemukan adalah memiliki tujuan pada selisih harga penjualan dan pembelian yang
bisa di dapat, karena usaha tersebut adalah untuk menambah pendapatan keluarga dan
merupakan pekerjaan sampingan. Hal ini diperkuat oleh hasil analisis yang ditunjukkan
pada Tabel 3 bahwa lama pemeliharaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada
produksi.
Tabel 4. Anova Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi
Model
Jumlah Kuadrat
Df
Rata-rata
Signifikansi
kuadrat
Regresi
1,054E+13
5
2,107E+12
0,111
Residu
9,549E+13
84
1,137E+12
Total
1,060E+14
89
R = 0,602; R2 = 0,362; DW = 1,316
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variabel
Konstan
Harga penjualan sapi
Harga sapi bakalan
Harga pakan
Upah tenaga kerja
Lama pemeliharaan

Koefisien
34169,16
98,25
-32,42
-1873,21
-3,34
151034,56

Signifikansi
0,999
0,107
0,171
0,456
0,618
0,026
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Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya termasuk di
manca negara. Penggunaan waktu pemeliharaan tidak mempengaruhi produksi secara
signifikan, penentuan panjang waktu pemeliharaan oleh Mohammed et al., (2013) pada
penelitian pemasaran sapi di Nigeria, dengan estimasi pada fungsi keuntungan linear
memperoleh hasil bahwa waktu pemeliharaan dan biaya pembelian memberikan pengaruh
signifikan terhadap perolehan laba. Sarma et al., (2014) melakukan estimasi panjang
waktu penggemukan sapi lokal di Banglades terhadap produksi menggunakan fungsi
Cobb-Douglas. Hasil yang diperoleh adalah waktu optimum penggemukan adalah 120
haro (4 bulan), waktu penggemukan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap produksi, sedangkan biaya pakan berpengaruh signifikan terhadap produksi.
Mlote et al., (2013) melakukan estimasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan dengan fungsi linear; menunjukkan bahwa harga pembelian bakalan, biaya
transportasi, dan harga sapi potong memberikan pengaruh signifikan terhadap laba.
Waktu penggemukan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laba.
KESIMPULAN
Panjang waktu pemeliharaan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh, hal ini
menunjukkan bahwa peternak berupaya mencari peluang pada harga penjualan yang
tinggi untuk menghadapi sistem penjualan secara taksiran dan adanya fluktuasi harga
sapi.
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PENGENDALIAN DAYA TETAS TELUR CACING NEMATODA
PADA KAMBING PE DENGAN EKSTRAK DAUN LAMTORO
(Leucaena leucocephala)
Luh Gde Sri Astiti, Saleh Mokhtar, Hijriah dan Suhardono
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jl. Raya Peninjauan Narmada-Lombok Barat
Email : luhde_astiti@yahoo.com

ABSTRAK
Nematoda merupakan parasit cacing yang umum menginfestasi ternak kambing.
Pengendalian penyakit oleh cacing nematoda umumnya menggunakan pengobatan
berbahan kimia. Pengobatan dengan obat berbahan kimia dalam waktu lama, tidak
sesuai dosis anjuran dan tanpa pengawasan dapat menyebabkan resistensi obat dan
residu pada jaringan ternak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya tetas
telur cacing nematode pada kambing menggunakan ekstrak daun Lamtoro. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan ekstrak daun Lamtoro secara
signifikan dapat menurunkan daya tetas telur cacing dibandingkan dengan tanpa
perlakuan (P<0,05) akan tetapi efektivitasnya dibawah Albendazole 0,5%.
Kata kunci: Ekstrak, kambing PE, lamtoro, nematoda
PENDAHULUAN
Nematode merupakan parasit cacing yang umum menginfestasi ternak kambing.
Pengendalian penyakit oleh cacing nematode umumnya dilakukan dengan pengobatan
menggunakan obat-obatan (anthelmintik) berbahan baku kimiawi. Akan tetapi bila
penggunaan anthelmintik tidak sesuai dosis anjuran maka dapat meyebabkan resistensi
obat terhadap cacing nematoda itu sendiri. Disamping itu, bila tidak dilakukan
pengawasan terhadap waktu henti obat (withdrawl time) dapat menyebabkan residu bahan
obat pada jaringan ternak yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain
menggunakan anthelmintik berbahan baku kimiawi maka salah satu usaha yang dapat
dilakukan untuk dapat mengendalikan penyakit oleh cacing klas nematode adalah dengan
menggunakan ekstrak tanaman Lamtoro (Leucaena leucocephala).
Tanaman lamtoro merupakan jenis tanaman legumenose yang mudah ditemukan
di seluruh wilayah Indonesia. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui
aktivitas anthelminthik tanaman Lamtoro. Aktivitas ekstrak biji lamtoro telah dilaporkan
oleh Ademola dan Idowu (2006) pada larva cacing Haemochus contortus (Ariani et al.
2015) pada cacing Ascaris suum Goeze dan De Álvarez et al. (2012) pada cacing
Teladorsagia circumcincta, Haemonchus contortus dan Trichostrongylus colubriformis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun Lamtoro untuk
mengendalikan daya tetas telur cacing nematode pada kambing PE.
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MATERI DAN METODE
Penyiapan Ekstrak Daun Lamtoro
Daun Lamtoro yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh di wilayah Kota
Mataram propinsi Nusa Tenggara Barat. Daun Lamtoro dipetik dari pohonnya kemudian
dikeringkan dalam suhu ruang. Dimana ruangan yang digunakan untuk proses
pengeringan dilengkapi pula dengan kipas angin. Lakukan proses pembalikan daun-daun
yang dikeringkan setiap hari hingga pengeringan merata. Setelah 2-3 hari proses
pengeringan, pisahkan daun Lamtoro dari batang daunnya. Kemudian lanjutkan proses
pengeringan hingga kurang lebih 8 hari. Setelah kering daun Lamtoro kemudian
ditimbang sebanyak 500 gram dan dibuat tepung dengan menggunakan alat penggiling
Retsch tipe SR-2. Tepung daun Lamtoro di ekstrak dengan pelarut Metanol 96%.
Perendaman dilakukan 3x24 jam dan dilakukan penyaringan setiap hari sehingga
diperoleh filtrat bening. Filtrat ini kemudian dipekatkan dengan menggunakan evaporator
Heidolph. Ekstrak yang diperoleh disimpan pada suhu kamar. Skrening fitokimia untuk
mengetahui metabolit sekunder ekstrak daun Lamtoro menggunakan metode standar
Harborne (1998).
Penyiapan koleksi telur cacing Kambing PE
Feses yang mengandung telur cacing dikoleksi dari Kambing PE yang sudah
didiagnosa menderita cacingan. Feses segar kemudian diproses dengan metode Apung
menggunakan larutan garam jenuh dan Whitlock Chamber untuk mengetahui jumlah telur
cacing per gram feses (EPG). Feses yang terpilih kemudian dilakukan proses lebih lanjut
untuk dipanen telur cacingnya.
Panen telur cacing kambing dilakukan dengan metode (Le Jambre, 1976). Feses
sebanyak 50 gram dihomogenkan dengan air 50 ml, selanjutnya dilakukan pengapungan
telur cacing dengan 1000 ml larutan garam jenuh. Pisahkan filtrate dengan cairan dengan
menggunakan saringan 40µl. Cairan dituang dalam wadah plastik segi empat dengan
kedalaman 4 cm, tutup permukaan cairan dengan plastik transparan, diamkan 15 menit.
Angkat plastik, kemudian bilas permukaannya dengan aquadest, tampung hasil bilasan
dalam kolom dan diamkan selama 45 menit. Buang supernatan, ambil sedimen, hitung
jumlah telur cacing yang diperoleh untuk mengetahui jumlah telur cacing/ml aquadest
dengan menggunakan Whitlock Chamber.
Identifikasi jenis cacing Kambing
Identifikasi jenis cacing pada Kambing yang digunakan sebagai sampel dilakukan
dengan cara melakukan identifikasi larva. Larva yang digunakan adalah larva L3 yang
diperoleh melalui kultur telur cacing dengan menggunakan media feses kambing yang
telah disterilkan.
Desain Penelitian
Penelitian dilakukan menggunakan Split-plot desain dengan main plot hari
pengamatan dan sub plot konsentrasi ekstrak Lamtoro. Masing-masing perlakuan terdiri
dari: Perlakuan I (Kontrol negatif: aquadest), Perlakuan II (Kontrol positif: Albendazole
1320

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

0,5%), Perlakuan III (Ekstrak Lamtoro 10%), Perlakuan IV (Ekstrak Lamtoro 20%) dan
Perlakuan V (Ekstrak Lamtoro 40%).
Masukan 165-195 butir telur cacing pada masing-masing perlakuan kemudian
diinkubasi pada suhu 40C selama 48 jam. Selanjutnya bilas masing-masing perlakuan
dengan centrifuge 3500 rpm selama 5 menit, sedimen dilarutkan dengan aquadest dan
dituang dalam petridish glass diameter 50 mm kemudian inkubasikan pada suhu 260C.
Penghitungan jumlah telur cacing menetas dilakukan setiap hari selama 6 hari.
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis variance menggunakan software
Genstat 4.3.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil identifikasi larva dengan menggunakan metode kultur,
diketahui bahwa jenis cacing yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah
Trichostrongylus spp. (91%), Haemonchus spp. (8%) dan Strongylus spp. (1%). Ketiga
jenis cacing ini merupakan cacing nematode yang umum menginfestasi kambing yang
dipelihara secara tradisional ataupun yang dipelihara di kebun binatang (Abouzeid et al.
2010).
Profil skrening fitokimia ekstrak methanol daun Lamtoro ditampilkan dalam tabel
1. Hasil pada tabel 1. menunjukkan bahwa ekstrak daun Lamtoro mengandung berbagai
macam metabolit sekunder yang merupakan unsur yang bertanggungjawab terhadap
aktivitas farmakologi yang dihasilkan oleh kedua ekstrak ini (Odhiambo et al. 2014).
Tabel 1. Profil Analisis Fitokimia Ekstrak Lamtoro dalam Pelarut Methanol
Metabolit sekunder
Ekstrak daun Lamtoro
Flavanoid
++
Alkaloid
++
Steroid
+
Tanin
+
Saponin
+++
Keterangan: (+)
: terdeteksi
(++)
: terdeteksi dalam konsentrasi sedang
(+++) : terdeteksi dalam konsentrasi tinggi
(-)
: tidak terdeteksi
Penurunan daya tetas telur cacing pada perlakuan dengan ekstrak daun Lamtoro
terlihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Grafik Penurunan Daya Tetas Telur Cacing Nematode dalam Ekstrak
Daun Lamtoro
Berdasarkan Gambar 1. Terlihat bahwa persentase daya tetas telur cacing pada
perlakuan II (Kontrol positif) lebih rendah daripada perlakuan dengan ekstrak daun
Lamtoro sedangkan perlakuan I (Kontrol negatif) memiliki persentase tertinggi.
Persentase daya tetas pada masing-masing perlakuan berturut-turut pada perlakuan I, II,
III, IV dan V adalah 34,8%; 3,6%; 26,1%; 26,9% dan 30%.
Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan dengan menggunakan ekstrak daun
Lamtoro dapat memberikan efek terhadap daya tetas telur cacing namatoda pada
Kambing. Peningkatan konsentrasi ekstrak berbanding terbalik dengan daya tetas telur
cacing. Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan daya tetas telur
cacing pada perlakuan hari dan perlakuan II, III, IV dan V dengan perlakuan I demikian
pula pada perlakuan II bila dibandingkan dengan perlakuan III, IV dan V (P<0,05) akan
tetapi perlakuan III, IV dan V tidak berbeda nyata (P>0,05) sedangkan pada interaksi
antara hari dan perlakuan tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05). Hal ini senada
dengan Adekunle dan Akinlua (2007) yang menyatakan bahwa lamanya perendaman
telur cacing dalam ekstrak juga berpengaruh terhadap daya tetas telur cacing dan
kematian larva cacing. Senyawa tannin yang terdapat dalam ekstrak daun Lamtoro
dilaporkan memiliki aktivitas anthelmintik (Wadker et al. 2010) juga mampu
menghambat enzim yang berperan dalam proses pelepasan kutikula larva infektif (Brunet
et al. 2008) sehingga dapat menyebabkan kematian cacing yang disebabkan oleh
berkurangnya asupan nutrisi pada cacing (Satrija et al. 2001; Paolini et al. 2005; Ademola
dan Idowu, 2006). Min et al. (2003) menyatakan bahwa kondensasi tanin berdifusi masuk
ke dalam telur dan mengikat protein telur sehingga menghambat pertumbuhan dan daya
tetas telur cacing.
Penurunan persentase daya tetas telur cacing pada kelompok perlakuan diduga
disebabkan karena senyawa flavanoid yang terkandung dalam ekstrak Lamtoro masuk
menembus dinding sel telur cacing dan berdifusi masuk ke dalam kutikula larva sehingga
menyebabkan denaturasi protein dalam telur, kerusakan telur cacing, menghambat
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pertumbuhan larva dan kematian larva (Tayo et al. 2014; Maulana et al. 2015). Penurunan
daya tetas telur cacing menunjukkan bahwa senyawa flavanoid memiliki daya
anthelmintik terhadap cacing nematode pada ruminansia kecil (Onyeyili et al. 2001).
Senyawa alkaloid yang terkandung dalam ektrak daun Lamtoro menyebabkan
difisiensi nitrogen dan mengikat asetilkolin sehingga menghambat pertumbuhan,
menyebabkan paralisis dan kematian larva (Wilar et al. 2014). Sedangkan senyawa
Saponin meningkatkan permeabilitas membrane sel dan menyebabkan kematian parasit
akibat kekurangan energi (Wynn et al. 2007). Interaksi senyawa fitokimia satu dengan
yang lain dalam ekstrak daun Lamtoro juga berperan dalam menurunkan daya tetas telur
cacing (Nalule et. al., 2013).
KESIMPULAN
Ekstrak methanol daun Lamtoro mengandung senyawa fitokimia yang dapat
menurunkan daya tetas telur cacing namatoda pada Kambing akan tetapi efektvitasnya
masih dibawah Albendazole 0,5%.
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Jalan Raya Peninjauan Narmada - Lombok Barat
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*
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ABSTRAK
Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran penyebaran dan prevalensi
Nematodiasis pada sapi Bali di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Penelitian
dilakukan terhadap 53 kecamatan dari 5 kabupaten yang ada di Lombok. Identifikasi
jenis cacing dan prevalensi Nematodiasis dilakukan melalui pemeriksaan jumlah telur
cacing menggunakan metode apung Wisconsin. Feses diambil dari 1000 ekor sapi Bali
jantan dan betina dewasa (umur 2 sampai 7 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Nematodiasis ditemukan di seluruh kecamatan yang ada di pulau Lombok. Prevalensi
Nematodiasis tertinggi ditemukan di dua kecamatan di Lombok Timur (94,4%).
Tricostrongylidae tercatat merupakan family cacing Nematoda dengan tingkat prevalensi
tertinggi (51,4%).
Kata kunci: Lombok, Nematodiasis, Sapi Bali
PENDAHULUAN
Pulau Lombok merupakan salah satu pulau di wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) yang terdiri empat kabupaten dan 1 kota madya dengan 53 kecamatan. Pulau
Lombok memiliki populasi sapi Bali 44% dari total populasi sapi Bali di NTB. Populasi
sapi Bali di pulau Lombok terus meningkat, tercatat di tahun 2015 populasi sapi Bali
mencapai 464.718 ekor (Badan Pusat Statistik, 2016). Peningkatan jumlah populasi ini
tentunya juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pakan. Berbagai upaya telah
dilakukan Pemerintah pusat dan daerah untuk menyeimbangkan antara peningkatan
populasi dan kebutuhan pakan.
Disisi lain, sistem pemeliharaan sapi di pulau Lombok umumnya masih bersifat
tradisional. Pakan diberikan secara potong angkut yang diperoleh di sekitar sawah dan
lingkungan kandang. Kandang individu dan kelompok berlokasi di sekitar sawah. Limbah
kandang baik limbah padat dan limbah cair dialirkan langsung ke sawah. Sistem
pemeliharaan ini tentunya akan membawa dampak yang tidak baik pada manajemen
penyakit ternak, karena siklus penyakit akan berputar dari ternak yang satu ke ternak
yang lain. Salah satu penyakit ternak yang merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh
peternak adalah penyakit cacingan yang disebabkan oleh cacing dari golongan nematode
(Nematodiasis). Dampak ekonomi dari penyakit ini sangat beragam yang paling umum
dijumpai adalah penurunan berat badan, ternak menjadi kurus, diare, anemia, odema
bahkan menyebabkan kematian pada infeksi berat (Corwin and Randle, 1993; Gadberry

1325

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

et al. 2016). Nematodiasis juga telah dilaporkan dapat menurunkan produktivitas ternak
(Wells, 1999; Bianchin et al. 2007).
Penelitian tentang prevalensi penyakit saluran pencernaan (Helminthiasis) di
kabupaten Lombok Tengah telah dilaporkan (Astiti et al. 2011) dan Lombok Barat (Astiti
dan Panjaitan, 2011) akan tetapi belum ada penelitian yang melaporkan prevalensi dan
sebaran penyakit Nematodiasis di seluruh kabupaten di pulau Lombok sehingga dapat
diajadikan acuan untuk menanggulangi penyakit ini secara menyeluruh. Untuk itu
dilakukan penelitian ini yang bertujuan mengetahui sebaran dan prevalensi dari
Nematodiasis pada sapi Bali yang dipelihara dengan cara dikandangkan dan diberi pakan
dengan cara potong angkut di seluruh kecamatan pulau Lombok.
MATERI DAN METODE
Sapi Bali yang digunakan sebagai sampel adalah sapi Bali yang di pelihara
dengan cara dikandangkan dan diberi pakan dengan cara potong angkut. Pakan yang
diberikan utamanya berupa rumput alam dan lain-lain yang berasal dari sekitar
persawahan, saluran irigasi atau kebun. Penelitian dilakukan pada 53 kecamatan dari 5
kabupaten yang ada di Lombok antara tahun 2011 dan 2012.
Penelitian dilakukan menggunakan metode survei dengan rancangan deskriptifrelational dengan ukuran sampel sebesar 18 ekor per lokasi. Ternak subyek survei adalah
sapi Bali dewasa baik jantan maupun betina dengan kisaran umur 2 sampai 7 tahun.
Penetapan lokasi survei pada setiap kecamatan dilakukan secara terstruktur dimana dusun
dengan populasi sapi terbanyak dari desa dengan populasi terbanyak disetiap kecamatan
ditetapkan sebagai lokasi pengambilan sampel, kecuali pada satu kecamatan dengan
jumlah desa yang banyak, pengambilan sampel dilakukan pada tiga dusun sehingga total
lokasi pengambilan sampel menjadi 55 lokasi dengan total ukuran sampel ternak yang
digunakan sebanyak 1000 ekor. Penetapan sampel dilakukan secara kluster dimana
sampel ternak diambil secara acak dari setiap kandang kelompok.
Sampel kotoran sapi Bali diambil melalui cara palpasi rektal atau defekasi
menggunakan sarung tangan latex. Sebanyak ±20 gram kotoran yang diambil kemudian
ditambah larutan formalin komersial (konsentrasi 40%) yang sudah diencerkan
menggunakan air dengan perbandingan 9:1 (mL/mL) sebanyak 2 – 3 tetes menggunakan
pipet Pasteur disposable (3 mL). Sampel yang sudah ditetesi formalin kemudian
dimasukkan dalam container dan disimpan di lemari pendingin sebelum dilakukan analisa
lebih lanjut.
Sampel kotoran sapi Bali yang telah disampling dianalisis menggunakan metode
Wisconsin. Metode ini merupakan metode yang sangat sensitive untuk menghitung
jumlah telur cacing dengan jumlah yang sedikit (Kvasnicka, 1996). Perhitungan nilai
prevalensi Nematodiasis didasarkan pada persentase jumlah ternak yang terdiagnosa
positif Nematodiasis dalam populasi ternak yang diperiksa pada waktu tersebut
(Stevenson, 2005).
Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisa secara deskriptif menggunakan
software MS Excel 2007.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa luasan sebaran Nematodiasis pada ternak
sapi di pulau Lombok mencapai semua wilayah baik agroekosistem lahan basah maupun
lahan kering. Hal ini mengindikasikan tidak ada wilayah yang bebas dari Nematodiasis di
pula Lombok atau dapat diartikan bahwa sapi yang ada di pulau Lombok secara endemis
terinfeksi Nematoda.
Hasil identifikasi sampel menunjukkan bahwa family cacing Trichostrongylidae
merupakan penyebab utama Nematodiasis di pulau Lombok dengan prevalensi sebesar
51,4% yang tersebar di wilayah agroekosistem basah dan kering. Cacing ini merupakan
family cacing yang memiliki 16 genus dan lebih dari 32 spesies (Kirk, 2013; Levine,
1994). Sebagian besar spesies dari family ini ditemukan pada saluran pencernaan
ruminansia (Kirk, 2013; Love and Hutchinson, 2007). Family lain yang juga ditemukan
pada penelitian ini adalah Ascaridae dan Trichinellidae dengan prevalensi berkisar antara
2-4%.
Kejadian Nematodiasis ditemukan di seluruh kecamatan di pulau Lombok dengan
tingkat prevalensi yang sangat bervariasi dan tidak berpola dengan rata-rata nilai
prevalensi 49,0 ± 21,5% (Tabel 1). Dua dari 53 kecamatan ditemukan angka prevalensi
yang sangat tinggi mencapai 94,4% dan satu kecamatan dengan nilai prevalensi yang
sangat rendah (5,6%). Kecamatan dengan tingkat prevalensi tertinggi dan terendah berada
dalam satu wilayah kabupaten yang sama.
Kejadian Nematodiasis pada sapi dengan nilai prevalensi tinggi (>60%)
mencapai 30% dari total lokasi, diikuti dengan tingkat prevalensi sedang (30-60%)
mencapai 45% dan selebihnya merupakan wilayah dengan tingkat prevalensi rendah
(<30%). Kejadian Nematodiasis dengan nilai prevalensi tinggi hampir sama di setiap
kabupaten berkisar antara 20-30% kecuali di kota Mataram dimana wilayah dengan
tingkat prevalensi tinggi mencapai 66% dan ditemukan wilayah dengan tingkat prevalensi
rendah.
Tabel 1. Prevalensi Nematodiasis pada Sapi Bali Pada 53 Kecamatan yang ada di Pulau
Lombok
Prevalensi Nematodiasis
(%)
Jumlah
Rerata±SD
No.
Kabupaten
Kecamatan Tinggi Sedang Rendah
(%)
(>60)
(30-60)
(<30)
1.
Lombok Barat
10
30
40
30
43,3±19,8
2.
Lombok Tengah
12
25
58,3
16,7
47,7±14,5
3.
Lombok Timur
20
30
35,0
35
47,2±26,3
4.
Lombok Utara
5
20
60,0
20
47,5±14,9
5.
Kota Mataram
6
66,7
33,3
0
68,3±17,9
Jumlah/
5
53
34,3
45,3
20,3
49,0±21,5
Rata-rata
Nilai prevalensi Nematodiasis pada sapi Bali di Lombok Tengah yang diperoleh
pada penelitian ini mendekati hasil penelitian sebelumnya. Astiti dkk. (2011) melaporkan
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kejadian Nematodisis dengan nilai prevelensi 38,6% di Kabupaten Lombok Tengah. Hal
ini mengindikasikan bahwa belum ada perubahan prevalensi Nematodiasis pada sapi Bali
di kabupaten Lombok Tengah.
Luasnya penyebaran Nematodiasis di pulau Lombok tampaknya diakibatkan oleh
mobilitas ternak yang tinggi, sistem pemeliharaan sapi yang menggunakan sistem
tradisional, serta manajemen pemeliharaan yang sederhana dengan mengandalkan pakan
yang bersumber dari rumput alam yang didapatkan di sekitar daerah persawahan dan
saluran irigasi. Hal ini menyebabkan sapi Bali yang dipelihara rentan terinfestasi
penyakit cacingan (Astiti dkk. 2013). Walaupun demikian Tantri dkk. (2013) menyatakan
bahwa ternak yang dipelihara baik secara modern ataupun tradisional tidak lepas dari
penyakit cacing Nematoda. Hasil pemantauan dalam penelitian ini menunjukkan peternak
pada umumnya belum menerapkan sistem pengendalian parasit secara berkala dan hanya
mengandalkan program pengobatan penyakit cacing yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
Sementara menurut Goodwin (2007) dan Kuchai et al. (2011) pencegahan dan
pengendalian penyakit cacingan dapat dilakukan dengan perbaikan manajeman
pemeliharaan dan dengan pengobatan menggunakan preparat anthelmintik.
Penyebaran penyakit cacing sangat terkait dengan rendahnya sanitasi lingkungan
dan penggunaan kotoran segar sebagai pupuk sehingga larva cacing akan
mengkontaminasi rumput dan sayur-sayuran (Kirk, 2013). Kondisi kebersihan kandang
dan lingkungan sekitar kandang pada penelitian ini belum menjadi perhatian peternak.
Limbah kandang tanpa diolah, sebagian besar masih dialirkan ke saluran air irigasi yang
dapat mengkontaminasi rumput dan tanaman di sawah yang digunakan sebagai sumber
pakan dan sumber air minum untuk ternak sehingga siklus dan penyebaran penyakit
menjadi sangat luas.
KESIMPULAN
Nematodiasis merupakan penyakit cacingan pada sapi Bali yang tersebar luas di
pulau Lombok dan Trichostrongylidae merupakan spesies cacing yang ditemukan dengan
prevalensi tertinggi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada program Kompetitif Kementerian
Pertanian, PKPP Kementerian Riset dan Teknologi, Dinas Peternakan Kabupaten di
Pulau Lombok, petugas lapang, laboran serta peternak sapi Bali atas kerjasama dan
informasinya.
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ABSTRAK
Kajian dilaksanakan di lokasi pendampingan kawasan peternakan sapi potong di Desa
Tombolo Kecamatan Tombolo Kabupaten Bantaeng. Tujuan kegiatan adalah
meningkatkan produktivitas sapi potong melalui perbaikan kualitas pakan dengan
pemberian silase jagung dan konsentrat pakan murah. Materi yang digunakan 15 ekor
sapi betina sedang menyusui berumur 2 - 3 tahun yang dibagi dalam 3 kelompok
perlakuan dimana masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor sapi. Perlakuan pakan
yang diberikan : perlakuan (A) Kontrol (Rumput gajah + dedak), (B) Rumput 60% +
Silase jagung 40% + konsentrat pakan murah 2 kg/ekor/hari, (C) Rumput 40% + Silase
jagung 60% + konsentrat pakan murah. 2 kg/ekor/hari. Perlakuan pakan dilakukan
selama 3 bulan. Hasil kajian menunjukkan perlakuan C memberikan pertambahan bobot
badan harian paling tinggi sebesar 0,54 kg/ekor/hari, kemudian berturut-turut B dan A
masing-masing 0,45 kg/ekor/hari, dan 0,32 kg/ekor/hari. Konsumsi pakan pada
perlakuan C sebesar 35 kg//ekor/hari, berturut-turut perlakuan B sebesar 32
kg/ekor/hari, dan perlakuan A sebesar 31,5 kg/ekor/hari. Analisa usaha tani
menunjukkan bahwa perlakuan C memberikan keuntungan yang paling tinggi sebesar
Rp.6.500./ekor/hari, selanjutnya adalah perlakuan B sebesar Rp.3.962/ekor/hari dan
terendah adalah perlakuan A sebesar Rp.1.100 /ekor/hari. Dapat disimpukan bahwa
perbaikan pakan pada induk sapi potong melalui pemberian silase jagung dan konsentrat
pakan murah mampu meningkatkan bobot badan ternak dan memberikan keuntungan
yang lebih tinggi.
Kata Kunci : Produktivitas, induk sapi potong, silase jagung, Konsentrat
PENDAHULUAN
Kebutuhan daging sapi sebagai salah satu sumber protein hewani semakin
meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi
yang seimbang. Sapi potong merupakan salah satu sumber penghasil daging yang
potensial, memiliki nilai gizi tinggi dan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu usaha
penggemukan sapi potong. Ternak ruminansia seperti sapi potong akan berproduksi
dengan baik jika tersedia pakan hijauan yang berkualitas secara cukup dan
berkesinambungan. Kendala pengembangan peternakan sapi potong yang selama ini
terjadi bahwa kondisi musim sangat berpengaruh terhadap pola pemberian pakan ternak..
Kurangnya ketersediaan pakan ternak yang berkualitas akan berpengaruh terhadap usaha
pemenuhan kebutuhan nutrisi ternak, hal tersebut akan berdampak terhadap produktivitas
ternak. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk peningkatan produktivitas dan
1331

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

jumlah ternak adalah dengan memperhatikan kontinyuitas ketersediaan pakan hijauan
ternak yang berkualitas baik (Hardianto dkk., 2002)
Di pihak lan, pada lahan tanaman produk samping/ikutan berupa limbah
berpotensi untuk diolah menjadi pakan ternak. Meningkatnya intensifikasi tanaman
pangan mengakibatkan peningkatan produksi limbah tanaman yang dapat dimanfaatkan
sebagai sumber pakan. Pengembangan industri sapi potong mempunyai prospek yang
sangat baik dengan memanfaatkan sumberdaya lahan maupun sumberdaya pakan (limbah
pertanian dan perkebunan) (Pomolango, et.al, 2016). Lebih lanjut Mariyono et al (2005),
melaporkan bahwa limbah tanaman pangan memiliki potensi yang cukup besar sebagai
sumber pakan ternak ruminansia.Keuntungan dari program pemanfaatan limbah tanaman
pangan untuk peternakan salah satunya adalah mengurangi dampak kerusakan
lingkungan. Sebagian besar petaniIndonesia mempunyai kebiasaan menumpuk,
membiarkan hingga membusukatau membakar limbah tersebut setelah panen tanpa
perlakuan sebelumnya.
Beberapa kendala pemanfaatan limbah tanaman pangan sebagai pakan ternak
disebabkan karena memiliki kualitas rendah dengan kandungan serat yang tinggi, rendah
protein dan kecernaannya rendah, akibatnya apabila digunakan sebagai pakan dibutuhkan
penambahan bahan pakan yang memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi dan
meningkatkan produktivitas ternak (Indraningsih et al, 2011).
Limbah tanaman pangan sangat potensial dijadikan pakan, namun bila tanpa
pengolahan yang tepat, akan berakibat menyebabkan kematian pada ternak karena
mengandung racun. toksin, cemaran dan antinutrisi pada limbah tanaman pangan
Tujuan kajian adalah meningkatkan produktivitas sapi potong melalui perbaikan
kualitas pakan dengan pemberian silase jagung dan konsentrat pakan murah.
MATERI DAN METODE
Kajian dilaksanakan di lokasi pendampingan kawasan peternakan sapi potong di
Desa Tombolo Kecamatan Tombolo Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Materi yang
digunakan adalah 15 ekor sapi betina sedang menyusui berumur 2 - 3 tahun yang dibagi
dalam 3 kelompok perlakuan dan masing-masing 5 ulangan yaitu :
- (A) Kontrol (Rumput gajah + dedak),
- (B) Rumput 60% + Silase jagung 40% + konsentrat pakan murah 2 kg/ekor/hari,
- (C) Rumput 40% + Silase jagung 60% + konsentrat pakan murah. 2 kg/ekor/hari.
Proses silase adalah tahap pertama jerami jagung yang baru panen (kandungan air
sekitar 65%) dipotong kecil-kecil, setelah itu dikumpulkan pada silo yang tersedia. 1 ton
jerami jagung ditambah 40 kg dedak dan 40 kg molasses dipadatkan dalam silo,
kemudian ditutup rapat kemudian didiamkan selama 21 hari
Untuk pakan tambahan berupa konsentrat berbahan baku lokal dapat dilihat pada
Tabel 1.
Pengamatan dilakukan selama 4 bulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan uji lanjut Beda Nyata Terkecil.
Parameter yang dikumpulkan adalah bobot badan harian, pertambahan bobot badan
harian, konsumsi dan konversi pakan dan analisis usaha tani.
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Tabel 1. Komposisi Bahan Pakan Konsentrat
Bahan Pakan
Dedak
Bungkil kelapa
Tepung ikan
Jagung giling
Garam
Mineral
Jumlah

Komposisi
44
20
20
15
0,5
0.5
100

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan Nutrisi Pakan
Pakan basal untuk perbaikan kondisi induk sapi potong adalah rumput gajah yang
dikombinasikan dengan silase jagung dan konsentrat sebagai pakan sumber protein.
Tabel 2. Kandungan Nutrisi Pakan Induk Sapi Potong di Bantaeng, 2016
Protein Kasar
Serat kasar
Lemak kasar
ME (Kkal/kg
Jenis
BK)
----------------------- % ----------------------Rumput gajah*
9,82
27,74
2,75
3570
Silase jagung*
9,30
25,14
1,63
Konsentrat**
19,04
18,5
4,6
2629
Sumber : * Laboratorium Tanah Maros, 2016
** Labotaorium Loka Penelitian sapi potong
Tabel 3. Kandungan Nutrisi Perlakuan Pakan Induk Sapi Potong di Bantaeng, 2016
Perlakuan
Jenis
A
B
C
Rumput gajah/alam (%)
Silase jagung (%)
Konsentrat/dedak (kg/ekor/hari)
Komposisi zat makanan
Protein Kasar (%)
Serat Kasar (%)
Lemak Kasar (%)
Dihitung berdasarkan Tabel 2

100
2

60
40
2

40
60
2

6,17
18.83
9,07

7,97
21,53
9,46

8,54
22,28
6,88

. Dipilihnya tanaman jagung sebagai sumber pakan ternak adalah karena bahan ini
sangat mudah didapat terutama pada saat musim panen dan harganya murah. Teknik
pengawetan yang mudah diadopsi dan diterapkan oleh petani peternak sebagai alternatif
yang dapat dilakukan adalah menggunakan drum. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan
Kushartono et al. (2005) bahwa metode pembuatan silase dengan menggunakan drum ini
cukup memberikan hasil yang memuaskan. Kandungan nutrisi silase jagung mencapai
9,30% dengan serat kasar 25,14%. Kandungan protein kasar yang tinggi dan serat kasar yang
rendah menyebabkan daya cerna pakan lebih tinggi sehingga nutrisi ternak dapat terpenuhi.
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Pakan yang mengandung 60^% silase jagung mempunyai kandungan protein kasat
paling tinggi sebesar 8,54%, selanjutnya pakan dengan 40% silase jagung dengan kandungan
protein kasan 7,97%, dan tanpa silase jagung sebesar 7,17%.
Pakan konsentrat berdasarkan kandungan protein kasar sebesar 19%. Pemberian
konsentrat pada induk sapi adalah untuk memenuhi kebutuhan protein guna pertumbuhan
jaringan jaringan-jaringan baru seperti janin, membrana janin, pembesaran uterus dan
perkembangan (kelenjar susu). Kebutuhan karbohidrat selama kebuntingan sangat besar,
karena dibutuhkan energi dalam jumlah besar (Umiyasih et al., 2007). Konsentrat
mengandung serat kasar rendah dan bersifat mudah dicerna, tersusun dari biji-bijian dan
hasil dari pengolahan suatu industri pertanian. Menurut Tillman et al (1991), konsentrat
berfungsi sebagai suplai energi tambahan dan protein, lebih lanjut dijelaskan bahwa protein
ransun bervariasi langsung dengan kandungan protein hijauannya, dimana campuran
konsentrat dari bahan pakan protein dan energi kandungannya berfariasi antara 12% dan
18% PK.
Pertambahan Bobot Badan dan Konsumsi Pakan
Rataan pertambahan bobot badan induk sapi potong yang diberi imbangan antara
rumput, silase jagung dan konsentrat dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rata-rata Bobot Badan Induk Sapi Potong
Perlakuan
Periode Penimbangam
PBB
PBBH
1
2
3
4
(kg/ekor)
(kg/ek/hari)
A
215
228
240
253
38
0,32b
B
219
238
259
273
54
0,45a
C
223
243
276
288
65
0,54a
ab
Keterangan: Huruf yang berbeda mengikuti nilai rataan pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan nyata (p<0,05)
Berdasarkan rataan pertambahan bobot badan induk sapi potong yang diberi hijauan
rumput, silase jagung dan konsentrat tidak menunjukkan perbedaan nyata (P>0,05) antara
perlakuan B dan C, namun berbeda nyata (P<0,05) dengan perlakuan A. Perlakuan C
memberikan PBBH paling tinggi yaitu 0,54 kg/ekor/hari, selanjutnya perlakuan B sebesar
0,45 kg/ekor/hari, sedangkan perlakuan A sebesar 0,32 kg/ekor/hari. Hal ini diduga karena
perlakuan C maupun B mempunyai daya toleransi yang baik dan sangat mendukung dari
aktifitas rumen dalam mendegradasi ransum. Sesuai yang dikemukakan oleh Jaleta et al.
(2013) bahwa kualitas nutrisi dari suatu tanaman pakan ditentukan oleh kesukaan dan
jumlah yang dapat dikonsumsi per ekor ternak, tingkat degradasinya di dalam saluran
pencernaan, efisiensi penggunaan dan pemanfaatannya di dalam produk akhir, serta untuk
tanaman sumber energi kualitas lebih ditentukan pada komposisi kimia bahan pakan
Disamping kualitas, jumlah pakan yang diberikan untuk tiap ekor/hari perlu pula
diketahui agar kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan jaringan maupun janin terpenuhi.
Jumlah rumput, silase jagung maupun konsentrat yang diberikan untuk tiap ekor/hari
ternyata habis dikonsumsi. Rataan hijauan, silase jagung dan konsentrat yang mampu
dikonsumsi oleh setiap ekor sapi setiap harinya dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Konsumsi Pakan Konsentrat dan Hijauan Pada Induk Sapi di Bantaeng, 2016
Jenis Pakan
Perlakuan
A
B
C
Konsumsi BK (kg/ekor/hari)
Rumput gajah
5,3
3,3
2,3
Silase jagung
0
2,1
3,3
Konsentrat
0
2
2
Dedak
2
0
0
Jumlah
7,3
7.4
7,6
Hasil analisis statistic menunjukkan bahwa pemberian rumput gajah, silase
jagung dan konsentrat (B dan C) menghasilkan konsumsi bahan kering tidak berbeda
nyata dengan control (A) (P>0,05) yaitu 7,3 dan 7,42 vs 7,6. . Jumlah konsumsi pada
semua perlakuan sudah sesuai dengan kebutuhan ternak seperti yang dikemukakan oleh
Preston et al (1987), ternak sapi seharusnya bisa mengkonsumsi pakan dalam bentuk
bahan kering sebanyak 2,5 persen dari bobot badannya.
Analisa Usaha Tani
Analisa usaha tani pada induk sapi potong dengan perlakuan perbaikan pakan
yaitu pemberian hijauan rumput gajah disubtitusi dengan silase jagung fserta penambahan
pakan penguat konsentrat, dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.
Tabel 6. Analisa Usaha Induk Sapi Potong
Uraian
Perlakuan
A
B
C
Berat awal
Harga Beli (per kg)
ADG
Lama peneliharaan (hari)
Berat jual (per kg)
Biaya pakan/hari
Biaya obat-0batan
Harga jual/kg
Biaya (Rp)
- Pembelian
- Transport
- Biaya pemeliharaan
Jumlah Pe nge luaran
Penerimaan Rp) penjualan ternak
Jumlah Pe ne rimaan
Ke untungan
R/C rati0

Keterangan

215.00
30,000.00
0.32
120.00
253.00
7,688
10,000
50,000

219.00
30,000.00
0.45
120.00
273.00
11,528
10,000
50,000

223.00
30,000.00
0.54
120.00
288.00
12,733
10,000
50,000

6,450,000
50,000
932,500
7,432,500
12,650,000
12,650,000
5,217,500
1.70

6,570,000
50,000
1,393,300
8,013,300
13,650,000
13,650,000
5,636,700
1.70

6,690,000
50,000
1,537,900
8,277,900
14,400,000
14,400,000
6,122,100
1.74

: Estimasi Harga : Rumput = Rp. 500/kg, Silase jagung fermentasi
Rp.1500, Konsentrat = Rp. 3.300/kg, dedak = Rp. 2500/kg
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Tujuan utama dalam pembukaan usaha yang direncanakan adalah keuntungan.
Menurut Prawirokusumo (1990), keuntungan adalah jumlah rupiah yang didapat dari
pendapatan bersih suatu usaha. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total
dengan biaya (biaya tetap dan biaya tidak tetap).
Keuntungan dari usaha pengembangan induk sapi potong di Bantaeng adalah dari
Penjualan ternak dikurang dengan biaya produksi. Kondisi ini menunjukkan layak
diusahakan dan menguntungkan dimana nilai R/C perlakuan A dan B sebesar 1,70 dan
perlakuan C sebesar 1,74, yang artinya lebih dari satu, ketika R/C lebih dari satu maka
usaha tersebut dikatakan untung.
KESIMPULAN
Perbaikan kualitas pakan dengan pemberian silase jagung dan konsentrat pakan
murah pada induk sapi potong mampu meningkatkan pertambahan bobot badan hingga
mencapau 0,54 kg/ekor/hari dan memberikan keuntungan sebesar Rp. 6.122.100.
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PENGGEMUKAN JANTAN SAPI PERAH
MELALUI PAKAN BERPROTEIN TINGGI
DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN
Nurhayu A, Pasambe D dan Sariubang M
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan.
Jl. Perintintis Kemerdekaan Km 17,5 Makassar
a_nurhayu@yahoo.com
ABSTRAK
Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
Sulawesi Selatan. Tujuan kajian adalah menemukan teknologi penggemukan pada jantan
sapi perah melalui pemberian pakan berprotein tinggi. Kegiatan dilakukan dengan
rancangan acak lengkap.menggunakan jantan sapi perah umur 1 – 2 tahun sebanyak 12
ekor dibagi dalam 3 perlakuan dengan 4 ulangan yaitu : ( A) 50% rumput gajah + 30 %
legum+ 20% konsentrat formula lokal, (B) 40% rumput gajah + 40 % legume + 20%
konsentrat formula lokal dan (C) kontrol (sesuai kebiasan petani). Hasil kajian
menunjukkan perlakuan B memberikan pertambahan bobot badan harian paling tinggi
yaitu 0,56 kg/ekor/hari, kemudian perlakuan A sebesar 0,48 kg/ekor/hari, sedangkan
perlakuan C sebesar 0,37 kg/ekor/hari. Konsumsi perlakuan A sebesar 4,80 kg/ekor/hari,
perlakuan B sebesar 4,75 dan perlakuan C sebesar 3,30. Konversi pakan terendah dari
ketiga perlakuan tersebut dicapai oleh perlakuan B yaitu 10, diikuti oleh perlakuan A dan C
sebesar 12,1 dan 13,2. Keuntungan yang diperoleh tertinggi pada perlakuan A sebesar
Rp.9.287.500 /ekor, selanjutnya perlakuan B sebesar Rp.3.629.300/ekor/hari, dan terendah
perlakuan A sebesar Rp. 1.959.000/ekor. R/C ratio menunjukkan perlakuan A sebesar 1,74,
perlakuan B sebesar 1,72 dan perlakuan C sebesar 1,65. Kesimpulan yang dapat ditarik
adalah penggemukan jantan sapi perah dengan pemberian pakan rumput, legume dan
konsentrat formula local mampu memberikan pertambahan bobot badan hingga 0,5
kg/ekor.hari dan memberikan keuntungan sehinggan layak untuk dikembangkan.
Kata kunci : Jantan sapi perah, penggemukan, pakan, protein tinggi
PENDAHULUAN
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang cocok untuk
pengembangan sapi perah oleh karena beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan
mempunyai kondisi agroklimat yang cocok untuk pertumbuhan sapi perah diantaranya
adalah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan populasi ternak sapi perah maka Propinsi
Sulawesi Selatan merupakan peringkat ke dua diluar pulau Jawa setelah Sumatera Utara.
Pada tahun 2015 populasi sapi perah mencapai 2.200 ekor, namun kembali turun pada
tahun 2016 menjadi 1.940 ekor. Di Kabupaten Enrekang sapi perah sudah mulai
memasyarakat, populasinya mencapai 251 ekor.
Disamping sebagai penghasil produk utama berupa susu, sapi perah juga
menghasilkan produk lainnya berupa : daging, kulit dan anak sapi (pedet). Disamping
sebagai pengganti (pedet betina), produksi pedet juga bertujuan sebagai sumber bakalan
usaha penggemukan. Jantan sapi perah termasuk salah satu jenis sapi lokal yang dapat
digunakan sebagai bakalan untuk usaha penggemukan sapi. Karena sekarang ini sapi
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tersebut sering kali sudah tidak digunakan lagi sebagai pejantan kawin atau pemacak,
malahan untuk daerah-daerah konsentrasi pemeliharaan sapi perah yang telah melakukan
inseminasi buatan secara intensif, jantan sapi perah tidak digunakan lagi sebagai pejantan
kawin, sehingga kesempatan untuk mendapatkan bibit jantan sapi betina pun semakin
luas.
Di bidang usaha penggemukan (feedlot), pedet jantan sapi perah (dairy beef cattle),
ternyata lebih menguntungkan dan menghasilkan kualitas daging yang lebih baik
dibandingkan dengan pejantan sapi potong (Ihsanariyono, 2014). Jantan sapi perah
mempunyai bobot badan dan pertambahan bobot badan yang termasuk tinggi.
Pertambahan bobot badan rata-rata pedet jantan sapi perah friesian yang masih menyusui
adalah 0.625 kg/hari. Pada umur setahun pertambahan bobot badan rata-rata dapat
mencapai lebih dari 1.0 kg/hari, sedangkan sapi perah jantan friesian dewasa dapat
mencapai bobot badan antara 800-1.000 kg (Fahmy, 2014).
Peranan pakan dalam usaha peternakan sangat penting karena merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan merupakan kunci keberhasilan produksi ternak. Jenis pakan
ternak yang terpenting adalah hijauan karena merupakan pakan utama ternak ruminansia,
70% dari makanan ternak ruminansia adalah hijauan (Nitis et al., 2000). Sementara itu
lahan untuk pengembangan hijauan semakin berkurang dan pola pengembangan tidak
terlihat. Perlu pertimbangan langkah-langkah yang strategis, sehingga hijauan pakan yang
merupakan salah satu sarana produksi peternakan dapat sepenuhnya menunjang produksi
ternak ruminansia sehingga betul-betul menjadi komoditas bisnis yang memiliki daya
saing yang tinggi (Soedarmadi, et al, 1996).
Ditinjau dari kemampuan ternaknya, sapi perah lebih mampu dan efisien dalam
memanfaatkan limbah pertanian. NPN (non-protein-nitrogen) yang tidak dikonsumsi
manusia menjadi produk bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dan ekonomis
(Ihsanariyono, 2014). Oleh Karena itu, dibutuhkan teknologi penggemukan pada jantan
sapi perah dengan memanfaatkan pakan lokal.
Tujuan kajian adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan berprotein tinggi
terhadap peningkatan bobot badan jantan sapi perah.
MATERI DAN METODE
Kajian dilaksanakan di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja, Kabupaten
Enrekang Sulawesi Selatan. Kegiatan kajian menggunakan 12 ekor jantan sapi perah
umur 1 – 2 tahun. Dibagi dalam 3 perlakuan dengan 4 ulangan yaitu :
Perlakuan A : 50% rumput gajah + 30 % legum gamal + 20% konsentrat
formula lokal,
Perlakuan B
: 40% rumput gajah + 40 % legum gamal + 20% konsentrat
formula lokal
Perlakuan C
: kontrol (sesuai kebiasan petani)
Untuk pakan tambahan berupa konsentrat formula lokal dapat dilihat pada Tabel 1.
Pemberian pakan dilakukan selama 4 bulan dimana setiap 1 kali sebulan dilakukan
penimbangan secara berkala untuk mengetahui kenaikan bobot badan ternak dan
konsumsi pakan ditimbang sebelum dan sesudah pemberian pada ternak. Pemberian air
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minum ditambahkan dari limbah pembuatan dangke. Data yang diperoleh dianalisis
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan uji lanjut Beda Nyata
Terkecil. Parameter yang dikumpulkan adalah bobot badan, pertambahan bobot badan,
konsumsi, konversi dan analisa usahatni.
Tabel 1. Komposisi Bahan Pakan Konsentrat
Bahan Pakan
Komposisi
Dedak
43
Bungkil kelapa
20
Tepung ikan
20
Jagung giling
15
Garam
0,5
Mineral
0.5
Molasses
1
jumlah
100

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan Nutrisi Pakan
Pakan basal untuk penggemukan jantan sapi perah adalah rumput gajah yang
dikombinasikan dengan legume sebagai pakan sumber protein. Legum yang diberikan
adalah gamal yang banyak terdapat disekitar kandang di lokasi pengkajian.
Tabel 2. Kandungan Nutrisi Pakan Untuk Jantan Sapi Perah di Enrekang, 2016
Protein Kasar
Serat kasar
Lemak kasar
ME (Kkal/kg
Jenis
BK)
----------------------- % ----------------------Rumput gajah*
9,82
27,74
2,75
3570
Gamal*
18,15
21,57
4,37
Konsentrat**
19,04
18,5
4,6
2629
Sumber : * Laboratorium Tanah Maros, 2016
** Labotaorium Loka Penelitian sapi potong
Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan untuk Jantan Sapi Perah di Enrekang, 2016
Perlakuan
Jenis
A
B
C
Rumput gajah/alam (%)
Gamal (%)
Konsentrat/dedak (%)
Komposisi zat makanan
Protein Kasar (%)
Serat Kasar (%)
Lemak Kasar (%)
Dihitung berdasarkan Tabel 2

50
30
20

40
40
20

99
1

10,14
24,76
2,84

9,5
22,07
2,74

7,54
23
5,54

Pemberian legum sebagai substitusi rumput pada pakan ternak sapi adalah untuk
mencukupi kebutuhan protein ternak. Legum memiliki kadar protein kasar yang tinggi
dan memiliki senyawa bioaktif saponin dan tannin yang dapat membantu ternak
ruminansia dalam proses pencernaan, mengurangi gas metan pada ternak ruminansia,
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persentasi saponin dan tanin yang terdapat di legum sekitar 6-15% dan maksimal 10%,
sehingga akan menghasilkan daging yang memiliki kolesterol rendah dan aman untuk di
konsumsi oleh masyarakat. Sedangkan tanin berfungsi dalam melindungi protein dari
degradasi mikroba rumen sehingga protein dapat dicerna langsung oleh ternak. Selain
mempunyai kandungan protein yang tinggi, leguminosa juga mempunyai kandungan
serat kasar yang cukup tinggi sehingga selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber
serat (Sinar Tani, 2012).
Pakan tambahan berupa konsentrat formula lokal berdasarkan komposisi untuk
penggemukan jantan sapi perah dengan kandungan protein sebesar 19%. Pemberian
konsentrat adalah untuk memenuhi kebutuhan protein jantan sapi perah sehingga akan
lebih cepat pertumbuhannya. Konsentrat mengandung serat kasar rendah dan bersifat
mudah dicerna, tersusun dari biji-bijian dan hasil dari pengolahan suatu industri
pertanian. Menurut Tillman et al (1991), konsentrat berfungsi sebagai suplai energi
tambahan dan protein, lebih lanjut dijelaskan bahwa protein ransun bervariasi langsung
dengan kandungan protein hijauannya, dimana campuran konsentrat dari bahan pakan
protein dan energi kandungannya berfariasi antara 12% dan 18% PK.
Pertambahan Bobot Badan Jantan Sapi Perah
Rataan pertambahan bobot badan jantan sapi perah yang diberi imbangan antara
hijauan dan konsentrat dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata Bobot Badan Jantan Sapi Perah Selama Periode Penggemukan
Perlakuan
Periode Penimbangan
PBB
PBBH
1
2
3
4
(kg/ekor)
(kg/ek/hari)
A
138,25
155,5
172
181,5
43,25
0,48 b
B
118,75
140
154,25
169
50,25
0,56 b
C
66
78
90
99
33
0,37 a
ab
Keterangan: Huruf yang berbeda mengikuti nilai rataan pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan nyata (p<0,05)
Berdasarkan rataan pertambahan bobot badan jantan sapi perah yang diberi
imbangan antara hijauan rumput, legum dan konsentrat tidak menunjukkan perbedaan
nyata (P>0,05) antara perlakuan A dan B, namun berbeda nyata (P<0,05) dengan
perlakuan C. Perlakuan B memberikan PBBH paling tinggi yaitu 0,56 kg/ekor/hari,
kemudian perlakuan A dengan PBBH sebesar 0,48 kg/ekor/hari, sedangkan perlakuan C
sebesar 0,37 kg/ekor/hari. Hal ini diduga karena perlakuan B yaitu pemberian 40%
rumput, 40% legum dan 20% konsentrat mempunyai daya toleransi yang baik dan sangat
mendukung dari aktifitas rumen dalam mendegradasi ransum. Keadaan ini terlihat oleh
meningkatnya konsumsi ransum sehingga meningkatnya pertambahan bobot badan,
karena pertambahan bobot badan sangat dipengaruhi kesesuaian, oleh kualitas dan
kuantitas ransum yang dikonsumsi. Tillman et al. (1989) menyatakan bahwa apabila
dalam ransum terdapat keseimbangan protein dan energi yang baik maka pertambahan
bobot badan ternak akan meningkat, selain dari jumlah protein yang dikonsumsi,
palatabilitas ransum juga dapat mempengaruhi pertambahan bobot badan.
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Gambar 1. Diagram Rata-rata Bobot Badan Selama 4 Bulan
Pola pertumbuhan selama penelitian masing-masing diilustrasikan pada gambar
1. Rata-rata pertambahan bobot badan semua ternak jantan sapi perah tiap-tiap
penimbangan mengalami peningkatan. Pada perlakuan yang disubstitusi dengan legum
gamal lebih tinggi dibandingkan dengan hanya diberi pakan basal rumput gajah.
Konsumsi dan Konversi Ransum
Konsumsi adalah jumlah pakan yang dimakan oleh ternak yang akan digunakan
untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan produksi (Rosida, 2006). Konsumsi pakan
merupakan faktor esensial untuk mengetahui kebutuhan pokok dan produksi. Tingkat
konsumsi dapat mengambarkan palatabiltas.
Tabel 4. Rataan Konsumsi dan Konversi Pakan
Parameter
Perlakuan
A
B
C
Konsumsi BK (kg/ekor/hari)
4,80
4,75
3,30
PBBH (kg/ekor/hari)
0,40
0,45
0,28
Konversi pakan
12,1
10,5
13,2
Konsumsi berdasarkan bahan kering tertinggi pada perlakuan A sebesar 4,80
kg/ekor/hari, perlakuan B sebesar 4,75 dan perlakuan C sebesar 3,30. Konsumsi yang tinggi
pada perlakuan A dan B disebabkan umur dan bobot badan awal ternak tersebut lebh tingg
dibanding perlakuan C.
Konversi pakan merupakan kemampuan ternak dalam mengubah pakan menjadi
daging. Jumlah pakan (bahan kering) yang dikonsumsi dibagi dengan pertambahan bobot
badan per satuan waktu akan menghasilkan konversi pakan. Nilai ini akan semakin efisien
jika jumlah pakan yang dikonsumsi lebih sedikit, tetapi menghasilkan PBBH yang lebih
tinggi atau sama. Nilai konversi pakan terendah dari ketiga perlakuan tersebut dicapai oleh
perlakuan B yaitu 10, diikuti oleh perlakuan A dan C sebesar 12,1 dan 13,2. Ada indikasi
bahwa pemberian legume gamal membuat pakan lebih efsien dikonsumsi sehingga nilai
konversi semakin rendah. Nilai konversi hasil penelitian sesuai dengan pendapat Siregar
(2008), yang menyatakan bahwa konversi pakan untuk sapi yang baik adalah 8,56-13,29.
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Angka konversi pakan yang tinggi menunjukkan proses pemanfaatan pakan yang diberikan
kurang efisien.
Analisa Usahatani
Tabel 5. Analisa Usahatani Penggemukan Jantan Sapi Perah di Enrekang

Uraian
A

Perlakuan
B

C

Berat awal
Harga Beli (per kg)
Lama peneliharaan (hari)
Berat jual (per kg)
Biaya pakan/hari
Biaya obat-0batan

138.25
30,000
120
185.75
9,762
15,000

118.75
30,000
120
172.75
11,923
15,000

66.00
30,000
120
99.00
8,300
15,000

Harga jual berat hidup
Biaya (Rp)
- Pembelian

50,000

50,000

50,000

4,147,500

3,562,500

1,980,000

1,186,440
5,333,940

1,445,700
5,008,200

1,011,000
2,991,000

9,287,500

8,637,500

4,950,000

3,953,560
1.74

3,629,300
1.72

1,959,000
1.65

- Biaya pemeliharaan
Jumlah pengeluaran
Penerimaan (Rp)/penjualan
ternak
Keuntungan
R/C ratio

Tujuan utama dalam pembukaan usaha yang direncanakan adalah keuntungan.
Menurut Prawirokusumo (1990), keuntungan adalah jumlah rupiah yang didapat dari
pendapatan bersih suatu usaha. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total
dengan biaya (biaya tetap dan biaya tidak tetap).
Keuntungan dari penggemukan jantan sapi perah di Kab. Enrekang dikurangi
dengan biaya produksi. Kondisi ini menunjukkan usaha penggemukan jantan sapi, layak
untuk diusahakan dan menguntungkan dimana nilai R/C ratio perlakuan A sebesar 1,74,
perlakuan B sebesar 1,72 dan perlakuan C sebesar 1,65 yang artinya lebih dari satu, ketika
R/C lebih dari satu maka usaha tersebut dikatakan untung.
KESIMPULAN
Penggemukan jantan sapi perah dengan pemberian pakan rumput, legume dan
konsentrat formula lokal mampu memberikan PBBH hingga mencapai 0,5 kg/ekor/har
dan memberikan keuntungan sehingga layak untuk dikembangkan.
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POLA PEMELIHARAAN TERNAK SAPI POTONG PADA WILAYAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(Kasus di Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu)
Jhon Firison dan Andi Ishak
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Jl. Irian km. 6,5 PO BOX 1010 Bengkulu - 38119
email: firison_jhon@yahoo.co.id
ABSTRAK
Pola pemeliharaan sapi potong dibatasi oleh ketersediaan pakan ternak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi keragaman pola pemeliharaan ternak sapi potong di
wilayah perkebunan kelapa sawit dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian dilakukan
pada dua desa kasus yaitu Desa Kungkai Baru dan Desa Lokasi Baru di Kecamatan Air
Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu pada bulan Juli 2017. Data yang
dikumpulkan terkait dengan system pemeliharaan sapi potong dan penyediaan pakan
ternak. Pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara individu yang
melibatkan 12 orang peternak sapi potong sebagai responden, yang kemudian dianalisis
secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola
pemeliharaan ternak sapi potong di areal perkebunan kelapa sawit yaitu intensif, semi
intensif, dan ekstensif. Perbedaan pola pemeliharaan ternak tersebut disebabkan oleh
beragam upaya peternak mengatasi keterbatasan hijauan makanan ternak dengan
memanfaatkan dukungan lingkungan sekitar.
Kata kunci: pemeliharaan, sapi potong, pakan, kelapa sawit.
PENDAHULUAN
Peternak sapi potong rakyat memiliki peran penting dalam sistem agribisnis sapi di
Indonesia. BPS (2016) mencatat bahwa jumlah sapi potong di Indonesia pada tahun 2016
lebih dari 16 juta ekor. Lebih dari 90% jumlah ternak sapi tersebut diusahakan oleh
peternakan rakyat (Widiati, 2014).
Sapi potong dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh rumah tangga peternak.
Terdapat tiga tujuan pemeliharaan ternak sapi potong yaitu untuk konsumsi rumah tangga
ketika ada keperluan atau hajatan, sebagai sumber tabungan keluarga yang dapat dijual
sewaktu-waktu ketika memerlukan dana yang relatif besar, dan sebagai sumber
pendapatan ekonomi rumah tangga dengan memelihara sapi dengan tujuan penggemukan.
Terdapat tiga pola pemeliharaan sapi potong pada rumah tangga peternak di
pedesaan yaitu pola intensif, semi intensif, dan ekstensif (Yulianto dan Saparinto, 2010).
Perbedaan antara ketiga pola pemeliharaan tersebut terutama adalah pada cara pemberian
pakan ternak karena 65-75% biaya produksi usaha peternakan sapi potong disumbangkan
oleh biaya pakan (Mathius, 2008). Pada pola pemeliharaan intensif, ternak sapi selalu
dikandangkan dan pakan disediakan oleh pemilik ternak. Pada pola pemeliharaan semi
intensif, sapi dikandangkan dan sekaligus digembalakan oleh peternak sehingga
pemenuhan kebutuhan pakan juga diperoleh ternak di luar kandang pada saat
digembalakan. Peternak hanya membawa ke tempat penggembalaan dan mengembalikan
ternak ke kandang pada waktu-waktu tertentu. Peternak tidak terbebani dengan harus
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menyediakan pakan ternak secara kontinyu di kandang. Sementara itu, pada pola
pemeliharaan ekstensif, ternak dibebaskan sepenuhnya mencari pakan di lingkungan
sekitar peternak (diumbar). Peternak hanya mengontrol ternaknya sewaktu-waktu
khususnya pada waktu akan menjual atau mengkonsumsi ternaknya. Pada pola ekstensif,
peternak tidak harus membuat kandang ternaknya.
Pola pemeliharaan ternak juga sangat tergantung pada kondisi lingkungan
budidaya. Pada daerah yang memiliki padang penggembalaan, pemeliharaan ternak
dilakukan dengan cara digembalakan. Pada lingkungan sawah irigasi, ketika jumlah
hijauan pakan ternak juga melimpah, peternak menyediakan pakan ternak (menyabit
rumput) dan memberikan pakan bagi ternaknya yang dikandangkan. Ternak sapi tidak
diumbar karena akan merusak tanaman budidaya. Pola pemeliharaan ternak dilakukan
secara ekstensif atau semi intensif pada lingkungan yang memiliki daerah
penggembalaan, sedangkan ternak akan dipelihara secara intensif pada lingkungan sawah
irigasi yang kaya akan hijauan pakan ternak. Febriana dan Liana (2008) melaporkan
bahwa peternak di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
memelihara ternak sapi dengan cara digembalakan karena masih terdapat lahan
penggembalaan yang cukup luas, disamping untuk mempersulit pencurian sapi dalam
jumlah yang besar.
Menurut Diwyanto (2008), petani di Jawa dan Bali telah menerapkan sistem
budidaya tanaman ternak atau Crop-Livestock System (CLS) untuk memanfaatkan
sumberdaya lokal secara optimal. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara luas areal
sawah dan produksi padi dengan populasi sapi di hampir semua kabupaten di Jawa dan
Bali, kecuali Jawa Barat. CLS mampu menekan biaya pakan sapi dan pada saat yang
sama sapi menjadi mesin penghasil kompos bagi tanaman.
Sapi potong juga seringkali dipelihara dengan cara diintegrasikan dengan tanaman
perkebunan. Salah satunya yaitu integrasi sapi potong dengan kelapa sawit. Tujuan
integrasi adalah menciptakan simbiosis mutualisma antara ternak dengan tanaman
perkebunan. Sumber utama hijauan pakan ternak di wilayah perkebunan kelapa sawit
adalah hijauan antar tanaman, pelepah, dan daun kelapa sawit (Utomo dan Widjaja,
2012). Ternak sapi potong memanfaatkan hijauan pakan ternak dari kebun kelapa sawit
dan menghasilkan kotoran ternak sebagai pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman.
Menurut Kusnadi (2008), limbah kebun sawit (pelepah dan daun) seluas satu hektar
berpotensi menyediakan pakan bagi 1-3 ekor sapi.
Daru et al. (2014) menyatakan bahwa kapasitas tampung ternak sapi potong rakyat
di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang digembalakan di kebun kelapa
sawit sangat tergantung pada umur tanaman. Pada kelapa sawit berumur tiga tahun,
jumlah sapi yang dipelihara adalah 1,44 ekor setara ternak (ST) per hektar. Jumlah ini
menurun ketika umur tanaman enam tahun yang hanya mencapai 0,71 ST/ha. Hal ini
karena jumlah hijauan antar tanaman semakin sedikit ketika umur tanaman sawit semakin
meningkat. Hal senada dilaporkan oleh Wan Mohammad et al. (1997 dalam Daru et al.,
2014) bahwa kebun kelapa sawit berumur 1-2 tahun dapat menampung 3 ekor sapi per
hektar, umur 2-3 tahun menurun menjadi 2 ekor per hektar, dan pada umur 5 tahun hanya
dapat menampung 1 ekor per hektar.
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Limbah pabrik pengolahan minyak sawit mentah (CPO) yaitu solid/lumpur sawit
dan bungkil inti sawit dari pengolahan minyak inti sawit (PKO) juga dapat dimanfaatkan
untuk pakan ternak sapi potong. Bungkil inti sawit biasanya dijual oleh pabrik, sedangkan
solid dibuang di sekitar pabrik. Menurut Utomo dan Widjaja (2012), solid sawit
berpotensi sebagai sumber pakan tambahan untuk ternak ruminansia karena murah,
kandungan nutrisinya baik, disukai ternak, tidak bersaing dengan kebutuhan manusia,
aman bagi ternak, dan produksinya berkesinambungan. Penambahan bobot badan harian
(PBBH) dengan pemberian solid pada penggemukan sapi potong di sekitar pabrik kelapa
sawit di Kalimantan Tengah adalah 0,516 kg/ekor/hari untuk sapi lokal (Widjaja dan
Utomo, 2006), dan 0,770 kg/ekor/hari untuk jenis sapi PO (Utomo dan Widjaja, 2004).
Berdasarkan pengamatan lapangan, pemeliharaan sapi potong di antara tanaman
perkebunan kelapa sawit telah dilakukan oleh peternak di Kecamatan Air Periukan,
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dengan memanfaatkan hijauan pakan ternak dan
limbah pabrik pengolahan minyak sawit dengan berbagai pola pemeliharaan. Sehubungan
dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keragaman pola pemeliharaan
ternak sapi potong di wilayah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Air Periukan dan
menganalisis faktor-faktor penyebabnya.
METODE PENELITIAN
Kecamatan Air Periukan adalah salah satu sentra ternak sapi potong di Kabupaten
Seluma, Provinsi Bengkulu. Daerah ini unik karena sapi potong dipelihara di antara
perkebunan kelapa sawit, baik kebun sawit milik peternak maupun kebun sawit milik
perkebunan besar swasta PT. AA. Kecamatan Air Periukan merupakan salah satu sentra
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seluma dengan luas 3.523 ha, menempati urutan
ketiga luas perkebunan kelapa sawit se-Kabupaten Seluma (BPS Kabupaten Seluma,
2016).
Penelitian ini dilaksanakan di dua desa pada Kecamatan Air Periukan yaitu Desa
Lokasi Baru dan Desa Kungkai Baru pada bulan Juli 2017. Desa Kungkai Baru
merupakan salah satu desa penyangga PT. AA. Lokasi HGU PT. AA sekitar 300 ha
berbatasan dengan wilayah desa Kungkai Baru yang dipisahkan oleh Sungai Air Ngalam.
Wilayah desa dengan perkebunan PT. AA dihubungkan dengan jembatan apung (ponton).
Sementara itu, Desa Lokasi Baru telah dikenal sejak lama sebagai salah satu sentra
produksi ternak sapi potong di Kabupaten Seluma. Penduduk kedua desa kasus
didominasi etnis Jawa yang datang sebagai transmigran pada tahun 1981/1982 (BPS
Kabupaten Seluma, 2016).
Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara individu yang
melibatkan 12 orang peternak sapi potong disertai dengan pengamatan pola pemeliharaan
sapi potong. Data tersebut terkait dengan keragaman pola pemeliharaan ternak sapi
potong di antara perkebunan kelapa sawit yang kemudian dianalisis secara deskriptif
untuk mengetahui pola-pola pemeliharaan ternak dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

1347

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi lokasi penelitian
Jumlah ternak sapi potong di Kabupaten Seluma sebanyak 16.801 ekor yang
tersebar pada 14 kecamatan, terutama dipelihara oleh penduduk yang datang sebagai
transmigran. Jumlah ternak sapi di Kecamatan Air Periukan tidak tercatat, namun
terkonsentrasi pada daerah-daerah eks transmigran di 6 dari 16 desa/kelurahan di
Kecamatan Air Periukan.
Pengembangan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Air Periukan dimulai sekitar
tahun 1990-an yang saat ini telah menjadi mata pencaharian utama peternak di kedua
desa. Sebelum kelapa sawit dikembangkan, masyarakat transmigran umumnya menanam
padi, jagung, dan hortikultura di lahan gambut. Lahan gambut yang kurang subur dan
lebih sulit diolah menjadikan hasil pertanian tanaman semusim kurang menjanjikan.
Belum lagi banyaknya serangan hama dan penyakit tanaman dan dibandingkan dengan
tanaman perkebunan.
Bantuan ternak sapi potong dari pemerintah diberikan sejak awal penempatan
transmigran. Ternak sapi bukan saja dipelihara dengan tujuan untuk meningkatkan
pendapatan petani, tetapi juga untuk tenaga kerja membajak lahan. Ternak sapi
dipeliharan secara intensif dengan cara dikandangkan sebagai syarat pemberian bantuan
sapi. Pakan masih tersedia cukup banyak untuk memelihara sapi potong secara intensif.
Seiring dengan pengembangan kelapa sawit, lahan-lahan pertanian tanaman pangan
di lahan gambut mulai dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Akibatnya hijauan
makanan ternak (HMT) sebagai sumber utama pakan sapi potong yang semakin sulit
diperoleh. Perubahan kondisi lingkungan menyebabkan pola pemeliharaan ternak juga
ikut berubah. Kondisi ini mulai terjadi sejak tahun 2000-an.
Pola Pemeliharaan Ternak Sapi Potong di antara Perkebunan Kelapa Sawit
Terdapat tiga pola pemeliharaan ternak sapi potong di Kecamatan Air Periukan,
yaitu pola intensif, semi intensif, dan ekstensif. Ketiga pola pemeliharaan tersebut
diuraikan di bawah ini.
Pola pemeliharaan intensif
Pola pemeliharaan intensif dilakukan oleh peternak di Kelompok Ternak Warga
Rukun II Desa Lokasi Baru yang beranggotakan 15 orang. Mereka selain beternak juga
berkebun kelapa sawit. Pola pemeliharaan intensif tidak berubah sejak dulu sebelum ada
perkebunan kelapa sawit sampai dengan sekarang ketika perkebunan kelapa sawit telah
dikembangkan secara luas oleh petani dengan mengkonversi lahan pertanian tanaman
pangan. Ternak yang dipelihara adalah jenis Sapi Bali.
Desa Lokasi Baru memang telah dikenal sebagai sentra ternak sapi potong, tempat
masyarakat mencari sapi kurban pada saat Hari Raya Idul Adha. Anggota Kelompok
Ternak Warga Rukun II memelihara antara 2-8 ekor ternak dengan rata-rata 4 ekor per
peternak. Ternak yang dipelihara adalah milik sendiri, ternak gaduhan milik peternak
lain, atau konsumen yang “menitipkan sapinya” untuk digemukkan dengan perjanjian
tertentu. Hasil penjualan ternak gaduhan dibagi 60:40 antara penggaduh dan pemilik
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ternak setelah dikeluarkan harga pasaran sapi pada saat awal penggaduhan. Setelah ternak
dijual, petani akan mencari bakalan untuk digemukkan kembali. Sapi bakalan yang
dipelihara petani minimal berumur satu tahun, dengan masa penggemukan selama 3-12
bulan.
Ciri utama pola pemeliharaan sapi potong secara intensif di Desa Lokasi Baru
adalah ternak dikandangkan. Kandang dibuat dengan konstruksi permanen atau semi
permanen. Tiang terbuat dari kayu/coran semen di belakang atau samping rumah,
berlantai semen, dan beratap seng. Ukuran kandang umumnya 10 x 2,5 meter yang
mampu menampung 8 ekor sapi. Tempat pakan dibuat dari semen atau kayu. Posisi
kandang menghadap ke timur agar sinar matahari pagi dapat masuk.
Kebutuhan pakan serta pembersihan kandang dilakukan secara teratur. Pakan dan
air minum diberikan sebanyak dua kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Pembersihan
kandang dilakukan setiap hari untuk mengumpulkan kotoran ternak yang dimanfaatkan
peternak sebagai pupuk kandang tanaman kelapa sawit atau diolah menjadi kompos untuk
dijual.
HMT semakin sulit diperoleh peternak di sekitar desa. Peternak harus mencari
rumput jauh di luar desa sampai beberapa kilometer untuk mencukupi kebutuhan pakan
ternaknya setiap hari. Keterbatasan jumlah HMT menyebabkan peternak mensubstitusi
hijauan dengan solid limbah sawit sebagai pakan ternak yang dimulai sejak tahun 2006.
Pada saat ini, solid dibeli dari pabrik pengolah minyak sawit milik PT. AIP yang
berlokasi di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma yang berjarak
sekitar 9 km dari Desa Lokasi Baru. Solid diberikan secara langsung tanpa fermentasi
pada pagi hari jam 09.00-10.00 WIB. Jumlah pemberian pakan disesuaikan dengan umur
ternak. Pemberian solid dapat mensubstitusi hijauan sampai dengan 50% (Tabel 1).
Tabel 1. Waktu dan Perbandingan Jumlah Pemberian Pakan Ternak Sapi di Desa Lokasi
Baru Sebelum dan Setelah Penggunaan Solid.
Jumlah pakan rata-rata sapi bakalan (kg/ekor/hari) berdasarkan umur
1 tahun
1,5 tahun
2 tahun
Jenis pakan
Tanpa
Dengan
Tanpa
Dengan
Tanpa
Dengan
solid
solid
solid
solid
solid
solid
Hijauan
15-20
8-10
20-25
10-12
25-30
12-15
Solid
5-6
7-8
9-10
Berbeda dengan mencari hijauan yang dilakukan peternak secara individu,
pemenuhan kebutuhan pakan solid dilakukan secara kolektif. Solid dibeli dari PT. AIP
seharga Rp.45.000,- per mobil pick-up dengan kapasitas angkut 2 ton. Peternak
membayar biaya sewa mobil sebesar Rp. 100.000,- per trip. Solid dibagi berdasarkan
biaya yang dikeluarkan masing-masing peternak. Jumlah solid sebanyak 2 ton dapat
diberikan untuk 9 ekor sapi bakalan selama 15 hari.
Agar solid dapat bertahan lama (tidak berbau apek), maka setelah didatangkan
solid dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran 50 kg dan diikat hingga kedap udara.
Dengan cara tersebut solid dapat disimpan sampai 15 hari.
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Pola pemeliharaan semi intensif
Pola pemeliharaan semi intensif banyak dilakukan oleh peternak di Desa Kungkai
Baru, Kecamatan Air Periukan. Ternak dikandangkan pada malam hari dan digembalakan
pada siang hari di kebun kelapa sawit milik peternak agar dapat memanfaatkan hijauan
antar tanaman. Kandang dibuat dengan kontruksi sederhana (lantai tanah, tiang kayu
bulat, tanpa tempat pakan, atap rumbia) sebagai tempat berteduh 2-3 ekor sapi pada
malam hari.
Peternak mengeluarkan sapi dari kandang sekitar pukul 09.00 (setelah embun di
rerumputan mengering) untuk dibawa ke kebun kelapa sawit yang lokasinya relatif dekat
dengan rumah peternak. Sapi selanjutnya diikat di batang tanaman kelapa sawit sebelum
ditinggalkan oleh peternak. Pada siang hari, peternak mengecek ternak sapinya dan
memindahkan ikatannya (menggeser sapinya) ke batang tanaman kelapa sawit yang lain.
Hal itu dimaksudkan agar ternak dapat mencari pakan di tempat yang baru yang memiliki
hijauan antar tanaman lebih banyak. Peternak membawa pulang ternaknya kembali ke
kandang pada sore hari. Ternak diberi minum sebelum dimasukkan ke kandang.
Agar jangkauan sapi seluas mungkin, maka peternak harus memperhitungkan
panjang tali dengan jarak antar tanaman. Sebagai contoh, apabila jarak antar tanaman
kelapa sawit 9 meter, maka panjang tali ikatan tidak boleh melebihi 9 meter agar sapi
tidak terbelit di batang tanaman kelapa sawit yang lain yang mempersulit ternak mencari
pakan (Gambar 1).
Tujuan pemeliharaan ternak sapi pada pola semi intensif adalah untuk pembiakan
ternak. Sapi dipelihara dengan jumlah 2-3 ekor, tergantung dengan luas kebun kelapa
sawit milik peternak dan umur tanaman. Pada tanaman yang belum menghasilkan (umur
kurang dari 3 tahun), peternak dapat memelihar 1-2 ekor sapi per hektar. Kanopi tanaman
kelapa sawit yang belum menutup tanah kebun dari sinar matahari menyebabkan hijauan
tumbuh dapat lebih banyak sehingga mampu menampung ternak sapi juga lebih banyak.
Pada saat tanaman mulai menghasilkan (umur tanaman sekitar 3 tahun), maka jumlah sapi
yang dipelihara di antara kebun kelapa sawit juga semakin menurun, karena ketersediaan
hijauan semakin terbatas. Peternak yang memiliki 2-3 ekor sapi harus mempunyai kebun
3 hektar untuk dapat menerapkan pola pemeliharaan semi intensif pada kebun kelapa
sawit yang telah menghasilkan.
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Gambar 1. Jangkauan Sapi yang diikat pada Batang Tanaman (Lingkaran Merah) pada
saat digembalakan di Kebun Kelapa Sawit.
Bagi peternak di Desa Kungkai Baru, sapi dijadikan sebagai sumber tabungan
keluarga yang dapat dijual sewaktu-waktu ketika membutuhkan dana yang relatif cukup
besar. Ternak dikawinkan melalui teknik inseminasi buatan (IB), kecuali bagi sapi dara
yang baru belum pernah beranak yang dikawinkan secara alami. Umumnya ternak sapi
adalah milik sendiri, namun ada juga peternak yang menggaduh ternak milik Koperasi
Gapoktan Tri Manunggal yang ada di Desa Kungkai Baru.
Pola pemeliharaan ekstensif
Pola pemeliharaan ekstensif dilakukan peternak di Desa Kungkai Baru dengan
melepaskan ternaknya di perkebunan kelapa sawit milik PT. AA yang berbatasan dengan
wilayah desa, dipisahkan Sungai Air Ngalam. Petani yang menerapkan pola ini tidak
memiliki kebun kelapa sawit, atau memiliki kebun namun letaknya jauh dari lokasi
tempat tinggal. Sapi dipelihara dengan tujuan untuk pembiakan ternak.
Tujuan pemeliharaan ternak sapi potong adalah sebagai tabungan yang dapat dijual
sewaktu-waktu. Kontrol peternak lemah terhadap ternak yang dilepaskan (diumbar) di
perkebunan sehingga banyak sapi yang mati karena sakit atau kurang perawatan pada saat
baru dilahirkan. Sapi kawin secara alami dan untuk membedakan kepemilikan ternak,
sapi ditandai dengan kalung berwarna. Jumlah kepemilikan ternak sangat bervariasi, bisa
mencapai 8 ekor per peternak, atau bahkan hanya tinggal induknya saja. Tidak ada sapi
gaduhan pada pola pemeliharaan ekstensif.
Jumlah peternak yang memelihara sapi di Desa Kungkai Baru secara ekstensif
sekitar 20 orang. Peternak bekerjasama untuk menjaga keamanan ternaknya dari
pencurian dengan melakukan jaga malam bergilir di pos jaga yang ada di jembatan
ponton yang memisahkan desa dengan wilayah perkebunan. Seorang peternak akan
kebagian “piket” satu kali dalam tiga minggu.
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Perbandingan antar Pola Pemeliharaan
Perbedaan pola pemeliharaan sapi potong pada wilayah perkebunan kelapa sawit di
Kecamatan Air Periukan menyebabkan adanya keragaman (Tabel 2). Tersirat bahwa
peternak memanfaatkan kondisi lingkungan di sekitar mereka untuk mengantisipasi
kesulitan hijauan untuk pakan sapi. Usaha pengggemukan ternak dengan penggunaan
solid limbah sawit di Desa Lokasi Baru dilakukan untuk mensubstitusi hijauan yang
semakin sulit diperoleh di sekitar desa. Pemanfaatan solid didukung karena letak desa
yang berdekatan dengan pabrik pengolahan minyak sawit menyebabkan peternak dapat
terus melanjutkan usaha penggemukan sapi secara intensif.
Praktek pemeliharaan ternak sapi potong yang berbeda dilakukan peternak di Desa
Kungkai Baru. Pola pemeliharaan semi intensif dilakukan oleh peternak yang memiliki
kebun yang relatif luas di sekitar rumah tempat tinggalnya, sedangkan pola ekstensif
dilakukan petani yang tidak memiliki kebun dengan melepaskan ternaknya di daerah
perkebunan milik swasta.
Tabel 2. Keragaman pada Masing-masing Pola Pemeliharaan Sapi Potong di Kecamatan
Air Periukan, Kabupaten Seluma.
Uraian
Lokasi
Jumlah peternak

Intensif
Desa Lokasi Baru
15 orang

Kelompok
Dukungan lokasi

Warga Rukun II
Dekat dengan pabrik
pengolahan minyak sawit

Nilai ternak
Tujuan pemeliharaan
Pengontrolan ternak
Perkandangan

Dijual untuk sapi kurban
Penggemukan
Kuat
Selalu dikandangkan

Konstruksi kandang
Sumber pakan

Permanen/semi permanen
Hijauan dan solid

Perkembangbiakan sapi
Jumlah ternak

Rata-rata 4 ekor

Kepemilikan ternak

Milik sendiri, gaduhan

Kerjasama antar peternak

Pengadaan solid pakan
ternak

Pemanfaatan kotoran
ternak

Pupuk kandang untuk
tanaman kelapa sawit dan
kompos untuk dijual

Pola pemeliharaan
Semi intensif
Desa Kungkai Baru
Banyak (tidak
ditentukan)
Kebun kelapa sawit
dekat dengan rumah
peternak
Tabungan
Pembiakan
Sedang
Dikandangkan +
digembalakan
Sederhana
Hijauan antar
tanaman pada kebun
kelapa sawit milik
sendiri
IB
Rata-rata 2 ekor untuk
luas kebun 3 hektar
Milik sendiri,
gaduhan
-

Pupuk kandang untuk
tanaman kelapa sawit

Ekstensif
Desa Kungkai Baru
20 orang
Dekat dengan
perkebunan besar
swasta
Tabungan
Pembiakan
Lemah
Selalu digembalakan
Hijauan antar
tanaman pada
perkebunan kelapa
sawit milik
perusahaan
Kawin alami
Sangat bervariasi
Milik sendiri
Pengawasan
keamanan ternak pada
malam hari
-
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KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga pola pemeliharaan ternak
sapi potong di wilayah perkebunan kelapa sawit yaitu pola intensif, semi intensif, dan
ekstensif. Perbedaan pola pemeliharaan ternak tersebut disebabkan oleh beragam upaya
peternak mengatasi keterbatasan hijauan makanan ternak dengan memanfaatkan
dukungan lingkungan di sekitar mereka.
Untuk meningkatkan pola pemeliharaan dari semi intensif atau ekstensif menjadi
intensif, maka perlu adanya teknologi penyediaan pakan alternatif yang dihasilkan dari
limbah daun dan pelepah tanaman kelapa sawit.
DAFTAR PUSTAKA
BPS Kabupaten Seluma. 2016. Kabupaten Air Periukan Dalam Angka 2016.
BPS. 2016. Populasi sapi potong menurut provinsi, 2009-2016. Diakses tanggal 2
Agustus 2017, dari: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1016.
Daru, T.P., A. Yulianti, dan E. Widodo. 2014. Potensi Hijauan di Perkebunan Kelapa
Sawit sebagai pakan Sapi Potong di Kabupaten Kutai Kertanegara. Pastura 3(2):9498.
Diwyanto, K. 2008. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Inovasi Teknologi dalam
Mendukung Pengembangan Sapi Potong di Indonesia. Pengembangan Inovasi
Pertanian I(3):173-188.
Febrina, D. dan M. Liana. 2008. Pemanfaatan Limbah Pertanian sebagai Pakan
Ruminansia pada Peternak Rakyat di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri
Hulu. Jurnal Peternakan 5(1):28-37.
Kusnadi, U. 2008. Inovasi Teknologi Peternakan dalam Sistem Integrasi TanamanTernak untuk Menunjang Swasembada Daging Sapi. Pengembangan Inovasi
Pertanian I(3):189-205.
Mathius, I.W. 2008. Pengembangan Sapi Potong Berbasis Industri Kelapa Sawit.
Pengembangan Inovasi Pertanian I(3):206-224.
Utomo, B.N. dan E. Widjaja. 2004. Limbah Padat Pengolahan Minyak Sawit sebagai
Sumber Nutrisi Ternak Ruminansia. Jurnal Litbang Pertanian 23(1):22-28.
------------. 2012. Pengembangan Sapi Potong Berbasis Industri Perkebunan Kelapa
Sawit. Jurnal Litbang Pertanian 31(4):153-161.
Widiati R. 2014. Membangun Industri Peternakan Sapi Potong Rakyat dalam Mendukung
Kecukupan Daging Sapi. Wartazoa 24(4):191-200.

1353

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Widjaja, E. dan B.N. Utomo. 2006. Prospek Penggemukan Sapi di Sekitar Pabrik Kelapa
Sawit di Kalimantan Tengah. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan
dan Veteriner. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor. Hal. 110115.
Yulianto, P. dan C. Saparinto. 2010. Pembesaran Sapi Potong secara Intensif. Penebar
Swadaya. Jakarta. Hal. 38-41.

1354

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

INOVASI MODEL PENGELOLAAN LIMBAH TERNAK SAPI RAMAH
LINGKUNGAN KASUS DI DESA SETANGGOR, LOMBOK TENGAH,
NUSA TENGGARA BARAT
Moh. Nazam
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Alamat: Jl. Raya Peninjauan Narmada, KM 13 Mataram 83371
Website : http://www.ntb.litbang.pertanian.go.id;
e-mail: mohnazamntb@gmail.com
ABSTRAK
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu wilayah pengembangan ternak sapi
sebagai sumber daging nasional. Keterbatasan lahan yang dimiliki petani khususnya di
Pulau Lombok menyebabkan pemeliharaan ternak sapi dilakukan secara dikandangkan
dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah. Sistem pemeliharaan yang
demikian menimbulkan masalah lingkungan bagi masyarakat berupa tertumpuknya
limbah ternak di sekitar permukiman yang mengeluarkan aroma kurang sedap dan
menjadi sumber penyakit bagi penduduk. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian inovasi
model pengelolaan limbah ternak yang ramah lingkungan. Pengkajian dilaksanakan
secara on farm research dari 2015-2017 di Desa Setanggor, Lombok Tengah, bertujuan
mendapatkan inovasi model pengelolaan limbah ternak yang ramah lingkungan. Data
dikumpulkan dengan cara pengamatan dan interview, kemudian dianalisis secara
deskriptif. Pendapatan usaha pengolahan limbah dianalisis dengan analisis input-output.
Kinerja model pengelolaan limbah diukur berdasarkan jumlah limbah yang dapat diolah,
pendapatan pengelola dan masyarakat serta perbaikan lingkungan. Hasil pengkajian
menunjukkan bahwa kapasitas Kelompok Tani Tunas Maju dalam pengolahan limbah
padat menjadi kompos rata-rata 300 t th-1 atau 38% dari potensi limbah padat yang
tersedia, biourine 4.000 lt th-1 (0,20%) dan biogas 13,39%. Pendapatan rata-rata
pengelola kompos dan biourine Rp.75.312.000,- th-1, pendapatan masyarakat dari
penjualan bahan kompos, upah pengolahan dan jasa transportasi rata-rata
Rp.60.000.000,- th-1, serta pemanfaatan biogas menghemat pengeluaran rumah tangga
sebesar Rp.35.400.000,-th-1.
Kata kunci: pengelolaan, limbah, sapi, pendapatan, lingkungan
PENDAHULUAN
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu wilayah pengembangan ternak sapi
sebagai sumber daging nasional. Keterbatasan lahan yang dimiliki petani khususnya di
Pulau Lombok yaitu rata-rata 0,36 ha KK-1 menyebabkan pemeliharaan ternak sapi
dilakukan secara dikandangkan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah
(lahan pekarangan). Sistem pemeliharaan yang demikian menimbulkan masalah
lingkungan bagi masyarakat berupa tertumpuknya limbah ternak di sekitar permukiman
yang mengeluarkan aroma kurang sedap dan menjadi sumber penyakit bagi penduduk.
Upaya untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan
petani dengan mengembangkan model pertanian bioindustri berbasis kawasan integrasi
tanaman dan ternak sapi (Nazam, 2016). Model pertanian bioindustri dimaknai sebagai
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kegiatan pertanian yang pengelolaannya dilakukan dengan berlandaskan konsep
bioindustri (Balitbangtan, 2014), yaitu segala fasilitas atau usaha pengolahan yang
menggunakan biomassa sebagai bahan baku, menggunakan mikroorganisme atau enzim
biologis (bioenzim) yang disintesa dari organisme pada satu atau lebih tahapan
pengolahan untuk menghasilkan pangan, pakan, energi dan berbagai macam bioproduk
(Simatupang, 2013). Filosofi pertanian bioindustri berkelanjutan dilandaskan pada
revolusi bioteknologi dan bioenjiniring yang mampu menghasilkan biomassa sebesarbesarnya untuk diolah menjadi bahan pangan, energi, obat-obatan, bahan kimia dan
beragam bioproduk lain secara berkelanjutan (Hartulistiyoso, 2014).
Sistem integrasi tanaman dan ternak selain menhasilkan produk utama berupa padi
dan daging, juga menghasilkan produk samping berupa limbah tanaman seperti jerami,
dedak, sekam dan limbah ternak berupa faeces dan urine. Sistem bioindustri selain
mengolah produk utama, juga dapat mengolah produk samping/limbah menjadi aneka
produk yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi guna meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani. Jika produk samping/limbah tidak diolah atau dikelola secara baik,
akan menimbulkan masalah lingkungan dan menjadi sumber penyakit bagi kesehatan
manusia disekitarnya. Limbah ternak merupakan sumber daya yang sangat potensial
untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas dan kompos (Winarti dan Supriadi, 2013).
Untuk merubah limbah ternak sapi menjadi aneka bioproduk yang bermanfaat
memerlukan inovasi model pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan yang menjadi dasar
dilakukannya pengkajian ini. Pengkajian dilaksanakan secara on farm pada Kelompok
Tani Tunas Maju, Desa Setanggor, Lombok Tengah, bertujuan mendapatkan inovasi
model pengelolaan limbah ternak yang ramah lingkungan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan secara onfarm pada kelompok Tani Tunas Maju, Desa
Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah mulai tahun 2015 sampai dengan
2017. Bahan dan alat yang diperlukan: a) pembuatan kompos, meliputi: limbah padat
(faeces) ternak sapi, mikroba dekomposer, mikroorganisme lokal, kapur pertanian, rumah
prosessing, skop, cangkul, gembor, bak air, ayak, karung, terpal, timbangan, mesin jahit
karung (sheller); b) pembuatan biourine, meliputi: urine sapi, mikroba Azotobacter dan
mikroba fermentor Rumino bacillus, bak penampungan urine, tangga aerator, pompa air,
bak penampungan biourine, jerigen; c) prosessing biogas, meliputi: instalasi biogas,
faeces ternak sapi, skop, air, kompor biogas.
Tahapan penyusunan model meliputi penyusunan rancangan model, sosialisasi
dan penyamaan persepsi, implementasi model, evaluasi kinerja model, dan validasi
model. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer
dikumpulkan dengan cara pengamatan, pengukuran dan wawancara dengan pengelola,
anggota kelompoktani, tokoh masyarakat, petugas dan konsumen; sedangkan data
sekunder dikumpulkan secara desk study dari berbagai sumber.
Analisis nilai tambah dan pendapatan usaha dilakukan secara sederhana dengan
memperhitungkan biaya pembuatan instalasi pengolahan limbah, bahan dan alat, serta
tenaga kerja pengolahan (proses pembuatan dan pengemasan). Perhitungan
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dikelompokkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap diperhitungkan
berdasarkan nilai penyusutan pada setiap siklus prosesing mencakup biaya pembuatan
instalasi pengolahan dan peralatan pendukung seperti terpal, ember, timbangan, mesin
jahit. Sedangkan biaya varibel diperhitungkan berdasarkan harga pasar meliputi bahan
baku, mikroba dekomposer, kemasan dan tenaga kerja. Evaluasi model untuk mengetahui
kinerja model berdasarkan indikator jumlah limbah yang dapat diolah, serapan tenaga
kerja, pendapatan pengelola dan masyarakat serta manfaat yang dirasakan masyarakat
dari aspek sosial, ekonomi dan aspek lingkungan. Analisis pendapatan usaha pengolahan
limbah dengan menggunakan persamaan (Downey dan Erickson, 1985) :
I
=∑(Y. Py ) - ∑(Xi . Pxi )
Dimana:
I
= Pendapatan (Rp th-1)
Y
= Output (yield) (t th-1)
R
= Penerimaan (revenue) (Rp th-1)
Py
= Harga output (price yield) (Rp t-1)
Xi.PXi = Harga setiap jenis input ke i (i=1,2,3,.....,n)(Rp th-1)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Wilayah Penelitian
Desa Setanggor adalah salah satu dari 10 desa di Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah 6,51 km (4,23%) dari luas Kecamatan
Praya Barat, berjarak 2 km dari pusat Kecamatan dan 9 km dari Kota Kabupaten.
Penduduk Desa Setanggor berjumlah 3.754 jiwa atau 1.317 rumah tangga (RT) dengan
rata-rata anggota 3 org RT-1. Mata pencaharian penduduk sebagian besar dibidang
pertanian tanaman pangan (64,98%), peternak 17,10%, petani penggarap 0,62%, industri
rumah tangga 7,24%, pedagang 6,86%, jasa 3,19%.
Kelompok Tani Tunas Maju adalah salah satu dari 17 kelompok tani yang
terdapat di Desa Setanggor, tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
Mertak Jati dengan kelas kemampuan kelompok tani madya, berdiri tahun 1981 dengan
jumlah anggota sebanyak 46 orang. Pemilikan ternak sebanyak 2-5 ekor RT-1 yang
dipelihara dalam kandang komunal di lahan pekarangan dekat rumah peternak. Kios
Saprodi di Desa Setanggor sebanyak 4 unit.
Luas lahan sawah 482,91 ha, terdiri atas sawah irigasi teknis 288,08 ha, setengah
teknis 145,44 ha dan tadah hujan 49,39 ha dengan rata-rata pemilikan lahan 0,57 ha KK-1.
Populasi ternak sapi 1.057 ekor dengan jumlah peternak sebanyak 326 KK atau pemilikan
ternak sapi rata-rata 2-5 ekor KK-1. Pemeliharaan ternak dilakukan dengan sistem
kandang yang terdapat di pekarangan masing-masing peternak dengan jumlah kandang
sekitar 140 unit berisi 5-10 ekor unit-1. Ternak sapi diberi pakan dan minum di dalam
kandang. Pakan ternak terdiri atas rumput segar alam, rumput gajah, daun turi, jerami
padi yang masih segar dan limbah berangkasan kedelai. Pengumpulan pakan dilakukan
dengan cara mengambil sendiri atau beli.
Potensi pupuk padat (kompos) di Desa Setanggor mencapai 2.770 t th-1 terdiri
atas kompos fermentasi 2.652 t th-1 dan bioslury 118 t th-1, potensi biourine mencapai
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2.765 m3 th-1 dan biogas 47,56 t th-1 (Nazam et al., 2016). Menurut Diwyanto dan
Hariyanto (2002), seekor sapi dewasa dapat menghasilkan pupuk kandang 4-5 kg hari-1
setelah mengalami pemrosesan. Sementara Adijaya (2011) menytakan bahwa sapi jantan
dengan berat sekitar 300 kg menghasilkan urine sebanyak 8-12 lt hr-1, sapi betina dengan
berat 250 kg menghasilkan urine 7,5-9 lt hr-1. Di Desa Setanggor terdapat 2 unit
pengolahan limbah secara kelompok dan 8 unit pengolahan perorangan, terdapat 2 unit
instalasi biourine dan 59 unit instalasi biogas skala rumah tangga. Kapasitas setiap unit
instalasi pengolahan kompos rata-rata 10-15 t siklus-1, sedangkan setiap instalasi biourine
berkapasitas 350 lt siklus-1 dan setiap unit instalasi biogas skala rumah tangga
membutuhkan 15-20 kg limbah padat yang diberikan setiap tiga atau empat hari sekali.
Kebutuhan setiap unit instalasi biogas skala rumah tangga mampu dipenuhi oleh 1-2 ekor
sapi dewasa dan dapat menghasilkan biogas sekitar 6-9 kg bln-1.
Rancangan Model Pengelolaan Limbah
Pengolahan limbah ternak sapi menjadi pupuk organik dan energi biogas
marupakan usaha baru bagi anggota kelompok tani Tunas Maju dan masyarakat di
wilayah penelitian. Selama ini limbah ternak dibiarkan tertumpuk di sekitar kandang atau
dibuang ke pinggir sungai/saluran air. Pemanfaatan limbah ternak sapi sebagai sumber
energi alternatif biogas dimulai tahun 2010. Namun kebutuhan limbah untuk operasional
biogas tidak banyak sehingga timbulan limbah terus meningkat. Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian NTB melalui kegiatan sistem pertanian bioindustri sejak tahun 2015
memperkenalkan teknologi pengolahan limbah ternak sapi baik padat maupun cair
menjadi pupuk organik kompos dan biourin.
Penyusunan rancangan model pengolahan limbah ternak diawali dengan
sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang model yang akan dibangun dilanjutkan
dengan workshop yang menghadirkan dinas/instansi dan berbagai stakeholder terkait
untuk membahas model pengelolaan limbah ternak yang sesuai dengan kondisi sosial
ekonomi masyarakat setempat. Langkah berikutnya adalah pelatihan dan peningkatan
kapasitas kelompok tani tentang teknologi pengolahan dan manajemen pengelolaan
limbah ternak yang ramah lingkungan.
Implementasi Model Pengelolaan Limbah
Implementasi pengelolaan limbah dilakukan secara berkelompok dan perorangan.
Untuk usaha kelompok, modal usaha disediakan oleh kelompok, sedangkan usaha
perorangan, modal usaha ditanggung oleh perorangan. Bahan baku diterima dalam bentuk
bahan yang siap di fermentasi (bahan kering dan sudah diayak). Harga bahan baku
Rp.100,- kg-1 termasuk ongkos angkut. Tenaga pengolahan baik kelompok maupun
perorangan diberikan upah Rp.50.000 OH-1 (org-1 hr-1). Kontribusi pendapatan untuk
pengembangan modal kelompok sebesar 10% dari nilai jual. Kegiatan prosessing kompos
dilakukan pada waktu senggang yaitu setelah selesai tanam padi hingga sebelum panen,
kecuali ada permintaan yang mendesak
Berbeda dengan pengolahan urine, bahan urine belum dihargai karena permintaan
masih terbatas. Jika petani peternak yang bersangkutan membutuhkan biourine, maka
bahan baku urine dibawa ke tempat prosessing. Hasil prosessing sebagian digunakan
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untuk keperluan sendiri dan sebagian untuk pengelola. Jika pembeli membawa kemasan
sendiri maka harga jual Rp. 3.000,- lt-1, sebaliknya jika dibeli dengan kemasan maka
harga jualnya Rp.5.000,- lt-1.
Tahapan prosessing kompos yang dilakukan oleh Kelompoktani Tunas Maju,
Desa Setanggor, sebagai berikut: (1) membuat lapisan bahan kompos setinggi 10-15 cm;
(2) lapisan tersebut disiram merata menggunakan larutan yang mengandung
mikrorganisme lokal (MOL) dan biodekomposer; (3) menabur kapur pertanian secara
merata di atas lapisan; (4) Di atas lapisan tersebut dibuat lapisan baru dengan ketebalan
lapisan 10-15 cm, kemudian disiram secara merata dengan larutan yang mengandung
MOL dan biodekomposer, kemudian ditaburkan kembali kapur pertanian secara merata di
atas lapisan. Ulangi hal yang sama hingga tumpukan setinggi 1 meter atau lebih sesuai
dengan ketersediaan bahan; (5) tumpukan bahan tersebut kemudian ditutup rapat dengan
terpal dan didiamkan selama 10-15 hari agar proses dekomposisi/fermentasi berlangsung
sempurna; (6) Setelah proses dekomposisi selesai, kompos disimpan ditempat teduh agar
kelembaban tetap terjaga dan (7) pengemasan kompos dilakukan beberapa saat sebelum
digunakan/ didistribusikan.
Kompos merupakan pupuk organik yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran
hewan yang telah mengalami proses dekomposisi atau pelapukan (Prihandini dan
Purwanto, 2007; Sorathiya et al., 2014). Selama proses pengomposan, mikroorganisme
berkembang dan melepaskan gas karbon dioksida, air, produk organik lain serta energi.
Beberapa energi digunakan untuk metabolisme dan sisanya dikeluarkan dalam bentuk
panas. Pada saat suplai makanan habis, pertumbuhan mikroba dan pembentukan panas
menurun dan akan dihasilkan bahan humus yang disebut kompos (Christian et al., 2009).
Pada umumnya metode atau teknologi pengomposan yaitu Static Piles, Windrow
Composting, Passively Aerated Windrows, Forced Aeration Static Piles, Enclosed
Composting dan Vermicomposting (Cooperband, 2002). Pupuk organik yang berasal dari
pupuk kandang berperan sangat penting dalam memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah
(Soewardjo dan Saefuddin, 1988); sehingga sering disebut bahwa kunci keberhasilan
usahatani tanaman pangan di lahan kering adalah terletak pada cara konservasi bahan
organik (Najib et al., 1997). Penggunaan pupuk organik 5-10 t ha-1 mampu meningkatkan
hasil padi, jagung dan kedelai setara pemberian 50-100 kg KCl ha-1 (Suyamto et al.,
1994).
Tahapan prosessing biourine, sebagai berikut: (1) masukkan 800 lt urin sapi ke
dalam bak fermentasi; (2) tambahkan larutan fermentor Rumino bacillus (RB) sebanyak 1
lt dan Azotobackter (AZBA) sebanyak 1 lt; (3) aduk larutan urine tersebut selama 3-4 jam
agar larutan RB dan AZBA tercampur merata, kemudian bak di tutup rapat dan ddiamkan
selama 7 hari agar proses permentasi berlangsung sempurna; (4) hari ke 8-12 larutan
diaerasi dengan cara pemompaan larutan dari bak fermentasi ke tangga aerator dan
biarkan mengalir kembali ke bak prosessing/fermentasi. Lakukan kegiatan tersebut 6-7
jam setiap hari agar gas ammoniak yang terdapat pada urine menguap dan sekaligus
menangkap N dari udara; (5) setelah bau urinnya sudah hilang berarti Bio-Urine sudah
siap digunakan. Simpan larutan dalam bak penyimpanan atau wadah kemasan. Untuk
memperkaya nutrisi pada proses fermentasi urin dilakukan dengan penambahan glukosa
sebagai sumber karbon akan berpengaruh terhadap aktivitas bakteri, karena glukosa
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merupakan substrat yang mudah dicerna dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan
mikroorganisme (Kunaepah, 2008).
Di wilayah penelitian terdapat 59 unit instalasi biogas skala rumah tangga yang
dibangun melalui program langit biru Kementerian ESDM sejak 2010. Biogas merupakan
campuran gas yang dihasilkan dari proses perombakan kotoran ternak sebagai bahan
organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen atau proses anaerobik
(Mulyono, 2000). Teknologi umum yang digunakan untuk memperoleh biogas yakni
dengan fermentasi kotoran ternak menggunakan anaerobik digester (Haryati, 2006).
Digester biogas yang banyak digunakan diantaranya jenis kubah tetap (fixed-dome), drum
mengambang (floating drum) dan reaktor balon (Sulaeman et al., 2009). Produktivitas
biogas yang dihasilkan setiap kg kotoran ternak sapi sebesar 0,24 m³ biogas dan 0,20-0,30
m³ gas metana Volatile Solid (Jorgensen, 2009; Seadi, 2001).
Potensi biogas mencapai 47,56 t th-1 namun dari jumlah instalasi biogas yang ada
baru dimanfaatkan sebanyak 13,39%. Setiap instalasi biogas di wilayah penelitian
membutuhkan 15-20 kg limbah padat (faeces) setiap 3-4 hari sekali. Kebutuhan tersebut
mampu dipenuhi oleh 1-2 ekor sapi dewasa. Produksi biogas setiap instalasi biogas
sebesar 6-9 kg bln-1 setara gas LPG.
Kinerja Model Pengelolaan Limbah
Kelompok Tani Tunas Maju mulai memproduksi kompos dan biourin sejak 2015
dan hingga saat ini kegiatan produksi tersebut masih terus berlangsung. Pada tahun 2015
produksi kompos sebanyak 300 t dan biourin sebanyak 500 lt; pada tahun 2016 produksi
kompos meningkat menjadi 768 t yang terdiri atas 313 t kompos murni dan 575 t media
tanam (campuran kompos dan tanah) serta produksi biourin sebanyak 4000 lt, dan pada
tahun 2017 hingga bulan Agustus telah memproduksi kompos sebanyak 365 t dan biourin
sebanyak 3500 lt.
Kompos dan biourine yang diproduksi oleh Kelompok Tani Tunas Maju, Desa
Setanggor berdasarkan hasil uji Laboratorium BPTP NTB telah memenuhi syarat sesuai
dengan ketentuan Permentan RI No.70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk
Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, disajikan pada Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Nilai Parameter Kualitas Kompos Produksi Kelompok Tani Tunas Maju Desa
Setanggor 2016
Nilai Parameter
No.
Parameter
Permentan No.70/2011
Hasil Kompos
1.
Kadar air (%)
15-25
21,84
2.
pH H 2 O
4-9
7,73
3.
C-Organik (%)
Min 15%
18,83
4.
C/N Ratio
15-25
24,10
5.
Hara Makro:
(N+P 2 O5+K2O)
Min 4
4,2
Sumber: Hasil analisis Laboratorium BPTP NTB, 2016
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Tabel 2. Nilai Parameter Kualitas Biourine Produksi Kelompok Tani Tunas Maju Desa
Setanggor 2016
Nilai Parameter
No
Parameter
Permentan No.70/2011
Produksi Biourine
1. C-Organik (%)
Minimal 6
6,4
2. pH
4-9
8,5
3. N Total (%)
3-6
4,05
4. P2O5
3-6
3,0
5. K2O (%)
3-6
3,1
6. Fe Total (ppm)
90-900
148,24
7. Mn (ppm)
250-5000
10,89
8. Zn (ppm)
250-5000
3,26
9. CU (ppm)
250-5000
0,73
Sumber: Hasil analisis Laboratorium BPTP NTB, 2016
Proses fermentasi kompos yang berlangsung sempurna akan menghasilkan
kompos yang terbebas dari biji gulma yang sering menjadi permasalahan dalam aplikasi
kompos (Najib et al.,1997). Aplikasi kompos di berbagai tempat di Desa Setanggor tidak
memperlihatkan adanya gulma dan produktivitas padi dengan pemberian kompos 2 t ha-1
meningkat 11,40% (Nazam et al., 2015). Aplikasi biourine pada tanaman padi
memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp.3.184.200,- ha-1 dengan nilai MBCR
sebesar 3,44 (Nazam et al., 2016).
Hasil analisis input output usaha pengolahan kompos pada setiap unit instalasi
pengolahan di Desa Setanggor tahun 2016 disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Analisis Input Output Usaha Pengolahan Kompos setiap Instalasi Pengolahan di
Kelompok Ternak Tunas Maju Desa Setanggor 2017.
Harga
No
Uraian
Volume
Satuan
Jumlah (Rp)
(Rp)
A. Biaya
1 Pembelian bahan kompos
300,000 kg
100
30.000.000
2 Permentor
150 liter
50,000
7.500.000
3 Kemasan
6000 buah
1,400
8.400.000
4 Upah tenaga kerja
600 OH
50,000
30.000.000
5 Penyusutan alat dan bangunan
20 siklus
210,000
4.200.000
Total biaya (A)
80.100.000
B. Nilai Produksi
300,000 kg
500
150.000,000
C. Pendapatan
69,900,000
D. R/C
1.87
Sumber: Data primer diolah 2017
Tabel 3 memperlihatkan bahwa keuntungan bersih prosessing kompos setiap
instalasi pengolahan di Desa Setanggor mencapai Rp.69.900.000,-th-1 dengan R/C ratio
1,87. Selain memberikan keuntungan bagi pengelola, usaha pengolahan kompos juga
memberikan tambahan pendapatan bagi petani dan masyarakat yang bersumber dari
penjualan bahan kompos sebesar Rp.30.000.000,-th-1 dan pendapatan dari upah
pengolahan kompos sebesar Rp.30.000.000 th-1.
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Sedangkan keuntungan bersih pengolahan biourine mencapai Rp. 5.412.000,dengan R/C ratio 1,51. Penghematan pengeluaran rumah tangga dari setiap unit instalasi
biogas skala rumah tangga Rp.600.000,- th-1 atau Rp. 35.400.000,-th-1.
Dari aspek sosial, inovasi model pengelolaan limbah ternak yang dikembangkan
mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat (Kepala Desa, PPL, petani dan
peternak) dalam pengelolaan limbah ternak sapi di wilayah penelitian, sedangkan dari
aspek teknis mampu merubah model kandang ternak yang terintegrasi dengan pengolahan
limbah dan dari aspek lingkungan memberikan kenyaman bagi ternak dan masyarakat
karena lingkungan yang bersih.
KESIMPULAN
Penerapan inovasi model pengelolaan limbah ternak ramah lingkungan pada
Kelompok Tani Tunas Maju, di Desa Setanggor secara nyata mampu meningkatkan nilai
tambah dan pendapatan petani dan masyarakat di wilayah tersebut. Pengolahan limbah
ternak sapi masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah limbah yang dapat diolah masih
jauh di bawah potensi yang tersedia, yaitu rata-rata baru mencapai 38% dari potensi
kompos, 0,20% dari potensi biourine dan 13,39% dari potensi biogas.
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PENGARUH PEMBERIAN PAKAN TAMBAHAN DAN PROBIOTIK
TERHADAP PERTUMBUHAN SAPI PENGGEMUKAN
Ni Luh Gede Budiari dan I Nyoman Adijaya
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar
Email: budiariluhde@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian tentang Pengaruh pemberian pakan tambahan dan probiotik terhadap
pertumbuhan sapi penggemukan telah dilaksanakan di Kelompok Tani Telaga, Desa
Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dari bulan Maret sampai September
2015. Rancangan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat
perlakuan. Masing-masing perlakuan menggunakan 7 ekor sapi Bali jantan dengan
bobot awal 200-300 kg sebagai ulangan, sehingga jumlah sapi yang digunakan sebanyak
28 ekor. Perlakuan pakan yang diberikan yaitu: P0 = Sapi yang diberikan pakan dasar
hijauan + 1 kg pollar (kontrol), P1 = P0 + 1 ml/90 kg berat badan hormon pertumbuhan,
P2 = P0 + 2 ml/90 kg berat badan hormon pertumbuhan, P3 = P0 + 2 ml/90 kg berat
badan hormon pertumbuhan + bio cas 5 ml/ekor/hari. Parameter yang diamati meliputi :
berat badan awal, berat badan akhir dan pertambahan berat badan. Data yang diperoleh
dianalisis dengan sidik ragam, sedangkan untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani
tersebut dilakukan analisis Revenue cost ratio (R/C ratio). Hasil penelitian menunjukan
sapi yang diberikan perlakuan P3 menghasilkan pertambahan berat badan dan berat
badan akhir nyata lebih tinggi (P<0,05) dari P0 dan P1, namun jika dibandingkan
dengan P2 tidak menunjukan perbedaan yang nyata (P>0,05). Secara ekonomi sapi yang
diberikan perlakuan P2 dan P3 memberikan keuntungan yang sama dilihat dari R/C
rationya yaitu 1,25. Ini menunjukan pemberian pakan tambahan dan probiotik atau
hormon tumbuh layak untuk direkomendasikan ke peternak.
Kata kunci : pakan tambahan, probiotik, pertumbuhan, sapi penggemukan
PENDAHULUAN
Produktivitas ternak sapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik.
Kedua faktor tersebut berkontribusi berturut-turut 70% dan 30%. Pakan merupakan faktor
yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap peningkatan produktivitas ternak yaitu
sekitar 70%. Mariyono dan Romjali, (2007) melaporkan bahwa dampak dari pemberian
pakan yang tidak sesuai dari segi kuantitas dan kualitas, maka potensi genetik ternak
yang tinggi tidak akan tercapai. Gunawan, et al (1996) melaporkan bahwa usaha
penggemukan sapi potong memerlukan pakan dengan kuantitas yang cukup dengan
kualitas yang baik secara kontinyu. Kusumo (2005) melaporkan bahwa sapi bali memiliki
potensi yang cukup prospektif sebagai ternak potong, namun dalam usaha
pengembangannya ditingkat lapang terkendala dengan pertumbuhan yang lambat karena
kualitas pakan yang rendah.
Usaha penggemukan sapi pada umumnya masih bersifat tradisional dengan
pemberian pakan hijauan saja tanpa pemberian konsentrat. Adijaya, et al. (2015)
melaporkan bahwa teknologi yang diterapkan dalam budidaya ternak sapi di tingkat
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petani masih konvensional, (kandang dengan lantai tanah, tanpa pemberian anti cacing,
dan tanpa pemberian pakan penguat) sehingga memerlukan waktu antara 1,5-2 tahun
untuk penggemukan. Lebih lanjut Kusnadi, et al. (1993) melaporkan bahwa pemberian
konsentrat sebagai pakan penguat biasanya dilakukan terbatas oleh petani yang memiliki
tingkat kemampuan ekonomi yang baik. Akibatnya secara umum produktivitas sapi
potong yang dipelihara petani di pedesaan menjadi rendah. Yasa, et al. (2013)
melaporkan bahwa sapi yang diberikan pakan rumput kering dan semak-semak
menghasilkan pertambahan berat badan 0,15 kg/hari. Lebih lanjut Budiari et al., (2014)
melaporkan bahwa sapi pembesaran yang hanya diberikan pakan rumput lapang
menghasilkan pertambahan berat badan 0,32 kg/hari. Pemberian pakan hijauan saja tidak
dapat memenuhi kebutuhan gizi ternak secara optimal, oleh karena itu perlu pakan
tambahan dan probiotik untuk mencapai pertumbuhan yang optimal.
Probiotik bio cas adalah suplemen dalam bentuk jasad renik yang bahan
bakunya berasal dari cairan isi rumen sapi Bali. Bio cas mengandung isolasi genetik
bakteri fermentasi dari genus lactobacillus, streptomices Sp, Sacaromices dan jamur dari
genus yang bersifat fermentatif lainnya dalam media molases yang berfungsi untuk
memfermentasikan bahan organik komplek menjadi bahan yang organik sederhana
seperti asam amino, asam lemak dan vitamin-vitamin yang berguna bagi tubuh hewan di
dalam perut atau rumen hewan. Hormon pemacu tumbuh merupakan sebuah preparat
yang digunakan untuk meningkatkan metabolisme tubuh pada ternak. Preparat hormon
yang digunakan adalah “Boldemax” . Penggunakan hormon ini bertujuan untuk
meningkatkan nafsu makan sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat.
METODOLOGI PENELITIAN
Kajian dilaksanakan di Kelompok Tani Telaga, Desa Kedisan, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli dari bulan Maret sampai September 2015. Rancangan yang
digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat perlakuan. Masing-masing
perlakuan menggunakan 7 ekor sapi Bali jantan dengan bobot awal 200-300 kg sebagai
ulangan; sehingga jumlah sapi yang digunakan sebanyak 28 ekor. Perlakuan pakan yang
diberikan yaitu:
P0 = Sapi yang diberikan pakan dasar hijauan + 1 kg pollar (kontrol)
P1 = P0 + 1 ml/90 kg berat badan hormon pertumbuhan
P2 = P0 + 2 ml/90 kg berat badan hormon pertumbuhan
P3 = P0 + 2 ml/90 kg berat badan hormon pertumbuhan + bio cas 5 ml/ekor/hari
Parameter yang akan diamati meliputi : berat badan awal, berat badan akhir dan
pertambahan berat badan. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam, apabila
diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) maka analisis dilanjutkan
dengan uji jarak berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1991). Sedangkan untuk
mengetahui tingkat kelayakan usahatani tersebut dilakukan melalui analisis Revenue cost
ratio (R/C ratio). Apabila R/C ratio > 1, maka usahatani tersebut layak untuk diterapkan,
sebaliknya jika R/C ratio < 1, maka usahatani tersebut tidak layak untuk diterapkan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Ternak Sapi
Hasil kajian menunjukan sapi yang diberikan 2 ml/90 kg berat badan hormon
pertumbuhan dan 5 ml bio cas (P3) menghasilkan berat badan akhir dan pertambahan
berat badan nyata (P<0,05) lebih tinggi dari P0 dan P1, namun jika dibandingkan dengan
P2 secara statistik tidak menunjukan perbedaan yang nyata (P>0,05) (Tabel 1). Hal ini
menunjukan pemberian hormon pemacu tumbuh dengan cara injeksi dapat meningkatkan
proses metabolisme zat-zat makanan sehingga pertumbuhan menjadi lebih tinggi.
Pemberian dosis dobel (2 ml/90 BB) dapat mengoptimalkan pertumbuhan pada ternak
sapi dibandingkan dengan dosis anjuran (1ml/90 BB). Namun hasil ini tidak sejalan
dengan hasil yang diperoleh oleh Raiyasa et al., (2013) yang memperoleh ternak sapi
yang diberikan hormon pemacu tumbuh sebanyak 1 cc/90 BB menghasilkan pertambahan
berat badan 0,88 kg/ekor/hari.
Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Budiari et al. (2014, 2015 dan 2016)
pemberian pemacu tumbuh 1 ml/90 kg berat badan pada sapi pembesaran dan
penggemukan dapat meningkatkan pertambahan berat badan harian sebesar 0,60 kg/hari,
0,48 kg/hari dan 0,43 kg/hari namun lebih rendah dari hasil kajian ini. Hal ini mungkin
disebabkan karena kualitas pakan hijauan yang diberikan berbeda-beda pada lokasi
pengkajian. Produktivitas ternak sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan
(Mariyono dan Romjali, 2007). Lebih lanjut Mastika (2009) melaporkan bahwa kualitas
pakan yang diberikan sangat mempengaruhi pertumbuhan sapi Bali.
Pemberian probiotik (bio cas) juga berpengaruh terhadap peningkatan berat
badan sapi, hal ini disebabkan karena probiotik dapat membantu pencernaan sapi untuk
memecahkan serat kasar seperti lignin, selulosa yang terdapat pada hijauan sehingga lebih
banyak diserap oleh tubuh. Hasil penelitian Parwati et al., (2008), Budiari (2009), Yasa et
al., (2004) dan Londra (2007) menunjukan bahwa pemberian HMT + Bio Cas sebanyak
5 cc/ekor/hari memberikan peningkatan berat badan berturut-turut 560 gram/ekor/hari,
0,40 kg/hari/ekor, 230 kg/ekor/ hari, dan 640 gram/ekor/hari. Hal ini menunjukan bahwa
pemberian bio cas efektif untuk meningkatkan pertumbuhan, karena dapat membantu
pemecahan zat gizi dalam pakan dan mengubahnya menjadi senyawa yang dapat
dimanfaatkan oleh ternak dan meningkatkan efisiensi pencernaan (Badung dan Suyasa,
2008).
Tabel 1. Pertumbuhan Sapi Bali yang digemukkan di Desa Kedisan Kecamatan
Kintamani Kabupaten Bangli, tahun 2015
Perlakuan
No
Uraian
P0
P1
P2
P3
1

Berat awal (kg)

266,40a

268,30a

266,75a

267,90a

2

Berat badan akhir (kg)

332,90a

363,60b

378,85bc

381,60c

3

Total Pertambahan berat badan (kg)

66,50a

95,30b

112,10bc

113,70c

4

Pertambahan berat badan harian (kg/hr)

0,37a

0,53b

0,62bc

0,74c
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Keterangan :
− P0 = Sapi yang diberikan pakan dasar hijauan + Polard 0,5 kg
− P1 = P0 + Polard 1 kg + Hormon pertumbuhan 1,0 ml/90 kg BB)
− P2 = P0 + Polard 1kg + Hormon pertumbuhan 2,0 ml/90 kg BB)
− P3 = P0 + Polard 1 kg + Hormon pertumbuhan 2,0 ml /90 kg BB + Biocas 5
ml/ekor/hari)
− Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang tidak
nyata (P>0,05) dan superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukan
perbedaan yang nyata (P<0,05)
Analisis Usaha Penggemukan Sapi
Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi penggunaan pakan tambahan dan
hormon pemacu tumbuh serta penggunaan probiotik biocas memberikan tambahan
pengeluaran untuk biaya input. Akan tetapi penggunaan input tersebut dapat ditutupi oleh
peningkatan bobot harian yang lebih tinggi dibandingkan dengan dengan cara petani (P0).
Inovasi perbaikan manajemen usahatani sapi P1, P2 dan P3 mampu memberikan hasil
yang lebih baik yang ditunjukkan dengan peningkatan penerimaan dan keuntungan.
Berdasarkan analisis finansial yang dilakukan, meskipun inovasi cara petani paling
sedikit mengeluarkan biaya, namun keuntungan yang diperoleh juga rendah. Keuntungan
tertinggi dihasilkan oleh P3, diikuti oleh P2, P1. Dari keempat perlakuan tersebut,
teknologi perbaikan P1, P2 dan P3 masing-masing berpotensi meningkatkan pendapatan
petani berturut-turut 27%, 51%, dan 92% (Tabel 2). Dengan penerapan perbaikan
teknologi tersebut juga memberikan potensi untuk adanya efisiensi waktu dalam
pemeliharaan ternak sapi dengan peningkatan PBBH yang lebih tinggi sehingga waktu
pemeliharaan ternak menjadi lebih singkat. Raiyasa et al. (2013) melaporkan bahwa
penambahan biaya untuk membeli pakan tambahan, probiotik dan hormon pemacu tumbuh
mampu memberikan pertumbuhan lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan yang
lebih tinggi pula. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sapi yang diberikan pakan tambahan dan
pemacu tumbuh dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar 36,5% sampai 37,5%.
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Tabel 2.

Potensi Peningkatan Pendapatan Usaha Penggemukan Sapi dengan Empat
Perlakuan yang dikaji di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani Kabupaten
Bangli, Tahun 2015
Perlakuan
Input Produksi
P0

P1

P2

P3

10,389,600.00

10,463,700.00

10,403,250.00

10,448,100.00

Harga sapi penggemukan
(P0 : 266,40 kg, P1 : 268,30 kg, P2 : 266,75 kg,
dan P3 : 267,90 kg ) x @ Rp. 39.000/kg
Pakan Tambahan :
Garam Rp.5.000,-

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

Pollard (P0 : 0,5 kg, P1, P2 dan P3 @ 1
kg/hari) x @Rp.3.500,-/kg

315,000.00

630,000.00

630,000.00

630,000.00

Pemacu tumbuh P1 : 1 ml/ 90 Berat badan, P2
dan P3 @ 2 ml/90 berat badan ) x @Rp.
12.000,-/ml

0.00

144,000.00

288,000.00

288,000.00

Obat-obatan dan Vitamin

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

obat cacing

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

1,350,000.00

1,350,000.00

1,350,000.00

1,350,000.00

73,800.00

73,800.00

73,800.00

73,800.00

0.00

0.00

0.00

27.78

Biaya tenaga kerja :
Mencari pakan saat pakan melimpah; 1
jam/hari (180 hari atau 22,5 HOK, Rp.
60.000/HOK
Penyutan kandang semi permanen (1,5 juta
untuk 10 tahun); Rp. 410/hari
Probiotik bio cas 5 ml/hari @rp. 25.000/lt
Biaya Lain-lain :
Penyusutan peralatan (Sabit, alat pencari pakan
dll)

50

50

50

12,207,450.00

12,740,550.00

12,824,100.00

12,868,977.78

13,981,800.00

15,271,200.00

15,911,700.00

16,027,200.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

14,071,800.00

15,361,200.00

16,001,700.00

16,117,200.00

Keuntungan (Rp)

1,864,350.00

2,620,650.00

3,177,600.00

3,248,222.22

B/C Ratio

0.15

0.21

0.25

0.25

R/C Ratio

1.15

1.21

1.25

1.25

Total Input (Rp)

50

Pendapatan :
Penjualan ternak (P0 : 332,90 kg, P1 : 363,60
kg, P2 : 378,85 kg dan P3 : 381,60 kg ) x @
Rp. 42.000/kg
Jual kotoran 2 kg/hari, Rp. 250/kg
Total Pendapatan (Rp.)

Keterangan :
− P0 = Sapi yang diberikan pakan dasar hijauan + Polard 0,5 kg
− P1 = P0 + Polard 1 kg + Hormon pertumbuhan 1,0 ml/90 kg BB)
− P2 = P0 + Polard 1kg + Hormon pertumbuhan 2,0 ml/90 kg BB)
− P3 = P0 + Polard 1 kg + Hormon pertumbuhan 2,0 ml /90 kg BB + Biocas 5
ml/ekor/hari)
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pemberian hormon pertumbuhan 2 ml/90 kg BB + 5 ml bio cas/ekor/hari pada sapi
penggemukan yang diberikan pakan dasar hijauan menghasilkan pertumbuhan 40,32 50% lebih tinggi dari sapi yang tidak diberikan hormon pertumbuhan.
2. Pemberian hormon pertumbuhan dan bio cas secara ekonomi memberikan keuntungan
sebanyak Rp.1.313.250,- sampai Rp. 1.383.872,Saran
Pemberian hormon pertumbuhan dan bio cas pada ternak sapi penggemukan
dapat meningkatkan pertumbuhan dan secara ekonomi meningkatkan pendapatan
peternak oleh karena itu layak untuk direkomendasikan ke peternak.
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PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT
(PELEPAH DAN SOLID) FERMENTASI SEBAGAI PAKAN
SAPI POTONG DI PROVINSI BENGKULU
Zul Efendi dan Erpan Ramon
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Jl. Irian KM 6,5 Bengkulu
Email: fzulefendi@yahoo.com
ABSTRAK
Kajian dilaksanakan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu pada tahun 2016. Tujuan
kajian adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian limbah industri kelapa sawit
berupa pelepah dan daun kelapa sawit serta solid fermentasi terhadap pertambahan
bobot badan sapi potong. Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan tiga (3) ransum perlakuan dan enam (6) kelompok sapi sebagai ulangan.
Sebagai perlakuan pertama = hijauan 10% dari bobot badan, kedua = hijauan 10%
dari bobot badan + 5 kg solid fermentasi, ketiga = hijauan 5% dari bobot badan +
pelepah dan daun sawit fermentasi 5% dari bobot badan + 5 kg solid fermentasi. Hasil
kajian menunjukkan bahwa pemberian pakan dari bahan limbah industri kelapa sawit
berupa pelepah/daun dan solid fermentasi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap
pertambahan bobot badan harian sapi Bali jantan, Dari hasil analisis usaha tani
menunjukkan bahwa tingkat keuntungan yang teringgi pada perlakuan ke tiga yaitu Rp.
5.979.400,-/3 bulan dengan R/C 1,10, selanjutnya perlakuan kedua yaitu Rp. 2.923.000,/3 bulan dengan R/C 1,05 dan perlakuan pertama yaitu Rp. 2.231.800,-/3 bulan dengan
R/C 1,04. Pemberian limbah industri kelapa sawit berupa fermentasi pelepah kelapa
sawit dan fermentasi solid secara bersamaan dapat meningkatkan performans sapi Bali
(bobot badan harian dan tren peningkatan bobot badan) serta tingkat keuntungan yang
tinggi.
Kata Kunci : Limbah Industri Sawit, Pakan, Sapi Potong.
PENDAHULUAN
Permasalahan utama yang dihadapi peternak sapi di Provinsi Bengkulu adalah
semakin berkurangnya lahan hijauan dan padang pengembalaan untuk memenuhi
kebutuhan ternak sapinya. Maka pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan alternatif
adalah salah satu solusi untuk menanggulagi kekurangan pakan ternak sapi tersebut.
Dengan diversifikasi pemanfaatan produk samping (by-product) yang sering dianggap
sebagai limbah (waste) dari limbah pertanian dan perkebunan menjadi pakan dapat
mendorong perkembangan agribisnis ternak ruminansia secara integratif dalam suatu
sistem produksi terpadu dengan pola pertanian dan perkebunan melalui daur ulang
biomas yang ramah lingkungan atau dikenal “zero waste production system” (Wahyono,
dkk, 2003).
Luas tanaman kelapa sawit di Provinsi Bengkulu tahun 2015 diperkirakan seluas
195.213 ha (Bengkulu Dalam Angka 2016) dan akan terus bertambah seiring dengan
meningkatnya permintaan akan produk utama yang dihasilkan. Konsekuensi logis makin
meningkatnya luas tanaman perkebunan adalah makin meningkatnya jumlah produk
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samping kebun kelapa sawit dan ikutan pengolahan yang merupakan sumber pakan sapi
potong. Pelepah dan daun kelapa sawit merupakan bahan pakan sumber serat kasar (SK),
masing-masing memiliki kandungan SK 50,0% dan 21,5% sehingga dapat menggantikan
atau mengurangi pemakaian rumput dalam pakan sapi potong (Wulandari & Gunawan,
2009). Kadar lignin pada kulit pelepah dan daun sawit cukup tinggi yaitu sekitar 17,4%
dan 27,6% (Jalaludin et,al 1991), sehingga sebelum diberikan pada ternak perlu dicacah
untuk meningkatkan konsumsi dan palatabilitas. Solid adalah hasil samping industri
pengolahan minyak mentah kelapa sawit yang konsistensinya lunak, berwarna coklat
kegelapan, dalam kondisi udara terbuka mudah menjadi tengik dan tumbuh jamur. Jamur
akan tumbuh dalam dua hingga tiga hari bila solid dibiarkan dalam udara terbuka, namun
jamur ini tumbuh hanya dibagian permukaan luar dan tidak beracun. Solid ini bisa
menjadi alternatif pakan tambahan bagi ternak sapi yang murah, mengingat solid tersebut
diproduksi secara melimpah, berkesinambungan, dapat digunakan bagi sapi, tidak
bersaing dengan kebutuhan manusia dan harga murah. Solid memiliki kandungan PK 1214% dan dapat ditingkatkan menjadi 24,5% melalui teknologi fermentasi kapang
Aspergillus niger (Sinurat, 2003). Solid dalam bentuk segar sebanyak 10 kg/ekor/hari
dapat diberikan sebagai pakan sapi peranakan ongol (PO) dewasa, tanpa menimbulkan
gangguan kesehatan pada sapi (Utomo & Widjaja, 2004). Berdasarkan perlu dilakukan
kajian tentang pemanfaatan limbah industri kelapa sawit untuk pakan ternak sapi potong.
MATERI DAN METODE
Bahan yang digunakan adalah 18 ekor sapi Bali jantan umur 1,5 – 2 tahun dengan
bobot badan rata-rata 196 – 202 kg dan dipelihara selama 3 bulan dikandang peternak.
Ransum terdiri dari rumput lapangan, pelepah dan daun kelapa sawit difermentasi dan
solid fermentasi. Peralatan yang digunakan adalah mesin pencacah pelepah kelapa sawit,
drum plastik, terpal, parang, tali plastik, timbangan gantung dan timbangan digital.
Metode
Pengkajian dilakukan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada tahun
2016. Sapi yang digunakan adalah sapi Bali jantan berumur 1,5 – 2 tahun. Rancangan
yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan ransum
dan 6 kelompok sapi Bali jantan sebagai ulangan. Pengelompokan sapi berdasarkan pada
bobot badan awal pengkajian. Perlakuan yang diuji adalah tiga (3) macam ransum terdiri
dari:
P1. Rumput lapangan 10% dari bobot badan (kontrol), P2. Rumput
lapangan 10% dari bobot badan + solid fermentasi 5 kg/ekor/hari , P3. Rumput lapangan
5% dari bobot badan + pelepah/daun kelapa sawit 5% dari bobot badan + solid
fermentasi 5 kg/ekor/hari. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam
(anova) dan perbedaan antar perlakuan diuji dengan Duncan Multiple Range Test
(DMRT) Stell and Torrie (1991).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan Nutrisi Limbah Industri Kelapa Sawit
Fermentasi pelepah dan daun kelapa sawit sebagai bahan pakan sapi. Alat yang
digunakan adalah gentong plastik, terpal, gembor, mesin penghancur pelepah sawit
(srhedder) dan karet pengikat, sedangkan bahan yang digunakan adalah pelepah kelapa
sawit (1 ton), aktivator (5 kg), urea ( 5 kg) dan air secukupnya. Cara pembuatannya:
pelepah dan daun kelapa sawit dihaluskan dengan menggunakan mesin shredder,
kemudian taburkan diatas terpal setinggi 20 cm. Selanjutnya larutkan aktivator dan urea
dengan air bersih. Larutan tersebut disiramkan pada tumpukan bahan tersebut dengan
menggunakan gembor, lakukan hal tersebut pada bahan yang ada sampai habis. Setelah
itu tumpukan tersebut diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, maka
masukkan kedalam gentong plastik dengan cara dipadatkan hingga kedap udara. Tutup
rapat menggunakan plastik dan simpan ditempat yang aman. Setelah 3 minggu bisa
digunakan untuk pakan sapi. Kandungan gizi pelepah fermentasi dapat dilihat pada Tabel
1.
Fermentasi solid sebagai bahan pakan sapi. alat yang digunakan adalah gentong
plastik, plastik, terpal, gembor, solid (1 ton), aktivator (1 liter), garam (5 kg), urea (5 kg),
kapur (5 kg), mollases (5) dan air (20 liter). Cara pembuatannya : Larutkan aktivator,
garam, urea dan mollases kedalam 20 liter air, kemudian solid ditaburkan diatas terpal
setinggi 20 cm, Setelah itu dilanjutkan dengan menyiramkan larutan yang terdiri dari
garam dan urea tadi hingga merata semua permukaan solid. Lakukan pengadukan solid
dengan cara menginjak-injak solid hingga bahan tercampur dengan baik. Setelah solid
tercampur dengan baik, maka dilakukan pengemasan kedalam gentong plastik/plastik
besar dan ditutup/diikat dengan rapat. Simpan solid ditempat yang sejuk dan tidak terkena
sinar matahari langsung. Setelah proses berlangsung selama 1 minggu, fermentasi solid
sudah selesai dan dapat diberikan kepada ternak sapi. Hasil analisis labotarium solid
fermentasi dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kandungan Nutrisi Pelepah/Daun Kelapa Sawit Fermentasi dan Solid Fermentasi
Uraian
Pelepah/daun kelapa sawit
Solid Fermentasi
fermentasi
Total air (%)
66,95
77,83
Protein kasar (%)
8,97
18,75
Lemak (%)
3,47
11,61
Energi (Kcal/kg)
4424
4054
Serat kasar (%)
38,62
21,42
Abu (%)
9,07
21,14
Ca (%)
0,29
1,68
P (%)
0,10
0,23
Keterangan : Analisis Laboratorium Balai Penelitian Ternak Ciawi tahun 2016
Berdasaarkan Tabel 1 diatas, diperoleh gambaran bahwa kandungan gizi dari
limbah industri kelapa sawit (pelepah dan solid fermentasi) cukup baik. Dimana
kandungan protein pelepah/daun kelapa sawit fermentasi adalah 8,97%, hampir
menyamai kandungan protein rumput unggul, sehingga dapat dijadikan sumber hijauan
pakan ternak sebagai pengganti rumput. Sedangkan kandungan solid fermentasi adalah
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18,75% sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif sumber protein bagi ternak,
sedangkan kandungan lemaknya 11,61% (cukup tinggi) sehingga sebaiknya dalam
pemberian pada ternak sapi agar dicampurkan dengan bahan lainnya seperti kulit kopi,
dedak padi, dll.
Pertambahan Bobot Badan
Pertambahan bobot badan ternak sapi sangat tergantung dari pakan yang
diberikan serta kemampuan ternak tersebut dalam memanfaatkannya. Rata-rata bobot
hidup awal, akhir dan pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi Bali ditunjukkan
pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) Sapi Bali Jantan Pengkajian.
Perlakuan
Awal (Kg)
Akhir (Kg)
PBBH (Kg/hari)
P1
196,0
219,4
0,26a
P2
202,0
233,5
0,35b
P3
198,0
250,2
0,58c
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda
nyata (P<0,05).
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian pakan berbasis limbah industri
kelapa sawit berupa pelepah/daun kelapa sawit fermentasi dan solid fermentasi
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap pertambahan bobot badan harian sapi Bali jantan.
Pertambahan bobot badan harian tertinggi terdapat pada perlakuan ketiga (P3) yaitu sapi
Bali yang diberikan pakan hijauan 5% dari bobot badan ditambah pelepah/daun sawit
fermentasi sebanyak 5% dari bobot badan ditambah solid 5 kg/ekor/hari. Hasil ini lebih
tinggi dengan pemberian pakan hijauan 10 % dari berat badan ditambah dengan pelepah
sawit 5 kg/ekor/hari ditambah dedak 1 kg/ekor/hari dan solid fermentasi 3 kg/ekor/hari
yang didapat oleh Wulandari, dkk (2013) yaitu sebesar 0,47 kg/ekor/hari. Hal ini
disebabkan oleh kandungan gizi dari limbah industri kelapa sawit cukup tinggi, dimana
kadar protein kasar pelepah/daun kelapa sawit fermentasi 8,97% dan solid fermentasi
18,75% (Lab. Balitnak, 2016). Tingginya kadar protein dalam ransum ternak sapi akan
berakibat semakin baiknya pertumbuhan dari seekor ternak. Sejalan yang dikemukakan
Soehadji, dkk (1991) yang disitasi oleh Pasambe dkk (2006) bahwa pemberian pakan
yang berkualitas berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan, dimana formula
pakan yang baik akan mempercepat laju pertumbuhan yang optimal.
Hasil penelitian Thony (2007) pada sapi peranakan Brahman dengan penggunaan
pelepah daun kelapa sawit dalam pakan diperoleh pertambahan bobot badan sapi berkisar
antara 35 – 786 gr/ekor/hari. Nurhaita dkk (2011) mengatakan bahwa penggunaan
pelepah sawit amoniasi dengan suplementasi daun ubi kayu dan mineral S dan P dapat
menggantikan 100% rumput dalam ransum ternak sapi dan memberikan performan yang
sama dengan ransum basal (rumput). Ditambahkan oleh Sitompul (2003) mengatakan
bahwa pelepah sawit merupakan sumber pakan bagi ternak untuk mensubstitusi pakan
hijauan. Selain itu pemberian pakan yang difermentasi dengan bioaktivator akan
membantu mikroba rumen dalam mencerna serat kasar yang dikonsumsi oleh ternak sapi.
Hal ini sesuai dengan pendapat Wallce dan Newbold (1992) menemukan bahwa
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pemberian probiotik akan meningkatkan populasi bakteri rumen sehingga kecernaan
serat akan meningkat.
Pertumbuhan bobot badan sapi Bali selama 3 bulan dapat dilihat pada gambar 1.
Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa trend pertumbuhan bobot badan sapi Bali yang
terbaik selama 3 bulan pemeliharaan adalah pada perlakuan ketiga (P3) yaitu sapi Bali
yang diberikan pakan hijauan 50% dari BB ditambah pelepah sawit fermentasi 50% dari
BB ditambah solid sebanyak 5 kg/ekor/hari.

Keterangan:
P1= Perlakuan pertama
P2= Perlakuan kedua
P3= Perlakuan ketiga
Analisis Usahatani
Analisis usahatani sapi Bali setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. Dari
Analisis usahatani yang dilakukan terhadap ketiga perlakuan selama tiga bulan
pemeliharaan sapi Bali didapatkan bahwa tingkat keuntungan yang tertinggi terdapat pada
perlakuan ketiga dibanding dengan kedua perlakuan yaitu sekitar Rp. 5.979.000,- dengan
R/C 1,10 Sedangkan pada perlakuan kedua hanya memperoleh keuntungan sekitar Rp.
2.923.000,- dengan R/C 1,05 dan perlakuan pertama hanya Rp. 2.231.800,-. dengan R/C
1,04.
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Tabel 3. Analisis Usahatani Sapi Bali tiap Perlakuan Selama 3 Bulan Pemeliharaan.
No
Uraian
P1
P2
P3
1
Biaya
Bobot badan awal
196,0
202,0
198,0
Nilai awal sapi (6 ekor)
49.392.000 50.904.000
49.896.000
Lama Pemeliharaan
3 bulan
3 bulan
3 bulan
PBBH
0,26
0,35
0,58
Pakan
- Hijauan
1.620.000
1.620.000
1.620.000
- Pelepah sawit fermentasi
2.160.000
- Pakan tambahan (solid)
1.350.000
1.350.000
Obat cacing
45.000
45.000
45.000
Tenaga kerja
1.500.000
1.500.000
1.500.000
Penyusutan kandang
500.000
500.000
500.000
Total
3.665.000
5.015.000
7.175.000
Total biaya
53.057.000 55.919.000
57.071.000
2
Pendapatan
Bobot badan akhir
219,4
233,5
250,2
Penjulan sapi
55.288.800 58.842.000
63.050.400
Penjualan pupuk kandang
0
0
0
3
Keuntungan
2.231.800
2.923.000
5.979.000
R/C rasio
1,04
1.05
1,10
Sumber : data Primer diolah
KESIMPULAN
Pemberian limbah industri kelapa sawit berupa fermentasi pelepah kelapa sawit
dan fermentasi solid secara bersamaan dapat meningkatkan performans sapi Bali (bobot
badan harian dan tren peningkatan bobot badan) serta tingkat keuntungan yang tinggi.
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POTENSI DAN PEMANFAATAN LIMBAH BATANG BAWAH JAGUNG
MANIS SEBAGAI PAKAN PADA PENGGEMUKAN SAPI BALI
Ni Luh Gede Budiari dan I Made Rai Yasa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar, Bali.
Email : budiariluhde@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian tentang Potensi dan pemanfaatan limbah jagung manis sebagai pakan pada
penggemukan sapi bali telah dilaksanakan di kelompok ternak Rare Angon, Desa Gelgel,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dari bulan Maret sampai September 2015.
Perhitungan potensi limbah jagung manis dilakukan dengan mengubin limbah jagung
manis setelah dilakukan pemanenan. Kajian pemberian pakan yang dikaji yaitu
perlakuan pakan: P 0 = Sapi yang diberikan pakan dasar hijauan dan 1 kg pollar
(kontrol), P 1 = P 0 + 70% jerami jagung manis + 30% jerami batang bawah jagung
manis dan P 2 = P 0 + 50% jerami jagung manis + 50% jerami batang bawah jagung
manis. Rancangan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga
perlakuan. Masing-masing perlakuan menggunakan 7 ekor sapi Bali jantan dengan ratarata bobot awal 348,14 kg. Parameter yang diamati meliputi : Potensi limbah batang
bawah jagung manis, berat badan awal, berat badan akhir dan pertambahan berat
badan. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam, sedangkan untuk mengetahui
tingkat kelayakan usahatani tersebut dilakukan melalui analisis Revenue cost ratio (R/C
ratio). Hasil penelitian menunjukan sapi yang diberikan perlakuan P2 menghasilkan
berat badan akhir dan pertambahan berat badan paling tinggi jika dibandingkan dengan
P0 dan P1, namun secara statistik tidak menunjukan perbedaan yang nyata (P>0,05).
Pemberian 50% limbah batang bawah jagung manis secara ekonomis memberikan
keuntungan yang paling tinggi yaitu Rp. 1.958.218,- lebih tinggi 64,66% dari kontrol.
Kata kunci : Potensi, batang bawah jagung manis, penggemukan sapi
PENDAHULUAN
Sapi Bali memiliki peluang untuk dikembangkan karena adanya potensi pakan
lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Disamping kebutuhan daging yang terus
meningkat, juga adanya kebutuhan pupuk untuk mengembangkan pertanian organik.
Kebutuhan pupuk organik akan terus meningkat karena meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bebas dari zat kimia,
menjadikan ternak sapi memiliki prospek untuk dikembangkan. Sistem pertanian
terintegrasi merupakan salah satu inovasi yang dapat dikembangkan. Sistem integrasi
tanaman-ternak, pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan, serta limbah ternak menjadi
pupuk dan sumber energi alternatif merupakan potensi yang perlu dikembangkan. Inovasi
teknologi pakan ternak dalam Sistem Integrasi Tanaman-Ternak Bebas Limbah (SITTBL) memberikan peluang yang menggembirakan menuju green and clean agricultural
development. Pengembangan usaha tani tanaman dan ternak secara bersama-sama
menambah pendapatan petani.
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Masalah pemenuhan kebutuhan pakan untuk ternak sapi masih merupakan faktor
penghambat pertumbuhan ternak sapi di masyarakat. Kemampuan produksi yang rendah
sangat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pakan yang tersedia sepanjang tahun.
Ketersediaan pakan yang berfluktuatif dan tidak tercukupinya kebutuhan gizi ternak
menyebabkan produktivitas menjadi rendah, walaupun potensi genetik yang dimiliki
ternak sangat bagus. Persediaan pakan yang berfluktuatif sejalan dengan perubahan
musim, pada saat musim hujan jumlah pakan akan melimpah dengan kandungan bahan
kering yang rendah, sedangkan pada musim kemarau jumlah pakan sangat kurang bahkan
pada daerah-daerah tertentu sama sekali tidak berproduksi. Rendahnya mutu pakan pada
saat musim kemarau menyebabkan penurunan konsumsi pakan yang berakibat
menurunnya bobot badan ternak sebesar 0,15 kg sampai 0,27 kg/ hari (Bamualim 2010).
Lebih lanjut Susila. (2007) melaporkan bahwa fenomena ini berimplikasi negatif
terhadap produktivitas sapi Bali. Pertumbuhan sapi di tingkat petani dengan pakan
seadanya untuk mencapai bobot badan 200 kg dari 86 kg membutuhkan waktu selama 1
tahun, dengan pertambahan berat badan 0,32 kg/hari ( Budiari et al., 2014). Oleh karena
itu perlu upaya khusus untuk menyediakan pakan yang kualitas dan kuantitasnya tetap
terjaga sepanjang tahun.
Upaya untuk penyediaan pakan yang berkelanjutan dengan penanaman rumput
unggul dan memanfaatkan limbah pertanian secara optimal. Salah satu limbah yang
belum dimanfaatkan secara optimal adalah limbah batang bawah jagung manis.
Pemanfaatan limbah jagung manis untuk pakan ternak sapi hanya sebatas pada batang
atas dan daun, tongkol buah dan kelobot. Limbah jagung manis khususnya batang bawah
selama ini belum banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak. Batang bawah hanya
dibiarkan begitu saja sebagai sampah dan sebagian kecil dipergunakan sebagai pupuk
tanaman. Apabila potensi ini dimanfaatkan sebagai pakan ternak dapat menekan biaya
pakan dan ketersediaannya tidak bersaing dengan kebutuhan manusia dan ternak lainnya.
Oleh karena itu perlu dikaji potensi dan pemanfaatan limbah batang bawah jagung manis
sebagai pakan yang berkelanjutan.
METODOLOGI
Penelitian potensi dan pemanfaatan limbah jagung manis telah dilaksanakan di
kelompok Rare Anggon, Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung dari bulan Maret sampai
September 2015.
Penghitungan potensi limbah dan perlakuan
Perhitungan potensi limbah jagung manis dilakukan dengan mengubin limbah
jagung manis setelah dilakukan pemanenan. Pengukuran ubinan dengan ukuran 3 m x 2,4
m. Pengambilan ubinan dilakukan pada 5 petani. Kondisi pertanaman jagung manis di
tingkat petani menggunakan jarak tanam 75 cm x 40 cm dengan 2 tanaman/lubang tanam.
Perhitungan potensi limbah jagung manis dihitung dengan formula:
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Hasil limbah jagung manis tersebut selanjutnya diberikan untuk pakan ternak sapi.
Kajian pemberian pakan yang dikaji yaitu perlakuan pakan: P 0 = Sapi yang diberikan
pakan dasar hijauan dan 1 kg pollar (kontrol), P 1 = P 0 + 70% jerami jagung manis + 30%
jerami batang bawah jagung manis dan P 2 = P 0 + 50% jerami jagung manis + 50% jerami
batang bawah jagung manis.
Rancangan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga
perlakuan. Masing-masing perlakuan menggunakan 7 ekor sapi Bali jantan dengan ratarata bobot awal 348,14 kg.
Pemberian pakan
Pakan jerami batang bawah jagung manis sebelum diberikan pada ternak sapi
terlebih dahulu dicincang halus dengan mesin pencacah. Setelah halus dicampur dengan
pollard dan molases untuk diberikan pada ternak sapi. Jerami daun dan klobot diberikan
langsung tanpa melalui proses pencacahan. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari yaitu
pagi dan sore hari sesuai dengan perlakuan.
Pengamatan dan analisis
Parameter yang diamati meliputi : berat badan awal, berat badan akhir dan
pertambahan berat badan. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam, apabila
diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) maka analisis dilanjutkan
dengan uji jarak berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1993). Sedangkan untuk
mengetahui tingkat kelayakan usahatani tersebut dilakukan melalui analisis Revenue cost
ratio (R/C ratio). Apabila R/C ratio > 1, maka usahatani tersebut layak untuk diterapkan,
sebaliknya jika R/C ratio < 1, maka usahatani tersebut tidak layak untuk diterapkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Limbah Jagung Manis Sebagai Pakan Sapi
Hasil kajian menunjukan potensi jumlah brangkasan jagung manis selain batang
bawah sebanyak 34,04 t/ha. Sedangkan batang bawah jagung manis yang belum
dimanfaatkan sebagai pakan ternak sebesar 34%, yaitu sebanyak 11,57 t/ha. Jumlah ini
mampu mendukung penyediaan pakan untuk ternak sapi yang memiliki berat badan 200
kg sebanyak 1,6 ekor/tahun. Limbah batang bawah jagung manis apabila dimanfaatkan
secara tepat dan optimal, akan dapat menyediakan pakan yang murah dan bermutu,
sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan peternak, mendukung upaya peningkatan
populasi, dan produktivitas ternak, membuka peluang usaha sekaligus dapat mengatasi
pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh produksi limbah yang tidak ditangani
dengan baik. Tinggi rendahnya penggunaan bahan pakan asal tanaman dalam penyusunan
ransum, erat kaitannya dengan harga dan kandungan nutrisi dari ransum yang dibuat.
Jumlah ini akan sangat membantu dalam pengembangan usaha ternak sapi.
Kandungan protein kasar 11,57% pada batang bawah jagung manis merupakan
sumber protein mikroba rumen. Aryawan. (2003) melaporkan bahwa kandungan protein
kasar (PK) dibawah 7% menyebabkan aktivitas mikroba dalam rumen akan menurun
sehingga kecepatan pencernaan akan berkurang. Tillman et al (1991) melaporkan bahwa
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kebutuhan protein kasar untuk pertumbuhan penggemukan sapi muda sebesar 12,6% 15,6%. Oleh karena itu dalam menyusun ransum hal yang paling diperhatikan adalah
kandungan dari energi dan protein dalam ransum karena kelebihan dan kekurangan energi
dan protein dalam ransum akan menurunkan produktivitas ternak (Nuriyasa, 2012). Oleh
karena itu perlu dikombinasikan dengan hijauan dari legum karena pakan sapi
penggemukan dianjurkan mengandung PK 12% (Zulbardi et al. 2000).
Pemberian Limbah Jagung Manis Untuk Penggemukan Sapi
Hasil penelitian menunjukan sapi yang diberikan pakan hijauan + 50% jerami
jagung manis + 50% jerami batang bawah jagung manis + 1 kg pollard (P2)
menghasilkan pertambahan berat badan dan berat badan akhir paling tinggi dibandingkan
P1 dan P0, namun secara statistik ketiga perlakuan tidak menunjukan perbedaan yang
tidak nyata (P>0,05) (Tabel 1). Hal ini menunjukan pemberian limbah jagung manis baik
itu batang bawah, batang atas, daun dan kelobot berpotensi sebagai pakan ternak sapi
karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis laboratorium di
Loka Penelitian Sapi Potong Grati kandungan gizi dari batang bawah jagung manis yaitu
PK 11,57%, LK 0,41%, SK 48,38%, TDN 47,93% dan Ca 0,16%. Yasa. et al (2014)
melaporkan bahwa kandungan gizi dari berangkasan tanaman jagung manis cukup baik,
dengan kandungan protein kasar berkisar antara 9,68% sampai 13,99% lebih tinggi
dibandingkan kandungan gizi rumput raja. Lebih lanjut Yasa et al (2010) melaporkan
bahwa jerami jagung varietas lokal seraya mengandung PK 5,56% dan energi 4.091
kkal/kg. Sedangkan varietas Bisma mengandung PK 5,36% dengan kandungan energi
3.580 kkal/kg.
Tabel 1. Pertumbuhan Sapi Penggemukan yang diberikan Pakan Limbah Jagung Manis
No
Uraian
Perlakuan
P0

P1
a

P2
a

1

Berat badan awal (kg)

312.07

354.21

378.14a

2

Berat Badan Akhir (kg)

368.21a

417.29a

442.34a

3
Pertambahan berat badan (kg/ekor/hari)
0.50a
0.56a
0.57a
Keterangan :
− P0 = Sapi yang diberikan pakan dasar hijauan dan 1 kg pollar (kontrol)
− P1 = P0 + 70% jerami jagung manis + 30% jerami batang bawah jagung manis
− P2 = P0 + 50% jerami jagung manis + 50% jerami batang bawah jagung manis
− Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang tidak
nyata (P>0,05) dan superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukan
perbedaan yang nyata (P<0,05)
Hasil penelitian Yasa., et al (2014) melaporkan bahwa sapi yang diberikan
pakan jerami batang bawah jagung manis tanpa fermentasi sebanyak 25% menghasilkan
pertumbuhan lebih baik dari kontrol (tanpa pemberian jerami batang bawah), namun lebih
rendah dari penggunaan 10%. Lebih lanjut Yasa., et al (2015) melaporkan bahwa
pemberian 50% limbah jagung manis untuk substitusi rumput pada ternak sapi
penggemukan yang dikombinasikan dengan pemberian zat pemacu tumbuh menghasilkan
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pertambahan berat badan harian 0,56 kg/ekor/hari. Budiari et al., (2014) melaporkan sapi
yang diberikan 100% limbah jagung manis dan 1 kg pollard, diinjeksi dengan pemacu
tumbuh menghasilkan pertumbuhan 9,92% lebih tinggi dari kontrol.

Gambar 1. Pertumbuhan Ternak Sapi yang diberikan Pakan Limbah Jagung Manis.
Perlakuan P1 dan P2 menghasilkan pertumbuhan lebih tinggi dari P0 (Gambar 1).
Hal ini menunjukan pemberian limbah jagung manis mulai dari batang bawah sampai
kelobot mengandung zat gizi yang dibutuhkan ternak sapi. Dilihat dari kualitas dan
kuantitas limbah jagung manis di desa Gelgel tetap konsisten sehingga pertumbuhan sapi
terus meningkat. Sedangkan perlakuan P0 menghasilkan pertumbuhan yang lebih rendah
dari P1 dan P2 disebabkan karena pakan dasar yang diberikan 100% rumput yang
kualitasnya berfluktuatif. Rumput yang diberikan pada ternak sebagian besar masih
tergantung pada persediaan alam. Tangendjaja. (2009) melaporkan bahwa jumlah dan
kualitas hijauan bervariasi menyebabkan sulitnya untuk menghasilkan ransum yang
konsisten, akibatnya pertumbuhan sapi tidak stabil. Lebih lanjut Tanwirlah (2006)
melaporkan bahwa pertambahan berat badan ternak sangat dipengaruhi oleh konsumsi
ransum, karena konsumsi ransum menentukan masukan nutrisi ke dalam tubuh ternak
yang selanjutnya digunakan untuk pertumbuhan dan kebutuhan lainnya.
Analisa Usahatani Penggemukan Sapi yang diberikan Pakan Limbah Jagung Manis
Berdasarkan hasil analisa usahatani satu ekor sapi penggemukan diperoleh hasil
sebagai berikut : sapi yang diberikan pakan batang bawah jagung manis 50% (P2)
menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang diberikan
perlakuan P1 dan P0. Hal ini dapat dilihat dari nilai R/C ratio dari perlakuan P0 dan P1 lebih
rendah masing-masing 1,04 dan 1,09 (Tabel 2). Hal ini menunjukan limbah jagung manis
mulai dari batang bawah sampai kelobotnya berpotensi sebagai pakan ternak. Yasa et al.,
(2014) melaporkan bahwa secara fisik, potensi batang bawah jagung manis cukup besar
yaitu sekitar 34% nya masih tertinggal di lahan yang berpotensi mampu mendukung
1383

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

penyediaan pakan sapi 5 ekor/tahun dan secara ekonomis, nilai jual berangkasan terbuang
mencapai 6,0 juta sampai 6,6 juta rupiah. Lebih lanjut dijelaskan pemberian 50% limbah
jagung manis untuk mensubstitusi rerumputan dikombinasikan dengan pakan penguat dan
pemacu secara ekonomis memberikan keuntungan mencapai 28%.
Keberlanjutan dari usaha penggemukan sapi salah satunya ditentukan oleh adanya
potensi keberlanjutan dari usahatani. Secara ekonomi usaha penggemukan sapi yang
dilakukan di kelompok Rare Angon berlanjut karena teknologi yang diintroduksi
memberikan peningkatan pendapatan bagi peternak, dibandingkan cara-cara yang dilakukan
sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis usahatani yang dilakukan, penggunaan limbah
jagung manis dan pemberian pakan tambahan perlu dilanjutkan karena perlakuan ini
mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dengan pengeluaran yang
rendah.
Tabel 2. Analisa Usahatani Sapi Penggemukan yang diberikan Pakan Limbah Jagung
Manis.
Input Produksi

Perlakuan
P1

P2

14,168,400

15,125,600

3,024,000

2,800,000

504,000

504,000

504,000

Kali

50,000

50,000

50,000

7

OH

420,000

420,000

420,000

4

Bulan

133,333

133,333

133,333

16,950,133

18,299,733

19,032,933

18,360,760

19,462,960

Volume

Satuan

Bibit
Pakan

1

ekor

12,482,800

- Rumput @ Rp. 15.000,-/ikat
- Limbah Jagung Manis@
Rp.10.000/ikat

2

Ikat

3,360,000

2

Ikat

- Pollard @Rp.4.500,-/kg

1

kg

Obat-obatan dan Vitamin@Rp.50000

1

Tenaga kerja@ Rp. 60.000,Penyusutan kandang
Total Input (Rp)

P0

Pendapatan :
Penjualan ternak @ Rp. 44.000/kg

1

ekor

16,201,240

- P0. 1,5% x 368.21 x 112hari

618.59

kg

433,013

- P1. 1,5% x 417.29 x 112 hari

701.05

kg

- P2. 1,5% x 442.34 x 112 hari

743.13

kg

Penjualan kencing @Rp.1000,-/liter

1008

liter

Penjualan kotoran @ Rp.700,-/kg

490,735
520,191
1,008,000

1,008,000

1,008,000

Total Penerimaan (Rp)

17,642,253

19,859,495

20,991,151

Keuntungan (Rp)

692,120

1,559,762

1,958,218

R/C Ratio

1.04

1.09

1.10

B/C Ratio

0.04

0.09

0.10
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Keterangan :
− P0 = Sapi yang diberikan pakan dasar hijauan dan 1 kg pollar (kontrol)
− P1 = P0 + 70% jerami jagung manis + 30% jerami batang bawah jagung manis
− P2 = P0 + 50% jerami jagung manis + 50% jerami batang bawah jagung manis
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Limbah batang bawah jagung manis per ha sebanyak 11.57 ton berpotensi sebagai
sumber pakan ternak sapi
2. Pemberian kombinasi antara limbah batang, daun dan batang bawah jagung manis
dan 1 kg pollard menghasilkan pertumbuhan 12,28% lebih tinggi dari sapi yang
diberikan pakan hijauan.
3. Pemberian 50% limbah batang bawah jagung manis secara ekonomis memberikan
keuntungan yang paling tinggi yaitu Rp. 1.958.218,- lebih tinggi 64,66% dari kontrol.
Saran
1. Pemberian limbah jagung manis secara utuh dari batang bawah sampai kelobot jagung
berpotensi sebagai sumber pakan lokal, yang kualitas dan kuantitasnya konstan.
2. Pemberian limbah jagung manis mampu peningkatkan pertumbuhan ternak sapi, dan
secara ekonomi memberikan keuntungan yang lebih tinggi sehingga layak untuk
diterapkan.
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TINGKAT PRODUKTIVITAS TERNAK BABI
PADA LOKASI PENDAMPINGAN GIANYAR
Parwati I.A.dan N. Sugama
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar
ABSTRAK
Beternak babi di masyarakat Bali sudah bukan hal yang asing lagi, dipelihara sebagai
penampung sisa dapur. Namun akhir-akhir ini menjadi suatu usaha yang cukup
menjanjikan mengingat Bali sebagai tujuan wisata, kebutuhan akan daging babi sangat
tinggi disamping untuk kebutuhan upacara agama. Inovasi teknologi dibidang
peternakan babi sudah banyak dihasilkan, namun kendalanya belum semua teknologi
yang dihasilkan oleh Litbang Pertanian sampai ketingkat pengguna. Oleh sebab itu perlu
suatu pendekatan yang mendorong pengguna mau dan mampu menerapkan anjuran
teknologi produk litbang pertanian. Untuk itu tujuan dari kajian ini adalah melihat
dampak pendampingan teknologi terhadap produktivitas pada peternak babi di
Kabupaten Gianyar. Parameter yang diamati adalah pertambahan bobot badan,
konsumsi ransum, dan keuntungan dari usahatani babi, data dianalisis dengan t-tes.
Hasil kajian menunjukan bobot badan kelompok babi yang didampingi memberikan
peningkatan bobot badan 17,15% lebih besar dari kelompok babi yang tidak didampingi,
secara statistik berbeda nyata (P<0,05), terhadap konsumsi ransum, kelompok babi yang
didampingi, mengkonsumsi ransum lebih sedikit dari kelompok babi yang tidak
didampingi (P<0,05). Sedangkan dari analisis usahatani dengan kepemilikan 11 ekor
ternak penggemukan selama 121 hari pemeliharaan, kelompok babi yang didampingi
memberikan keuntungan Rp 8.730.160,- dengan B/C sebesar 0,60. Sedangkan ternak
babi yang tidak didampingi memperoleh keuntungan Rp 4.211.021,- dengan B/C sebesar
0,27. Sehingga disimpulkan bahwa pendampingan mampu mendorong laju peningkatan
bobot badan selama 121 hari pemeliharaan.
Kata Kunci : ternak babi, produktivitas, pendampingan
PENDAHULUAN
Kebutuhan nilai gizi masyarakat, khususnya protein hewani per kapita masih
belum memadai. Apalagi pada akhir-akhir ini populasi ternak potong sangat menurun.
Agar kebutuhan protein hewani per kapita bisa terpenuhi maka perlu ada peningkatan
produksi dibidang peternakan. Salah satu sumber pemenuhan protein ini bisa diatasi
dengan mengusahakan ternak babi.
Babi merupakan komoditas unggulan Bali
karena mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Babi
diprioritaskan pengembangannya karena ternak ini selain memiliki nilai ekonomi tinggi
juga mempunyai nilai sosial di masyarakat Bali. Hampir 90% rumah tangga yang
beragama Hindu memelihara babi 2 sampai 5 ekor, hal ini disebabkan oleh peranan
ternak babi dalam kehidupan sosial di Bali sangat berarti bila dihubungkan dengan
upacara adat maupun keagamaan. Disamping itu babi dipelihara juga sebagai
penampungan sisa-sisa dapur dan tabungan keluarga (Anon. 2007).
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Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (2015) melaporkan bahwa
populasi babi di Bali dari tahun 2011-2015 terus menurun dari 927.739 ekor (2011)
menjadi 794.936 ekor (2015) atau turun sebanyak 16,08%. Menyusutnya populasi ini
antara lain disebabkan karena angka pemotongan yang meningkat tajam yakni dari
1.608.362 ekor pada tahun 2011 menjadi 1.790.540 ekor pada tahun 2015 yang tidak
sebanding dengan pertambahan populasi tiap tahunnya.
Untuk pengembangan disektor peternakan khususnya untuk ternak non
ruminansia dalam hal ini babi, melalui kegiatan penelitian Badan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang) Pertanian telah dihasilkan beberapa inovasi teknologi, antara
lain teknologi pakan diantaranya pengolahan limbah tanaman untuk pakan, pemberian
probiotik, pemanfaatan sumberdaya lokal untuk pakan sumber protein dan karbohidrat,
dibidang penyakit yaitu pemanfaatan strain lokal untuk menekan diare pada anak babi
pasca sapih. Namun, hasil evaluasi eksternal maupun internal menunjukkan bahwa
kecepatan dan tingkat pemanfaatan inovasi teknologi yang dihasilkan Badan Litbang
Pertanian cenderung lambat, bahkan menurun. Fenomena ini terlihat jelas di tingkat
petani, inovasi teknologi usahatani terpadu yang telah diperkenalkan belum sepenuhnya
diadopsi oleh seluruh peternak yang tinggal di pedesaan.
Kegiatan Pendampingan di lokasi pengembangan kawasan ternak babi,
merupakan suatu trobosan yang dilakukan oleh Badan Litbang pertanian yaitu suatu
pendekatan yang mendorong pengguna mau dan mampu menerapkan anjuran teknologi
produk litbang pertanian. Dalam kegiatan pendampingan pengembangan kawasan
teknologi yang didiseminasikan merupakan teknologi yang sudah siap disebar Untuk itu
tujuan dari kajian ini adalah melihat dampak pendampingan teknologi terhadap
produktivitas pada peternak babi di Kabupaten Gianyar.
METODE PENELITIAN
Lokasi pengkajian ditentukan secara sengaja, karena merupakan lokasi
pendampingan Kawasan pengembangan ternak babi nasional. Penelitiana dilakukan pada
bulan Mei - September 2016. Paket teknologi yang didiseminasikan dalam kegiatan
pendampingan adalah pengaturan ransum + probiotik yang dicampur dalam air sebanyak
2 cc/1 liter air minum baik pada fase starter, grower dan finisher.
Untuk melihat pengaruh dari teknologi yang didesiminasikan dibandingkan
dengan cara petani diluar lokasi pendampingan (with and witout). Parameter yang diamati
meliputi : pertambahan bobot badan (kg), Kovenversi ransum dan analisis ekonomi. Data
yang diperoleh dianalisis dengan t- test (Steel dan Torrie, 1991), Sedangkan untuk
analisis usahatani metode analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Budget Parsial
Sederhana menurut Swastika (2004), analisis budget parsial sederhana dapat digunakan
untuk mengevaluasi kinerja suatu teknologi. Untuk mengetahui tingkat
pendapatan/keuntungan usahatani sebelum dan sesudah pengkajian dilakukan analisis
pendapatan dan selanjutnya diuraikan secra deskritif (Adnyana,1989). Pendapatan atau
keuntungan usahatani merupakan selisih antara hasil perkalian jumlah produksi dan harga
per unit produksi dengan julah biaya (tunai) yang dikeluarkan dalam proses produksi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Babi Penggemukkan di Lokasi Pendampingan
Jenis babi yang banyak dipelihara untuk penggemukkan di lokasi ini adalah
Landrace dan persilangannya, Duroc dan persilangannya serta saddleback dan
persilangannya, berat awal untuk dijadikan calon penggemukkan (periode stater) rata-rata
13 Kg/ekor, dengan pakan hampir seluruhnya berupa konsentrat dari pabrik (jenis 551),
sedangkan untuk pakan grower (berat mencapai ± 25 s/d 50 Kg/ekor) dibagi 2 periode
(pakan Grower I dan Grower II), karakteristik selanjutnya seperti terlihat pada Tabe 1.
Tabel 1. Karakteristik Babi Penggemukkan di Lokasi Pendampingan, Gianyar
No Parameter
Jenis dan Jumlah
1.
Jenis Babi
Landrace, Duroc, Saddleback, persilangan
2.
Berat Awal (stater)
12-15 kg
3.
Pakan stater
Konsentrat 100%
4.
Berat Grower
30 kg
5.
Pakan Grower I
30% Konsentrat + 40% dedak padi + 30% jagung
6.
Pakan Grower II
25% Konsentrat + 55% dedak padi + 30% jagung
7.
Berat Finisher
150 kg
Lama Pemeliharaan (
8.
Stater- Finisher)
7-8 bulan
9.
Pakan Finisher
15% Konsentrat + 60% dedak padi + 25% jagung
10. Rata-rata Kepemilikan
10-20 ekor/kk
Sumber : Data Primer
Melihat Tabel 1, jenis babi yang dipelihara oleh petani ternak babi di lokasi
pendampingan sudah beragam, demikian juga pada formula ransum sudah mendekati
standar ransum yang dianjurkan. Namun dari segi jumlah pemberian dan persentase
sumber protein terlalu berlebih, jumlah pemberian pada fase stater hampir 100% sumber
protein (konsentrat) diberikan sebanyak 1 Kg/ekor/hari, fase Grower jumlah pemberian
2,5 sampai 3 kg/ekor/hari dan fase finisher jumlah pemberian 3,5 sampai 4 kg/ekor/hari.
Menurut NRC (1998) kebutuhan zat makanan ransum babi periode grower yaitu energi
metabolisme sebanyak 3265 kkal, protein kasar sebanyak 15% dan kandungan serat kasar
ransum sebesar 5%. Pertambahan bobot badan yang diharapkan 0,497 – 0,606 kg/hari dan
konsumsi ransum sebanyak 1,90 – 2,53 kg/hari. Konsumsi harian babi periode grower
dengan bobot badan 30 – 70 kg sebesar 2160 gr/hari. Sedangkan pada fase finisher ratarata konsumsi ransum sebanyak 3 kg/hari dengan bobot badan yang dicapai 115 kg. Total
konsumsi ransum selama 6 bulan pemeliharaan sebanyak 42 kg + 140 kg + 168 kg = 350
kg.
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Tabel 2. Pertambahan Bobot Badan Babi Pendampingan dan Non Pendampingan Selama
121 Hari
Non
Parameter
Pendampingan
Pendampingan
a
Bobot Awal(kg)
13,91
13,81a
a
Bobot Akhir (kg)
78,41
91,86b
Total Pertambahan Berat badan (kg)
64,50 a
78,05 b
PBB(kg/hari)
0,53 a
0,65 b
Konsumsi Ransum (kg)
3,00 a
2,73 b
FCR(kg/kg)
5,63 a
4,23 b
Sumber : Data Primer diolah
Hasil dari desiminasi paket penggemukan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :
Pertumbuhan babi-babi penggemukkan (Pendampingan) sampai 121 hari mampu tumbuh
rata-rata 0,65 Kg/ekor/hari, peningkat bobot badan ini nyata lebih tinggi (P<0,05) bila
dibandingkan babi-babi non pendampingan. Demikian juga pada kenversi ransum, babibabi yang dilokasi pendampingan membutuhkan pakan lebih sedikit (4,23 Kg) bila
dibandingkan tanpa didampingi (5,63 Kg) untuk mencapai berat badan 1 Kg. Hal ini
disebabkan, karena babi-babi dilokasi pendampingan ada introduksi pakan imbuhan
berupa probiotik Bio B sebanyak 2 cc/1 liter air minum dan formula ransum diatur baik
kuantitas maupun kandungan gizinya ( terutama kalori dan protein) semakin mendekati
harga jual diatas 60 Kg, pakan sumber protein dikurangi prosentasenya, sedangkan
sumber kalori dinaikkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Soeharsono et. al. (2010) bahwa pemberian probiotik pada babi juga dapat meningkatkan
berat badan serta meningkatkan efisiensi penggunaan ransum secara signifikan.
Dilaporkan juga kandungan amoniak feses juga mengalami penurunan sebesar 11,8%
sehingga mengurangi bau dari kotoran yang dikeluarkan babi. Hasil penelitian ini juga
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiari dan Guntoro (2015) yang
mendapatkan pertambahan bobot badan harian, dan konversi pakan babi yang mendapat
probiotik Bio B nyata lebih tinggi (p<0,05) dibandingkan dengan babi kontrol.
Meningkatnya pertumbuhan babi ini disebabkan karena adanya pemberian probiotik Bio
B yang menyebabkan nilai cerna dan metabolisme zat – zat makanan terutama protein
dan karbohidrat meningkat sehingga pertumbuhan babi menjadi lebih cepat. Hal ini
berarti efisiensi penggunaan pakan meningkat dengan adanya pemberian probiotik.
Konversi pakan adalah banyaknya ransum yang dikonsumsi untuk menghasilkan
pertambahan berat badan dalam satuan berat dan waktu yang sama (Putri, 2003).
Konversi pakan dapat ditekan dengan mengurangi konsumsi pakan melalui pembatasan
makanan atau dengan peningkatan angka produksi tanpa peningkatan konsumsi pakan
salah satunya adalah dengan penambahan probiotik kedalam ransum/air minum sehingga
memaksimalkan kerja organ pencernaan (Parwati, et.al.2016).
Sedangkan untuk analisis usahataninya dapat dilihat pada Tabel 3. Pada tabel
tersebut dapat dilihat dengan kepemilikan 11 ekor babi penggemukkan (berat awal 13
Kg) dengan harga bibit rata-rata Rp 550.000/ekor, dengan jumlah pakan per hari rata-rata
3 Kg per ekor. Selama 121 hari pemeliharaan, kelompok ternak yang didampingi
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mendapatkan berat 86,91 Kg/ekor (lebih berat 10,84% dari babi-babi non pendampingan.
Dengan harga berat hidup pada waktu penjualan Rp 23.000/Kg, maka keuntungan yang
didapat dari pemeliharaan 11 ekor sebanyak Rp 8.730.160 ( Rp 793.650/ekor). Hal
senada juga didapatkan pada penelitian Rivo et.al. (2014) yang mendapatkan rata-rata
harga jual ternak babi yang berlaku di Kecamatan Tareran pada tahun 2014 pada harga
Rp.23.000/kg berat hidup, dengan harga bibit Rp.550.000/ekor. Rata-rata berat hidup
ternak untuk fase starter 25 kg/ekor, fase grower 105 kg/ekor, induk betina 141 kg/ekor
dan pejantan 122 kg/ekor. Besarnya keuntungan yang diperoleh peternak sebesar
Rp.1.512.367/ekor/periode produksi. Hasil analisis menunjukkan rata-rata keuntungan per
tahun Rp. 13.611.309 atau rata-rata per bulan sebesar Rp.1.944.472. Sedangkan hasil
yang diperoleh Budiari dan S. Guntoro (2014) pada pembesaran ternak babi yang
diberikan Bio B mendapat bahwa perlakuan probiotik Bio B memberikan keuntungan
yang paling tinggi (R/C ratio 1,92) dibandingkan tanpa Bio B (1,71). Lebih lanjut
dijelaskan bahwa meningkatnya keuntungan disebabkan karena peningkatan out put
sebagai akibat dari peningkatan pertumbuhan. Adanya pemberian probiotik Bio B
memang menyebabkan meningkatnya in put sebesar (Rp 2.142,-) tetapi peningkatanin
put tersebut nilainya jauh lebih kecil dibandingkan peningkatan out put (Rp. 234.000,-).
Pada kegiatan pendampingan ini, kelompok babi yang didampingi dengan pemberian
probiotik menyebabkan meningkatnya efisiensi usaha yang dapat dilihat dari R/C ratio
dari 1,27 menjadi 1,60
Babi-babi yang didampingi membutuhkan harga jual yang lebih rendah untuk
mendapatkan titik impas, demikian juga berat badan waktu penjualan, pertumbuhan babibabi yang didampingi memerlukan bobot hidup lebih rendah dari pada babi yang tidak
didampingi untuk mencapai titik impas.
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Tabel 3. Analisis Usahatani Babi Pendampingan dan Non Pendampingan selama 121 hari
dengan Rata-rata Kepemilikan 11 Ekor
Perlakuan
Pendampingan
(Rp)
Komponen Input-Output
Non Pendampingan (Rp)
Berat awal(Kg)
13,91
13,81
Bobot Jual(Kg)
78,41
86,91
A. Komponen Input
1. Bibit Babi (11 ekor)
2. Pakan Fase Starter
3. Pakan Fase Grower
4. Pakan Fase Finisher
5. Obat cacing, Vaksinasi dll
7. Tenaga kerja pemeliharaan
8. Penyusutan Kandang dan alat
B. Total Biaya Penggemukan
C. Penerimaan
(Bobot P0=78,41;P1=91,86;@ Rp23000
D. Keuntungan (C-B)
E. R/C Rasio (C/B)
F. B/C Rasio (D/B)
G. Titik Impas Harga (Rp/Kg bobot
hidup)
G. Titik Impas Produksi (Kg)

5500000
1.762.189
3.526.490
3.641.000
200.000
187000
800000
15.616.679

5500000
1.112.320
3.117.400
3.593.700
200.000
187000
800000
14.510.420
23.240.580

19.837.730
4.221.051
1,27
0,27
18.106

8.730.160
1,60
0,60
15.178

62

57

Untuk kelayakan usaha, babi-babi yang didampingi dengan paket teknologi yang
didiseminasikan lebih layak untuk dilanjutkan, dengan B/C ratio sebesar 0,60 sedangkan
babi-babi non pendampingan sebesar 0,27. Keterbatasan modal yang dimiliki peternak
mengakibatkan mereka membatasi jumlah ternak yang dipelihara dan penggunaan faktor
input sehingga akan berdampak pada tingkat keuntungan yang relatif kecil. Hasil ini lebih
rendah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Parwati et.al.(2014) dimana rasio antara
penerimaan dengan biaya menunjukkan bahwa perlakuan cara petani memiliki B/C Rasio
sebesar 1,40 lebih rendah dari B/C Rasio babi-babi yang diberikan probiotik Bio B yang
mencapai 1,61. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada perlakuan cara petani setiap Rp. 1000
biaya yang dikeluarkan untuk usahatani penggemukkan ternak babi mampu
mendatangkan penerimaan sebesar Rp. 1400. Sedangkan pada perlakuan yang diberikan
probiotik bio B pada ransum ternak babi penggemukkan mampu memberikan keuntungan
jauh lebih banyak yaitu sebesar Rp 1610 selama 114 hari.
Menurut Sihombing (2010), biaya produksi terbesar dalam usaha ternak babi
ialah biaya pakan mencapai 65-80 persen dari total biaya produksi. Hasil penelitian
Hardyastuti (2011) menunjukkan bahwa biaya pakan untuk ternak babi berkisar antara
70-80% dari keseluruhan biaya produksi. Santa (2012) yang melakukan penelitian di
Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa biaya pakan melebihi 80% dari keseluruhan
biaya produksi. Sementara pada kenyataannya akhir-akhir ini semenjak krisis moneter
melanda perekonomian, harga bahan pakan ternak mengalami peningkatan. Adanya
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kenaikan biaya produksi tanpa diikuti dengan keuntungan merupakan masalah bagi
peternak karena biaya produksi merupakan faktor penentu dalam usaha peternakan.
Perubahan harga faktor produksi tentunya akan berdampak pada perubahan keuntungan
yang diterima. Dalam setiap usaha peternakan selalu mengharapkan keuntungan sebab
keberhasilan usaha peternakan banyak tergantung dari keuntungan yang diperoleh
peternak. Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam beternak babi,
selain sebagai sumber protein juga dapat memberikan sumbangan yang besar bagi
peningkatan pendapatan keluarga peternak.
KESIMPULAN
1.

2.

3.

Diseminasi paket teknologi pada kegiatan pendampingan mampu memberikan
peningkatan produktivitas pada ternak babi-babi penggemukkan sebesar 10,84% bila
dibandingkan dengan produktivitas kelompok babi yang tidak didampingi.
Selama 121 hari pemeliharaan, keuntungan yang diterima petani meningkat sebesar
51,65%, hal ini disebabkan karena pada kegiatan pendampingan jumlah konsumsi
dikurangi, pakan sumber protein dikurangi seiring fase pertumbuhan namun
ditambahkan probiotik untuk memaksimalkan fungsi pencernaan ternak, sehingga
berdampak pada penurunan input namun produktivitas meningkat.
Paket teknologi yang didiseminasikan pada kegiatan pendampingan layak untuk
disebarkan secara lebih luas karena memberikan B/C ratio lebih besar.
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ANALISIS KEUNTUNGAN USAHA PEMBIBITAN BABI YANG
MEMPEROLEH PAKAN BERBASIS LIMBAH
(KASUS PADA KELOMPOK TERNAK PARAS PAROS DESA
PADANGSAMBIAN KAJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA
DENPASAR PROVINSI BALI)
Anak Agung Ngurah Badung Sarmuda Dinata
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pas Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar-Bali, Telp/Fax: 0361-720498
E-mail: badunglahne@yahoo.co.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keuntungan usaha pembibitan babi yang
memperoleh pakan berbasis limbah. Penelitian dilakukan pada tahun 2015, dengan
pemilihan lokasi secara purposive yakni di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar. Responden penelitian yang diambil adalah seluruh
anggota Kelompok Ternak Paras Paros yang berjumlah 20 orang dengan menggunakan
metode sensus. Data karakteristik responden, kepemilikan ternak dan komposisi ransum
dianalisis secara deskriptif. Untuk mengetahui tingkat pendapatan dilakukan melalui
analisis ekonomi parsial, B/C rasio dan R/C rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
usaha pembibitan ternak babi memiliki pendapatan bersih sebesar Rp. 23.102.280
dengan nilai B/C rasio sebesar 1,29 dan R/C rasio sebesar 2,29. Dapat disimpulkan
bahwa usaha pembibitan ternak babi yang memperoleh pakan berbasis limbah
menguntungkan dan layak untuk diusahakan.
Kata kunci : babi, limbah, pendapatan
PENDAHULUAN
Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang potensial untuk dikembangkan
sebagai kawasan ternak babi. Hal ini disebabkan permintaan akan daging babi, baik untuk
kebutuhan konsumsi maupun upacara adat sangat tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan
babi guling saja, Provinsi Bali memerlukan sekitar 91.880 ekor babi muda setiap
tahunnya (Budaarsa, 2012). Selain itu, beternak babi sudah merupakan budaya bagi
masyarakat Bali. Pada umumnya babi dipelihara untuk dipotong pada saat hari raya,
sebagai tabungan dan untuk memanfaatkan limbah dapur. Namun, dewasa ini usaha babi
telah mengalami perkembangan dimana pemeliharaan babi lebih diarahkan untuk tujuan
komersial.
Ternak babi memiliki beberapa keunggulan yakni laju pertumbuhan yang cepat
dengan persentase karkas sebesar 65-70% (Budaarsa, 2012), litter size tinggi, omnivora
(pemakan segala jenis makanan) dan resisten terhadap beberapa penyakit. Ternak Babi
sangat peridi (prolific), satu kali beranak bisa 6 – 12 ekor (Sinaga et al., 2010). Setiap
induk bisa beranak 2,5 kali dalam waktu setahun. Di sisi lain, salah satu kendala dalam
usaha budidaya ternak babi adalah biaya pakan yang sangat tinggi. Menurut Sihombing
(2010), biaya produksi terbesar dalam usaha ternak babi ialah biaya pakan yang mencapai
65-80 persen dari total biaya produksi. Para peternak sering mengalami kerugian akibat
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dari harga pakan yang naik, tetapi di saat yang sama harga ternak hidup maupun daging
babi mengalami penurunan.
Di Kota Denpasar populasi babi pada tahun 2013 mencapai 16.335 ekor atau
hanya 1,9% dari dari keseluruhan populasi babi di Bali. Di sisi lain konsumsi daging babi
penduduk Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 15,53% yakni dari 21,64
kg/kapita/tahun (2012) menjadi 25 kg/kapita/tahun (2013) (Anon, 2013). Adanya peluang
yang cukup besar ini meyebabkan sebagian masyarakat kota masih melaksanakan
budidaya ternak babi. Terdapat 1.528 orang pemelihara babi, dimana sebanyak 820 orang
(53,66%) merupakan peternak marginal dengan kepemilikan ternak 1-4 ekor.
Salah satu lokasi peternakan babi di Kota Denpasar adalah di Desa
Padangsambian Kaja, tepatnya di Dusun Batuparas. Selain melaksanakan usaha
penggemukan sebagain peternak juga melaksanakan usaha pembibitan babi. Usaha ini
dijalankan untuk memenuhi kebutuhan bibit babi, baik untuk digemukkan sendiri dan
mensuplai kebutuhan peternak babi yang ada disekitarnya. Dalam usaha pembibitan babi,
peternak memanfaatkan limbah yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya sebagai pakan
utama ternak babi. Penggunaan pakan yang berasal dari limbah ini dirasakan peternak
mampu meningkatkan efisiensi dan keuntungan usahanya. Berdasarkan uraian diatas,
maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk menganalisis nilai keuntungan peternak
yang menjalankan usaha pembibitan babi yang memperoleh pakan berbasis limbah.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Responden Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan .Denpasar
Barat, Kota Denpasar. Penentuan lokasi dilaksanakan secara sengaja (purposive) yaitu
suatu metode penentuan daerah penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu
(Hadi, 1988). Dipilihnya desa Padangsambian Kaja karena di wilayah ini masih banyak
terdapat peternak babi yang memberi pakan yang berasal dari limbah. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Ternak Paras Paros, Desa
Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Responden penelitian
yang diambil adalah seluruh anggota kelompok yang berjumlah 20 orang dengan
menggunakan metode sensus.
Pengumpulan Data
Data primer meliputi karakteristik responden (umur dan tingkat pendidikan
formal), kepemilikan ternak babi dan analisis pendapatan usaha pembibitan babi. Metode
pengumpulan data adalah metode survai yaitu dengan cara mendatangi serta
mewawancarai responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan
sebelumnya (Singarimbun dan Effendi, 1989). Setelah wawancara selesai dilakukan,
dilanjutkan dengan observasi, yakni mengamati kondisi peternak secara langsung maupun
keluarga peternak. Hal ini bertujuan selain untuk mengetahui kondisi dari objek
penelitian, juga untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai semua kegiatan
yang dilakukan oleh peternak.
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Analisis Data
Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskritif.
Pendekatan analisis deskriptif dimaksudkan untuk menguraikan secara kualitatif keadaan
riil peternakan babi. Sedangkan untuk analisis pendapatan dari usaha budidaya ternak
babi dihitung menggunakan analisis parsial, nisbah B/C rasio dan R/C rasio (Gittinger,
1986). Analisis pendapatan usaha digunakan untuk menggambarkan faktor keuntungan
usaha saat ini. Pangandaheng (2012), menyatakan pendapatan merupakan penerimaan
yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pendapatan dapat didefinisikan
sebagai selisih antara penerimaan total dengan biaya total, atau dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Π = TR – TC
keterangan:
Π = Keuntungan (benefit)
TR = Penerimaan total (total revenue)
TC = Biaya total (total cost)
Untuk mengetahui tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari proses usaha
budidaya pembibitan babi dapat dianalisis dari rasio keuntungan terhadap biaya (B/C
rasio). Untuk mengetahui berapa besar penerimaan yang akan diperoleh dari setiap rupiah
yang dikeluarkan oleh petani ternak dalam kegiatan usaha pembibitan babi dapat dilihat
dari rasio penerimaan terhadap biaya (R/C rasio). Perhitungan dilakukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
B/C rasio =
R/C rasio =

Π
TC

TR
TC

keterangan:
B/C = Imbangan keuntungan dan biaya
R/C = Imbangan penerimaan dan biaya
Π = Keuntungan (benefit)
TR = Penerimaan total (total revenue)
TC = Biaya total (total cost)
R/C rasio > 1, maka usahatani menguntungkan
R/C rasio ≤ 1, maka usahatani tidak menguntungkan
R/C rasio > 1, maka usahatani layak untuk diusahakan
R/C rasio ≤ 1, maka usahatani tidak layak untuk diusahakan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik responden
Untuk mengetahui data dasar peternak babi dilakukan survei terhadap seluruh
anggota kelompok ternak “Paras Paros”. Rataan umur responden adalah 45 tahun dengan
kisaran antara 35-70 tahun. Kebanyakan umur responden berada pada kisaran 41-50
tahun.
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur
Umur
Jumlah
Presentase
30-40
6
40
41-50
8
50
51-60
0
0
> 60
2
20
Data ini menunjukkan bahwa umur responden berada pada kisaran umur kurang
produktif. Wiriaatmaja (1986), menyatakan bahwa golongan umur penerap dini suatu
teknologi biasanya berumur diantara 25 sampai 40 tahun. Biasanya pada umur ini
peternak lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru. Selain itu, dijelaskan pula difusi
inovasi yang paling tinggi adalah pada petani yang berumur setengah tua (Soekartawi,
1988).
Tingkat pendidikan formal responden paling banyak adalah tamatan SMU/SMK
sebanyak 10 orang (50%) disusul tamatan SMP 6 orang (30%), SD 2 orang (10%) dan
masing-masing satu orang tidak lulus SD dan sarjana (Tabel 2). Untuk pekerjaan pokok
responden 40% adalah peternak babi sisanya adalah pegawai swasta 6 orang, PNS 4
orang dan wiraswasta 2 orang.
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Pendidikan
Jumlah
Persentase
Tidak lulus SD
1
5
SD
2
10
SMP
6
30
SMU/SMK
10
50
Sarjana
1
5
Tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang dalam kemampuan berpikir
memahami arti pentingnya usahatani dengan tetap memperhatikan konservasi tanah
dengan baik dan mencari solusi/ pemecahan setiap permasalahan (Adhawati, 1997).
Mosher (1967) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang
dialami oleh seseorang, maka tingkat pengetahuan dan keterampilannya makin tinggi
serta sikapnya lebih terbuka terhadap teknologi baru.
Kepemilikan Ternak Babi
Jumlah ternak babi yang dimiliki oleh peternak adalah sebanyak 935 ekor. Dari
jumlah total ternak tersebut sebanyak 82 ekor diantaranya adalah induk babi yang
dibudidayakan oleh 11 orang petani. Dengan demikian rata-rata kepemilikan induk babi
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adalah 7,45 ekor/peternak. Sisanya adalah anak pra sapih sebanyak 84 ekor, babi fase
stater, grower dan finisher masing-masing sebanyak 317 ekor, 270 ekor dan 159 ekor.
Data ini menunjukan bahwa dari keseluruhan peternak babi sebesar 55% melaksanakan
usaha pembibitan ternak babi.
Komposisi Ransum Induk Babi
Ransum yang diberikan untuk induk babi kebanyakan berasal dari limbah.
Adapun jenis limbah yang dijadikan ransum adalah ampas tahu, kulit ari kedelai, dan
limbah roti. Ransum yang diberikan pada induk babi dibagi dalam 3 fase yakni fase
kebuntingan, pra sapih dan masa kering. Untuk komposisi ransum pada fase kebuntingan
dan masa kering sama yakni ampas tahu 2 kg, kulit ari kedelai 2 kg, limbah roti 0,5 kg
dan dedak padi 1 kg per harinya. Untuk fase pra sapih peternak memberikan ransum yang
lebih baik dengan komposisi konsentrat CP 551, polar dan dedak padi masing-masing 1
kg per harinya. Pemberian ransum berkuaitas pada masa pra sapih dimaksudkan untuk
meningkatkan produksi susu dari induk sehingga pertumbuhan anak menjadi lebih baik.
Analisis keuntungan usaha pembibitan babi
Biaya produksi dalam usaha pembibitan babi terdiri atas biaya tetap dan biaya
tidak tetap. Menurut Soekartawi (2001), biaya yang diperuntukan bagi pembiayaan faktor
produksi yang sifatnya tetap seperti pembelian bibit, penyusutan dan peralatan usaha
produksi. Biaya tidak tetap adalah biaya yang diperuntukan bagi pembiayaan faktor
produksi yang sifatnya berubah-ubah dalam satu proses produksi seperti biaya tenaga
kerja maupun sarana produksi. Dalam usaha pembibitan ternak babi, investasi yang
diperlukan adalah kandang beserta kelengkapannya dan induk babi. Nilai penyusutan
investasi dalam usaha pembibitan babi dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Penyusutan Investasi Usaha Pembibitan Babi yang Memperoleh Pakan Berbasis
Limbah
No Jenis investasi
Biaya total
umur teknis
Penyusutan
Penyusutan
(Rp)
(tahun)
/tahun
/bulan
1 Kandang dan
1.000.000
5
200.000
16.666,67
perlengkapan
2 Induk
3.000.000
5
600.000
50.000
Untuk biaya tidak tetap dalam usaha pembibitan babi ini adalah biaya pakan,
tenaga kerja, vaksin, vitamin dan obat-obatan, perkawinan, kayu bakar, listrik serta air.
Total biaya yang dikeluarkan dalam usaha pembibitan babi yang memperoleh pakan
berbasis limbah untuk kepemilikan 7 ekor induk babi adalah sebesar Rp. 17. 847.720
(Tabel 4). Dari total biaya tersebut sebesar Rp. 7.713.720 atau 43,22% merupakan biaya
pakan. Presentase biaya dalam usaha pembibitan babi ini relatif lebih rendah
dibandingkan hasil penelitian lainnya. Biaya pakan mempunyai persentase terbesar dari
keseluruhan biaya produksi yaitu 60-80%. (Aritonang, 2010), 70-80% (Hardyastuti,
2011) dan melebihi 80% dari keseluruhan biaya produksi (Santa, 2012).
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Tabel 4. Analisis Usaha Pembibitan Babi yang Memperoleh Pakan Berbasis Limbah (7
ekor/periode)
No Uraian
Jumlah (Rp)
A INPUT
1 Penyusutan kandang (6 bulan)
700.000
2 Penyusutan induk (6 bulan)
2.100.000
3 Pakan
a. Bunting (114 hari)
- ampas tahu = 2 kg/hari @ Rp.500/kg
798.000
- kulit ari kedelai = 2 kg/hari @ Rp. 385/kg
614.460
- limbah roti = 0.5 kg/hari@ Rp 365
145.635
- dedak padi = 1 kg/hari @ Rp. 2700
2.154.600
b. Pra sapih (30 hari)
- konsentrat CP 551 = 1 kg/hari @ Rp. 7.700
1.617.000
- polar = 1 kg/hari @ Rp. 4000
840.000
- dedak padi = 1 kg/hari@ Rp. 2.700
567.000
c. Masa kering (30 hari)
- ampas tahu = 2 kg/hari @ Rp.500/kg
210.000
- kulit ari kedelai = 2 kg/hari @ Rp. 385/kg
161.700
- limbah roti = 0.5 kg/hari@ Rp 365
38.325
- dedak padi = 1 kg/hari @ Rp. 2700
567.000
4 Tenaga kerja (20 menit/orang/ekor/hari) @ Rp. 80.000
4.060.000
5 Vaksin
- induk = 1 kali/ekor induk@ Rp. 5.000
35.000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp. 5.000
350.000
6 Vitamin dan obat-obatan
- induk = 1 kali/ekor induk @ Rp. 25.000
175.000
- anak = 1 kali/jumlah anak @ Rp. 25.000
1.750.000
7 Biaya perkawinan 2 kali @ Rp. 100.000
1.400.000
8 Kayu bakar 174 hari @ Rp. 1000
174.000
9 Listrik + air 6 bulan @ Rp. 15.000
90.000
JUMLAH INPUT
17.847.720
B OUTPUT
1 Jumlah anak sapih
63
2 Harga jual/ekor
650.000
JUMLAH OUTPUT
40.950.000
C KEUNTUNGAN
23.102.280
D B/C Ratio
1,29
E R/C Ratio
2,29
Keterangan :
- Rata-rata jumlah anak per kelahiran sebanyak 10 ekor dengan tingkat kematian 10%
- Biaya tenaga kerja sebesar Rp. 80.000/8 jam (hari kerja)
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Lebih rendahnya biaya pakan ini disebabkan pakan yang digunakan kebanyakan
berasal dari limbah yang harganya relatif lebih murah. Limbah yang digunakan berasal
dari industri yang terdapat disekitarnya seperti ampas tahu, kulit ari kedelai dan limbah
roti. Disamping itu dalam penanganannya juga relatif lebih murah yakni hanya dengan
perebusan sebelum diberikan pada ternak. Rendahnya biaya pakan ini berpengaruh pada
keuntungan yang diperoleh yakni sebesar Rp. 23.102.280. Rata-rata keuntungan per
bulannya sebesar Rp. 3.850.380. Nilai keuntungan ini juga dipengaruhi oleh harga jual
babi lepas sapih yakni sebesar Rp. 650.000/ekor.
Dari besarnya nilai keuntungan tersebut dibandingkan dengan total input yang
diperlukan menyebabkan nilai B/C rasio sebesar 1,29. Nilai B/C rasio yang lebih tinggi
dari 1 ini mengindikasikan bahwa usaha pembibitan babi yang dilakukan efisien dan
menguntungkan. Selain itu, jika dibandingkan antara nilai total penerimaan dengan total
input akan diperoleh nilai R/C rasio sebesar 2,29. Nilai R/C rasio ini menunjukkan bahwa
usaha pembibitan babi yang memperoleh pakan berbasis limbah secara ekonomis layak
untuk diusahakan.
KESIMPULAN
Usaha pembibitan ternak babi yang memperoleh pakan berbasis limbah secara
ekonomis menguntungkan dan layak untuk diusahakan.
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KULIT KOPI (Caffee Pulp) SEBAGAI PENGGANTI JAGUNG
TERHADAP PERSENTASE KARKAS DAN BOBOT ORGAN DALAM
AYAM ARAB FASE GROWER
Erpan Ramon dan Zul Efendi.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
Jln. Irian Km 6,5 Kota Bengkulu
E-mail :rerramon@yahoo.com
ABSTRAK
Tanaman kopi di Provinsi Bengkulu seluas 94.232 ha dengan produksi 55.858 ton
pertahun terdiri dari kopi robusta dan kopi arabika, kulit kopi (Caffee pulp) menjadi
limbah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari substitusi kulit kopi
menggantikan jagung terhadap persentase berat karkas dan bobot organ dalam
(jantung, hati, usus, ginjal, rempela, limpa dan paru-paru) ayam arab fase grower.
Seratus DOC ayam arab digunakan dalam penelitian. Penelitian menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan pakan, masing-masing perlakuan
diulang sebanyak 5 ulangan. Perlakuan pakan adalah P1 (kontrol) : jagung giling 40%,
kulit kopi 0 %, P2 : kulit kopi 5%, jagung giling 35%, P3 : kulit kopi 10%, jagung giling
30%, dan P4 : kulit kopi 15%, jagung giling 25%. Hasil penelitian menunjukkan
perlakuan P1, P2, P3 dan P4 tidak berbedanyata terhadap bobot badan akhir dan
persentase karkas. Kulit kopi dapat di berikan sampai taraf 15%. Setiap perlakuan tidak
berpengaruh nyata terhadap bobot jantung, hati, ginjal, namun pada level 15 %
pemberian kulit kopi berpengaruh terhadap bobot usus. bobot rempela dan limpa
menunjukan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) antara P1 (kontrol) (49,2 gram, 41,2
gram dan 2,6 gram) dengan pemberian kulit kopi 15 % pada P4 (50,8 gram, 38,0 gram
dan 1,4 gram), sedangkan pemberian 5% dan 10 % tidak berpengaruh nyata. Pemberian
kulit kopi pada ayam arab fase grower sebagai pengganti jagung dapat diberikan sampai
15 %.
Kata kunci : Kulit kopi, persentase karkas, organ dalam, fese grower, ayam arab.
PENDAHULUAN
Tanaman kopi robusta (Robusta caffee) dan arabika (Arabicca cafee) di Provinsi
Bengkulu adalah seluas 94.232 ha dengan produksi 55.858 ton pertahun dengan produksi
rata-rata 0,75 ton per ha (BPS, 2013), kondisi ini menyebabkan hasil sampingan dari biji
kopi berupa kulit kopi Caffee pulp menjadi limbah bagi masyarakat, khususnya
masyarakat disekitar areal penggilingan kopi. Pemanfaatan limbah kopi dapat sebagai
alternatif dalam meningkatkan ketersediaan bahan baku penyusun ransum ayam. Setelah
kopi dipanen, kulit kopi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Prawirodigdo (2009)
menjelaskan bahwa berdasarkan potensi kuantitas, kualitas dan konfirmasi kegunaan kulit
kopi sebagai komponen pakan maka peluang sistem integrasi tanaman kopi ternak sangat
besar.
Kulit kopi berpotensi sebagai bahan pakan sumber energi yang belum
termanfaatkan memiliki nutrient yang cukup baik terutama kandungan energinya.
Penelitian ini menggunakan kulit kopi yang di ketahui memiliki potensi untuk di
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manfaatkan sebagai bahan makanan ternak ayam. Berdasarkan penelitian Ramon et al
(2012), pada ternak sapi perah bahwa pemberian pakan konsentrat komersial yang di
campuri dedak padi termasuk penambahan kulit kopi 0,2 kg/ekor/hari dengan kandungan
protein 11,93%, dapat meningkatkan produksi susu pada ternak sapi perah di Kabupaten
Rejang Lebong. Ruswendi et al (2007) menjelaskan bahwa ternak dapat memanfaatkan
sisa hasil pertanian serta hasil ikutannya untuk memenuhi kecukupan kebutuhan pakan
melalui pengelolaan yang baik sebagai pakan ternak sapi dapat di penuhi dari lahan usaha
tani.
Muryanto et al (2005) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa analisis inputoutput usaha diketahui keuntungan budidaya ayam yang memanfaatkan limbah kopi
adalah Rp. 1.345/ekor/60 hari, pada budidaya ayam kontrol tanpa limbah kopi Rp.
1.401/ekor/60 hari, sedangkan B/C rasionya sama masing-masing 1.16. Hal ini
menunjukkan bahwa limbah kulit kopi mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai
bahan pakan ayam, khususnya di sekitar kawasan perkebunan kopi, dijelaskan bahwa
pemberian pakan kulit kopi 5% memberikan hasil yang tidak berbedanyata dibandingkan
dengan pemberian pakan tanpa kulit kopi terhadap ayam berumur 60 hari.
Penelitian yang dilakukan oleh Khalil (2016) melaporkan bahwa pemberian
pakan kulit kopi amoniasi pada ayam broiler menunjukan hasil pertambahan bobot badan
optimal yaitu 1535 gram pada umur 6 minggu dengan pemberian 15 % tepung kulit kopi
amoniasi. Kajian tentang pemberian kulit kopi sebagai bahan pakan ayam arab
dibutuhkan oleh ternak selain dari protein ternak juga membutuhkan energi dalam jumlah
yang besar. Simanihuruk dan Sirait (2010) menyimpulkan hasil penelitiannya pada
kambing boerka, kecernaan bahan kering dan bahan organik pertambahan bobot dan
efisiensi penggunaan pakan dan nilai income over feed cos penggunaan silase kulit kopi
sebesar 20% dapat di rekomendasikan untuk menggantikan rumput sebagai pakan basal
ternak kambing. Daud et al (2013) melaporkan hasil uji sifat fisik wafer ransum komplit
berbahan baku kulit kopi dan palatabilitasnya pada itik peking mengandung 5% dan 7,5%
mengandung protein kasar masing-masing 16,87% dan 16,56% serta serat kasar masingmasing 10,37% dan 11,01% memiliki nilai kerapatan kecernaan yang tinggi, sehingga
dapat menurunkan nilai palatabilitas. Berdasarkan pemikiran inilah dilakukan penelitian
tentang pemberian kulit kopi sebagai salah satu bahan pakan alternatif sumber energi
pada ayam arab fase grower.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hafid at al (2014), menyimpulkan
hasil penelitiannya bahwa rata-rata bentuk, warna, pH karkas ayam broiler masih menjadi
pertimbangan para konsumen untuk mengkonsumsi bahan pangan yang berasal dari
hewani unggas di pasar Kendari Makasar.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kulit kopi dalam
ransum terhadap bobot badan akhir, persentase karkas dan bobot organ dalam (jantung,
hati, ginjal, rempela, paru-paru, limpa dan usus dengan) ayam arab.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada kandang percobaan kantor BPTP Bengkulu pada
bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. menggunakan 100 ekor DOC ayam arab tanpa
proses sexing, dilakukan vaksin ND dan pemberian pakan komersial dari umur 0 – 20
hari, Pada umur 21 hari ternak dipisah sesuai dengan perlakuan yang dibagi menjadi 4
perlakuan pakan hingga umur 120 hari. Kombinasi pakan perlakuan disajikan pada Tabel
1. Ayam arab di tempatkan pada kandang koloni sesuai perlakuan dengan ukuran 2 x 2 m
masing-masing kandang diisi 25 ekor ayam arab dan diberikan litter sekam padi pada
lantai setebal 5 cm, penerangan yang cukup pada malam hari dengan bola lampu 60 watt
dan dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum. Pemberian pakan dilakukan 2
kali sehari pada pagi dan sore hari, sedangkan air minum di berikan secara ad libitum.
Rancangan percobaan yang di gunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan 4 perlakuan pakan, setiap perlakuan diulang 5 ulangan setiap ulangan terdiri dari
5 ekor ayam.
Pemanenan dilakukan setelah ternak berumur 4 bulan (120 hari), ayam arab yang
akan dipotong ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui bobot badan akhir (BBA).
Selanjutnya dilakukan penimbangan karkas, Matitaputty et al. (2011) menjelaskan bahwa,
untuk memperoleh karkas yang bersih dilakukan pemprosesan yang terdiri dari
pencabutan bulu, pemisahan bagian kepala, kaki, dan pengeluaran jeroan/organ dalam
(jantung, hati, ginjal, rempela, paru-paru, limpa dan usus), untuk mengetahui bobot
masing-masing organ dalam dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan
digital. Persentase karkas diperoleh dengan membandingkan bobot karkas dibagi dengan
badan akhir dikalikan dengan 100%. kemudian data dibandingkan dengan masing-masing
perlakuan.
Tabel 1. Komposisi Bahan Pakan Pengkajian
No
Bahan Pakan
Komposi Bahan Pakan Perlakuan (%)
P1 (Kontrol)
P2
P3
P4
1 Jagung giling
40
35
30
25
2 Kosentrat komersial
20
20
20
20
3 Dedak padi
40
40
40
40
4 Kulit kopi
0
5
10
15
Masing-masing data yang diperoleh dianalisis secara statistik, apabila hasil
analisis berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple
Range Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 95%. Data dianalisis dengan menggunakan
perangkat lunak SPSS 21 (Ghozali, 2005).

1405

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis kandungan nutrien pakan penelitian yang dilakukan pengujian pada
laboratorium Balitnak Ciawi, hasil analisis pakan tiap perlakuan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisis Proksimat Pakan Perlakuan
Perlakuan
P1(Kontrol)
P2
P3
P4

Air
g/100g
16,51
11,44
10,83
13,79

Protein
g/100g
17,27
14,14
14,26
15,77

Lemak
g/100g
1,33
3,14
3,90
2,87

Energi
Kcal/kg
3,125
3,547
3,558
3,379

SK
g/100g
8,58
8,80
11,12
11,67

Abu
g/100g
14,63
12,77
14,65
15,51

Ca
g/100g
2,95
2,39
2,78
2,98

P g/100g
0,88
0,62
0,66
0,81

Keterangan : Hasil analisis proksimat laboratorium Balitnak Ciawi, 2015
Hasil analisis proksimat dari susunan bahan pakan perlakuan menunjukan bahwa
kandungan serat kasar masing-masing konsentrat perlakuan P1, P2, P3 dan P4 masingmasing adalah 8,58, 8,80, 11,12, dan 11,67 g/100g menunjukan bahwa kandungan serat
kasar (SK) tersebut masih dapat dicerna oleh ayam arab akan tetapi terlihat pada
pemberian P4 (kulit kopi 15 %) Dalam penelitian ini terlihat semakin banyak pemberian
kulit kopi pada pakan konsentrat sebagai pengganti jagung maka akan semakin tinggi
pula kandungan serat kasar yang terkandung pada pakan tersebut. Mayasari (2009)
menyatakan bahwa dalam kulit kopi mengandung selulosa, hemi selulosa dan lignin yang
merupakan salah satu komponen penyusun tanaman yang membentuk bagian struktural
dan sel tumbuhan yang kandungannya dalam kulit kopi yaitu 52,59 % kandungan lignin
yang tinggi dalam limbah kulit kopi dapat menghambat proses pencernaan bagi hewan.
Bobot Badan Akhir
Hasil penimbangan terhadap bobot badan akhir ayam arab periode grower (umur
120 hari) disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
bobot badan akhir ayam arab fase grower dengan pemberian pakan yang tidak
menggunakan bahan pakan kulit kopi (P1) tidak menunjukkan perbedaan nyata (P>5%)
dengan ayam arab yang diberikan kulit kopi 5%, 10%, dan 15% (P2, P3 dan P4).
Tabel 3. Rataan Bobot Badan Akhir, Bobot Karkas dan Persentase Karkas setiap
Perlakuan
Perlakuan
Bobot badan akhir (g)
Bobot Karkas (g) Persentase Karkas
a
P1 (Kontrol)
1.044
673 a
64,5 a
P2
989 a
616 a
62,4 a
a
a
P3
984
676
58,7 a
a
a
P4
932
519
55,7 a
Keterangan : - Huruf superscript yang sama pada setiap kolom menunjukan tidak
berbeda nyata (P>0,05).
Hasil analisis proksimat nutrisi pakan masing-masing perlakuan terlihat bahwa
pakan tanpa pemberian kulit kopi P1 (kontrol) memiliki kandungan protein tertinggi
17,27 g/100g namun mengandung energi terendah yaitu 3.125 kcal/kg di bandingkan
dengan perlakuan P2 (jagung giling 35 %, konsentrat 20 % dedak padi 40 % dan kulit
kopi 5 %) P3 (jagung giling 30 %, konsentrat 20 % dedak padi 40 % dan kulit kopi 10 %)
dan P4 (jagung giling 25 %, konsentrat 20 % dedak padi 40 % dan kulit kopi 15 %). Hasil
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ini lebih tinggi dari penelitian Prawirodigdo (2009). Konsumsi bahan kering kulit kopi
pada sapi yang menerima pakan dengan tingkat introduksi kulit kopi 40% adalah
berprotein hanya 14% lebih baik dari pada pemberian kulit kopi 20% yang mengandung
protein 15%. Hal ini diperkuat lagi oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Akmal &
Filawati (2008) dengan penggunaan kulit kopi sampai dengan 10% yang difermentasi
dengan Kapang Aspergilus Niger masih mampu digunakan karena kandungan serat kasar
ransum masih pada batas toleransi dan penurunan bobot badan terjadi diduga terjadinya
penurunan kualitas protein ransum ± 5 % pada perlakuan fermentasi yang di lakukan.
Persentase Karkas
Bobot karkas ayam arab yang diberikan kulit kopi pada pakan sampai dengan 15
persen yang dipelihara selama 120 hari (4 bulan), secara keseluruhan rata-rata hasil
penelitian bobot karkas adalah 621 gr/ekor. Hal ini dapat di berikan kepada ternak ayam
arab dengan hasil analisis tidak berpengaruhnyata (P>0,05) Sedangkan bobot badan akhir
penelitian secara keseluruhan adalah rata-rata 987,2 gr/ekor. Penimbangan P1; P2; P3 dan
P4 berturut-turut adalah 1044 gr; 989 gr; 984 gr dan 932 gr secara statistik tidak berbeda
nyata (P>0,05) pada setiap perlakuan, kemungkinan hal ini disebabkan oleh pakan yang
di berikan pada ternak mempunyai kandungan nutrisi terutama protein dan energi yang
relatif sama, protein hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan
oleh Farahdiba et al (2011), yang memberikan aras protein 15 %, 18 % dan 21 % pada
pakan menunjukan hasil yang tidak berbedanyata terhadap bobot karkas ayam broiler.
Berat karkas hasil penelitian masing-masing perlakuan terlihat pada tabel 4
menunjukan bahwa pemberian kulit kopi sebesar 15% (P4) memperoleh berat karkas
ayam arab lebih rendah, kemungkinan disebabkan oleh tingginya kandungan serat kasar
dan abu (11,67 % dan 15,51 %), jika dilihat dari serat kasar setiap perlakuan pada
penelitian P2 ; P3 dan P4 masing-masing adalah 8,80 % ; 11,12 % dan 11,67 %, lebih
tinggi dari pada pakan tanpa kulit kopi P1 yaitu sebesar 8,58 %, berdasarkan hasil
penelitian ini maka pemberian kulit kopi lebih besar dari 10 % P2 tidak di anjurkan
karena mengandung serat kasar yang terlalu tinggi meskipun secara statistik memberikan
respon yang tidak berbedanyata namun secara ekonomis dapat berpengaruh terhadap
harga bahan pakan, sebab harga jagung relatip lebih tinggi nilainya di bandingkan dengan
harga dari pada kulit kopi, hal ini sama dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh
Purba & Prasetio (2014) melaporkan bahwa penurunan bobot karkas dari ternak itik
pedaging tidak terlepas dari tingginya kandungan serat kasar yang di kandung oleh pakan
yang di konsumsi semakin tinggi serat kasar, maka akan mempengaruhi juga proses
pencernaan. Berdasarkan hasil analisis statistik bobot karkas hasil penelitian menunjukan
hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) pada setiap perlakuan. Meskipun tidak berbeda
nyata, pemberian kulit kopi pada pakan ayam disarankan pemberian kulit kopi tidak lebih
dari 10 % karena hal ini di sebabkan keterbatasan unggas dalam mencerna serat kasar.
Berdasarkan hasil analisis statistic, perlakuan pakan tidak mempengaruhi bobot
hidup dan bobot karkas ayam arab pada pase grower, pemberian kulit kopi besar dari 10
% dapat menurun bobot karkas, hal ini disebabkan oleh serat kasarnya yang terlalu tinggi,
walaupun secara statistik tidak berpengaruh nyata, hal ini perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut dalam perhitungan secara ekonomi dalam usaha ternak dengan mensubstitusi
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kulit kopi sebagai pengganti jagung, kemungkinan penelitian ini diperlukan proses
fermentasi untuk mengurai serat kasar atau dengan penambahan bahan pakan lain yang
dapat memperlancar peroses pencernaan atau dengan peningkatan protein pakan. Hasil
penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian Sinurat et al (2002) yang melaporkan
penelitiannya bahwa pemberian pakan standar Protein 19 % yang di tambahkan dengan
bio aktif tanaman lidah buaya sampai dengan 1 gram/kg ransum tidak berpengaruh
terhadap bobot karkas dan bobot hidup pada ternak ayam pedaging. Penelitian ini juga di
perkuat lagi oleh Resnawati (2002). Yang meneliti tentang ransum ayam pedaging
diberikan tepung cacing tanah yang berprotein 22% -23% dengan energy berkisar antara
2821 Kkal/kg – 2862 Kkal/kg dengan persentase bobot karkas berkisar antara 68,0 % 71,8 % menunjukan hasil tidak berbeda.
Tabel 4. Rataan Bobot dan Persentase Karkas Hasil Pengkajian
Perlakuan
Bobot karkas (g)
Persentase bobot karkas (%)
a
64,46 a
P1 (Kontrol)
673
62,39 a
P2
617 a
68,70 a
P3
676 a
55,69 a
P4
519 a
Keterangan : - Huruf superscript yang sama pada setiap kolom menunjukan tidak
berbeda nyata (P>0,05).
Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa persentase bobot karkas tertinggi yaitu pada P3
dengan pemberian bahan pakan kulit kopi 10 %, hal ini kemungkinan besar dipengaruhi
oleh tingginya kandungan energy yang terkandung yaitu 3.558 Kcal/kg.
Bobot organ dalam (jantung, hati, ginjal, rempela, paru-paru, limpa dan usus )
Tabel 5. Rataan Organ dalam Hasil Pengkajian
Perlakuan
Bobot Organ Dalam (g)
Jantung
Hati
Ginjal
Usus
Rempela Limpa
Paruparu
P1 (Kontrol)
5.0 a
20.0 a
8.8 a
49.2 a
41.2 a
2.6 a
6.6 a
a
a
a
a
ab
ab
P2
5.0
21.2
8.4
50.0
41.6
2.2
6.0 ab
a
a
a
a
ab
ab
P3
5.4
21.2
5.8
59.8
43.6
1.8
8.0 bc
a
a
a
b
b
b
P4
4.8
20.2
5.0
50.8
38.0
1.4
4.4 c
Keterangan : - Huruf superscript yang sama pada setiap kolom menunjukan tidak
berbeda nyata (P>0,05).
Dari hasil penelitian rataan organ dalam ayam arab tabel 4. setiap perlakuan tidak
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap jantung; hati dan ginjal, masing-masing mempunyai
rata-rata bobot 5,05 g/ekor ; 20,03 g/ekor dan 7,00 g/ekor, akan tetapi pada pemberian
15% kulit kopi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap usus, artinya serat kasar pada kulit
kopi tidak akan berpengaruh terhadap usus jika di berikan sampai dengan 10 % . Hasil
penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsuhaidi (1997),
menyatakan bahwa peningkatan kadar serat kasar dalam ransum cenderung akan
memperpanjang usus. Semakin tinggi serat kasar dalam ransum, maka laju pencernaan
dan penyerapan zat makanan akan semakin lambat. Untuk memaksimalkan penyerapan
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zat makanan tersebut, maka daerah penyerapan akan diperluas atau diperpanjang.
Diperkuat lagi oleh pendapat Amrullah (2003) menyatakan bahwa ukuran panjang, tebal
dan bobot saluran pencernaan unggas bukan besaran yang statis. Perubahan dapat terjadi
selama proses perkembangan karena dipengaruhi oleh jenis ransum yang diberikan.
Ransum yang banyak mengandung serat akan menimbulkan perubahan ukuran saluran
pencernaan sehingga menjadi lebih berat, lebih panjang dan lebih tebal.
Hasil penelitian menunjukan bahwa bobot rempela dan limpa 41,1 g/ekor dan 2
g/ekor, menunjukan perbedaan yang sangat nyata (P<0,05) antara P1 dengan pemberian
kulit kopi 15%, sedangkan pemberian kulit kopi 5% dan 10% terlihat tidak berpengaruh
nyata terhadap bobot rempela dan limpa. Bobot rata-rata paru-paru hasil penelitian adalah
6,25 gram/ekor hasil ini menunjukan bahwa pemberian pakan perlakuan P1 (tanpa kulit
kopi) berbeda nyata (P>0,05) dengan pakan perlakuan P3 dan P4 (10 % dan 15 %), pakan
perlakuan P2 dengan pemberian kulit kopi 5 % berbeda nyata juga dibandingkan dengan
P4 pemberian pakan kulit kopi 15 %, sedangkan pemberian pakan P1 tanpa kulit kopi
tidak berbeda nyata (P>0,05) dibandingkan dengan pemberian pakan P2 kulit kopi 5 %,
dan pemberian pakan P3 kulit kopi 10 % tidak berbeda nyata dengan pemberian pakan P4
kulit kopi 15%.
KESIMPULAN
Pemberian kulit kopi pada masing-masing perlakuan P1; P2; P3 dan P4 adalah
0%; 5%; 10% dan 15% tidak mempengaruhi bobot hidup, bobot karkas dan persentase
bobot karkas ternak ayam arab umur 120 hari (priode grower). Meskipun P4 pemberian
dengan pemberian kulit kopi 15 % terhadap bobot karkas, juga tidak berpengaruh nyata
terhadap beberapa organ dalam jantung, hati, ginjal, namun pada level 15 % kulit kopi
mempengaruhi usus, rempela dan limpa menunjukan perbedaan yang sangat nyata
(P<0,05) antara P1 tanpa kulit kopi (49,2 gram, 41,2 gram dan 2,6 gram) dengan
pemberian kulit kopi 15 % pada P4 (50,8 gram, 38,0 gram dan 1,4 gram), sedangkan
pemberian kulit kopi 5 % dan 10 % terlihat tidak berpengaruh nyata.
UCAPAN TERIMAKSIH
Terimakasih penulis sampaikan kepada kolega laboratorium penelitian ayam, yang
telah menangani pemeliharaan ayam hari-kehari. Kepada kolega di laboratorium analisis
proksimat pakan. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Dedi Sugandi (kepala BPTP
Bengkulu) yang telah membantu memberikan saran dan pendapatnya dalam pelaksanaan
kegiatan percobaan.
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PENGGUNAAN PELEPAH KELAPA SAWIT YANG DIFERMENTASI
DENGAN MIKROBA LOKAL PADA PAKAN DOMBA LOKAL JANTAN
Nani Yunizar dan Sharli Asmairicen
Balai Pengkajian Teknologii Pertanian Aceh
Jl. Panglima Nyak Makam No. 27 Lampineung.Banda Aceh
Telf : (0651) 7411242 Faximile ; (0651) 7522077,
e-mail : Nani_yunizar@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pelepah kelapa sawit
yang difermentasi dengan mikroba lokal pada domba lokal jantan.. Rancangan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas
4 macam perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah Pakan komplit
pelepah sawit tanpa fermentasi (R 0 ), Pakan komplit pelepah sawit difermentasi dengan
Saus Burger Pakan (R 1 ), Pakan komplit pelepah sawit difermentasi dengan Probion (R 2 )
dan Pakan komplit pelepah sawit difermentasi dengan Aspergillus niger (R 3 ). Pengaruh
perlakuan dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA), bila terdapat pengaruh yang nyata
antar perlakuan dilanjutkan dengan Uji Tukey. Peubah yang diamati adalah Konsumsi
Pakan, Pertambahan Berat Badan. Hasil penelitian menunjukkan rataan konsumsi pakan
tertinggi terdapat pada R 1 (352,50 g/ekor/hari) dan berbeda nyata (P<0,05) dengan R 0 ,
R2
dan R 3 (320,71 Vs 315,48 Vs 317,19 g/ekor/hari). Pertambahan berat badan
tertinggi terdapat pada R 1 (78,07 g/ekor/hari) dan berbeda nyata (P<0,05) dengan R 0 ,
R2 dan R 3 (40,90 Vs 57,50 Vs 49,17 g/ekor/hari). Disimpulkan bahwa perlakuan terbaik
pada penelitian ini adalah pemberian pakan komplit pelepah sawit yang difermentasi
dengan Saus Burger Pakan dengan taraf penggunaan sebanyak 25 % dalam ransum.
Kata Kunci

: Pelepah sawit, Mikroba, Domba dan Fermentasi.
PENDAHULUAN

Pada usaha peternakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh peternak
adalah ketersediaan pakan, terutama hijauan sebagai pakan pokok bagi ternak ruminansia.
Usaha yang biasa dilakukan untuk menekan biaya pakan adalah dengan melakukan
integrasi dengan usaha pertanian atau perkebunan dimana kedua lokasi tersebut
merupakan sumber daya pakan yang berlimpah. Integrasi tersebut diharapkan dapat
mendekati kondisi zero cost terutama dari segi pakan. Salah satu hasil sampingan
perkebunan yang cukup potensial untuk dijadikan pakan ternak adalah pelepah sawit
dengan luas kebun sawit di provinsi Aceh adalah 268.246,75 ha (Dinas Perkebunan Aceh.
2015). Sedangkan untuk luas lahan kebun sawit untuk kabupaten Aceh Utara dalah
17.780,75 ha.
Setiap pohon kelapa sawit dapat menghasilkan 22 pelepah/tahun dan rataan bobot
pelepah per batang mencapai 2,2 kg (setelah dikupas untuk pakan), sehingga setiap hektar
dapat menghasilkan pelepah segar untuk pakan sekitar 9 ton/ha/tahun atau setara dengan
1,64 ton/ha/tahun bahan kering (Diwyanto et al., 2003). Bila diasumsikan kebutuhan
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bahan kering satu satuan ternak 2,5% dari bobot badan, sedangkan porsi ransum yang
diharapkan dari pelepah sawit 30% (bermisal 70-100) maka 1 ha perkebunan sawit dapat
menampung sebanyak 41 satuan ternak sepanjang tahun. Angka ini menunjukkan tingkat
potensi yang besar dari pelepah sawit sebagai pakan ternak, namun pemanfaatannya
terkendala dengan rendahnya tingkat kecernaan karena kadar NDF (Neutral Detergent
Fiber) dan Lignin yang tinggi (Imsya, 2009).
Banyak hal yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut seperti proses
amoniasi dengan memanfaatkan urea namun proses amoniasi ini belum memberikan hasil
yang optimal dalam menurunkan kandungan lignin.
Teknologi yang ingin dicoba adalah fermentasi dengan memanfaatkan mikroba
sehingga diharapkan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut dapat
digunakan memecahkan dan melarutkan lignin yang terdapat dalam pelepah sawit.
Penggunaaan mikroba lokal (Saos Burger Pakan, Probion dan Aspergillus niger) dalam
proses fermentasi pelepah sawit diharapkan mampu memecahkan dan melarutkan lignin
yang terdapat dalam pelepah sawit serta dapat memberikan dampak positif terhadap
pertambahan berat badan domba jantan lokal.
MATERI DAN METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilakukan di Kandang Domba Balai Penyuluhan Pertanian
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Analisis Pakan dilakukan
di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala. Penelitian dilaksanakan selama 90 hari atau selama tiga bulan
(termasuk masa adaptasi 1 bulan), yaitu sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan
28 Februari 2015.
Materi Penelitian
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bangsa domba lokal jantan, yang
berjumlah 20 ekor dengan kisaran umur 1 (satu) tahun dengan rataan bobot badan 12 -14
kg per ekor.
Bahan Penelitian
Pelepah Sawit, Saus Burger Pakan (SBP), Probion, Aspergillus niger, Bungkil
Inti Sawit (BIS), Bungkil Kelapa, Dedak, Ampas Sagu, Molases, Mineral, Urea dan
Garam.
Alat-alat yang digunakan
Mesin penggiling pakan (Chopper), Mesin pengaduk pakan (Mixer), Timbangan
pegas kapasitas 50 kg untuk menimbang bobot badan domba, Timbangan duduk kapasitas
(1 kg, 10 kg dan 50 kg) untuk menimbang pakan, Alat – Alat Kebersihan (Sapu lidi dan
Sikat), Label identitas domba, Alat tulis kantor, Alat pemotong (Pisau dan Gunting),
Tempat Pakan (Ember plastik dan Timba Plastik) dan Obat-obatan ternak.
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Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan.
Pakan Perlakuan
Adapun perlakuan yang diberikan adalah
R 0 = Pakan Komplit Pelepah Sawit tanpa fermentasi.
R 1 = Pakan Komplit Pelepah Sawit difermentasi dengan Saos Burger Pakan.
R 2 = Pakan Komplit Pelepah Sawit difermentasi dengan Probion.
R 3 = Pakan Komplit Pelepah Sawit difermentasi dengan Aspergillus niger.
Cara pelaksanaan penelitian dengan melakukan proses fermentasi pada pelepah
sawit, kemudian pelepah sawit hasil fermentasi dengan menggunakan mikroba lokal.Hal
ini dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia pelepah sawit hasil fermentasi. Hasil
fermentasi tiap perlakuan kemudian dikeringkan dan dihaluskan untuk dianalisa di
laboratorium guna mendapatkan data kandungan nutrisi yang meliputi : bahan kering
(BK), Protein kasar (PK) dan serat kasar (SK) dari pelepah kelapa sawit yang telah
difermentasi. Selanjutnya pakan fermentasi diberikan kepada domba lokal jantan sebagai
materi percobaan.
Parameter yang diamati :
a. Konsumsi pakan
b. Pertambahan bobot badan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Analisis Proksimat Bahan Pakan Perlakuan (Berdasarkan Bahan Kering).
PK
SK
LK
Abu
Bahan Pakan Perlakuan
(%)
(%)
(%)
(%)
Pelepah Sawit Tanpa Fermentasi
10,03 55,65 7,95 10,80
Pelepah Sawit Fermentasi dengan SBP
11,46 43,12 7,42 12,19
Pelepah Sawit Fermentasi dengan Probion
11,54 47,31 8,11 12,43
Pelepah Sawit Fermentasi dengan A.niger
12,94 49,11 7,64 12,55
Sumber : Kartolo (2014).
Kandungan protein kasar pelepah sawit tanpa fermentasi yaitu
10,03
persen, kandungan protein kasar pelepah sawit yang difermentasi dengan Saus Burger
Pakan sebesar 11,46 persen, kandungan protein kasar pelepah sawit yang difermentasi
dengan Probion sebesar 11,54 persen, sedangkan kandungan protein kasar pelepah sawit
yang difermentasi dengan menggunakan Aspergillus niger yaitu sebesar 12,94 persen.
Kandungan serat kasar pada semua bahan pakan perlakuan masih sangat tinggi
yaitu berkisar antara 43,12 persen sampai dengan 55,65 persen. Masih rendahnya
kandungan protein serta tingginya kandungan serat kasar yang terkandung pada pelepah
kelapa sawit menyebabkan rendahnya tingkat kecernaan.
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Tabel 2.

Komposisi Nutrisi Ransum Perlakuan (Berdasarkan Analisis Dalam Bentuk
Bahan Kering).
Kandungan Nutrisi
(%)
Jenis Nutrisi
R0
R1
R2
R3
Protein Kasar
17,46
18,13
18,49
20,01
Serat Kasar
26,30
21,93
23,04
23,83
Abu
9,70
9,41
9,15
9,61
Lemak
8,95
8,38
8,98
8,42
Sumber : Kartolo (2014).
Untuk meningkatkan kandungan nutrisi dari pelepah sawit perlu adanya
penerapan suatu teknologi tepat guna, salah satunya dengan perlakuan secara biologi
seperti yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan mikroba lokal.
Adapun tujuan dari perlakuan tersebut adalah untuk meningkatkan kandungan protein
kasar dan menurunkan kandungan serat kasar yang terkandung dalam pelepah sawit serta
meningkatkan daya cerna dari pelepah sawit. Hasil penelitian perlakuan pakan yang
diperoleh dari hasil analisis proksimat (Tabel 10) yaitu pelepah sawit yang difermentasi
kandungan nutrisinya lebih baik dibandingkan dengan pelepah sawit tanpa difermentasi.
Konsumsi Pakan
Konsumsi pakan dihitung dalam bentuk bahan kering (BK).Data rataan konsumsi
bahan kering ransum selama penelitian terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rataan konsumsi bahan kering (BK) pakan domba lokal jantan selama penelitian
(g/ekor/hari)

Perlakuan
R0
R1
R2
R3
Rataan
Ket

1
332.81
335.83
334.20
311.19
328.51

2
306.00
347.45
305.36
323.54
320.59

Ulangan
3
336.52
338.24
324.31
319.52
329.65

4
316.59
391.11
307.87
319.38
333.74

5
311.64
349.86
305.64
312.30
319.86

Rataan
320.71 b
352.50 a
315.48 b
317.19 b
326.47

± SD
± 13,34
± 22,39
± 13,09
± 5,25

: R0 = Pelepah Sawit Tanpa Fermentasi (Kontrol); R1 = Pelepah Sawit
Fermentasi dengan Saus Burger Pakan; R2 = Pelepah Sawit Fermentasi
dengan Probion;
R3 = Pelepah Sawit Fermentasi dengan Aspergillus
niger.
Superskrip yang berbeda pada kolom rataan perlakuan menunjukkan adanya
perbedaan yang nyata (P<0.05)

Tabel 3 terlihat bahwa konsumsi bahan kering (g/ekor/hari) yang tertinggi
terdapat pada perlakuan R1 (352,50), kemudian disusul perlakuan R0 (320,71), perlakuan
R2 (315,48) dan perlakuan R3 (317,48). Rataan konsumsi pakan keseluruhan selama
penelitian adalah sebesar 326,47g/ekor/hari. Namun pada analisis sidik ragam
menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05).
Konsumsi pakan tertinggi terdapat pada perlakuan R1 berbeda nyata dengan
perlakuan R0, R2 dan R3. Sedangkan konsumsi pakan paling rendah terdapat pada
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perlakuan R2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan R0 dan R3 tetapi berbeda nyata
dengan R1. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian pakan pelepah sawit yang
difermentasi dengan mikroba yang berbeda berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan
dalam bahan kering pakan.
Fermentasi dengan menggunakan Saus Burger Pakan (SBP) konsumsinya lebih
tinggi dibandingkan dengan menggunakan Probion, dan Aspergillus niger. Hal ini
disebabkan karena pada bahan pakan yang difermentasi dengan SBP menghasilkan
enzim selulase yang dapat mendegradasi selulosa sehingga lebih mudah dicerna oleh
ternak serta dapat meningkatkan nilai palatabilitas dan ternak lebih banyak
mengkonsumsi pakan tersebut. Sesuai dengan pernyataan Sutardi (1980), bahwa ternak
akan mencapai tingkat penampilan produksi yang tertinggi sesuai dengan potensi
genetiknya bila memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan, zat makanan ini diperoleh
dengan mengkonsumsi sejumlah ransum. Konsumsi ditentukan oleh berat/besar badan,
jenis makanan, umur, kandungan energi ransum, stres dan jenis kelamin. Pemberian
pakan dalam bentuk pelet juga dapat meningkatkan konsumsi bahan kering ransum.
Tingkat perbedaan konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bobot
badan ternak, umur ternak, tingkat kecernaan pakan, kualitas pakan dan palatabilitas.
Pakan yang berkualitas baik tingkat konsumsinya lebih tinggi daripada pakan yang
berkualitas rendah sehingga pakan yang relatif sama kualitasnya maka tingkat
konsumsinya juga tidak jauh berbeda (Parakkasi, 1995).
Pertambahan Berat Badan
Pengukuran pertambahan bobot badan (PBB) dihitung berdasarkan selisih dari
penimbangan bobot badan akhir dikurangi dengan bobot badan awal dibagi dengan
jumlah hari penelitian.Data mengenai rata-rata pertambahan berat badan domba lokal
jantan selama penelitian tercantum pada Tabel 12.
Tabel 12. Rataan Pertambahan Berat Badan Domba Jantan Lokal selama Penelitian
(g/ekor/hari)

Perlakuan
R0
R1
R2
R3
Rataan

1
42,83
66,67
75,83
62,50
61,96

2
38,33
77,83
41,67
45,67
50,88

Ulangan
3
46,67
68,33
59,17
48,83
55,75

4
33,17
95,00
70,00
41,67
59,96

5
43,50
82,50
40,83
47,17
53,50

Rataan
40,90 b
78,07 a
57,50 b
49,17 b
56,41

± SD
± 10,61
± 11,52
± 16,00
± 7,91

Superskrip yang berbeda pada kolom rataan perlakuan menunjukkan adanya perbedaan
yang nyata (P<0.05).
Tabel 12 menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan berat badan (g/ekor/hari)
domba penelitian yang tertinggi terdapat pada perlakuan
R1 (78,07), kemudian
diikuti perlakuan R2 (57,50), perlakuan R3 (49,17) dan perlakuan R0 (40,90). Rataan
pertambahan berat badan keseluruhan selama penelitian adalah sebesar 56,41g/ekor/hari.
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Hasil analisis sidik ragam menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0.05) seperti terlihat
pada lampiran 9.
Pertambahan bobot badan tertinggi terdapat pada perlakuan R1, berbeda nyata
dengan perlakuan R0, R2 dan R3 sedangkan pertambahan bobot badan paling rendah
terdapat pada perlakuan R0 yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan R2 dan R3 tetapi
berbeda sangat nyata dengan perlakuan R1. Hal ini menunjukkan bahwa pakan perlakuan
pada R1 memberikan respons yang sangat bagus terhadap pertambahan bobot badan
ternak domba dibandingkan dengan perlakuan lainnya, peningkatan pertambahan bobot
dapat mencapai 78.07 g/ekor/hari. Terjadinya pertambahan bobot badan ternak domba
yang diberikan pakan yang difermentasi dengan Saus Burger Pakan (SBP) disebabkan
karena SBP mengandung multimikroba seperti mikroba asan laktat, mikroba selulolitik,
mikroba amilolitik dan mikroba baik lainnya, asam asam Amino Esensial, vitamin,
mineral serta bahan bahan alami lainnya yang sangat dibutuhkan oleh ternak untuk
pertumbuhan dan kesehatan.
KESIMPULAN
Pakan komplit pelepah sawit yang difermentasi dengan Saus Burger Pakan (SBP)
memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan pakan komplit pelepah sawit tanpa
fermentasi, yang difermentasi dengan menggunakan probion serta yang difermentasi
dengan menggunakan Aspergillus niger.
Pemberian sebanyak 25 persen pelepah sawit yang difermentasi dengan Saus
Burger Pakan dalam ransum dapat meningkatkan konsumsi bahan kering pakan,
pertambahan bobot badan, kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik, Income
Over Feed Cost serta mampu menurunkan serat kasar dan konversi pakan pada ternak
domba lokal jantan selama penelitian.
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PENGARUH PEMBERIAN PAKAN LIMBAH KULIT KOPI TERFERMENTASI
TERHADAP PERTUMBUHAN MIKROBA INTESTINAL
DAN BOBOT BADAN KELINCI
I Putu Agus Kertawirawan, dan Ni Luh Gede Budiari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
E-mail : agus_kwirawan@yahoo.com
ABSTRAK
Daging merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan daging
senantiasa akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, tingkat
pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kelinci merupakan salah satu ternak
alternatif yang mempunyai potensi cukup besar untuk diversifikasi penyediaan sumber
protein hewani sebagai penyedia daging. Dalam usaha budidaya peternakan, pakan
merupakan faktor terpenting dalam kegiatan usahanya. Pemanfaatan limbah tanaman
sebagai pakan ternak merupakan solusi dalam penyediaan pakan dalam kegiatan usaha
peternakan. Salah satu limbah yang potensial dan belum banyak dimanfaatkan sebagai
pakan konsentrat adalah kulit kopi yang memiliki kandungan nutrien yang cukup bagi
kelinci. Kulit kopi biasa digunakan dalam bentuk tepung kering dengan atau tanpa
fermentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan kulit kopi
terfermentasi terhadap pertumbuhan mikroba intestinal (sekum dan colon) serta bobot
badan kelinci. Penelitian dilaksanakan selama 16 minggu dari bulan Juli sampai dengan
Oktober 2013. Jumlah kelinci yang digunakan sebanyak 24 ekor yang dibagi menjadi 3
kelompok perlakuan dimana tiap kelompok perlakuan terdiri dari 8 ekor kelinci
(ulangan). Tiap kelompok perlakuan dibagi menjadi 2 kandang yang masing-masing
terdiri dari 4 ekor kelinci. Variabel yang diamati adalah bobot badan awal, bobot badan
akhir dan jenis serta jumlah mikroba dalam saluran pencernaan (sekum dan kolon).
Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat total populasi mikroba (bakteri dan jamur)
tertinggi terdapat pada perlakuan P2 sebesar 119x109 dengan jenis mikroba Aspergillus
niger, Staphylococcus, Klebsiela dan E.coli, disusul dengan P1 dan P0 dengan jumlah
masing-masing sebesar 80 x 109 dengan jenis mikroba yaitu Aspergillus niger,
Staphylococcus, Klebsiela dan E.coli (P1) dan Aspergillus fumigatus, Staphylococcus,
Klebsiela dan E.coli (P0). Sedangkan untuk populasi eimeria, tertinggi terdapat pada
kelompok P1, disusul dengan P0 dan P2 dengan total cemaran sebesar 71.600 opg,
28.135 opg dan 1.380 opg. Pertumbuhan bobot badan dengan variasi perlakuan pakan
yang diberikan terlihat bobot akhir yang dicapai pada perlakuan P2 lebih tinggi
dibandingkan dengan P0 dan P1 yaitu 1866,75 g, 1769,50 g dan 1730,25g dimana
capaian bobot badan harian yang diperoleh berturut-turut sebesar 22,98 g, 21,59 g dan
21,03 g. Berdasarkan uji statistik perlakuan pakan tidak memberikan hasil yang berbeda
nyata (P>0,05). Berdasarkan hasil tersebut perlu dilakukan kajian lanjutan terkait peran
mikroba dalam meningkatkan kecernaan pakan dari beberapa jenis pakan limbah yang
ada dan berpotensi dalam meningkatkan produktivitas ternak kelinci.
Kata kunci : Kelinci, limbah kopi fermentasi, mikroba intestinal dan bobot badan
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PENDAHULUAN
Daging merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan daging
senantiasa akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, tingkat
pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia daging sapi merupakan
komoditas yang dijadikan indikator pemenuhan daging secara nasional. Pada tahun 2010
permintaan daging sapi nasional mencapai 402,9 ribu ton, dimana pemerintah baru dapat
menyediakan 282,9 ribu ton dari produksi lokal. Untuk memenuhi permintaan daging
nasional pemerintah melakukan impor sebesar 35% yang terdiri dari sapi bakalan sebesar
46,3 ribu ton dan daging 73,7 ribu ton. Pada tahun 2014 diprediksi kebutuhan daging
akan meningkat menjadi 467 ribu ton (meningkat 10% dari tahun 2010). Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut sekitar 420,3 ribu ton diperoleh dari produksi lokal dan
sisanya 46,7 ribu ton (10%) dipenuhi dari dari impor (Ditjennak, 2010).
Di Bali, kendala dalam pengembangan ternak ruminansia khususnya sapi adalah
lahan pengembangan semakin sempit dan tingkat reproduksinya lambat, sehingga perlu
diversifikasi daging dengan pengembangan ternak unggas dan babi. Pengembangan
ternak unggas dan babi membutuhkan bahan pakan yang mahal karena sebagian bahan
masih import dari luar (Suradi, 2005), sehingga usaha ini kurang efisien untuk
dikembangkan.
Kelinci merupakan salah satu ternak alternatif yang mempunyai potensi cukup
besar untuk diversifikasi penyediaan sumber protein hewani sebagai penyedia daging.
Disnak Propinsi Bali (2012), populasi kelinci di Bali pada tahun 2012 sebanyak 5.907
ekor, dimana populasi terbanyak di Kabupaten Tabanan (2.942 ekor) dan Kabupaten
Karangasem (1.522 ekor). Sartika et al. (1988), keuntungan beternak kelinci salah satunya
dapat memanfaatkan limbah pertanian maupun berbagai jenis hijauan sehingga dalam
budidaya kelinci dapat menggunakan sumber daya lokal. Sitorus et al., (1982)
melaporkan kelinci dapat dipelihara dengan memberikan pakan hijauan yang
dikombinasikan dengan limbah pertanian dan hasil industri pertanian. Kelinci
mempunyai
pertumbuhan dan perkembangbiakan yang sangat pesat,satu siklus
reproduksi seekor kelinci dapat memberikan 8-10 ekor anak dan pada umur 8 minggu
bobot badannya dapat mencapai 2 kg (Lestari et al., 2005). Mastika (1991) melaporkan
salah satu alternatif untuk penyediaan pakan yang murah dan kompetitif adalah melalui
pemanfaatan limbah, baik limbah pertanian, peternakan maupun industri pertanian.
Salah satu limbah yang potensial dan belum dimanfaatkan sebagai pakan konsentrat
adalah kulit kopi yang memiliki kandungan nutrien yang cukup bagi kelinci, belum
dimanfaatkan dan tersedia secara berkelanjutan dalam upaya untuk menurunkan biaya
produksi.
Produksi kulit kopi diprediksi di Bali potensinya 4.118,24 ton dapat
dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena produksinya sangat tinggi dan belum
dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Potensi kandungan gizinya masih dapat ditingkatkan
melalui proses fermentasi dengan Aspergillus niger. Protein kulit kopi dapat ditingkatkan
dari 9,94 % menjadi 17,81%, kandungan serat kasar menurun dari 18,74% menjadi
13,05%, (Budiari, 2009). Menurut Bidura (2007) ransum yang difermentasi kandungan
protein dan energinya meningkat sedangkan kandungan serat kasarnya menurun. Peranan
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mikroba dalam saluran pencernaan sangat penting dalam proses degradasi bahan organik
sehingga proses penyerapan nutrisi makanan dapat ditingkatkan. Keberadaan mikroba
dalam saluran intestinal dapat memberikan pengaruh yang baik dan juga kurang baik
terhadap penyerapan dan pertumbuhan bobot badan seperti keberadaan protozoa (Eimeria
sp) pencernaan.Keberadaan protozoa yang tinggi dapat mengganggu mikroba yang
bermanfaat dalam proses pencernaan dan dapat menimbulkan diare pada ternak.
Kelinci merupakan ternak monogastrik herbivora yang memiliki bakteri
selulolitik pada organ sekum dan kolonnya yang mampu mencerna serat kasar untuk
dirubah menjadi energi, protein dan asam amino yang dapat diabsorbsi oleh dinding
mukosa sekum dan kolon (McNitt et al., 1996). Sifat kopropagi kelinci dapat
memanfaatkan protein yang efisien disebabkan karena penyerapan ulang dari zat-zat
makanan yang mengalami pencernaan awal dari mikroorganisme dalam sekum yang
mensintesa beberapa zat makanan diantaranya protein dan beberapa vitamin (Cheeke et
al., 1987). Informasi tentang pemanfaatan kulit kopi terfermentasi untuk pakan kelinci
sampai saat ini belum tersedia sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh penggunaan kulit kopi terfermentasi terhadap pertumbuhan mikroba intestinal
(sekum dan colon) serta bobot badan kelinci.
METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten
Badung, Propinsi Bali. Penelitian dilaksanakan selama 16 minggu dari bulan Juli sampai
dengan Oktober 2013. Jumlah kelinci yang digunakan sebanyak 24 ekor yang dibagi
menjadi 3 kelompok perlakuan dimana tiap kelompok perlakuan terdiri dari 8 ekor kelinci
(ulangan). Tiap kelompok perlakuan dibagi menjadi 2 kandang yang masing-masing
terdiri dari 4 ekor kelinci. Variabel yang diamati adalah bobot badan awal, bobot badan
akhir dan jenis serta jumlah mikroba dalam saluran pencernaan (sekum dan kolon).
Penimbangan dilakukan setiap minggu untuk mengetahui pertambahan berat
badan per minggu. Berat badan awal diperoleh dengan cara penimbangan di awal
penelitian sebelum kelinci diberikan perlakuan pakan, sedangkan untuk mengetahui berat
badan akhir dilakukan pada akhir penelitian. Pertambahan berat badan didapatkan dengan
cara mengurangi berat badan pada akhir penelitian dengan berat badan pada awal
penelitian. Sebelum ditimbang kelinci dipuasakan selama 12 jam. Data jumlah mikroba
dalam sekum dan kolon diperoleh dengan cara mengeluarkan sekum dan kolon dari
rongga perut. Potong ujung usus yang menghubungkan sekum dan kolon, kemudian
diikat dengan tali rapia, masukkan kedalam termos yang sudah berisi es, segera dibawa ke
laboratorium Balai Besar Veteriner di Denpasar untuk diidentifikasi.
Rancangan yang dipergunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan tiga
perlakuan, dimana :
P0 : Ransum tanpa menggunakan kulit kopi
P1 : Ransum menggunakan 10% kulit kopi tanpa fermentasi, dan
P3 : Ransum menggunakan 10% kulit kopi terfermentasi
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Tiap-tiap perlakuan diulang sebanyak 8 kali sehingga total kelinci yang digunakan
sebanyak 24 ekor kelinci. Setiap perlakuan dibagi menjadi 2 kelompok kandang (K1 dan
K2) sehingga masing-masing kandang terdiri dari 4 ekor kelinci
Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam, apabila diantara perlakuan
terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) maka analisis dilanjutkan dengan uji jarak
berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1980).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Pakan Terhadap Pertumbuhan Mikroba dalam saluran Intestinal Kelinci
Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat total populasi mikroba tertinggi
terdapat pada perlakuan P2 disusul dengan P0 dan P1. Pada kelompok ternak kelinci yang
diberi perlakuan ransum pakan 10% kulit kopi terfermentasi total populasi mikroba ratarata sebanyak 119x109yang terdiri dari Aspergillus niger, Staphylococcus, Klebsiela dan
E.coli. Selanjutnya pada kelompok perlakuan ternak tanpa pemberian ransum kulit kopi
(P0) dan pemberian 10% kulit kopi tanpa fermentasi masing-masing memiliki total
mikroba rata-rata sebanyak 80 x 109 dengan jenis mikroba yaitu Aspergillus fumigatus,
Staphylococcus, Klebsiela dan E.coli untuk (P0) dan Aspergillus niger, Staphylococcus,
Klebsiela dan E.coli untuk (P1) sebagaimana tersaji pada tabel 1.
Tabel. 1. Jenis dan Kerapatan Mikroba dalam Sekum dan Kolon Kelinci
No

Perlakuan

1

P0 (K1)
P0 (K2)

2

P1 (K1)
P1 (K2)

3

P2 (K1)
P2 (K2)

Jenis jamur

Jenis Bakteri

Rata-rata
Kadar
Cemaran
(TPC)
30 x 109

Aspergillus
fumigates
Aspergillus
fumigates

Staphylococcus sp,
Klebsiela.sp
Staphylococcus sp, E.
Coli, Klebsiela.sp

Aspergillus
niger
Aspergillus
niger

Staphylococcus sp, E.
Coli, Klebsiela.sp
Staphylococcus sp

30 x 109

Aspergillus
niger
Aspergillus
niger

Staphylococcus sp, E.
Coli, Klebsiela.sp
Staphylococcus sp,
Klebsiela.sp

100 x 109

50 x 109

50 x 109

19 x 109

Jenis
Protozoa

Eimeria
sp
Eimeria
sp

Rata-rata
Kadar
Cemaran
(opg)
28.000
270

Eimeria
sp
Eimeria
sp

62.800

Eimeria
sp
Eimeria
sp

2.000

17.600

760

Sumber : Hasil laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2013
Pemberian ransum dengan tambahan 10% kulit kopi terfermentasi memiliki
jumlah mikroba pada sekum dan kolon yang lebih tinggi. Sekum dan kolon merupakan
tempat tumbuhnya bakteri yang berfungsi sebagai proteolitik. Makin tinggi kualitas
pakan, pertumbuhan mikroba yang berfungsi dalam sintesa makanan juga relatif lebih
tinggi. Bakteri menyerang protein-protein yang belum dicerna menjadi asam-asam lemak,
hidrogen sulfide dan asam-asam amino. Menghidrolisis selulose menjadi unit-unit
glukose, kemudian dirubah menjadi asam-asam lemak volatil terutama menjadi asetat,
propionat dan butirat. Disamping itu bakteri juga berfungsi untuk mensintesa vitamin B
yang diabsorbsi ke dalam tubuh (Tillman et al., 1986).
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Total Mikroba (Jamur dan Bakteri)
Aspergillus niger,
Staphylococcus. sp,
Klebsiela.sp, E.coli
Aspergillus niger,
Staphylococcus. sp,
Klebsiela.sp, E.coli
Aspergillus fumigatus,
Staphylococcus,
Klebsiela, E.coli

120
100
80
60
40
20
0

P0

P1

P2

Gambar. 1 Rerata Total Populasi Mikroba (Jamur dan Bakteri) pada Sekum dan Kolon
Kelinci pada Tiap Perlakuan
Dilihat dari jenis mikroba, Aspergillus niger adalah jamur yang terdapat pada
perlakuan pakan P1 dan P2 yang sama-sama menggunakan limbah kulit kopi (fermentasi
dan non fermentasi). Aspergillus niger termasuk genus Aspergillus, famili Monilliceae,
ordo Monoliales, kelas Ascomycetes. A. niger memiliki kepala konidia yang besar, padat,
bulat dan berwarna hitam coklat atau ungu coklat. Kapang ini bersifat aerobic, sehingga
dalam pertumbuhannya memerlukan oksigen yang cukup. A. niger merupakan mikroba
mesofilik dengan pertumbuhan maksimum pada suhu 35-37˚C, dan derajat keasaman 2,08,5. Pertumbuhan kapang A. niger akan lebih optimal pada kondisi keasaman (pH) yang
rendah (Fardiaz, 1989).
Peningkatan kandungan protein yang sejalan dengan pertumbuhan kapang
(jamur) dikarenakan tubuh jamur terdiri dari elemen yang mengandung nitrogen. Selain
itu enzim yang dihasilkan oleh jamur juga merupakan protein (Noferdiman etal.,2008).
Hal ini di dukung oleh Garraway dan Evans (1984) yang menyatakan bahwa dinding sel
jamur mengandung 6,3% protein, sedangkan membran sel pada jamuryang berhifa
mengandung protein 25-45% dan karbohidrat 25-30%. Dalam pertumbuhannya jamur
menggunakan karbon dan nitrogen untuk komponen sel tubuh jamur (Musnandar, 2003),
Hal ini terjadi karena selama fermentasi, kapang A.niger menggunakan zat gizi (terutama
karbohidrat) untuk pertumbuhannya dan kandungan protein meningkat.
Berbeda dengan populasi total protozoa yang diisolasi pada ketiga perlakuan
pakan. Pada populasi protozoa (Eimeria sp), Populasi eimeria terendah terdapat pada
perlakuan P2 disusul dengan P0 dan P1 dengan total rata-rata cematan berturut-turut
sebanyak 1.380 opg, 28.135 opg dan 71.600 opg. Keberadaan Eimeria dalam saluran
cerna biasanya berbanding terbalik dengan mikroba yang ada. Kedua jenis
mikroorganisme tersebut bersifat saling mempengaruhi di dalam saluran pencernaan
ternak.Populasi mikroba yang tinggi cenderung meminimalisir keberadaan protozoa
(Eimeria sp) begitu pula sebaliknya. Tingginya kandungan protozoa dalam pencernaan
dapat mempengaruhipencernaan karena sering berakibat diare pada kelinci.Hal ini sejalan
dengan rendahnya pertumbuhan kelinci pada P1 akibat populasi protozoa dalam sekum
dan kolon yang sangat tinggi dibandingkan kelompok perlakuan lainnya.Secara lengkap
tersaji pada gambar 1.
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Gambar 2 Rerata Total Populasi Protozoa (Eimeria sp) pada Sekum dan Kolon Kelinci
pada Tiap Perlakuan
Pengaruh perlakuan terhadap peningkatan Bobot Badan Kelinci
Pakan merupakan variable yang sangat berpengaruh dalam optimalisasi produksi
ternak. Pakan yang berkualitas akan berbanding lurus terhadap peningkatan produksi dan
produktivitas ternak. Pada penelitian ini bobot badan kelinci yang digunakan untuk ketiga
perlakuan adalah 257,88 g pada (P1), 258,38g (P0) dan 258,50 g (P1). Secara statistik
ketiga rata-rata bobot badan kelinci yang digunakan sebagai kelompok perlakuan seragam
atau tidak berbeda nyata. Dengan variasi pakan yang diberikan berdasarkan perlakuan
terlihat bobot akhir yang dicapai berbeda dimana bobot badan akhir terlihat perlakuan P2
lebih tinggi dibandingkan dengan P0 dan P1 yaitu 1866,75 g, 1769,50 g dan 1730,25g
atau dengan capaian bobot badan harian berturut-turut 22,98 g, 21,59 g dan 21,03 g
meskipun secara statistik tidak berbeda nyata. Meskipun demikian, berdasarkan hasil
tersebut terlihat bahwa bobot badan kelinci dengan pemberian ransum 10% kulit kopi
terfermentasi (P2) memiliki performa bobot badan lebih tinggi dibandingkan dengan
ransum tanpa kulit kopi (P0) dan ransum 10% kulit kopi tanpa fermentasi (P1). Secara
lengkap data tersaji pada tabel 2.
Tabel 2. Rata-rata Performans Berat Badan Kelinci yang diberikan Ransum dengan Aras
Kulit Kopi Berbeda.
Variabel
Perlakuan
Berat Badan Awal (g)

P0
258,38a

P1
257,88a

P2
258,50a

Berat Badan Akhir (g)

1769,50a

1730,25a

1866,75a

Pertambahan Berat Badan Total (g)

1511,12a

1472,37a

1608,25a

Pertambahan Berat Badan (g/hr)

21,59a

21,03a

22,98a

Konsumsi Ransum (g/hr)

75,63a

77,36a

79,19a

Konversi Ransum (FCR)

3,50a

3,68a

3,45b

Keterangan :
1). Perlakuan
P0 : Ransum tanpa menggunakan kulit kopi
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P1 : Ransum menggunakan 10% kulit kopi tidak terfermentasi
P2 : Ransum menggunakan 10% kulit kopi terfermentasi
2). Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang tidak nyata
(P>0,05) dan superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang
nyata (P<0,05)
Rendahnya bobot badan harian P1 kemungkinan disebabkan oleh kandungan
tannin yang terdapat pada kulit kopi tanpa fermentasi yang memiliki sifat antinutrisi.
Menurut Tandi, E. (2010) tannin berpengaruh sangat nyata terhadap aktivitas enzim
protease (tripsin), semakin tinggi kadar tanin dalam substrat aktivitas enzim protease
semakin rendah dalam memecah protein menjadi asam amino sehingga ternak yang
mengkonsumsi tanin tinggi akan menimbulkan berbagai problem akibat dari gangguan
metabolisme protein, energi dan vitamin B komplek.
Kualitas bahan pakan sangat bergantung pada komposisi kandungan nutrisi dan
keberadaan zat anti nutrisi dalam pakan tersebut (Winarmo et al,.1981).Tingginya bobot
badan yang diperoleh pada perlakuan P2 (kulit kopi fermentasi) disebabkan oleh kualitas
pakan yang meningkat dari kulit kopi yang terfermentasi hal ini juga terlihat dari FCR
yang lebih baik. Budiari (2009) melaporkan bahwa kulit kopi yang difermentasi dengan
Aspergillus niger meningkatkan kandungan proteinnya dari 9,94 % menjadi 17,81%, dan
kandungan serat kasar menurun dari 18,74% menjadi 13,05%. Prawirodigdo et al. (2007)
melaporkan bahwa dekomposisi aerobik terhadap kulit kopi dapat mengeliminasi tannin
yang terkandung hingga 58% (dari 1651,82 menjadi 694, 29 mg/100 g).
Tingginya pertambahan bobot badan P2 juga disebabkan oleh tingginya konsumsi
ransum kelinci yaitu 79,19g/hari, diikuti dengan perlakuan P1 sebesar 77,36 g/hari dan P0
sebesar 75,63 g/hari. Jika dilihat konsumsi ransum P1 dan P0, terlihat konsumsi ransum
pada perlakuan ransum menggunakan 10% kulit kopi tanpa fermentasi lebih tinggi
dibandingkan perlakuan pakan tanpa kulit kopi, namun capaian bobot badan harian paling
rendah dan konsumsi ransum paling tinggi. Dengan kata lain bahwa penggunaan ransum
dengan kulit kopi tanpa fermentasi menurunkan nilai cerna dan kecernaan ternak kelinci.
Peningkatan koefisien nilai cerna ransum akan berdampak pada peningkatan efisiensi
penggunaan ransum, retensi energi dan protein, serta performans dan karkas kelinci. Hal
tersebut juga terlihat pada hasil yang diperoleh dimana konversi ransum terendah yaitu
3,45 (P2), 3,50 (P0) dan 3,68 (P1). Limbah kulit kopi cukup potensial dipakai sebagai
pakan ternak kelinci. Kulit kopi terfermentasi dapat meningkatkan koefisien cerna (bahan
kering, energi dan protein) ransum ternak kelinci.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pakan dapat
mempengaruhi populasi mikroba pencernaan dan berpengaruh dalam meningkatkan
kecernaan ternak serta bobot badan kelinci. Secara terinci dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Total populasi mikroba (bakteri dan jamur) tertinggi terdapat pada perlakuan P2
sebesar 119x109 dengan jenis mikroba Aspergillus niger, Staphylococcus, Klebsiela
dan E.coli, disusul dengan P1 dan P0 dengan jumlah masing-masing sebesar 80 x 109
dengan jenis mikroba yaitu Aspergillus niger, Staphylococcus, Klebsiela dan E.coli
(P1) dan Aspergillus fumigatus, Staphylococcus, Klebsiela dan E.coli (P0).
2. Untuk populasi Eimeria, tertinggi terdapat pada kelompok P1, disusul dengan P0 dan
P2 dengan total cemaran sebesar 71.600 opg, 28.135 opg dan 1.380 opg.
3. Pertumbuhan bobot badan dengan variasi perlakuan pakan memperlihatkan bobot
akhir yang dicapai pada perlakuan P2 lebih tinggi dibandingkan dengan P0 dan P1
yaitu 1866,75 g, 1769,50 g dan 1730,25g dimana capaian bobot badan harian yang
diperoleh berturut-turut sebesar 22,98 g, 21,59 g dan 21,03 g. Berdasarkan uji statistik
perlakuan pakan tidak memberikan hasil yang berbeda nyata (P>0,05).
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ABSTRAK
Ternak kambing merupakan salah satu komoditi unggulan bagi Indonesia yang dapat
menunjang swasembada daging. Dalam budidaya ternak kambing guna mempercepat
pertumbuhannya para petani menggunakan bahan imbuhan alami ke dalam ransum
pakan maupun air minumnya yakni berupa probiotik. Suatau penelitian telah dilakukan
di kelompok tani Cipta Mandiri desa kapal badung yang dilakukan bulan Januari hingga
Juni 2017 terhadap ternak kambing (PE) jantan umur 10-12 bulan dipelihara dalam
kandang panggung. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 3
perlakuan dan 5 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat penambahan berat
badan harian Pada (P2) ternak yang di beri pakan Hijauan, dedak,dan probiotik ternyata
tingkat pertumbuhannya paling tinggi yakni : 0,26 gram /ekor/hari bila di banding
dengan (P1) : 0,22 gram/ekor/hari dan (P0) : 0,18 gram/ekor/hari dan total penambahan
berat badan akhir tertinggi yakni pada (P2) sebesar : 45,9 (P1) sebesar : 43,6 dan (P0)
sebesar : 34,1. Bila dilihat dari B/C ratio untuk kelayakan usaha tani ternak kambing
(PE) di peroleh hasil untuk P0: 0,06 dan P1 : 0,08 dan untuk P2 : 0,09, ini berarti
pemberian probiotik 3 ml / ekor/ hari pada kambing (PE) memberi keuntungan yang
cukup baik bagi petani.
Kata Kunci : Ternak kambing (PE), Tanaman sorgum, Probiotik.
PENDAHULUAN
Budi daya ternak kambing telah lama dikembangkan kelompok tani “ Cipta
Mandiri “ yang berfungsi sebagai ternak triguna yakni sebagai penghasil bibit, susu dan
penghasil pupuk (padat & cair) Pancapalaga, (2011) yang dapat menopang usaha tani
yang mereka geluti. Adapun jenis kambing yang mereka kembangkan yakni kambing PE
( kambing persilangan antara jenis kambing Ettawa dengan kambing
lokal).Pengembangan ternak kambing bagi petani selain sebagai sumber pendapatan juga
sebagai tabungan bila mana ada keperluan kebutuhan ekonomi yang mendesak.
Desa Kapal merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung dengan luas wilayah sebanyak 5,62 km2 yang 6.828 ha merupakan
lahan pertanian ( BPS 2012 ). Di mana para petani mengembangkan berbagai ragam
ternak seperti : sapi, babi, ayam, itik dan kambing PE. Pengembangan ternak kambing
dilakukan secara intensif dengan menggunakan kandang panggung yang terbuat dengan
bahan kayu, beratap asbes serta berlantai semen dengan memberi pakan hijauan sebagai
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pakan utamanya serta di beri pakan tambahan berupa dedak. Dalam areal kandang
kambing dilengkapi fasilitas yakni berupa sarana instalasi pengolahan urine dan gudang
pembuatan kompos sehingga kondisi kebersihan dilingkungan kandang tetap terjaga.
Kambing PE merupakan salah satu ternak kambing triguna serta memiliki keunggulan
lain yakni mampu beradaptasi dalam kondisi yang ekstrim, cepat berkembang biak dan
prolifik / beranak banyak ( Crap, 2013).
Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) merupakan salah satu tanaman serealia
menjadi bahan pangan penting di dunia. Menurut Irwan et al. 2004 tanaman sorgum
memiliki potensi yang cukup besar dikembangkan di Indonesia. Tanaman ini memiliki
daya toleran terhadap kekeringan dan genangan, memiliki adaptasi yang luas, dapat
tumbuh baik di lahan marginal. Sorgum selain dijadikan sebagai sumber industri pangan
dapat pula dijadikan sebagai sumber energi alternatif berupa bio fuel dan pakan ternak.
Tanaman sorgum bisa sebagai penghasil hijauan pakan ternak yakni sekitar 15-20 ton /Ha
/tahun dan pada kondisi optimum dapat menghasilkan hijauan pakan sebesar : 30-45 ton
/Ha/tahun Sirappa, (2003). Dalam setiap 100 gram sorgum, terkandung 73,0 g karbohidrat
dan 332 kal. kalori, serta nutrisi lainnya, seperti protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi,
vitamin B1 dan air.
Sejak Januari 2006, penggunaan antibiotik sebagai pakan imbuhan di Eropa telah
dilarang karena antibiotik berpotensi ikut terserap pada produk hasil peternakan dan
secara tidak langsung konsumen akan memperoleh antibiotik dalam konsentrasi rendah
yang mampu meningkatkan resistensi bakteri, residu kimia serta mampu menimbulkan
efek alergi pada manusia (Kompiang 2009).
Dengan pengalihan penggunaan antibiotik, bahan alami banyak dipergunakan
sebagai alternatif imbuhan pakan. Bahan alami yang digunakan salah satunya berupa
probiotik. Probiotik merupakan feed additive yang mengandung mikroorganisme hidup
yang menguntungkan induk semang .Disamping itu probiotik di dalam tubuh ternak
bekerja aktif dalam organ pencernaan dan bermanfaat sebagai organisme untuk
memperbaiki keseimbangan pada bagian mikroflora usus. Probiotik mengandung bakteri
yang menguntungkan dan dapat bekerja menekan pertumbuhan mikroba pathogen pada
organ pencernaan ternak, menyebabkan ternak menjadi lebih tahan terhadap serangan
penyakit. Pemberian probiotik ternak dapat menekan mikroba pathogen melalui proses
persaingan penyerapan nutirisi dengan cara mengaktifkan senyawa anti mikroba sehingga
nutrisi pakan trernak dapat diserap dengan baik, probiotik juga mengandung imun yang
dapat menstimulasi peningkatan kadar anti bodi dan dengan mudah mencerna bakteri dan
sisa –sisa sel dalam jumlah yang banyak (makrofag), sehingga kekebalan tubuh terhadap
serangan penyakit menjadi meningkat serta probiotik dapat merubah metabolisme pada
mikroba meningkat secara cepat Roofchaee et,al.(2011).
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian tanaman sorgum dan
probiotik terhadap pertumbuhan ternak kambing PE.
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METODOLOGI
Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilaksanakan di kelompok tani “ Cipta Mandiri “ desa Kapal
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Bali yang dimulai dari bulan Januari hingga Juli
2017 selama 5 bulan. Penelitian menggunakan kambing PE jantan umur 10 - 12 bulan
yang dipelihara dalam kandang panggung beratap asbes, dinding kandang terbuat dari
bambu tempat pakan dibuat menjulur ke bagian depan kandang dan berlantai semen.Di
dalam kandang tersedia tempat air minum.
Peralatan dan Bahan
Adapun bahan yang digunakan diantaranya Probiotik dan tanaman sorgum,
peralatan yang dipergunakan dalam pengkajian ini yakni berupa : timbangan kapasitas
100 kg untuk menimbang kambing,timbangan digital kapasitas 40 kg untuk menimbang
pakan, spuite untuk menakar pemberian probiotuk, alat tulis,label sebagai tanda perlakuan
dan kalkulator.
Perlakuan dan rancangan percobaan
Desain penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3
perlakuan dan 5 ulangan dengan masing-masing perlakuan sebagai berikut :
P0 = Ternak yang di beri pakan hijauan secara ad libitum, dan pakan tambahan (dedak)
P1 = Ternak yang di beri pakan sama seperti P0 + tanaman sorghum
P2 = Ternak yang di beri pakan sama seperti P0 + Bio-grow 3 ml / ekor / hari.
Pengaruh perlakuan dianalisis menggunakan uji keragaman (ANOVA) dan perbedaan
antar perlakuan dianalisis menggunakan Duncan Multiple Range Test (Gomez dan
Gomez, 1984).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian diperoleh penambahan bobot badan harian ternak kambing
PE yang mendapat perlakuan pakan seperti terlihat pada tabel. 1
Tabel 1. Data Ternak Kambing PE yang diberi Perlakuan Pakan.
Berat Badan
Berat Badan
Pertambahan Berat
No
Perlakuan
Awal (kg )
Akhir (kg)
Badan harian (gram )
1
P0
144
34,1
0,18
2
P1
188,5
43,6
0,22
3
P2
152
45,9
0,26
Dari tabel 1. diatas nampak bahwa ternak kambing PE (P2 ) yang diberi pakan
hijauan, pakan tambahan (dedak) dan probiotik menunjukkan tingkat pertambahan berat
badan harian paling tinggi yakni 0,26 gram / ekor / hari, bila di banding dengan perlakuan
P0 ( kontrol) dan P1 (diberi hijauan, pakan tambahan dan tanaman sorghum). Tingginya
tingkat pertambahan bobot badan harian pada P2 diakibat karena adanya peran bakteri
selulolitik yang terdapat pada probiotik, sehingga kerja sistem pencernaan yang terjadi
dalam rumen ternak berjalan lebih optimal.
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Proses pencernaan pada ternak ruminansia ( sapi, kerbau, kambing dan domba )
terjadi dalam tiga tahapan yakni : pencernaan mekanik yang terjadi di dalam mulut,
pencernaan secara hidroloitik yang disebabkan oleh enzim pencernaan ternak itu sendiri
dan pencernaan fermentatif yang dilakukan oleh mikroorganisme rumen. Pencernaan
fermentatif merupakan proses yang dapat meningkatkan pencernaan bahan makanan
dalam rumen, karena pada ternak ruminansia pencernaan makanan sangat tergantung dari
aktifitas mikroorganisme. Aktifitas mikroorganisme rumen dipengaruhi oleh kandungan
zat-zat makanan dalam pakan Oh dkk., (1969). Menurut Chuticul, (1975) rumen
merupakan tempat pencernaan sebagian serat kasar serta proses fermentatif yang terjadi
dengan bantuan mikroorganisme, terutama bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam rumen
karbohidrat komplek yang meliputi selulosa, hemiselulosa dan lignin dengan adanya
aktifitas fermentatif oleh mikroba akan dipecah menjadi asam atsiri, khususnya asam
asetat, propionat dan butirat (Ranjhan dan Pathak, 1979). Ruminansia merupakan ternak
poligastrik yang mempunyai lambung depan yang terdiri dari Retikulum (perut jala),
Rumen (perut handuk), Omasum (perut kitab), dan lambung sejati yaitu Abomasum
(perut kelenjar). Proses pencernaan di dalam lambung depan terjadi secara mikrobial.
Mikroba memegang peranan penting dalam pemecahan makanan Cole, (1962).
Sedangkan di dalam lambung sejati terjadi pencernaan enzimatik karena lambung ini
mempunyai banyak kelenjar.
Di dalam tubuh ternak diduga bakteri selulolitik melakukan aktifitas simbiose
mutualisme yang terjadi secara secara seimbang, dimana saluran pencernaan ternak
merupakan tempat hidup bagi bakteri selulolitik dan bakteri itu mampu melanjutkan
metabolisme kehidupannya dari hasil selulosa yang dihidrolisisnya berupa glukosa
sedangkan bakteri selulolitik mencerna makanan bagi ternak dengan hasil berupa glukosa
untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Disisi lain enzim selulase yang dihasilkan oleh
mikroorganisme simbion tersebut mampu memecah serat kasar ( selulosa ) tinggi yakni
sampai 72-99 % yang terdapat pada dinding sel tanaman ( hijauan pakan), hal ini
didukung oleh pernyataan Tokuda, (2013) dimana bakteri selulolitik dalam saluran
pencernaan tubuh rayap mengadakan simbiose mutualisme sehingga seluruh nutrisi
termasuk glukosa dari hasil hidrolisis serat kasar oleh enzim selulose dalam pakan akan
dimanfaatkan secara optimal, akibatnya tingkat pertumbuhan ternak akan lebih terpacu
secara optimal. Dalam probiotik terkandung bakteri selulolitik yang berasal dari isi perut
rayap bagian belakang ( Hindgut), merupakan bakteri heterotrop yang termasuk golongan
saprofit, dimana bakteri saprofit merupakan bakteri yang dapat memanfaatkan sisa-sisa
tumbuhan yang telah mati untuk memenuhi kebutuhan sel (Mirni et al., 2011). Pemberian
pakan hiujauan pada ternak kambing akan berpengaruh terhadap tingginya populasi
bakteri selulolitik didalam rumen, dimana pakan hijauan cukup mendukung keperluan
nutrien bagi mikroba tersebut Tokuda, (2013).
Mulder, (1996) menyatakan bahwa probiotik juga memproduksi bakteriosin
yang berguna untuk melawan bakteri pathogen yang bersifat selektif terhadap beberapa
strain sehingga daya imun tubuh ternak menjadi meningkat hal ini juga ikut berperan
memacu tingkat pertumbuhan ternak. Disamping itu probiotik juga memproduksi asam
laktat, asam asetat, hidrogen peroksida, laktoperoksidase, lipopolisakarida dan beberapa
antimikrobial lainnya, serta probiotik juga menghasilkan sejumlah nutrisi penting dalam
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sistem imun dan metabolisme ternak seperti : vitamin B (asam pantotenat), pyridoksin,
niasin, asam folat, kobalamin, dan biotin serta antioksidan penting lainnya seperti vitamin
K Adams, (2009) yang berperan memacu pertumbuhan ternak sehingga tingkat bobot
badan harian ternak nampak lebih tinggi bila di banding ternak yang mendapat perlakuan
pakan dari tanaman sorgum maupun dari hijauan saja. Menurut Toole & Cooney, (2008)
menyatakan pemberian probiotik dapat meningkatkan jumlah populasi mikroba rumen
yang mampu meningkatkan proses fermentasi zat makanan dan meningkatkan kecernaan
zat makanan termasuk protein. Sejalan dengan hal ini menurut Apriyadi, (1999)
menyatakan bahwa tinggi rendahnya kecernaan zat-zat makanan pada ternak ruminansia
tidak bergantung pada kualitas protein ransum melainkan pada kandungan serat kasar dan
aktifitas mikroorganisme rumen terutama bakteri selulolitik.
Pemberian probiotik pada ternak ruminansia memiliki peran selain diaplikasikan
untuk saluran cerna pada bagian belakang (usus), juga diaktifkan pada saluran pencernaan
pada bagian depan ( Rumun, Retikulum, dan Omasum ) Mulder,( 1996). Mikroorganisme
selulolitik berperan untuk mencerna pakan berserat kasar tinggi, sehingga untuk ternak
ruminansia pemberian probiotik sangatlah membantu sistem pencernaan baik untuk
pencernaan bagian depan untuk membantu perkembangan ekosistem rumen maupun
pencernaan bagian belakang untuk menghindari terjadinya diare akibat stres, perubahan
pakan atau bakteri patogen. Penggunaan probiotik pada ternak ruminansia dapat memberi
keuntungan dalam peningkatan efesiensi fermentasi di dalam rumen, peningkatan
kecernaan hijauan dan peningkatan laju aliran protein mikroba dari rumen serta
pemberian probiotik pada ternak dalam periode pertumbuhan tampak lebih berdampak
nyata Wallace dan Newbold, (1992)
Disamping itu dari tabel diatas terlihat bahwa ternak kambing PE (P1) yang di
beri pakan hijauan dan tanaman sorgum, nampak tingkat pertumbuhannya kurang optimal
bila di banding dengan (P2) yang diberi pakan hijauan dan probiotik hal ini, di
diakibatkan karena tanaman sorghum terutama pada bagian batang, tangkai, daun
mengandung serat kasar yang cukup tinggi terutama pada fase vegetatif yakni sekitar
26,06 – 31,85 % Sirappa, (2003). Huston dan Pinchak (2008) menjelaskan lebih lanjut
bahwa dimana dengan meningkatnya umur tanaman terutama saat memasuki fase
generatif maka rasio batang dan daun akan meningkat, sehingga berakibat nilai nutrisi
dalam pakan menjadi berkurang. Tanaman akan berkurang kandungan protein, mineral,
dan karbohidrat mudah larut dengan meningkatnya umur tanaman sedangkan kandungan
serat kasar dan ligninnya bertambah mengandung protein kasar yang lebih tinggi. Umur
panen tanaman merupakan indikasi erat hubungannya dengan fase pertumbuhan
tanaman, yang mempunyai relevansi yang akurat dengan produksi, nilai nutrien dan
kecernaan pakan.
Dalam tubuh ternak serat kasar dari dinding sel tanaman sorgum merupakan
bagian yang sulit untuk dicerna bahkan komponen lignin tidak bisa dicerna sama sekali
Sirappa, (2003) sehingga penyerapan nutrisi dalam pakan menjadi kurang optimal
akibatnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pertambahan bobot badan harian
ternak tersebut. Kandungan serat kasar pada batang sorgum dalam pakan perannya
kurang baik, bila pemberiannya berlebihan, malahan akan berdampak buruk terhadap
kesehatan dan pencernaan, sehingga pertumbuhan ternak menjadi terhambat. Hal ini
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mengindikasikan bahwa perlakuan pemberian tanaman sorgum sebanyak 10 % dari berat
badan, tingkat pertumbuhan berat badan harian masih baik bila di banding kontrol akan
lebih baik lagi bila, pemberian probiotik dibarengi dengan pakan hijauan ternak dimana
nantinya akan memiliki nilai kecernaan dan kandungan gizi yang terbaik bila dibanding
dengan perlakuan lainnya.
Analisa Usahatani Ternak Kambing PE ( Sebanyak 15 ekor)
INPUT A.Biaya Investasi ( Pada kambing perlakuan : P0, P1,P2)
No
Uraian
Volume
Biaya
Jumlah Biaya Nilai
Satuan(RP)
Unit
( bln)
1 Sewa Lahan 0,3 ha
1.000.000
10.000.000
5

Penyusutan

200.000

2

Pembuatan
Kandang

1 Unit

10.000.000

10.000.000

5

200.000

3

Instalasi Air
& Listrik

1 Unit

2.000.000

2.000.000

5

400.000

4

Timbangan
Digital

1 Unit

100.000

100.000

5

20.000

22.100.000
B. Biaya Operasional ( 5 bulan)
No Uraian
1
Biaya tetap penyusutan
investasi 1/2 x 820.000/ 3
2
Biaya Tidak Tetap :
-Pengadaan bibit
kambing 5 ekor @
800.000
- Pembelian bahan
Kosentrat ( 0,4
Kg x 5x 150 x 500)
-Pembelian hijauan
( 1x 150 x Rp 8.000)
-Pembelian Bibit
sorghum
-Obat-obatan & vitamin
(5 x 20.000 )
-Pembelian Probiotik
( 3 ml x 5 x 150 x Rp
25)
-Upah tenaga kerja ( 1
orang 6 bulan)

820.000

P0 (kontrol)
273.333

P1( Sorghum)
273.333

P2 (Bio-grow)
273.333

4.000.000

4.000.000

4.000.000

150.000

150.000

150.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

100.000

50.000
100.000

100.000

-

-

56.000

400.000

400.000

400.000
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Jumlah 2.b
Jumlah A.2

P0 : 5.850.000
P0 : 6.123.333

P1 : 5.900.000
P1 : 6.173.333

P2 : 5.906.000
P2 : 6.179.333

C.Keuntungan B – A2
- Jumlah kambing awal dan yang terjual sebanyak : 15 ekor
- Harga satuan daging kambing Rp = 45.000 / kg
Untuk masing –masing perlakuan diperoleh berat total daging kambing yakni :
P0 : 145 kg,
P1 : 148 kg dan P2 : 150 kg
Jadi keuntungan :
Pada P0 : 45.000 x 145 kg = 6.525.000 - 6.123.333 = Rp 401.667
Pada P1 : 45.000 x 148 kg = 6.660.000 - 6.173.333 = Rp 486.667
Pada P2 : 45.000 x 150 kg = 6.750.000 – 6.179.333 = Rp 570.667
- B/C ratio = (P0 ) 401.667 =0,06
5.850.000

(P1) 486.667 = 0,08 (P2) 570.667 = 0,09
5.900.000
5.906.000

PELUANG LAIN UNTUK PENINGKATAN KEUNTUNGAN
1. Pemanfaatan faeces
a. Produksi kotoran segar Pada kambing : P0 , P1 , P2
- kambing dewasa ( 5 x 150 x 2 kg)
= 1.500.000 kg
b. Produksi kompos
- Produksi kompos
= 10 % x berat faeces
= 0,10 x 1.500.000 kg
= 150.000 kg
c. Nilai jual kompos
- Harga kompos
= Rp 500 /kg
- Nilai jual kompos
= Rp 500 x 150.000 kg
= Rp 75.000,000d. Input
- Biaya pengolahan
= Rp 400/kg x 150.000 kg
= Rp 60.000,000
e. Nilai keuntungan
= Rp 75.000.000 – Rp 60.000.000
= Rp 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah )
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KESIMPULAN
Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan :
1. Pemberian pakan ternak berupa hijauan dari tanaman sorgum akan berpengaruh
terhadap daya cerna serat kasar dari tanaman serta bila diberi secara berlebihan akan
berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan kesehatan ternak itu sendiri.
2. Pemberian pakan imbuhan berupa probiotik 3 ml / ekor / hari akan dapat memacu
tingkat pertumbuhan dan bobot harian ternak kambing secara optimal.
3. Dalam kelayakan usaha tani pemberian probiotik 3 ml /ekor / hari dimana tingkat
pendapatan petani cukup menguntungkan bila di banding dengan pemberian tanaman
sorgum.
4. Mikroba selulolitik dalam rumen dapat memanfaatkan dan mengubah bahan makanan
yang mempunyai ikatan kompleks menjadi ikatan yang sederhana serta dapat
meningkatkan pertambahan bobot badan harian lebih optimal.
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TINGKAT INVESTASI PENYAKIT COCCIDIOSIS PADA KAMBING
GEMBRONG DI DESA BERABAN KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN
TABANAN BALI.
Sudarma I W Dan Ngurah Badung A.A S.D
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar PO BOX 3480
telp/fax : (0361)720498
Email.bptp_bali@yahoo.com
ABSTRAK
Kambing gembrong merupakan kambing lokal Bali dengan ciri-ciri spesifik serta flasma
nutfah endemik yang terdapat di Bali. Kondisi keberadaannya hingga kini amat kritis
dengan populasi sebanyak 40 ekor. Petani memelihara untuk diambil bulunya dijadikan
sebagai umpan memancing ke laut, dimana pada siang hari bulu tersebut tampak
mengkilap memantulkan sinar sehingga para nelayan lebih cendrung
menggunakannya.Telah dilakukan penelitian di desa Beraban, kec.Kediri-Kab.Tabanan,
Bali. Dalam pengembangan kambing gembrong petani menemui kendala yakni penyakit
coccidiosis. Infeksi penyakit coccidiosis pada kambing menimbulkan dampak berupa
penurunan bobot badan, anemia, diare berdarah, penurunan produktivitas serta kerugian
ekonomi. Penelitian dimulai pada bulan Mei 2017 dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat investasi penyakit koksidiosis pada saluran pencernaan kambing. Penelitian
menggunakan sampel feses segar sebanyak 20 ekor kambing gembrong umur 6-17 bulan
dimana sampel diambil secara acak dan dimasukkan kedalam kantong plastik kecil yang
telah berisi larutan fromalin 10 %. Sampel diperiksa ke laboratorium parasitologi BB –
Vet Denpasar yang diuji dengan metode withlock konsentrasi pengapungan, dan
identifikasi telur berdasarkan morfologi dan data yang diperoleh dianalisa secara
deskriptif. Hasil pemeriksaan terhadap 20 sampel ditemukan 2 sampel positif terinfeksi
protozoa dengan prevalensi sebesar 10%. Setelah diidentifikasi berdasarkan morfologi
telur ditemukan coccidiosis dari klass eimeria sedangkan sampel lain negatif, pada tahap
ini tingkat infeksi coccidiosis tergolong infeksi ringan.
Kata kunci : Kambing Gembrong , Jenis Protozoa, Prevalensi Protozoa.
PENDAHULUAN
Desa Beraban merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kediri
Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah sebanyak 692.km2 yang 353 km2 merupakan
lahan pertanian ( BPS 2015). Di mana para petani mengembangkan berbagai ragam
ternak seperti : sapi, babi, ayam, itik dan kambing gembrong. Kambing gembrong
memiliki ciri yang spesifik yakni ukuran tubuh sebesar kambing kacang, profil mukanya
lurus dan agak cekung, kambing jantan maupun yang betina bertanduk dan pada yang
jantan memiliki bulu panjang sepanjang kepala, leher hingga pinggul, dan bila dibiarkan
panjangnya bisa mencapai 16-25 cm dan kambing jantan lebih besar dari kambing betina,
dan kambing jantan lebih besar dari kambing betina Murtidjo (1992). Aribawa, et al.
(2008) menyatakan berat kambing pada umur 1,5 tahun pada yang jantan antara 30-35
kg, sedang yang betina antara 20-25 kg. Pada yang jantan mulai tumbuh bulu panjang
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semenjak memasuki usia sapih. Bulu kambing gembrong yang jantan biasanya dicukur
setiap 6-12 bulan dan dipergunakan untuk memancing ikan. Hal ini sebagai faktor
penyebab kambing gembrong umumnya dipelihara oleh para nelayan atau petani yang
tinggal di dekat pantai (Guntoro. 1997).
Budidaya kambing gembrong telah di kembangkan para petani dimana pola
pemeliharaannya dilakukan secara intensif dengan menggunakan kandang panggung
yang terbuat dengan bahan kayu, beratap asbes serta berlantai semen dengan memberi
pakan hijauan berupa : gamal, lamtoro, turi, waru sebagai pakan utamanya serta di beri
pakan tambahan berupa dedak / polar dan kosentrat. Pada kandang kambing dilengkapi
dengan sarana instalasi pengolahan urine dan gudang pembuatan kompos sehingga
kondisi kebersihan dilingkungan kandang tetap terjaga. Keberadaan kambing gembrong
hingga kini kondisinya amat kritis dengan populasi secara keseluruhan sebanyak 40
ekor, dari jumlah tersebut 25 ekor berada di desa beraban kabupaten Tabanan Bali.
Kambing gembrong memiliki fungsi triguna ; di samping sebagai penghasil kompos
untuk pupuk (baik padat dan cair ) bagi tanaman, biasanya petani memelihara untuk
diambil bulunya dijadikan sebagai umpan memancing ikan di laut, dimana saat siang hari
bulu tersebut tampak lebih mengkilap memantulkan sinar sehingga para nelayan lebih
cendrung menggunakannya, serta memiliki keunggulan lain yakni mampu beradaptasi
dalam kondisi yang ekstrim, cepat berkembang biak dan beranak banyak ( (Atmojo,
2007)).
Dari aspek managemen salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
pengembangan ternak kambing adalah kontrol penyakit. Penyakit saluran pencernaan
yang muncul yakni berupa penyakit koksidiosis. Penyakit koksidiosis pada ternak
kambing dapat menimbulkan kerugian walau tidak begitu besar bagi petani peternak.
Penyakit koksidiosis pada ternak kambing di tandai dengan gejala: nafsu makan menurun,
badan tampak kurus, ternak mengalami penurunan berat badan, pertumbuhan ternak
menjadi terhambat, diare berdarah, depresi dan anemi (Colin,1999).
Perbedaan umur ternak juga menentukan peka atau tidaknya ternak tersebut
terhadap serangan penyakit koksidiosis. Lassen Brian, ( 2009 ) menyatakan bahwa domba
dan kambing pada umur yang masih muda lebih peka terhadap serangan penyakit
koksiodiosis dibanding dengan umur dewasa. Disamping itu kambing dan domba juga
mempunyai kebiasaan merumput dipadang gembalaan yang berair atau memakan rumput
yang berasal dari air tergenang saat musim hujan sehingga akan memungkinkan ookiste
yang menempel di rumput akan ikut tertelan kedalam tubuh ternak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat prevalensi dan identifikasi jenis
koksidiosis pada saluran pencernaan pada kambing gembrong yang di pelihara di dalam
kandang panggung.
MATERI DAN METODE
MATERI
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2017 di Desa Beraban Kecamatan
Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penelitian dilakukan dengan mengambil
sampel kotoran ternak sebanyak 10 gram dari tiap sample terhadap 20 ekor kambing
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Gembrong umur 6 -17 bulan.Dalam penelitian ini menggunakan materi / bahan sebagai
berikut : Plastik Kantung ukuran 0,5 kg : ½ kg, Formalin : 1 botol, Air : 1 liter, Sarung
tangan : 2 pasang, Sendok : 1 buah
METODE
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisa data dengan
menggunakan metode Deskriptif dimana pengambilan sampel feses dilakukan secara
acak / random. Adapun mekanisme kerja sebagai berikut : Gunakan sarung tangan pada
kedua (tangan kanan dan kiri), buat larutan formalin 10 % kedalam 1 liter air, lalu
larutan tersebut di masukkan secukupnya kedalam plastik kantong yang telah diisi kode
pada masing – masing sampel. Selanjutnya ambil sampel kotoran secara acak dengan
menggunakan sendok dan masukkan kedalam plastik kantong yang telah berisi larutan
formalin. Ambil sampel dengan menggunakan sendok sebanyak 10 gram tiap sampel ,
kemudian sampel dikirim ke laboratorium parasitologi BB-Vet Denpasar untuk dilakukan
pemeriksaan parasit gastrointestinal dengan metode withlock berupa uji Apung dan uji
sedimentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Prevalensi Penyakit Koksidiosis Pada Kambing Gembrong
Dari hasil pemeriksaan Balai Besar Veteriner Denpasar diperoleh tingkat
prevalensi penyakit coccidiosis terhadap 20 sampel kotoran kambing gembrong segar
ternyata 2 sampel positif terinfeksi dan hasil lainnya negatif. Adapun sampel yang
positip terinfeksi penyakit coccidiosis yakni sampel no 8 dan 14 dari jenis Eimeria
dengan tingkat investasi serangan yang terjadi sebanyak 10 %. Penyakit cocidiosis yang
menginfeksi ternak kambing, jumlah telur serta predileksi pada gastrointestinal kambing
gembrong seperti pada tabel 1 dibawah.
Tabel 1. Jenis Cacing, Jumlah Telur Cacing Serta Organ Predileksi yang Menginfeksi
Kambing Gembrong.
No Jenis cacing
Predileksi
Total Jumlah ( EPG)
1.
Eimeria sp
Usus Halus kambing
10
Coccidiosis (berak berdarah) merupakan penyakit yang menyerang organ
intestinal disebabkan oleh parasit coccidia genus Eimeria sp. Parasit ini berkembang biak
di saluran pencernaan dan menyebabkan kerusakan jaringan (Michels,et al, 2011). Pada
kambing coccidiosis disebabkan oleh E.Arloingi, E.Ahsata, E. ninakohlyakimovae dan E.
Punctata, yang ditandai oleh gejala klinis yang khas yaitu diare berdarah Jalila et,
al.,(1998). Eimeria sp. dapat menyebabkan kerusakan pada usus sehingga menurunkan
efisiensi penggunaan pakan, pertambahan bobot badan, penurunan daya tahan tubuh (Min
et al.,2004). Levine (1995) menyatakan bahwa penyakit ini menyerang selaput lendir
usus, sehingga sebagian terlihat gejala penyakit gangguan pencernaan dimana hewan bisa
terinfeksi karena menelan makanan terinfeksi ookiste. Coccidiosis memiliki tingkat
morbiditas dan mortalitas yang rendah dengan gejala klinis berupa berkurangnya nafsu
makan,kelemahan, kehilangan berat badan, diare berdarah, depresi dan anemia Pandit,
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(2009). Gejala klinis yang muncul tergantung umur hewan, dimana pada hewan muda
gejala klinis yang muncul akan lebih parah jika dibandingkan hewan yang sudah dewasa.
Pada infeksi ringan ditandai oleh adanya diare ringan, berlangsung sekitar 3-5 hari, ternak
mengalami depresi, nafsu makan turun sampai hilang, berat badan turun, dehidrasi. Pada
infeksi berat feses sering terlihat bercampur lendir dan darah.
Eimeria sp merupakan penyebab diare akut dan berdarah pada kambing. Diare
dapat berubah dari cair menjadi bekuan dan tinja encer dikeluarkan disertai batuk rejan,
anemia, lemah, kurus, disertai infeksi sekunder dan pneumonia. Fase akut berlanjut
hingga 3-4 hari, jika tidak mati dalam 7-10 hari akan sembuh sendiri Soulsby,(1982).
Penyebab diare menahun, gejala lain yang muncul badan nampak kurus, dehidrasi, lemah,
lesu bulu kasar dan kuping terkulai. Enteritis kataralis dapat menyertai di usus halus dan
usus besar. Infeksi dengan 1 spesies koksidia jarang sekali terjadi. Biasanya terjadi pada
kambing muda umur 3 minggu-6 bulan. Kondisi kandang yang berdesak-desakan akan
meningkatkan bahaya penyakit ini, serta tingkat investasi emeria lebih banyak terjadi
pada musim hujan bila dibanding musim kemarau hal ini didukung oleh suhu dan
kelembaban lingkungan di mana perkembangbiakan ookiste dari emeria akan menjadi
lebih optimal Ghanem, (2008).
.
Tingkat Infeksi Koksidiosis Terhadap Kambing Gembrong Dewasa.
Dengan pengembangan pola pemeliharaan ternak kambing secara intensif pada
kandang panggung, pemberian hijauan pakan yang berasal dari sumber pakan yang
daerahnya kering serta sanitasi kandang yang cukup bersih maka tingkat prevalensi
serangan coccidiosis pada kambing gembrong yang terjadi yakni sebanyak 10 % , ini
menandakan tingkat infeksi yang terjadi masih tergolong ringan disamping umur
kambing gembrong
rata-rata sudah dewasa (6-17 bulan). Umur ternak sangat
berpengaruh terhadap jumlah ookista yang dihasilkan. Menurut Abebe et al (2008)
mengatakan pada kambing muda umumnya memiliki OTGT ( Ookista Tiap Gram Tinja )
yang lebih tinggi dari pada kambing dewasa. Lassen dan Jarvis (2009) menyatakan bahwa
jumlah OTGT dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu ; rendah (50-1.000),
sedang (1.001- 5.000), dan tinggi ( > 5.000). Menurut Arslan dan Tuzer (1998) bahwa
jumlah OTGT di atas 5.000 dapat menimbulkan gejala klinis pada ternak kambing.
Prevalensi kejadian coccidiosis yang terjadi umumnya lebih tinggi pada cempe ( anak
kambing ) bila dibandingkan dengan kambing yang lebih dewasa hal ini berkaitan dengan
umur kambing Abebe et al., (2008).
Heidari dan Gharekhani (2014) menyatakan cempe lebih rentan terinfeksi emeria
akibat tingkat imunitasnya yang masih rendah. Pada kambing dewasa, paparan infeksi
emeria sebelumnya telah meningkatkan berkembangnya sistem imunitas dalam tubuhnya
secara sempurna sehingga kambing dewasa lebih resisten apabila terjadi reinfeksi. Ternak
yang telah sembuh akan membentuk suatu imunitas terhadap spesies yang
menginfeksinya, akan tetapi daya imunitas tersebut kurang absolut dimana ternak dewasa
yang telah sembuh sering kali terinfeksi ulang secara terus menerus dan menjadi sumber
infeksi untuk yang muda ( sebagai karier ), apabila ternak tersebut terkena stress maka
daya imunitasnya akan menurun sehingga akan menderita penyakit itu lagi Levine,
(1995). Pada kejadian coccidiosiss ada tidaknya darah didalam feses tergantung dari
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spesies parasit dan hebatnya infeksi yang terjadi dalam tubuh ternak. Dosis infeksi juga
merupakan faktor penting untuk menentukan jumlah ookista yang di hasilkan oleh tiap
ookista yang di makan Jalila et, al.,(1998).
Tingkat Infeksi Telur Coccidia Terhadap Kambing Gembrong
Sebagai indikator untuk menentukan tingkat infeksi parasit gastrointestinal dapat
di ketahui dengan menghitung jumlah telur (EPG) tiap gram feses seperti pada tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Total Epg telur Coccidia Pada Kambing Gembrong
No
Jenis Protozoa
Jumlah Telur (EPG/ gram feses )
1
Emeria sp
400
Dari tabel 2. nampak bahwa jumlah total EPG parasit gastrointestinal pada
coccidiosis dari klass Eimeria sp sebanyak 400 (gram/feses), hal ini disebabkan karena
pola pemeliharaan yang dikembangkan secara intensif (dikandangkan) dengan lantai
semen , serta sumber pakan yang di berikan berupa dedaunan seperti lamtoro, waru,
nangka, dan kaliandra yang di ambil di sekitar kandang yang tempatnya kering, letak
tempat pakan ( bak tertutup ) lebih tinggi dari lantai kandang sehingga pakan tidak
tercemar feses yang mengandung ookista akibatnya tingkat kejadian koksidiosis relatif
rendah Foreyt ,(1990). Disamping itu disekitar lokasi kandang juga dibuatkan bak
penampungan kotoran untuk membuat pupuk kompos maupun bio-gas sehingga sanitasi
kandang tetap terjaga kebersihannya dan kondisi kandang tetap kering, namun bila
dibandingkan dengan pola pemeliharaan kambing secara semiintensif yang berlantai
tanah dan kondisi kandang becek diwaktu musim hujan tingkat penyebaran coccidiosis
dapat lebih mudah terjadi Maas J.,(2007). Melalui proses fermentasi dalam pembuatan
pupuk nantinya akan dapat menghambat perkembangan dan memutus siklus hidup
coccidiosis tersebut. Dengan proses fermentasi ookista yang keluar bersama kotoran akan
mengalami pembusukan karena proses pemanasan (40 0C) saat dekomposisi, sehingga
dapat mencegah / mengurangi penularan infeksi coccidiosis pada ternak kambing lainnya
. Hal ini di dukung oleh pernyataan Levine,(1995) dimana Sporulasi pada coccidisosis
tidak terjadi pada suhu 40 0C dan ookista- ookista tersebut akan mati dalam waktu 4 hari,
serta apabila feses yang mengandung ookista di biarkan membusuk maka tidak terjadi
sporulasi ( berkembangnya ookista) pada tempratur manapun.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah di lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penyakit Coccidiosis pada kambing yang di temukan dalam saluran pencernaan
kambing adalah genus : Eimmeria sp
2. Tingkat Infeksi penyakit coccidia yang terjadi pada kambing tergolong masih ringan
dengan jumlah total EPG sebesar : 400 ookista / gram feses
3. Umur ternak juga berpengaruh terhadap tingkat kepekaan infeksi penyakit coccidiosis
serta kebersihan sanitasi kandang juga cukup mendukung perkembangan ookista
dalam penyebaran penyakit terhadap ternak lainnya.
Saran
Kebersihan dalam lingkungan kandang sangatlahdiperlukan serta tidak
menempatan ternak yang sakit secara berdesakan dalam satu kandang sehingga
penyebaran infeksi penyakit dapat dikurangi, serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
tentang pola pemeliharaan kambing gembrong yang di pelihara secara traditional.
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DISEMINASI TEKNOLOGI PADA PENDAMPINGAN KAMBING DI
DATARAN TINGGI BERIKLIM BASAH
N. Suyasa dan Parwati I.A
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar
ABSTRAK
Arah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan salah satunya dengan
pengembangan 8 komoditas unggulan nasional, dalam penerapannya dilakukan dengan
pendekatan kawasan. Tabanan merupakan salah satu pengembangan kawasan
peternakan di Provinsi Bali khususnya pengembangan kawasan ternak Kambing. Dalam
dua tahun penerpanannya ada beberapa inovasi teknologi yang telah disebarkan
terutama dalam peningkatan produktivitas ternak baik untuk ternak jantan maupun
betina. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat keragaan ternak kambing yang ada di
lokasi pendampingan dan seberapa besar peningkatan produktivitas ternak antara ternak
yang didampingi dengan ternak kambing yang tidak didampingi serta tambahan
pendapatan yang diterima petani akibat adanya pendampingan. Dalam kajian ini
diintroduksikan teknologi tatalaksana produksi dan reproduksi, yaitu pemberian bio cas
sebagai sebagai pemacu tumbuh dan pakan tambahan yang diberikan dengan pakan
hijauan yang selalu tersedia di kandang (ad libitum) kepada pembesaran ternak maupun
pada betina bunting sampai menyusui. Suplemen pakan lengkap hasil formulasi dari
bahan pakan yang tersedia di lokasi diberikan kepada ternak kambing milik 22 orang
petani kooperator di Tabanan. Data hasil pengamatan pada ternak kambing milik petani
yang didampingi dibandingkan dengan data dari ternak kambing yang tidak didampingi
(kontrol) data dianalisis dengan t-tes. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian
polard + bio cas sebagai pakan tambahan meningkatkan (P<0,05) pertambahan bobot
hidup harian (PBBH) ternak kambing sebesar 58 g. Penambahan konsentrat pada
kambing betina pada 2-3 bulan terakhir kebuntingan (flushing) dan menyusui anak juga
meningkatkan (P<0,05) bobot sapih anak kambing PE.
Kata kunci: Kambing, pendampingan, produktivitas,flushing
PENDAHULUAN
Salah satu sasaran strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019 yang tertuang
dalam Rencana Strategis Kementan 2015 – 2019 antara lain adalah swasembada padi,
jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula (Kementan, 2015).
Menteri Pertanian dalam rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2015,
menyampaikan bahwa Sektor pertanian, peternakan, perkebunan memiliki peran strategis
dalam menggerakan perekonomian nasioanl. Peran stategis sektor pertanian digambarkan
dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku
industri kecil dan menengah. Peningkatan produksi daging dan produksi pangan asal
ternak dilakukan antara lain melalui pendekatan kawasan untuk pengembangan
komoditas. Kawasan komoditas peternakan dan kesehatan hewan adalah kawasan yang
secara khusus diperuntukkan bagi komoditas peternakan dan kesehatan hewan dalam
menjalankan fungsi (pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan
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masyarakat veteriner dan pasca panen (Ditjen PKH, 2015 dalam Petunjuk Pelaksanaan
Pendampingan Pengembangan Kawasan Peternakan, 2016).
Ternak kambing yang selama ini berkontribusi dalam penyediaan pangan
khususnya daging, merupakan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat terutama
masyarakat di pedesaan. Saat ini di Bali populasi Kambing mencapai 65.045 ekor yang
terdiri dari kambing Kacang (22.458) ekor dan Peranakan Ettawa (42.587) ekor. Karena
berbagai kendala seperti luas lahan dan ketersediian pakan populasi kambing di Bali
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan 75.047 ekor (2011)
menjadi 65.045 ekor (2015) terjadi penurunan populasi 13,33% (Disnakkeswan Prov.
Bali, 2015). Karena keterbatasan populasi jumlah pemotongan ternak kambing juga
mengalami penurunan yang cukup signifikan, tahun 2015 jumlah pemotongan kambing di
Bali hanya 7.367 ekor jauh menurun dibandingkan 5 tahun yang lalu yang mencapai
56.362 ekor (2011) tingkat penurunan pemotongan mencapai 86,92% (Badan Pusat
Statistik, 2017)
Karena hal tersebut dibutuhkan startegi pengembangan populasi ternak dan
rekayasa teknologi agar peternakan kambing di Bali tetap mampu memberikan kontribusi
terhadap swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu metode
untuk pengembangan ternak di Bali adalah Pendampingan kawasan Pengembangan
ternak kambing. Dalam pendampingan tersebut dilakukan pengembangan ternak melalui
peningkatan produktivitas ternak dan pengembangan tanaman pakan ternak untuk
mendukung ketersediaan pakan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui keragaan
performan ternak kambing yang ada di kawasan pendampingan, dan peningkatakan
produktivitas ternak dengan teknologi pakan tambahan dan probiotik.
MATERI DAN METODE
Lokasi dan Waktu
Pengkajian dilakukan di Desa Mundeh Kangin, Kecamatan Selemadeg Barat,
Kabupaten Tabanan. Waktu pengkajain selama 10 bulan mulai Maret – Desember.
Materi yang digunakan
Kajian menggunakan hampir semua ternak milik anggota kelompok 22 ekor
ternak kambing milik anggota kelompok ternak Merta Sari. Timbangan digital ternak,
Alat ukur dimensi tubuh ternak, ember dan timbangan standar.
Rancangan kajian
Untuk mengetahui keragaan performan ternak kambing yang ada di kawasan
pendampingan dilakukan pengukuran dan penimbangan ternak kambing yang dilakukan
menggunakan alat ukur tubuh ternak standar SNI. Ternak dibagi menjadi beberapa
kelompok yaitu: Jantan dan betina Muda (6 – 10 bulan) serta Jantan dan betina Dewasa.
Untuk Demplot Peningkatan produktivitas dilakukan terhadap 22 ekor ternak
kambing milik anggota kelompok dimana 11 ekor sebagai ternak yang diberi perlakuan
dan 11 ekor sisanya dipakai sebagai kontrol :
• P0 (Teknologi Existing) : Pakan hijauan seperti diberikan oleh petani
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• P1 (Pendampingan) : Pakan hijauan (P0) + 50 gr dedak + 50 gr polard + 2 cc Bio
cas/ekor/hari
Untuk Flushing dilakukan terhadap 8 ekor betina dalam keadaan bunting
(walaupun berbeda umur kebuntingannya), dimana 4 diantaranya pada saat umur
kebuntingan 1-1,5 bulan menjelang kelahiran diberikan pakan tambahan berupa 100
gram dedak padi +Polard dan 2cc Biocas/ekor/hari.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Performans Dimensi Tubuh Ternak Kambing di Lokasi Pendampingan
Keragaan dimensi tubuh ternak kambing yang ada di lokasi pendampingan di
desa Mundeh Kangin yang dibagi menjadi empat kriteria Jantan Muda, Jantan Dewasa,
Betina Muda dan Betina Dewasa. Ternak kambing yang dipelihara dan berkembang di
Desa Mundeh Kangin, Tabanan didominasi oleh jenis PE (Peranakan Ettawa), hal ini
juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Subandryo (2004), dalam Batubara et al.
(2007) bahwa ada dua rumpun kambing yang dominan berkembang di Indonesia yakni
kambing kacang dan kambing Ettawa. Namun apabila dilihat dari kriteria standar yang
ada nampaknya beberapa diantaranya telah mengalami persilangan dengan jenis yang
lainnya.
Tabel 1. Keragaan Performans tubuh Ternak Kambing di Lokasi Pendampingan
Kriteria Kambing
No
Jantan
Betina
Jantan
Betina
Parameter
Dewasa
Dewasa
Muda
Muda
Jenis Kambing
PE
PE
PE
PE
1
Berat badan (kg)
45.70
35.6
19.05
16.70
2
Panjang badan (cm)
82
78
56
45.3
3
Tinggi pundak (cm)
85.4
70
59
50.1
4
Tinggi pinggul (cm)
85.8
74
61.1
58.5
5
Tinggi Punggung
86,2
73,3
62,2
54.1
6
Lebar dada (cm)
16.4
18.9
13
17
7
Lingkar dada (cm)
83
74
58
60
8
Panjang tanduk (cm)
11
5.4
2.5
1
9
Panjang telinga (cm)
26
22
26
30
10
Lebar Telinga (cm)
10
10.5
11
10
11
Panjang ekor (cm)
22
14
18
15
12
Bentuk Telinga
13
Lebar ekor (cm)
4.5
2.5
2.5
4
14
Lebar Pantat/Pinggul
18,20
17,64
15,8
14.5
15
Dalam Perut
31.8
26.25
24
27.5
16
Berat badan (kg)
45.70
35.6
19.05
16.70
Keterangan : data primer diolah
Dimana seperti terlihat pada Tabel 1, bobot jantan Dewasa adalah rata-rata 45,70
kg/ekor sedangkan jantan muda bobotnya 19,05 kg/ekor, sedangkan untuk betina dewasa
memiliki bobot rata-rata 35,60 kg/ekor dan betina muda 16,70 kg/ekor. Bobot tubuh
ternak jantan dewasa berdasarkan standar SNI : 7352:2008 adalah 34 – 41 + 6 kg/ekor,
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yang berarti dari segi bobot ternak yang ada di lokasi pendampingan masuk standar SNI.
Data ini juga menunjukkan bahwa bobot kambing jantan dewasa yang ada lebih rendah
bila dibandingkan dengan bobot kambing jantan dewasa yang dilaporkan oleh Subandryo,
(1997) yang mencapai 60 kg/ekor. Demikian pula halnya dengan bobot badan juga betina
dewasa lebih rendah dari data yang diperoleh oleh Subandryo (1997) yang mencapai 40
kg/ekor dengan panjang 81 cm. Panjang badan jantan dewasa dan betina dewasa kambing
di lokasi pendampingan adalah 82 cm dan 78 cm data ini sedikit berbeda dari yang
diperoleh oleh Subandryo et al (1995) yang memperoleh panjang badan antara jantan dan
betina sama yaitu 81 cm. Untuk tinggi pundak dan pinggul kambing jantan mencapai 85,4
cm dan 85,8 sedangkan betina dewasa hanya mencapai 70 cm dan 74 cm. Untuk tinggi
pundak jantan dan betina dewasa standar SNI adalah 75 + 8 cm dan 71 + 5 cm (SNI 7352,
2008). Sedangkan Kostaman dan Sutama (2006), memperoleh rata-rata bobot betina
dewasa (induk) adalah 34,41 +7,30 kg.
Produktivitas Pertambahan Bobot Badan Harian Ternak Kambing
Dalam pendampingan ternak kambing yang dilakukan antara lain adalah
teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas ternak kambing, dalam hal ini adalah
peningkatan bobot badan hariannya. Teknologi yang diterapkan adalah pemberian pakan
tambahan dan probiotik Biocas. Pakan tambahan yang diberikan berupa dedak padi dan
polard yang ada dilapangan sedangkan probiotik Biocas merupakan buatan BPTP Bali,
yang juga mudah diperoleh. Hasil demplot menunjukkan pertambahan bobot badan
keseluruhan selama pengamatan 180 hari ( 6 bulan), untuk yang existing teknologi hanya
memperoleh peningkatan 33,52 kg/ekor sedangkan yang memperoleh penambahan pakan
dan probiotik mampu meningkat 16,56 kg/ekor (tabel 2). Sehingga peningkatan bobot
badan harian kambing dengan teknologi existing adalah 64 gram/ekor/hari sedangkan
yang diberikan teknologi penambahan pakan dan probiotik mampu meningkatkan bobot
badan harian 92 gram/ekor/hari. Peningkatan bobot badan ini berbeda nyata (P<0,05)
dibandingkan teknologi existing petani. Hal ini dapat disebabkan karena adanya
penambahan pakan berupa dedak padi yang dicampur dengan polard serta pemberian
probiotik Biocas. Parwati, et al. (2006) menyatakan anak kambing yang diberikan
tambahan pakan limbah mete terfermentasi mampu meningkatkan bobot badan 59,65
gr/ekor/hari lebih tinggi daripada yang diberikan pakan hijauan saja, yang hanya
mencapai 33,58 gr/ekor/hari. Sedangkan PBBH pada kambing kacang muda dengan
pakan komersial (protein 21,4% dan gros energi 3,9 Mkal/kg) mencapai 78,3 g
(Martawidjaja et al., 1999) dalam Simon P Ginting, et al (2005).
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Tabel 2. Produktivitas Ternak Kambing yang dikaji di Lokasi Pendampingan
Pertambaha
Pertambahan
Persentase
Bobot
Bobot
n Bobot
bobot badan
Pertambah
Akhir
Teknologi
Awal
Badan
total
an BB
(kg/ekor)
(kg/ekor)
Harian
(kg/ekor)
(%/ekor)
(gram/ekor)
Teknologi
27,20a
11,52
38,72a
64a
Existing (P0)
Teknologi
Pendampingan
26,90a
16,56
43,46b
92b
43,75
(P1)
Huruf yang berbeda pada lajur yang sama, berbeda nyata (P < 0,05)
Pemberian dedak padi yang dicampur dengan polard dan probiotik pada
pendampingan dimaksudkan agar pemeliharaan kambing mengarah pada pola intensif dan
mengkombinasikan pakan dengan limbah pertanian yang ada disekitar lokasi
pemeliharaan sehingga mampu meningkatkan produktivitas ternak secara maksimal.
Pemberian pakan penguat pada kambing Teknologi menyebabkan peningkatan gizi
ransum, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan (James dan David, 1998), dalam
Parwati , et al (2006)
Probiotik Bicas yang diberikan merupakan probiotik dengan kandungan mikroba
pemecah serat, yang berfungsi membantu mikroba rumen dalam mencerna serat kasar
yang dikonsumsi. Tingginya serat kasar dalam pakan merupakan faktor pembatas
lamanya waktu pencernaan sehingga akan mempengaruhi laju pencernaan dan akhirnya
menurunkan konsumsi pakan. peningkatan konsumsi pakan bagi ternak selaras dengan
meningkatnya kualitas dan kecernaan pakan yang diberikan, sedang kecernaan pakan
tergantung dari kandungan serat yang tidak mampu dimanfaatkan ternak (Soebarinoto,
1991), dalam Ali Usman (2012).
Pemberian pakan tambahan berupa dedak padi dan polard mampu meningkatkan
bobot badan harian 43% bila dibandingkan dengan yang hanya mengkonsumsi hijauan
saja, sedangkan Parwati, et al. (2006) mampu meningkatkan bobot badan harian 77,63%
dengan pemberian limbah mete terfermentasi sebanyak 150 gr/ekor/hari. Hal ini tentu
akan berdampak terhadap nilai jual dan waktu pemeliharaan yang lebih singkat.
Flushing pada Induk yang Sedang Bunting
Flushing merupakan pemberian pakan tambahan pada induk yang sedang bunting
1 bulan menjelang melahirkan sampai dengan menjelang sapih. Pemberian flushing
berupa pakan tambahan berupa dedak dan polard untuk meningkatkan nutrisi induk
sekaligus kepada anak yang akan dilahirkan. Flushing juga akan memberikan dampak
pada performance induk baik saat bunting maupun setelah melahirkan. Peningkatan
performance induk akan mempengaruhi pertumbuhan janin saat dalam kandungan dan
berpengaruh terhadap bobot lahir anak. Flushing juga dapat meningkatkan air susu induk
pasca melahirkan, sehingga pertumbuhan anak maksimal dan bobot sapih menjadi lebih
tinggi. Data pada tabel 3. Menunjukkan bahwa bobot anak yang dilahirkan dari
kelompok existing teknologi rata-rata 1,9 kg/ekor sedangkan teknologi pendampingan
rata-rata 2,1 kg/ekor tanpa membedakan jenis kelamin. Hasil ini lebih rendah dari bobot
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lahir anak yang diperoleh oleh Bambang Sunadi, et al. ( 1997), dimana bobot lahir anak
kambing PE berkisar 3,4 – 3,6 kg/ekor. Untuk lama kebuntingan dihitung mulai dari
tanggal perkawinan terakhir sampai dengan melahirkan anak, dimana pada kegiatan
pendampingan ini diperoleh lama kebuntingan berkisar antara 145 – 157 hari pada
existing teknologi dan 148 – 155 pada teknologi introduksi, hal ini hampir sama dengan
yang diperoleh oleh Budiarsana dan Sutama, (2001) yaitu 144 – 156 hari. Sedangkan
bobot sapih untuk existing teknologi adalah 11,7 kg/ekor nyata lebih rendah (P<0,05) bila
dibandingkan dengan teknologi introduksi yang memperoleh tambahan pakan konsentrat
dan probiotik Biocas yaitu 13,5 kg/ekor. Selain pakan bobot lahir dapat juga disebabkan
oleh faktor genetik yang menurun baik dari induk maupun pejantannya. Bobot sapih
yang lebih tinggi juga dapat disebabkan karena air susu induk lebih banyak sehingga
pertumbuhan anak sampai lepas sapih menjadi maksimal. Sukarini (2006) menyatakan
bahwa induk kambing pada awal laktasi yang diberikan tambahan konsentrat pada
pakannya mampu meningkatkan air susu induk menjadi 1,353 – 1,627 liter/ekor/hari.
Tabel 3. Pemberian Pakan Tambahan dan Probiotik pada Kambing Bunting
Bobot Induk Bobot lahir Lama bunting
Bobot Sapih
Teknologi
(kg)
anak (kg)
(hari)
(kg)
Existing Teknologi
35,45
1,9a
154
11,7a
Teknologi Introduksi
35,40
2,1ab
153
13,5b
Huruf yang berbeda pada lajur yang sama, berbeda nyata (P < 0,05)
Dengan lebih tingginya bobot sapih yang dicapai pada teknologi introduksi sudah
tentu akan mempersingkat waktu pemeliharaan untuk mencapai bobot jual. Pakan
tambahan yang diberikan pada induk sewaktu bunting (flushing), juga akan meningkatkan
performance induk untuk mengembalikan organ-organ reproduksi lebih singkat sehingga
siap untuk dibuahi kembali (birahi). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Tjiptosumirat dan Santoso (1977) dalam Winogroho, (2002) dinyatakan bahwa
pemberian Urea Multinutrient Mollasess Block pada kambing PE sejak kebuntingan
berumur 3 bulan sampai partus, mampu meningkatkan bobot lahir anak (2,80 vs 2,30
kg/ekor) dan meningkatkan produksi susu induk serta meningkatkan pertambahan bobot
badan harian anak (77 vs 71 gr/ekor/hari). Dengan hasil ini diharapkan ke depan
teknologi introduksi yang diterapkan akan dilakukan oleh anggota kelompok ternak
sehingga mampu memperpendek masa pemeliharaan dan meningkatkan pendapatan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pemberian pakan tambahan berupa dedak padi dan Pollard serta probiotik Biocas
mampu meningkatkan bobot badan harian secara signifikan. Pemberian pakan tambahan
dan probiotik Biocas pada induk kambing 1 – 1,5 bulan menjelang kelahiran mampu
meningkatkan bobot sapih secara nyata. Untuk mengetahui meningkatnya air susu pada
saat laktasi pada induk yang diberi pakan tambahan perlu diuji lebih lanjut.
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PENGARUH PEMBERIAN BAHAN JAMU (EMPON-EMPON) DAN
PROBIOTIK BIO – L PADA AYAM BURAS PETELUR
Nyoman Suyasa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jalan By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar
n.suyasa @yahoo.com
ABSTRAK
Ayam buras merupakan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat di pedesaan.
Selain sebagai penghasil daging ayam buras juga memproduksi telur , sehingga sering
disebut sebagai ternak multiguna. Daging dan telur merupakan sumber protein hewani
yang kebutuhannnya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sejalan dengan
peningkatan penduduk dan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Selain untuk
konsumsi ayam buras banyak dimanfaatkan sebagai sarana upacara agama. Kajian
dilaksanakan di desa jehem Kecamatan Tembuku Bangli. Menggunakan 200 ekor ayam
buras, dengan pemberian pakan komersiil dengan komposisi 25% konsentrat, 35%
Dedak dan 40% jagung. P0 merupakan kontrol yang hanya diberikan pakan sesuai
dengan pakan standar ayam buras petelur. P1 adalah P0 ditambah ekstrak emponempon 2% dari jumlah pakan yang diberikan. P2 adalah P0 yang diberikan tambahan
ekstrak bunga Margot + Capcaisin Paprika 3% dan P3 adalah P2 yang diberi tambahan
Bio L 2cc/liter air minum. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bobot akhir ayam
buras petelur berkisar antara 1092 gram/ekor (P0) terendah dan 1280,40 gram/ekor (P2)
merupakan bobot tertinggi. Bobot telur terberat dicapai oleh P3 dengan 44,50 gram/butir
berbeda nyata (P<0,05) dengan bobot telur P0 dan P1. Bobot cangkang telur terberat
juga dicapai oleh P3 dengan 6,66 gram/cangkang juga berbeda nyata (P<0,05) dengan
bobot cangkang P1 dan P3. Untuk bobot putih telur terendah adalah 22,10 gram/butir
sedangkan tertinggi adalah 25,84 gram/butir, sedangkan untuk bobot kuning telur
terberat dicapai oleh P3 dengan bobot mencapai 14,66 gram dan terendah dicapai oleh
P2 dengan bobot 14,10 gram/butir namun tidak menunjukkan perbedaan yang nyata
(P>0,05) antar perlakuan. Hasil ini menunjukkan pemberian probiotik Bio L mampu
meningkatkan kualitas produksi.
Kata Kunci : Ayam buras, Empon-empon, Probiotik Bio L, Bobot telur
PENDAHULUAN
Bali sebagai daerah yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun manca
negara membutuhkan daging dan telur ayam dari tahun ke tahun yang terus meningkat.
Telur maupun daging ayam buras dibutuhkan baik untuk konsumsi, bahan pangan olahan
dan sarana upacara. Kebutuhan daging dan telur akan terus meningkat seiring dengan
pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya pengetahuan akan gizi serta perkapita
income. Sebagai sumber protein hewani, daging, telur dan susu memiliki kandungan
protein dan nilai biologis yang tinggi. Salah satu komoditas ternak yang mempunyai
prospek cukup bagus dan mampu memberikan sumbangan pada penyediaan pangan
bergizi adalah ayam buras/lokal, (Argono Rio Setioko dan S. Iskandar, 2004). Ayam
buras sudah dibudidayakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia terutama yang tinggal
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di pedesaan dan di daerah-daerah pinggiran kota (sub urban). Masyarakat biasanya
memelihara ayam kampung sebagai sumber pangan keluarga, baik untuk telur ataupun
daging serta sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan (Suyasa, dkk. 2009).
Dagingnya yang enak dan telurnya yang legit, dan disinyalir memiliki kandungan protein
yang tinggi sangat disukai masyarakat, menyebabkan permintaan akan telur dan daging
ayam kampung oleh masyarakat terus meningkat. Peranan unggas sebagai penyedia
daging dan telur untuk memenuhi konsumsi protein hewani sangat berarti terutama bagi
masyarakat pedesaan. Sumbangan ayam kampung terhadap produksi daging nasional
sebesar 11,07% atau sebesar 259,9 ribu ton, sedangkan kontribusi produksi terhadap
daging unggas sebanyak 16,9% (Dirjen PKH, 2010) dalam Sofjan Iskandar, dkk 2013).
Dilain pihak produksi telur ayam Kampung tahun 2010 baru sebanyak 168,9 ribu ton
atau 12,3% terhadap produksi telur secara keseluruhan. Besarnya permintaan akan produk
unggas baik dalam bentuk daging maupun telur belum mampu dipenuhi oleh peternak
unggas terutama bila permintaan dalam jumlah besar dan kontinyu. Untuk mengatasi
masalah ini perlu dicari berbagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas
produksi. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan baik daging maupun telur ayam buras
dapat disebabkan harga pakan ayam yang selalu meningkat dimana 70% komponen
produksi berasal dari pakan, dan itu merupakan hal yang sangat penting dari input
produksi sebagai salah satu sisi dari segitiga sama sisi (Breeding – FeedingManagement) (Prawirodigdo, 2005).Peningkatan harga pakan tidak sejalan dengan
meningkatnya harga produksi (daging atau telur). Untuk itu perlu dicarikan solusi yang
tepat untuk menanggulangi masalah tersebut diatas, dengan cara memberikan bahanbahan lokal yang dapat membantu mensubstitusi bahan pakan yang digunakan untuk
menurunkan biaya produksi (Sinurat, 2013). Jamu yang terbuat dari empon-empon salah
satu produk lokal yang mampu menjaga stamina ternak agar tetap stabil produksinya
terutama saat perubahan musim. Pemberian probiotik Bio L juga diharapkan dapat
membantu menjaga produksi tetap stabil pada saat mulai terjadi penurunan produksi.
Dengan maraknya toko modern yang menyebar sampai pelosok pedesaan mempengaruhi
produk-produk lokal yang dapat diterima untuk dijual. Salah satu yang diutamakan adalah
kualitas produk yang dijual di toko harus memenuhi standar yang diajukan selain
kontinuitas. Kualitas produk ayam buras yang harus standar diantaranya adalah bentuk
telur, bobot, warna kulit telur termasuk warna kuning telur merupakan standar yang harus
dipenuhi agar diterima di pasar modern. Untuk itulah perlu beberapa alternatif solusi
agar produk yang dihasilkan semau bisa diteriam di pasar modern sehingga memperoleh
harga yang lebih baik.
METODELOGI
Kajian dilaksanakan di desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
Pada Kelompok Ayam buras Sapto Nadi. Menggunakan 200 ekor ayam buras, yang
dibagi dalam 4 perlakuan dimana masing-masing kelompok terdiri dari 50 ekor ayam
yang dibagi dalam 10 blok yang masing-masing berisi 5 ekor. Semua ternak diberikan
pakan komersial untuk ayam buras dengan komposisi 25% konsentrat, 35% Dedak dan
40% jagung. P0 merupakan kontrol yang hanya diberikan pakan sesuai dengan pakan
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standar ayam buras petelur. P1 adalah P0 ditambah ekstrak empon-empon 2% dari
jumlah pakan yang diberikan. P2 adalah P0 yang diberikan tambahan ekstrak bunga
Margot + Capcaisin Paprika 3% dan P3 adalah P2 yang diberi tambahan Bio L 2cc/liter
air minum. Air minum diberikan secara ad libitum atau tersedia setiap saat.
Parameter yang diamati antara lain bobot ayam buras pada saat berproduksi,
bobot telur yang dihasilkan, bobot putih dan kuning telur, ketebalan kulit telur serta
warna telur (ekternal) serta warna kuning telur. Pengamatan dilakukan dengan
menggunakan timbangan digital, standard warna kuning telur : DSM Yolk Color Fan.
Data selanjutnya ditabulasi dan dianalisis menggunakan Sidik Ragam Rancangan
Acak Kelompok (RAK), dan apabila ada perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji
BNT 5%. (Gomez dan Gomez, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas Pakan yang diberikan
Dari hasil analisis pakan yang diberikan pada ayam buras petelur yang dipelihara secara
intensif dapat dilihat dari tabel 1. Dilihat dari kandungan protein kasarnya rata-rata
kandungannya mencapai 18 % lebih, sudah memenuhi standar yang diwajibkan bagi
ayam buras petelur. Resnawati etal. (1988) Dalam Heti Resnawati dan Ida A.K. Bintang
(2005) melaporkan bahwa imbangan proteindan energi dalam pakan ayam kampung
yangdibutuhkan selama periode pertumbuhanadalah 14% protein dan 2600 kkal/kg
energimetabolis. Sedangkan ayam kampung padaperiode bertelur membutuhkan protein
17%dan energi metabolis 3200 kkal/kg ransum(Nataamidjaja, 1988).Demikian pula
halnya dengan kandungan serat kasarnya yang mencapai 9,278 % pada P0 sedangkan P3
hanya 7,019%. Demikian pulan kandungan GE kalorinya yang mencapai 3,477 sampai
3.611 cal/gr (Tabel 1). Persentase lemak yang dikandung rata-rata mencapai 5,726 (P0)
dan tertinggi pada P1 yang mencapai 6,973% (P1).
Tabel 1. Kualitas Pakan yang diberikan dilihat dari Kandungan Nutrisinya
No

Sample

Bahan
Kering
(%)

Abu (%)

Bahan
Organik
(%)

1

P0

89,6648

11,9772

2

P1

89,3936

3

P2

4

P3

Protein
Kasar
(%)

Lemak
Kasar
(%)

Serat
Kasar
(%)

Ge
(Kalori
/Gr)

88,0228 18,6472

5,7267 9,2785

3,4774

11,1585

88,8415 18,7634

6,9733 9,2707

3,6822

88,5397

9,9105

90,0895 19,8254

4,5179 8,1792

3,7006

89,0229

9,9732

90,4268 19,2840

5,7632 7,0191

3,6117

B. Bakrie et al. (2003) juga memberikan ayam buras dengan Energi Metabolis
mencapai 2.936 kkal/kg pada ayam starter dan 2.819 kkal/kg untuk yang dewasa.
Sedangkan untuk protein kasar pada ayam strter diberikan 20,85% sedangkan untuk yang
dewasa mencapai 17,44%.
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Produktivitas Ayam Buras
Dilihat dari produksi hariannya (Henday) selama 4 bulan terlihat bahwa
perlakuan terutama P2 masih menunjukkan adanya fluktuasi produksi dari 34,52% di
bulan Agustus menjadi 54,00% di bulan Nopember, yang berarti ada peningkatan sejalan
dengan semakin stabilnya produksi yang dihasilkan. Untuk perlakuan P0, P1 dan P3 sejak
bulan Agustus sudah menampakkan adanya kestabilan produksi, hanya ada sedikit
peningkatan sejalan dengan bertambahnya umur ternak dan semakin stabilnya produksi
yang dihasilkan. Sedangkan dilihat dari produksi hariannya maka yang tertinggi adalah
P3 dengan produksi harian mencapai 63,92% pada bulan Nopember dan berbeda nyata
(P<0,05) dengan perlakuan yang lainnya. Henday terendah dicapai oleh P1 dengan
produksi hanya 47,00% untuk bulan Nopember (Tabel 2). Sedangkan produksi harian P0
dan P2 masing-masing mencapai 52,83% dan 54,00%. Produksi harian ini termasuk
cukup baik apabila dibandingkan dengan produksi ayam buras yang lain yang hanya
mencapai kisaran 30 – 80 butir per tahun (Siregar dan Sabrani 1980, dalam Heti
Resnawati dan Ida A.K Bintang 2005). Sedangkan Muryanto (2005) mengungkapkan
bahwa produksi telur ayam lokal (buras) yang dipelihara pada kondisi yang sama 41,3%,
dan ayam nunukan 50,0%, sedangkan ayam kedu hitam mampu berproduksi sampai
58,8%. Data ini juga menunjukkan bahwa ayam buras yang dipelhara secara intensif
mampu meningkat produksinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemberian probiotik
mampu meningkatkan produktivitas telur, hal mana juga terjadi pada ayam ras petelur
yang diberikan Probiotik Bio L (Guntoro, dkk. 2008)
Tabel 2. Perkembangan Produksi Harian (henday) untuk Bulan Agustus sampai
Nopember
Perlakuan

Henday
Agustus (%)

Henday
September (%)

P0

46.85b

59.67c

51.13e

52.83d

P1

46.29b

48.42d

45.08d

47.00e

P2

34.52c

33.50e

58.79c

54.00b

P3

55.29a

62.50a

63.16a

63.92a

9.80

9.86

8.67

9.86

KK (%)

Henday
Oktober (%)

Henday
Nopember (%)

BNT 5%
1.38
1.39
1.22
Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan nyata pada uji BNT taraf 5%

1.39

Pada kajian ini (Tabel 3) diperoleh bahwa bobot ayam buras petelur pada saat
berproduksi bervariasi antara 1092 gram sampai 1280 gram/ekor. Tapi kalau
dibandingkan dengan bobot ayam secara umum maka bobot ayam petelur relatif lebih
ringan. Achmad Ghozali Nataamidjaya (2010) menyatakan bahwa rata-rata berat ayam
lokal Indonesia (buras) adalah 1,2 – 1,5 kg/ekor. Bobot telur diperoleh dengan kisaran
terendah 41,80 gram/butir yang dicapai (P1) sedangkan bobot telur tertinggi diperoleh
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oleh P3 yaitu 46,74 gram/butir. Bobot telur pada P3 berbeda nyata (P<0,05) dibandingkan
dengan perlakuan yang lain kecuali antara P2 dengan P0. Bobot telur yang dicapai ini
termasuk tinggi kalau dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh Heti Resnawati dan
Ida A.K Bintang (2005), yang memperoleh bobot telur ayam buras peride I dan II adalah
masing-masing 39,96+4,44 dan 42,36+4,22 gram/butir.
Tabel 3. Keragaan Produksi Telur Ayam Buras yang diberi Perlakuan
PERLAKUAN

Bobot
ayam
Akhir (gr)*

P0

1092.00

P1

1124.00

P2

1280.40

P3

1157.20

bobot
telur (gr)

Bobot
cangkang
(gr)*

42.26 bc 5.36 b
41.80 c 5.36 b
bc
a
43.68
6.10 b
46.74 a 6.66 a

Bobot
kuning telur
(gr)

Bobot
putih
telur (gr)
22.80 b
22.10 b

14.10 a
14.34 a

b

a

23.38

14.20

25.84 a

14.24 a

Keterangan : Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom sama menunjukkan
perbedaan yang nyata pada uji BNT taraf 5%
Sedangkan Desmayati Zainuddin dan Ida Raudhatul Jannah (2005) memperoleh
bobot telur pada periode penetasan pertama (R1), kedua (R2) dan ketiga (R3) masingmasing adalah 39,83±4,47 ; 41,43±1,79 dan 40,50±1,59 gram/butir.Bobot cangkang
tertinggi dicapai oleh P3 dengan 6,66 gram/butir sedangkan terendah adalah 5,36
gram/butir yang dicapai (P0 ; P1). Juliana F. Sodak (2011) memperoleh bobot cangkan
ayam Buras (Arab ) berkisar 4,69 +0,58 gram/butir. Bobot putih telur tertinggi dicapai
oleh P3 dengan bobot 25,84 gram/butir berbeda nyata (P<0,05) dengan bobot putih telur
pada perlakuan yang lain (Tabel 3), sedangkan bobot kuning telur yang diperoleh
berkisar 14,10 – 14,24 gram/butir atau sekitar 30,47% dari bobot telur dan tidak berbeda
(P>0,05) antar perlakuan. Juliana F Sodak memperoleh kuning telur dengan kisaran 38,30
sampai 39,95% untuk masing masing umur ayam 52 dan 58 minggu.
Kualitas Telur yang Diproduksi
Volume
Volume Putih
Skor Warna
Perlakuan
Warna telur
Kuning Telur
Telur (ml)
Kuning Telur
(ml)
a
P0
Putih
23.75
14.01a
7.40b
P1
Putih
23.05a
14.15a
7.00b
a
a
P2
Putih
23.40
13.70
7.60ab
P3
Putih
23.10a
13.25a
7.90a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf berbeda pada kolom sama menunjukkan
perbedaan yang nyata pada uji BNT taraf 5%
Skor warna kuning tertinggi dicapai oleh P3 yaitu 7,90 sedangkan terendah P1
(7,00). Pigmen pada telur substansi pigmen terdapat pada semua bagian telur, tetapi sifat
kimianya sangat berbeda. Pigmen dalam telur paling banyak terdapat pada yolk yaitu 0,4
mg, sedang pada albumen 0,03 mg, dan pada bagian yang lain dari telur hanya sedikit.
Pigmen yolk merupakan bagian dari telur yang banyak mengandung pigmen, yaitu 0,02
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%. Pigmen yolk diklasifikasikan menjadi lipochrome dan liochrome, Arif Santoso, et al.
(2013). Fransisco Delgado Vargas (1998) menyatakan penambahan bahan lokal marigold
Flower yang mengandung karotenoid pada pakan ayam menyebabkan warna kuning telur
yang dihasilkan semakin terang bila dibandingkan dengan kontrol.
Menurut Hausman & Sandman (2000), β karoten merupakan senyawa golongan
karotenoid yang tidak stabil karena mudah teroksidasi menjadi xantoﬁ l. Xantoﬁ l
berfungsi untuk pewarnaan kuning telur. Xantoﬁ l tidak bisa disintesis oleh tubuh ayam,
tetapi diperoleh dari ransum yang terdiri atas bahan pakan yang mengandung xantoﬁ l.
Pakan ternak yang merupakan sumber xantoﬁ l adalah jagung dan hijauan. Unggas
mengkonsumsi ransum yang mengandung karotenoid lebih tinggi akan menghasilkan
telur dengan intensitas warna kuning telur yang lebih tinggi pula (Udedibie & Opara,
1998 dalam Nuraini et al. 2008).
KESIMPULAN DAN SARAN
Bobot ayam buras mulai produksi berkisar antara 1092 sampai 1280 gram/ekor
dimana umurnya mencapai Produktivitas Henday telur meningkat sesuai dengan
berjalannya waktu produksi dan tertinggi dicapai oleh P3 dengan produktivitas mencapai
63%, sedangkan terendah dicapai oleh P1 dengan 47%. Bobot telur yang dihasilkan
mencapai bobot telur untuk konsumsi pasar modern dengan kisaran 41,80 gr/butir (P1)
sampai 46,74 gr/butir (P3). Pemberian Marigold flower mampu meningkatkan Skor
warna kuning telur. Sedangkan dari segi kualitas telur tidak ada perbedaan yang berarti
antar perlakuan. Kedepan dibutuhkan kajian agar mampu menciptakan pakan yang
berkualitas dan murah namun tidak menurunkan produktivitas.
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TATA LAKSANA PEMBERIAN PAKAN SAPI POTONG
DI KELOMPOK TERNAK BUMI KAROMAH KOTA PROBOLINGGO
Sukmasari PK1, Anggraeni YN1 dan Mariyono1
pritha_ks@yahoo.co.id
1
Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan
ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tata laksana pemberian pakan ternak
di kelompok ternak Bumi Karomah yang memanfaatkan limbah pertanian tanaman
pangan sebagai pakan ternak. Penelitian dilakukan dengan metode survey pada cara
pemberian pakan, perolehan hijauan pakan ternak, frekuensi pemberian pakan dan
dilakukan pencatatan pemberian pakan di kelompok ternak Bumi Karomah Kecamatan
Kedopok Kota Probolinggo. Jumlah responden yang digunakan adalah 30 peternak. Dari
hasil survey didapatkan bahwa 83,33% peternak menggunakan komposisi rumput
lapangan sebagai pakan hijauan, yang memanfaatkan limbah tanaman pangan sebanyak
70% peternak menggunakan jerami padi, 43,33% tebon jagung. 100% peternak
menggunakan dedak sebagai pakan tambahan yang pemberiannya dicampur dengan air
minum pada waktu sore hari tidak diperhitungkan proporsi pemberian pakan antara
hijauan dan dedak hanya menurut kebiasaan peternak, sehingga pada pencatatan
pemberian pakan terjadi kekurangan zat nutrisi pakan.
Kata Kunci : Sapi potong, Nutrisi pakan, Limbah pertanian
PENDAHULUAN
Komponen paling utama bagi ternak sapi potong untuk memproduksi daging dan
menjaga kualitas daging adalah pakan. Pakan erat kaitannya dengan kandungan nutrisi
yang terkandung di dalamnya. Pakan dengan kandungan nutrisi yang cukup dapat
mendorong proses biologis dalam tubuh ternak untuk mencapai produksi dan
produktifitas yang maksimal. Selain mutu pakan juga dapat mengurangi pengaruh negatif
dari lingkungan sekitar pertumbuhan ternak yang tidak nyaman dan meminimalkan
pengaruh manajemen. Pakan sapi potong terdiri dari konsentrat dan hijauan. Peternak
memberikan pakan konsentrat sangat sedikit karena harganya mahal hal ini karena
beberapa bahan pakan yang digunakan dalam konsentrat merupakan bahan pakan impor,
akibatnya peternak sapi potong di Indonesia bergantung pada pakan hijauan.
Kendala penyediaan pakan hijauan yang berkualitas dialami oleh peternak,
diantaranya adalah lahan untuk memproduksi hijauan pakan ternak yang terbatas karena
lahan diperuntukkan untuk tanaman pangan, selain itu juga produksi hijauan ternak
dibatasi oleh musim (Hanum dan Usman, 2011). Keterbatasan lahan untuk menanam
hijauan tidak hanya karena alasan usaha lahan pertanian saja tetapi juga lahan untuk
pembangunan perumahan dan kawasan industri. Akibat tata guna lahan tersebut
menyebabkan tidak tersedianya hijauan pakan ternak dengan kualitas dan kuantitas yang
cukup secara berkelanjutan sepanjang tahun. Saat musim penghujan tersedia hijauan
pakan ternak yang melimpah dan pada saat musim kemarau hijauan pakan ternak ditemui
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dalam jumlah yang sedikit. Untuk menghadapi musim kemarau dalam pemenuhan
hijauan pakan ternak dibutuhkan solusi yang tepat, salah satu solusinya adalah dengan
memanfaatkan hasil ikutan pertanian tanaman pangan. Hasil ikutan tanaman pangan
digunakan peternak sebagai pakan ternak dalam keadaan segar maupun kering. Hasil
ikutan tanaman pangan yang biasanya dimanfaatkan peternak antara lain adalah dari
tanaman jagung yang dimanfaatkan pada saat masih basah, sisanya disimpan digunakan
dalam bentuk kering, dan juga dari tanaman padi berupa jerami padi. Tetapi jerami padi
ini mempunyai daya cerna yang rendah karena mengandung kadar lignin dan silikat yang
tinggi (Suwandyastuti, 1988).
Pakan tambahan berupa dedak padi yang merupakan hasil ikutan dari tanaman
padi yang terdiri dari lapisan kulit ari (Dewan SNI, 1996). Kandungan serat dalam dedak
padi tidak terlalu tinggi (16,75%), sehingga dedak padi ini baik digunakan sebagai pakan
tambahan pada ternak sapi potong (Risa A dan U.Umiyasih, 2009). Limbah tanaman
pangan dan juga hasil ikutannya mempunyai nilai kandungan nutrisi dan kecernaan yang
relatif rendah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tata laksana pemberian
pakan sapi pada kelompok ternak yang telah memanfaatkan hasil ikutan tanaman pangan.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di kelompok ternak Bumi Karomah Kota Probolinggo
Propinsi Jawa Timur. Pelaksanaannya pada bulan Juni - Desember 2015. Penentuan
lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa 1) lokasi pengembangan ternak sapi,
2) Lahan pertanian merupakan areal tanaman pangan komoditas jagung dan padi, dan 3)
peternak sudah banyak yang memanfaatkan hasil ikutan tanaman pangan sebagai hijauan
pakan pada ternak sapi dan sebagai pakan tambahannya. Metode penelitian dengan
pendekatan survey dan pencatatan pemberian pakan. Survey dilakukan dengan
menggunakan responden anggota kelompok tersebut sebanyak 30 peternak. Data
sekunder diperoleh dari BPS Kota Probolinggo. Pengamatan terhadap tata laksana
pemberian pakan meliputi jenis hijauan pakan , perolehan hijauan pakan ternak, frekuensi
pemberian pakan dan dilakukan pencatatan pemberian pakan kemudian menganalisa
kecukupan konsumsi kandungan nutrisi dalam pakan. Dari pencatatan pemberian pakan
akan diketahui Konsumsi zat nutrisi yang kemudian dibandingkan dengan kebutuhan
nutrisi sapi berdasarkan NRC 2000 dengan asumsi pertambahan bobot badan 0,5 kg/hari,
dan dari hasil pengukuran rata-rata bobot sapi potong di kelompok ternak Bumi Karomah
adalah 300 kg.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Kota Probolinggo
Luas tanam padi dan jagung serta produksi padi dan Jagung
Luas panen padi, produksi gabah, luas panen jagung dan produksi jagung pipil di
lima kecamatan di Kota Probolinggo ditampilkan pada tabel 1.
Tabel 1. Luas Panen Padi, Produksi Gabah, Luas Panen Jagung dan Produksi Jagung Pipil
di Lima Kecamatan di Kota Probolinggo.
Kecamatan
Luas Panen
Produksi Gabah
Luas Panen
Produksi Jagung
Padi (Ha)
(Ton)
Jagung (Ha)
Pipilan (Ton)
Kademangan
607
3707
Kedopok
402
2820
Wonoasih
386
2925
Mayangan
176
1196
Kanigaran
281
1978
Jumlah Total
1.852
12.626
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo (2015)

1151
1438
859
155
591
4194

9449
10014
6455
930
4383
31231

Berdasarkan Tabel 1 luas panen padi tertinggi adalah di Kecamatan Kademangan
yaitu 607 Ha dengan hasil gabah 3.707 ton, sedangkan luas panen jagung tertinggi adalah
di Kecamatan Kedopok yaitu 1.438 Ha dengan hasil jagung pipilan sebesar 10.014 ton.
Luas panen tanaman pangan padi dan jagung berpengaruh juga terhadap jumlah hasil
samping dari tanaman tersebut yang bisa dimanfaatkan peternak sebagai pakan sapi. Hsil
samping tamana padi dapat berupa jerami padi dan dedak padi, sedangkan tanaman
jagung dapat berupa tebon jagung segar, jerami jagung, tongkol jagung, klobot jagung,
tumpi jagung dan juga biji jagung.
Produksi jerami padi, jerami jagung dan dedak padi
Produksi jerami padi, dedak padi dan jerami jagung di lima kecamatan di Kota
Probolinggo ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Produksi Jerami Padi, Dedak Padi Dan Jerami Jagung di Lima Kecamatan di
Kota Probolinggo.
Kecamatan
Produksi Jerami Padi
Produksi Jerami Jagung
(Ton)
(Ton)
Kademangan
2428
3337,9
Kedopok
1608
4170,2
Wonoasih
1544
2491,1
Mayangan
704
449,5
Kanigaran
1124
1713,9
Jumlah Total
7408
12162,6
Keterangan : 1) Produksi jerami padi 4 ton/ha (Direktorat Jendral Peternakan, 2010)
2) Produksi jerami jagung 2,5 – 3,4 /ha atau rata – rata 2,95 ton/ha
(Direktorat Jendral Peternakan, 2010)
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Berdasarkan Tabel 3 produksi jerami padi tertinggi adalah pada Kecamatan
Kademangan (2428 Ton), Kecamatan Kedopok (1608 Ton), Kecamatan Wonoasih (1544
Ton), Kecamatan Kanigaran (1124 Ton) dan Kecamatan Mayangan (704 Ton).
Sedangkan produksi jerami Jagung tertinggi di Kecamatan Kedopok (4170,2 ton) ,
Kecamatan Kademangan (3337,9 ton), Kecamatan Wonoasih (2491,1 ton), Kecamatan
Kanigaran (17132,9 ton) dan terahir Kecamatan Mayangan (449,5 ton) dengan jumlah
total produksi jerami jagung 12162,6 ton. Limbah pertanian tanaman panagan berupa
jerami jagung dan jerami padi ini, dapat dimanfaatkan ternak ruminansia besar sebagai
sumber pakan hijauan, karena ketersediaan rumput dan hijauan pakan lainnya seperti
legume terbatas jumlahnya, tetapi ketersediaan limbah tanaman pangan ini tergantung
dari pola tanam dari daerah tersebut (Febriana dan Lianna, 2008)
Populasi Ternak Sapi
Populasi ternak sapi yang ada di di lima kecamatan di Kota Probolinggo tahun
2015 ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Populasi Ternak Sapi di Lima Kecamatan di Kota Probolinggo.
Sapi Potong (Ekor)
Kecamatan
Jumlah
Jantan
Betina
Kademangan
1074
715
1789
Kedopok
2228
1486
3714
Wonoasih
1558
1039
2597
Mayangan
113
76
189
Kanigaran
344
230
574
Jumlah Total
5317
3546
8863
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo (2015)
Sapi potong merupakan ternak ruminansia dengan populasi terbesar di Kota
Probolinggo yaitu sebanyak 8863 ekor. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternak sapi
potong mempunyai potensi untuk berkembang yang bagus sesuai dengan lingkungan
sosial ekonomi masyarakat peternak di Kota Probolinggo.
Kelompok ternak Bumi karomah berada di wilayah kecamatan Kedopok yang
merupakan kecamatan dengan populasi sapi potong terbesar, dan merupakan sentra
pertanian tanaman pangan. Kecamatan kedopok merupakan kecamatan yang
menghasilkan jerami padi terbesar ke 2 setelah kecamatan kademangan, dan merupakan
penghasil jerami jagung terbesar pertama di wilayah kota Probolinggo. Tanaman jagung
tidak hanya digunakan sebagai pakan dalam bentuk kering saja tetapi dalam bentuk segar
yang disebut peternak sebagai tebon jagung. Tebon jagung ini baik digunakan sebagai
hijauan pakan ternak sapi dan mempunyai kualitas yang leboh baik dari pada jerami padi.
Protein yang terkandung dalam tebon jagung 7,4% dan serat kasar 27,5% sedangkan pada
jerami padi kandungan protein 4,5% dan serat kasar 28,8% (Subandi dan Zubachtirodin,
2004).
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Tata Laksana Pemberian Pakan
Pemberian pakan untuk ternak sapi potong di kelompok Bumi Karomah terdiri
dari pakan hijauan dan pakan tambahan berupa dedak padi. Pakan hijauan yang utama
diberikan berupa hasil limbah pertanian berupa jerami padi, tebon jagung, jerami jagung,
dan juga daun kacang. Selain dari limbah pertanian tanaman pangan juga diberikan pakan
hijauan berupa rumput lapangan dan juga daun daunan sekitar rumah atau pekarangan
peternak.
Dari hasil survey didapatkan 100% peternak bumi karomah menggunakan dedak
sebagai pakan tambahan. Penggunaan dedak padi sebagai pakan tambahan sangat baik
dilakukan. Karena dalam dedak padi mengandung protein (PK) 9,5-13,5%, dan juga
dedak padi kaya akan thiamin dan niasin (Anggorodi, 1994). Sedangkan Kandungan
serat kasar pada dedak padi sebesar 13% (Rasyaf, 1992). Dan juga pakan hijauan berasal
dari rumput dan daun-daunan yang mempunyai kualitas bagus, hanya mampu akan
menjadikan sapi tersebut berproduksi 70% dari kemampuan yang seharusnya (Prihadi,
2003), sehingga diperlukan pakan tambahan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi sapi
untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Cara pemberian pakan tambahan
berupa dedak padi ini dengan cara dicampur air minum, frekuensi pemberian 1 kali pada
sore hari. Pemberian pakan tambahan yang diberikan dalam bentuk basah, harus langsung
habis pada hari itu karena untuk menghindari pakan yang berjamur dan membahayakan
kesehatan ternak yang mengkonsumsinya.
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Tabel 4. Tata Laksana Pemberian Pakan di Kelompok Ternak Bumi Karomah
Keterangan
Jumlah
%
Bahan Pakan Hijauan
25
83,33
- Rumput Lapangan
24
80
- Rumput gajah
13
43,33
- Tebon jagung
21
70
- Jerami Padi
3
10
- Jerami jagung
24
80
- Daun-daunan
Bahan pakan tambahan
30
100
- Dedak
Cara pemberian pakan tambahan
0
0
- Kering
30
100
- Basah
Perolehan Hijauan Peternak
16
53,33
- Mencari
2
6,67
- Pemberian
2
6,67
- Membeli
9
30
- Mencari & Membeli
Frekuensi pemberian
Pakan Hijauan
12
40
- 4x
11
36,66
- 3x
5
16,67
- 2x
2
6,67
- 1x
Pakan Tambahan
30
100
- 1x
Sedangkan untuk pakan hijauan peternak di kelompok ternak bumi karomah
menggunakan campuran bermacam macam hijauan antara lain 25% rumput lapangan, 24
% daun daunan yang diperoleh dari sekitar pekarangan rumah berupa daun bambu dan
daun pohon pisang, serta 24 % ada yang menggunakan rumput gajah yang diperoleh di
lahan sawah peternak tersebut, sesuai dengan pernyataan Mastur dan Amin (1992), bahwa
umumnya peternak menggunakan rumput lapangan dan juga daun-daunan serta
menggunakan limbah pertanian pada saat musim panen. Rumput lapangan merupakan
rumput yang tumbuh liar di alam dan tidak diusahakan oleh manusia (Sugeng, 2003),
rumput lapangan diperoleh peternak dengan cara mencari (cut & early) di lahan sekitar
desa bahkan di luar desa. Rumput lapangan ini mempunyai sifat antara lain tumbuhnya
mendatar atau vertikal tetapi tumbuh rendah, tahan injakan dan tahan kekeringan, tumbuh
dengan cepat (Murtidjo, 1993). Di Indonesa rumput lapangan mempunyai produktivitas
yang tinggi tetapi mempunyai kualitas yang rendah bila dibandingkan dengan rumput di
daerah subtropis, karena rumput lapangan di Indonesia cepat mengalami lignifikasi
(Lubis, 1963).
Perolehan pakan hijuan hasil limbah pertanian tanaman pangan dengan cara
menebas pada saat musin panen, dan sisanya disimpan di penyimpanan pakan yang
terletak di atas kandang sampai kering dan digunakan pada saat kekurangan pakan. Ada
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juga 6,67% pakan hijuan merupakan pemberian saudara atau tetangga yang sedang panen.
80% dari peternak menggunakan rumput gajah sebagai pakan hijauan yang diperoleh dari
menanam dan juga membeli. Rumput gajah disukai peternak untuk diberikan pada sapi
mereka, dan ditanam peternak disela sela tanaman pangan. Rumput gajah mempunyai
produktifitas yang tinggi dan disukai oleh ternak ruminansia serta dapat tumbuh pada
berbagai jenis lahan dan keadaan lahan (Maria, 2014).
Kecukupan Nutrisi Pakan
Dari hasil pengamatan pencatatan hijuan pakan dan pakan tambahan yang
diberikan oleh peternak tercantum pada tabel 5. Pemberian pakan di kelompok ternak
bumi karomah tanpa membedakan status fisiologis ternak karena tidak adanya perbedaan
perlakuan pakan pada masing-masing status fisiologis sapi peternak. Semua ternak
dikandangkan dengan cara diikat diberi pakan di palungan yang terbuat dari bambu dan
minum ditempatkan di ember. Kebiasaan peternak pemberian pakan setiap hari semua
sapi diberi pakan yang sama komposisinya dan sama jumlahnya.
Tabel 5. Kebutuhan dan Konsumsi akan Zat Nutrisi
Keterangan
Rata-rata
Kecukupan BK (kg/ekor/hari)
Kebutuhan
8,67
Ketersediaan
6,12
Kekurangan
2,55
Kecukupan PK (g/ekor/hari)
Kebutuhan
745,62
Ketersediaan
443,62
Kekurangan
302
Kecukupan TDN (g/ekor/hari)
Kebutuhan
433,5
Ketersediaan
267,54
Kekurangan
165,96
Dari hasil survey pencatatan pakan di Kelompok Ternak Bumi Karomah bila
dibandingkan dengan tabel kebutuhan nutrisi NRC 2000 didapatkan kebutuhan nutrisi
untuk sapi dibawah kebutuhan hidup standar sapi tersebut. Ini dikarenakan peternak di
kelompok ternak bumi karomah memberikan pakan sesuai dengan kebiasaan, jumlahnya
perbandingan antara pakan hijauan dan tambahan tidak diperhitungkan, pemberian
dengan sistim kira-kira. Pemberian pakan yang baik menggunakan perbandingan antara
pakan hijauan dengan kosentrat adalah 60 : 40, hijauan dengan kualitas rendah diberikan
perbandingan hijauan dengan kosentrat menjadi 55 : 45, sedangkan hijauan yang
berkualitas sedang sampai dengan tinggi perbandingan itu dapat 64 : 36 (Siregar,2008).
Kekurangan zat nutrisi ini akan berakibat pada perkembangan dan pertumbuhan
ternak itu sendiri, menurut Tillman et al. (1989) menyatakan bahwa salah satu faktor
yang mempengaruhi efisiensi penggunaan pakan adalah kualitas pakan yang dikonsumsi
ternak, semakin rendah nilai nutrisi dalam pakan, maka semakin rendah pula efisiensi
penggunaan pakan. Efisiensi penggunaan pakan merupakan perbandingan berat badan
ternak dengan jumlah pakan yang dikonsumsi ternak.
Ransum yang mengandung
keseimbangan protein dan energi dengan proporsi baik maka pertambahan bobot badan
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ternak tersebut akan meningkat, tetapi selain jumlah protein yang dikonsumsi oleh ternak,
yang dapat mempengaruhi pertambahan bobot badan adalah palatabilitas ransum
(Asmirani, 2014).
KESIMPULAN
Kelompok ternak bumi karomah berada di wilayah dengan produksi limbah
pertanian yang paling besar di kota Probolinggo. Peternak telah memanfaatkan hijauan
limbah pertanian sebagai pakan sapi potong berupa jerami padi, tebon jagung dan jerami
jagung, jenis rumput menggunakan rumput gajah dan rumput lapangan. Sedangkan pakan
tambahan 100% peternak menggunakan dedak padi. Berat rata-rata sapi potong 300 kg
dan asumsi PBB 0,5 kg/hari bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup standar sesuai
NRC 2000, kebutuhan akan zat nutrisi dari pakan yang diberikan peternak ke sapi
potongnya dibawah kebutuhan standar sapi potong.
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TATALAKSANA PERKANDANGAN SAPI POTONG PADA BEBERAPA
KETINGGIAN TEMPAT DI PROVINSI LAMPUNG
Nandari Dyah Suretno1, Bagus Priyo Purwanto2,
Rudy Priyanto3, Iman Supriyatna4
1
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Lampung
2
Direktorat Diploma IPB, Jl. Kumbang No 14 Bogor
3
Fakultas Peternakan IPB, Jl. Rasamala Kampus IPB Darmaga Bogor
4
Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Bogor
ABSTRAK
Faktor produksi yang belum mendapat perhatian dalam usaha peternakan sapi potong
terutama pada peternakan rakyat adalah tatalaksana perkandangan. Berdasarkan hal
tersebut tujuan penelitian ini adalah mengetahui tatalaksana perkandangan di
peternakan rakyat pada beberapa ketinggian tempat di provinsi Lampung. Pengambilan
data dilakukan melalui wawancara langsung dengan peternak yang dipilih secara
purposive random sampling. Sebanyak 25 orang peternak di Lampung Tengah mewakili
daerah dengan ketinggian 0-100 mdpl, 43 orang di kabupaten Pesawaran mewakili
daerah dengan ketinggian 100-250 mdpl dan 34 orang di kabupaten Lampung Barat
mewakili daerah dengan ketinggian 400-500 mdpl. Peubah yang diamati adalah lama
beternak, jenis atap kandang, tinggi kandang dan jarak kandang dengan rumah. Data
dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman beternak
yang terlama adalah peternak di Lampung Tengah dan terbaru adalah peternak di
Lampung Barat. Penggunaan jenis atap kandang di Lampung Tengah lebih bervariasi,
untuk sapi bali dan peranakan simental lebih banyak yang memakai asbes sedangkan
untuk sapi PO dan peranakan limousin sebagian besar memakai atap genteng. Peternak
di Lampung Barat sebagian besar menggunakan asbes untuk atapnya dan peternak di
Pesawaran semuanya memakai genteng. Rerata tinggi kandang paling tinggi adalah di
Lampung Tengah (2.92 m), kemudian di Pesawaran (2.81 m) dan paling rendah di
Lampung Barat (2.46 m). Kandang yang ada di Lampung Barat berada paling jauh dari
rumah peternaknya.
Kata kunci : ketinggian tempat;kandang;lama beternak
PENDAHULUAN
Faktor pendukung produksi yang tidak kalah penting selain bibit, reproduksi,
pakan, pencegahan hama dan penyakit, pascapanen dan pemasaran adalah kandang.
Kandang dapat melindungi ternak dari gangguan angin kencang, sengatan panas sinar
matahari maupun hujan, menjamin agar ternak tetap sehat, mengurangi angka kematian,
memberikan rasa nyaman bagi ternak, memudahkan pengelolaan dan pengawasan,
memudahkan pembersihan kotoran ternak dan mencegah pencurian ternak sehingga
produksinya dapat optimal (Hermawan, 2011; Ngadiyono, 2007).
Tatalaksana perkandangan belum mendapat perhatian dalam usaha peternakan
sapi potong terutama pada peternakan rakyat. Peternak tidak memperhatikan luasan
kandang yang ideal untuk kapastitas tampung ternak. Luasnya rata-rata 6,5 m2 dengan
jumlah ternak dalam kandang rata-rata 4 ekor. Hal ini tidak sesuai dengan pandapat
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Syafrial et al. (2007) yang menyatakan bahwa, untuk seekor ternak sapi diperlukan
kandang dengan ukuran ± 2 × 1,25 meter. Kandang sapi dapat berupa kandang barak atau
kandang individual, luas kandang barak diperhitungkan tidak boleh kurang dari 2,0
m2/ekor. Ukuran kandang individual dapat lebih kecil dari kandang barak, yaitu sekitar
1,7 m2/ekor, masing-masing untuk bobot badan sapi sekitar 150 kg (Santoso, 2003).
Faktor lingkungan cukup dominan dalam mempengaruhi produktivitas ternak, hal
inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembuatan kandang. Faktor
lingkungan tersebut terutama adalah iklim mikro, iklim mikro di suatu tempat yang tidak
mendukung bagi kehidupan ternak membuat potensi genetik seekor ternak tidak
dapat ditampilkan secara optimal. Modifikasi lingkungan dapat dilakukan untuk
mengurangi cekaman panas akibat suhu udara, kelembaban dan radiasi matahari.
Beberapa modifikasi lingkungan yang bisa dilakukan adalah pemberian naungan,
penggunaan air minum dingin, penyemprotan air ke tubuh ternak, pemberian kecepatan
angin tertentu kepada ternak, pemilihan bahan atap kandang, penentuan ketinggian atap
kandang yang tepat (Yani dan Purwanto, 2005). Oleh karena itu bahan atap kandang yang
dipilih adalah bahan-bahan yang mampu memantulkan dan menyerap radiasi sehingga
dapat mengurangi penghantaran panas ke dalam kandang.
MATERI DAN METODE
Materi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2014. Pengambilan data
tatalaksana perkandangan dilakukan dengan wawancara langsung peternak. Peternak
dipilih secara purposive random sampling merupakan representasi dari peternak yang
tinggal pada beberapa ketinggian tempat di provinsi Lampung. Kabupaten Lampung
Tengah mewakili daerah dengan ketinggian 0-100 mdpl sebanyak 25 orang, kabupaten
Pesawaran mewakili daerah dengan ketinggian 100-250 mdpl sebanyak 43 peternak dan
kabupaten Lampung Barat mewakili daerah dengan ketinggian 400-500 mdpl sebanyak
34 orang.
Metode Penelitian
Data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
merupakan data hasil wawancara dengan peternak tentang tatalaksana perkandangan.
Peubah yang diamati adalah lama beternak, jenis atap kandang, tinggi kandang dan jarak
kandang dengan rumah. Data sekunder merupakan data keadaan umum ketiga kabupaten
yang diambil dari Lampung Tengah Dalam Angka 2015, Pesawaran Dalam Angka 2015
dan Lampung Barat Dalam Angka 2015 (BPS, 2016). Kemudian data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Wilayah Lampung secara topografi bervariasi karena ketinggian tempat dari
permukaan laut di provinsi Lampung mulai dari 1 meter diatas permukaan laut (mdpl)
sampai 512 mdpl (BPS 2015). Temperatur udara rata-rata berkisar antara 26 oC-28 oC,
dengan temperatur maksimum adalah 33 oC dan temperatur minimum adalah 20 oC,
namun keduanya sangat jarang terjadi. Kelembapan udara berkisar 80-88% dan naik
seiring dengan bertambah tingginya suatu tempat (Pemda Lampung, 2011).
Lampung Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 46
mdpl, dengan luas wilayah berupa daratan seluas 4789,82 km2. Pada daerah dataran
dengan ketinggian 30-60 meter temperatur udara rata- rata berkisar antara 26oC-28oC.
Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33oC dan temperatur minimum
22oC. Rata-rata kelembaban udara sekitar adalah 80%-88% dan akan lebih tinggi pada
tempat yang lebih tinggi. Populasi sapi potong di Kabupaten Lampung Tengah mencapai
205.986 ekor (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2015).
Kabupaten Pesawaran dengan luas wilayah 117.377 hektar memiliki topografi
wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, sebagian merupakan daerah
berbukit sampai bergunung dengan ketinggian dari permukaan laut antara 19 sampai
dengan 162 meter. Memiliki curah hujan rata-rata 154,8 mm/bulan, suhu udara rata-rata
26,8 oC dan rata-rata kelembaban udara adalah 81,19 %. Populasi sapi potong di
kabupaten ini mencapai 15.354 ekor (BPS Kabupaten Pesawaran, 2015).
Kabupaten Lampung Barat memiliki luas 2.141,57 Km2 atau 6,05% dari luas
wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya
sebagai petani. Secara topografi Kabupaten Lampung Barat dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:
a.) daerah dataran rendah (ketinggian 0 - 600 mdpl); b.) daerah berbukit (ketinggian 600 1.000 mdpl) dan c.) daerah pegunungan (daerah dengan ketinggian 1.000 - 2.000 mdpl)
(BPS Kabupaten Lampung Barat).
Tatalaksana Perkandangan
Lamanya pengalaman beternak dari peternak pada ketiga lokasi pengkajian dapat
dilihat pada Tabel 1. Pengalaman beternak yang terlama adalah peternak di Lampung
Tengah dan terbaru adalah peternak di Lampung Barat. Pengalaman beternak yang masih
baru di Lampung Barat ini dikarenakan sebelumnya peternak-peternak tersebut hanya
sebagai petani tanaman perkebunan.
Tabel 1. Pengalaman Beternak pada Ketiga Ketinggian Tempat
Bangsa Sapi
Lampung Tengah
Pesawaran Lampung Barat Rerata
……….tahun……….
Bali
24.33
11.75
7.50
14.53
PO
20.00
15.73
6.33
14.02
Peranakan Limousin
23.25
20.25
2.14
15.21
Peranakan Simental
9.25
20.33
4.25
11.28
Rerata
19.21
17.02
5.06
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Pengalaman beternak yang paling lama adalah peternak sapi bali di Lampung
Tengah, peternak sapi bali yang rata-rata sudah beternak selama 24.33 tahun karena
banyaknya etnis Bali di Lampung Tengah. Menurut Slameto et al. (2014) etnis Bali
terbuka terhadap perubahan, keberanian untuk beresiko serta peran kelompok tani yang
tinggi.
Jenis atap kandang yang digunakan pada ternak penelitian dapat dilihat pada
Tabel 2. Penggunaan jenis atap kandang di Lampung Tengah lebih bervariasi, untuk sapi
bali dan peranakan simental lebih banyak yang memakai asbes sedangkan untuk sapi PO
dan peranakan limousin sebagian besar memakai atap asbes. Peternak di Lampung Barat
sebagian besar menggunakan asbes untuk atapnya. Kemampuan menghantar bahang
(konduktivitas) asbes paling rendah dibandingkan beton, baja, seng, alumunium (Charles
1981). Rendahnya nilai konduktivitas asbes menunjukkan rendahnya kemampuan bahan
dalam menghantarkan radiasi panas yang diserapnya, sehingga sangat baik untuk
mengurangi jumlah radiasi yang sampai ke ternak (Yani dan Purwanto 2005).
Tabel 2 Jenis Atap Kandang pada Ketiga Ketinggian Tempat
Lampung Tengah
Pesawaran
Lampung Barat
Bangsa Sapi
Genteng
Asbes
Genteng Asbes Genteng Asbes
……….%..........
Bali
33.33
66.67
100.00
0
0
100.00
PO
75.00
25.00
100.00
0
9.09
90.91
Peranakan Limousin
75.00
25.00
100.00
0
28.57
71.43
Peranakan Simental
0
100.00
100.00
0
25.00
75.00
Atap yang digunakan oleh peternak di Pesawaran semuanya memakai genteng.
Genteng mempunyai sifat dapat menahan panas dan dingin udara, berlubang antar selaselanya hingga menimbulkan aliran udara. Saat udara dingin, genteng dapat melepaskan
panas yang disimpannya. Penggunaan bahan atap genteng dapat mendinginkan ruang
kandang saat udara panas dan sebaliknya dapat menghangatkan saat udara dingin (Nursita
et al. 2013).
Tinggi kandang hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. Rerata tinggi
kandang paling tinggi adalah di Lampung Tengah (2.92 m), kemudian di Pesawaran (2.81
m) dan paling rendah di Lampung Barat (2.46 m). Hal ini menunjukkan bahwa kandang
di dataran rendah lebih tinggi dibandingkan kandang di dataran tinggi. Meninggikan atap
kandang akan mengakibatkan volume udara dan aliran udara yang masuk ke dalam
kandang menjadi lebih besar dan pergantian udara lebih cepat sehingga suhu dalam
kandang menurun (Carpenter 1981).
Tabel 3. Tinggi Kandang pada Ketiga Ketinggian Tempat
Bangsa Sapi
Lampung Tengah Pesawaran
Lampung Barat
Rerata
……….meter……….
Bali
3.75
3.38
2.35
3.16
PO
2.75
2.51
2.40
2.55
Peranakan Limousin
2.63
2.75
2.54
2.64
Peranakan Simental
2.55
2.60
2.56
2.57
Rerata
2.92
2.81
2.46
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Hampir semua kandang pada ketiga ketinggian tempat merupakan kandang
terbuka. Kandang terbuka adalah kandang yang memiliki atap sedangkan dindingnya
berupa pagar. Pada kandang terbuka, panas lingkungan lebih cepat naik pada waktu pagi
hari sehingga pemborosan energi untuk melawan udara dingin dapat dihemat. Selain itu,
pergerakan angin pada kandang terbuka juga lebih lancar sehingga sapi akan lebih
nyaman. Tetapi pada waktu malam hari penurunan temperatur lingkungan juga terjadi
sangat cepat ditambah dengan adanya angin malam yang akan menerpa secara langsung
sehingga sapi akan mengeluarkan banyak energi untuk melawan udara dingin (Panjono
dan Baliarti 2009).
Tabel 4 Jarak Kandang dari Rumah pada Ketiga Ketinggian Tempat
Bangsa Sapi
Lampung Tengah Pesawaran
Lampung Barat
Rerata
……….meter……….
Bali
4.00
2.92
15.00
7.31
PO
3.88
3.22
71.00
26.03
Peranakan Limousin
2.00
3.25
8.57
4.61
Peranakan Simental
4.33
4.33
46.75
18.47
Rerata
3.55
3.43
35.33
Jarak antara kandang sapi dengan rumah peternak (Tabel 4) menunjukkan bahwa
kandang yang ada di Lampung Barat berada lebih jauh dari rumah peternaknya. Hal ini
terjadi karena kandang tersebut merupakan kandang kelompok yang dikumpulkan pada
satu tempat. Kandang secara berkelompok akan memberikan keuntungan terutama dalam
kerjasama, kepedulian dan kompetisi yang positif antara sesama anggota kelompok dan
meningkatkan posisi tawar petani karena dapat menjual ternaknya secara berkelompok
serta berpotensi masuknya mitra usaha dalam memodali kegiatan secara berkelompok,
sehingga pendapatan petani menjadi lebih baik karena ternaknya dapat dijual tanpa
melalui pedagang perantara (Ratnawaty dan Budianto 2011).
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman beternak yang terlama adalah
peternak di Lampung Tengah dan terbaru adalah peternak di Lampung Barat. Penggunaan
jenis atap kandang di Lampung Tengah lebih bervariasi, untuk sapi bali dan peranakan
simental lebih banyak yang memakai asbes sedangkan untuk sapi PO dan peranakan
limousin sebagian besar memakai atap genteng. Peternak di Lampung Barat sebagian
besar menggunakan asbes dan peternak di Pesawaran semuanya memakai genteng. Rerata
tinggi kandang paling tinggi adalah di Lampung Tengah (2.92 m), kemudian di
Pesawaran (2.81 m) dan paling rendah di Lampung Barat (2.46 m). Kandang yang ada di
Lampung Barat berada paling jauh dari rumah peternaknya.
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TELUR ITIK ALABIO (Anas plathyrinchos Borneo)
DENGAN PENGGUNAAN BAHAN PAKAN
BERUPA KEONG MAS (Pomacea canaliculata)
Ahmad Subhan
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan (daya terima) konsumen
terhadap produk itik (daging dan telur) yang diberi pakan mengandung keong mas. Dua
puluh ekor itik dilakukan pemotongan yang sebelum dipelihara selama 3 bulan dengan
diberi pakan keong mas, diambil daging bagian dada dan dilakukan penilai oleh 30
orang panelis yang meliputi warna, bau dan rasa. Sedangkan telur untuk setiap
perlakuan panelis masing masing mendapatkan ¼ telur. Data uji hedonik dianalisis
dengan metode non-parametrik Kruskal-Wallis dan uji lanjutan men whitney. Hasil
pengujian menunjukan bahwa penggunaan keong mas dalam pakan basal itik Alabio
tidak menyebabkan penurunan daya terima konsumen terhadap daging dan telur itik
Alabio. Oleh karena itu hasil penelitian ini juga dapat memberikan jawaban yang
kontroversi mengenai persepsi masyarakat bahwa penggunaan keong mas dalam pakan
itik akan menyebabkan daging dan telurnya berbau amis sehingga kurang disukai oleh
konsumen.
Kata kunci : Tingkat kesukaan, daging, telur, itik Alabio, keong mas
PENDAHULUAN
Itik merupakan jenis ternak unggas dengan menghasilkan daging dan telur.
Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan
Selatan memiliki populasi itik yang paling banyak dan menjadi sentra pengembangan itik
Alabio. Itik ini merupakan salah satu jenis itik sebagai kekeyaan sumber daya gentik
yang telah mendapat sertifikat SNI.
Itik berkontribusi terhadap penyediaan daging sebesar 2,29%, lebih rendah jika
dibandingkan dengan ayam buras sekitar 20,33% dari total produksi daging unggas.
Sementara kalau kita lihat populasi itik di Indonesia tahun 2009 tercatat sebanyak 42 juta
ekor dan menyebar di pelosok nusantara (Ditjennak, 2009).
Tingkat kesukaan sebagian konsumen akan daging itik masih terbatas. Konsumen
lebih banyak memilih daging ayam, walaupun daging itik memiliki kandungan protein
tinggi dan tidak berbeda jauh dengan ayam. Hal ini didukung oleh Jun et al. (1996) dan
Kim et al. (2006), menyatakan bahwa kadar protein daging itik berkisar antara 18,6 –
20,1% dan kandungan lemak berkisar antara 2,7 – 6,8%. Menurut Srigandono (1997)
dan Kim et al. (2006) komposisi protein daging itik tidak berbeda jauh bila dibandingkan
dengan daging ayam, yakni sebesar 20,8% dan daging ayam sebesar 21,4 – 22,6%,
sedangkan kandungan lemak itik dua kali lebih tinggi dari daging ayam (8,2 vs 4,8%);
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tetapi kandungan tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan lemak
ruminansia seperti sapi (17%), domba (22,4%) dan babi (32%).
Kekurangan daging itik dibanding spesies unggas lainnya (ayam buras maupun
ayam ras/broiler), mengandung lemak jenuh yang lebih tinggi yaitu sebesar 35,7%,
(Pisulewski, 2005) dan kolesterol mencapai 186,26 mg/100 g (Ismoyowati et al., 2011),
demikian juga telur itik mengandung kolesterol 2 kali lebih besar dari kolesterol ayam
yakni sebesar 884 mg (Jalaludeen dan Churchil, 2006) dan 1036 mg/100 g telur (Azis et
al., 2012). Oleh karena itu perlu dilakuakan perbaikan kualitas daging dan telur itik
tersebut. Salah satu upaya adalah manipulasi pakan dengan memanfaatkan bahan-bahan
pakan lokal yang kaya akan asam lemak terutama asam lemak tidak jenuh seperti keong
mas (Pomacea caniluculata).
Keong mas mengandung asam lemak tidak jenuh yang tinggi yaitu oleat
20,37%, linoleat 20,26% dan linolenat 12,83% (Subhan et al., 2010). Asam lemak tidak
jenuh dapat berperan mempercepat katabolisme dan peningkatan jumlah reseptor LDL
(Louigh et al., 1992; Murray et al., 2003). Asam lemak tidak jenuh terutama dari
golongan mono unsaturared fatty acid (MUFA) seperti asam oleat merupakan komponen
utama lemak daging yang mempunyai pengaruh hipokolesterolemik menurunkan
kolesterol (Soeparno, 2007).
Permasalahan adannya anggapan oleh masyarakat bahwa itik yang diberi pakan
keong mas maka telur dan dagingnya berbau amis sehingga menurunkan daya terima
konsumen. Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui untuk tingkat kesukaan kunsumen
terhadap produk itik (daging dan telur) yang diberi pakan keong mas.
MATERI DAN METODOLOGI
Penelitian dilakukan dilaboratorium pasca panen BPTP Kalimantan Selatan.
Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya. Bahan penelitian yang
digunakan adalah daging dan telur itik Alabio yang sebelumnya dipelihara selama 3
bulan dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan masing-masing ulangan terdiri 5 ekor diberi
bahan pakan terdiri dari jagung kuning, bungkil kedelai, meat bone meal (MBM), keong
mas, DL-metionin, L-lisin, CaCO 3 , dan DSP diperoleh dari pabrik pakan PT. Jafpa
comfeed cabang regional Kalimantan, top mix, obat-obatan dan vitamin (Lampiran 1.).
Kegiatan merupakan lanjutan dari kegiatan satu yaitu dari masing-masing ulangan dari
total perlakuan diambil 1 ekor untuk dilakukan pemotongan. Jumlah yang dipotong
sebanyak 20 ekor, diambil daging bagian dada untuk pengujian daya terima konsumen
(uji hedonik). Sebanyak 30 orang panelis yang berperanan melakukankan penilaian uji
rasa. Sedang telur masing-masing panelis diberikan ¼ telur untuk setiap perlakuan, jadi
5 perlakuan total telur sebanyak 37 butir .
Prosedur penelitian daging bagian dada dan telur yang digunakan terlebih dahulu
dilakukan perebusan tanpa bumbu. Merubah skala hedonik menjadi skala numerik, yaitu
sangat suka = 7, suka = 6, agak suka = 5, kurang suka = 4, netral = 3, tidak suka = 2,
sangat tidak suka = 1. Sebanyak 5 sampel (sesuai perlakuan) disiapkan di hadapan
panelis. Panelis melakukan pencicipan sampel satu persatu, tetapi sebelum pindah ke
sampel berikutnya terlebih dahulu dilakukan penetralan indera pengecap dengan cara
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berkumur dan minum air putih. Panelis memberikan penilaian dengan cara memasukan
nomor pada kolom kode sampel berdasarkan tingkat kesukaan (keterangan ada di bawah
tabel). Setiap panelis tidak boleh membandingkan tingkat kesukaan antar sampel.
Data hasil uji hedonik ditabulasi dan dianalisis dengan metode non-parametrik
Kruskal-Wallis dan dilanjutkan dengan men whitney
HASIL DAN PEMBAHASAN
Daya Terima Daging Itik.
Hasil uji penerimaan sensori (uji hedonik) terhadap warna bau/aroma dan rasa
daging itik Alabio disajikan pada Tabel.1. Hasil uji hedonik memperlihatkan bahwa ratarata respon panelis terhadap warna daging itik dengan perlakuan penggunaan keong mas
dalam pakan terhadap warna, tidak menunjukan perbedaan (P>0,05) walau pun rata-rata
nilai angka perlakuan di atas kontrol namun secara statistik tidak berbeda nyata, ini
artinya bahwa penggunaan keong mas tidak menyebabkan konsumen tidak menyukai
terhadap warna daging
Tabel 1. Nilai Tingkat Kesukaan (Hedonik) Daging Itik Alabio (warna, bau dan rasa)
dengan Perlakuan Penggunaan Keong Mas dalam Pakanns
Perlakuan
Warnans
Bau (aroma)ns
Rasans
R0
5,23±1,10
5,13±1,22
5,03±1,16
R1
5,10±1,21
4,70±1,29
4,77±1,25
R2
5,27±1,20
4,47±1,48
5,27±1,20
R3
5,50±0,90
5,50±0,90
4,90±1,47
R4
5,23±0,97
5,57±0,82
5,50±1,01
ns
Keterangan : non significant
R0 (kontrol/tanpa keong mas), R1 (2,5% keong mas rawa lebak), R2 (5%
keong mas rawa lebak), R3 (7,5% keong mas rawa lebak), R4 (10% keong
mas rawa lebak)
Untuk bau/aroma dengan perlakuan penambahan keong mas meningkatkan nilai
kesukaan dibandingkan kontrol. Hasil analisis statistik nonparametrik dengan Kruskal
Wallis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan (P>0,05) dibandingkan dengan
kontrol maupun antar perlakuan. Rata-rata tingkat kesukaan konsumen pada tingkatan
agak suka (5). Demikian juga dengan rasa, rata-rata semua respon panelis menyatakan
agak suka terhadap rasa daging itik yang diberi perlakuan keong mas dalam pakan. Ini
artinya penggunaan keong mas dalam pakan tidak terjadi penolakan terhadap tingkat
kesukaan, dengan kata lain adanya keong mas dalam pakan tidak membuat daging
semakin amis sehingga konsumen tidak menyukainya.
Rozin (2007) menyatakan bahwa kemunculan perbedaan persepsi setiap orang
dalam pemilihan produk dapat dimengerti dengan melihat 3 (tiga) komponen yang
meliputi segi individu, produk dan lingkungan. Produk dan lingkungan dapat
mempengaruhi individu sehingga individu secara tegas akan memberikan respon dalam
pemilihan kesukaan dan ketidaksukaan terhadap produk ternak.
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Daya terima telur itik.
Hasil uji hedonik terhadap warna, bau dan rasa telur itik Alabio dengan
penggunan keong mas dalam pakan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai Tingkat Kesukaan (Hedonik) Telur Itik Alabio (warna, bau dan rasa)
dengan Perlakuan Penggunaan Keong Mas dalam Pakan
Perlakuan
Warnans
Bau (aroma)ns
Rasans
R0
4,70±1,51
4,93±1,53
5,60±1,00
R1
5,07±1,26
4,57±1,33
5,07±1,28
R2
4,93±1,08
4,90±1,16
5,20±1,06
R3
5,17±1,09
4,77±1,30
5,20±1,13
R4
5,17±1,34
5,13±1,33
5,27±1,39
Keterangan: ns : non significant
R0 (kontrol/tanpa keong mas), R1 (2,5% keong mas rawa lebak), R2 (5%
keong mas rawa lebak), R3 (7,5% keong mas rawa lebak), R4 (10% keong
mas rawa lebak),
Hasil uji hedonik terhadap warna memperlihatkan dari semua perlakuan tidak
berbeda nyata (P>0,05) walau pun bila dibandingkan dengan kontrol
rata-rata tingkat
kesukaannya nilainya lebih tinggi. Demikian juga dengan aroma dan rasa. Pada
penggunaan keong mas dengan persentase lebih tinggi (10%) pada perlakuan R4 dan R8
tingkat kesukaan panelis juga tinggi dibandingkan dengan persentase penggunaan rendah.
Hal ini menjawab adanya persepsi masyarakat bahwa penggunaan keong mas dalam
pakan itik akan menyebabkan telurnya berbau amis sehingga kurang disukai oleh
konsumen. Rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap telur itik Alabio yang diberi
pakan dengan keong mas berkisar antara 4 sampai 5 (netral dan agak suka).
Respon panelis terhadap warna daging itik dengan perlakuan penggunaan keong
mas dalam pakan terhadap warna, bau/aroma dan rasa rata-rata tingkat kesukaan
konsumen pada tingkatan agak suka (5). Ini artinya penggunaan keong mas dalalam
pakan tidak terjadi penolakan terhadap tingkat kesukaan, karenan adanya keong mas
dalam pakan tidak membuat daging semakin amis yang dapat menyebabkan konsumen
tidak menyukainya. Demikian juga dengan daya terima konsumen terhadap telur. Hasil
penelitian ini dapat memberikan jawaban yang kontroversi mengenai persepsi masyarakat
bahwa penggunaan keong mas dalam pakan itik akan menyebabkan telurnya berbau amis
sehingga kurang disukai oleh konsumen.
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KESIMPULAN
Penggunaan keong mas dalam pakan basal itik Alabio tidak menyebabkan
penurunan daya terima konsumen terhadap daging dan telur itik Alabio
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Lampiran 1. Kandungan Nutrien Bahan Pakan Penelitian
BK
ME
PK
Bahan pakan
(%)
(kcal/kg) (%)

SK
(%)

LK
(%)

Ca
(%)

P
(%)

Na
(%)

Met
(%)

Lys
(%)

Harga
(Rp

Jagung kuning

88,00

3350,00

8,50

2,20

3,80

0,02

0,28

0,15

0,18

0,26

2.700

Dedak padi

88,00

2980,00

12,90

11,40

13,00

0,07

1,50

0,07

0,26

0,59

2.000

Bungkil kedelai

88.00

2240,00

47,50

3,90

1,00

0,27

0,62

0,40

0,67

2,96

4.750

Meat bone meal

91.00

2495,00

51,60

2,80

10,00

10,30

5,10

0,70

0,69

2,61

5.450

Keong mas

44,86

2093.93

53.42

3.17

2.47

32.48

0.94

0.00

0.51

2.40

4.000

DL-Methionin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

5.0000

L- lysine-HCl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

26.000

NaCl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

39,00

0,00

0,00

1.400

CaCO3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

0,00

0,02

0,00

0,00

2.000

DCP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,00

21,00

0,06

0,00

0,00

5.000

Top mix Medion
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,30
0,30
5.000
Sumber : Nutrient Requirements of Poultry , 1994; * Tarigan,2008 ;
BK; Bahan Kering , ME: Metabolisme Energi; PK: protein kasar; LK : lemak kasar; Ca: kalsium; P: fosfor; Met: methionin; Lys: lisin , MBM : meat
bone meal ; NaCl : natrium klorida/garam;
CaCO3 : kalsium karbonat/kapur ; DCP : dikalsium fosfor Top mix : suplemen vitamin dan mineral prod. PT. Madion
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Lampiran 2. Bahan dan komposisi pakan perlakuan
Perlakuan
Bahan Pakan (%)
R0

R1

R2

R3

R4

Jagung kuning
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
Dedak padi
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
Bungkil kedelai
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
MBM
10,00
7,50
5,00
2,50
0,00
Keong mas rawa lebak
0,00
2,50
5,00
7,50
10,00
DL-Methionin
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
L- lysine-HCl
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
NaCl
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
CaCO3
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
DCP
0,1
0,10
0,10
0,10
0,10
Top mix *
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Jumlah
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Nutrien
BK (%)
85,40
84,24
83,04
81,94
80,78
EM (kcal/kg)
2896,06
2886,03 2876,01 2865,98
2855,95
Protein kasar (%)
20,11
20,16
20,20
20,25
20,29
Serat kasar (%)
4, 02
4,03
4,04
4,05
4,,06
Lemak kasar (%)
5.39
5,20
5,01
4,82
4,63
Ca (%)
2,13
2,68
3,24
3,79
4,35
P evel (%)
1,04
0,94
0,84
0,73
0,63
0,33
0,31
0,29
0,28
0,26
Na (%)
Metionin (%)
0,42
0,41
0,41
0,42
0,40
Lysin (%)
1,10
1,09
1,09
1,08
1,08
Oleat (%)
1,54
2,06
2,59
3,12
3,64
Linoleat (%)
2,18
2,46
2,74
3,02
3,30
Linolenat (%)
0,06
0,29
0,51
0,74
0,96
Keterangan :
R0 (kontrol/tanpa keong mas), R1 (2,5% keong mas rawa lebak), R2 (5% keong mas
rawa lebak), R3 (7,5%)
keong mas rawa lebak), R4 (10% keong mas rawa lebak,
* Setiap 1 kg Topmix mengandung : Vitamin A 12,000, IU, Vitamin D3 2,000 IU
,Vitamin E 8 IU, Vitamin K
2 mg, Vitamin B1 2 mg, Vitamin B2 5 mg, Vitamin B6 500 mg, Vitamin B12 12,000
µg, Vitamin C 25 mg,
Calcium-D-panthothenate 6 mg, Niacin 40 mg ,Choline chloride 10 mg, Methionine 30
mg, Lysine 30 mg,
Manganese 120 mg, Iron 20
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PEMANFAATAN BIOMAS DI ATAS TONGKOL UNTUK PAKAN
TERNAK PADA BERBAGAI VARIETAS JAGUNG HIBRIDA
Suwardi1), Fauziah Koes1) dan Muhammad Aqil1)
1)
Balai Penelitian Tanaman Serealia
Jln. Dr. Ratulangi 274 Maros, Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 371961
wardisereal@yahoo.co.id
ABSTRAK
Kebutuhan daging nasional setiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Jagung merupakan bahan baku utama untuk
ransum ternak, baik dalam bentuk biomas maupun biji. Oleh karena itu untuk mengatasi
kebutuhan pakan ternak dalam bentuk biomas dan biji diperlukan varietas jagung yang
memiliki biomas segar/kering dan produktivitas biji tinggi. Pakan ternak dari tanaman
jagung dalam bentuk batang dan daun segar dengan pemotongan batang di atas tongkol
menjelang masak masak fisilogis menjadi alternatif penyediaan pakan tanpa mengurangi
hasil biji secara siknifikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi biomas
segar/kering (t/ha) dan hasil biji (t/ha) dengan pemotongan batang di atas tongkol
menjelang masak fisiologis untuk penyediaan pakan ternak dalam bentuk biomas
segar/kering atau biji pada berbagai varietas jagung hibrida. Penelitian dilaksanakan di
KP. Maros, Balitsereal, bulan Juli – Oktober 2015. Penelitian dengan menggunakan
rancangan acak kelompok (RAK) 2 faktor dengan 3 (tiga) ulangan. Faktor pertama yaitu
tanpa pemotongan biomas di atas tongkol dan pemotongan biomas di atas tongkol
menjelang masak fisiologis (80-85 hst). Faktor ke dua adalah jenis varietas (15 varietas
jagung hibrida yaitu Bima 3, Bima 4, Bima 5, Bima 14, Bima 7, Bima 18, Bima 19, Bima
20, Pionner 27, Pionner 21, Pionner 31, Bisi 2, NK 212, Fasfic 339, dan Fasific 224).
Penanaman dilakukan dengan menggunakan jarak tanam 70 cm x 15 cm (populasi tinggi
95.238 tanaman/ha). Dosis pemberian pupuk N 200 kg/ha + 60 P2O5 kg/ha + 60 K2O
kg/ha. Sepertiga takaran N, seluruh P dan K diberikan pada 7 – 10 hst, dan sisanya N
(2/3 dari takaran) diberikan pada 35 hst. Benih ditanam dengan cara ditugal
sedalam 2-5 cm dengan 1 biji/lubang. Ukuran plot 2.8 m x 4 m setiap
perlakuan/varietas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa pemotongan biomas
diatas tongkol pada populasi tinggi (95.238 tan./ha) hasil biji tertinggi varietas Pionner
27 (13.04 t/ha), dan pemotongan biomas di atas tongkol menjelang masak fisiologis hasil
biji tertinggi pada populasi tinggi (95.238 tan./ha) varietas Fasific 224 (10.90 t/ha)
dengan hasil biomas segar 7,64 t/ha dan Bima 3 hasil biji 9,15 t/ha dengan biomas
segar tertinggi (10.35 t/ha). Pada populasi tanaman 95.238 tanaman/ha varietas Pionner
27, Fasific 339 dan Fasific 224 lebih unggul dari aspek potensi hasil biji (t/ha), sedang
Bima 3, Bima 4, Bima 5, Bima 14 dan Bima 20 lebih unggul dari aspek biomas segar
(biomas di atas tongkol).
Kata kunci : Biomas, pakan ternak, jagung
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PENDAHULUAN
Kebutuhan daging nasional terus meningkat dalam setiap tahun seiring
bertambahnya jumlah penduduk. Untuk memenuhi daging nasional didukung oleh pakan
ternak yang memadahi baik dalam bentuk biomas atau biji yang bersumber dari tanaman
jagung. Tanaman jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, pangan dan
bahan baku industri. Untuk memenuhi kebutuhan daging nasional perlu adanya dukungan
penyediaan pakan ternak (biomas) yang memadai terutama yang bahan pakan ternak
utamanya dari limbah tanaman jagung dan padi pada ternak ruminansia.
Biomas dari tanaman jagung untuk pakan ternak dalam bentuk segar/kering dapat
dimanfaatkan dengan pemotongan di atas tongkol sebelum panen dengan menggunakan
varietas yang memiliki biomas dan hasil biji yang tinggi. Di tingkat petani biomas jagung
masih kurang dimanfaatkan untuk pakan ternak bahkan dianggap limbah pertanian,
sedang kandungan nutrisi biomas jagung lebih baik dibanding tanaman lain seperti padi.
Menurut Hettenhaus (2002) melaporkan bahwa biomas jagung merupakan salah satu
limbah pertanian dengan produktivitas 8,75-11,25 t/ha/tahun yang terdiri dari empat
bagian yaitu batang jagung (50%), tongkol (15%), daun (22%) dan komponen lainnya
(13,33%). Menurut Anggraeny Y. N. at al. (2005) melaporkan bahwa peningkatan
produksi jagung berarti pula peningkatan produksi limbah, baik berupa jerami maupun
tongkol jagung, sedang penggunaan jerami semakin populer karena berkurangnya
ketersediaan hijauan akibat keterbatasan lahan dan berkembangnya ternak ruminansia.
Pemanfatan dari limbah batang dan daun jagung dapat dalam kondisi biomas
kering dan biomas segar tergantung musim tanam yaitu pada saat tersedia tanaman maka
kebutuhan pakan segar tidak terjadi kelangkaan pakan hijauan, namun sebaliknya tidak
tersedianya pertamanan kebutuhan pakan hijauan jadi masalah, sehingga alternatif pakan
ternak dalam bentuk biomas kering. Pada limbah tamanan jagung berupa klobot, janggel,
batang dan daun kering nilai gizi lebih rendah dibanding limbah yang segar, oleh karena
itu biomas kering untuk pakan ternak perlu adanya pencacahan dan penambahan bahan
lain untuk menambah nilai nutrisi dan nafsu makan ternak. Sedang untuk biomas segar
(hijauan) tidak perlu adanya penambahan bahan lain dan nilai gizinya lebih tinggi
dibanding biomas kering. Biomas hijau tanaman jagung mempunyai nilai total nutrisi
tercerna 60-75% dan kadungan protein 11-15% bahkan untuk jagung QPM protein serat
kasar 13,5% (Carnova 2001 dalam Tabri F., 2009). Menurut Subandi dan Zubactiroddin
(2004) melaporkan bahwa pakan dari brangkasan jagung memiliki kadar protein lebih
baik dari jerami padi, karena brangkasan yang berasal dari jagung memiliki kandungan
serat kasar 27,8% dan protein 7,4%, sedang jerami padi serat kasar 28,8% dan protein
4,5%.
Kebutuhan pakan ternak ruminansia terutama serat, semakin meningkat karena
luas ladang pengembalaan yang makin terbatas sedang kapasitas tampung (carrying
capacities) padang pengembalaan di lahan kering hanya 0,057 – 0,075 ekor/ha/tahun,
sehingga pengembangan brangkasan/biomas jagung sebagai sumber sumber serat sangat
diperlukan dengan sistempertanaman modifikasi jarak tanam dan waktu panen
barngkasan disertai pengolahan brangkasan menjadi sangat penting untuk memenuhi
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kebutuhan pakan ternak tersebut (Hansum at. al (2003), Direktorat Jendral Peternakan
(2010), Tawaf et. al (2010) dan Syafruddin (2011).
Jagung sebagai penghasil biomas pakan baik sebagai hasil samping maupun utama
dalam satu pertanaman di lapangan dapat dilakukan panen biomas sebanyak 1-5 kali
tergantung orientasi dan cara produksinya. Untuk tujuan produksi biomas pakan (jagung
batang dan tongkol muda dicacah) biasanya dipanen pada 65 – 75 hst. Hasil samping
pada pertanaman untuk produksi biji, biomas pakan dapat dipanen tiga kali, yaitu daun
jagung di bawah tongkol dua kali pada kisaran 75 – 85 hst dan yang ketiga dipanen
dibagian atas tongkol sebelum atau bersamaan panen tongkol (Sariubang M. dan
Herniwati, 2011). Pemanfaatan biomas jagung diatas tongkol di tingkat petani masih
bervariasi tingkat umur tanaman yaitu 50-60 hst, sehingga kandungan protein yang lebih
baik dengan serat kasar yang lebih rendah dibanding jerami padi. Namun umur
pemangkasan tersebut masih sangat berpengaruh terhadap hasil biji yaitu daun masih
sangat berperan dalam proses fotosintesis yang hasilnya ditraskolasi ke biji yang
mengakibatkan penurunan hasil dari potensi yang dimiliki. Atman (2009) melaporkan
bahwa jagung varietas Sukmaraga hasil tanpa pemotongan diatas tongkol hasil biji 6,11
t/ha, pemotongan di atas tongkol 75 hst 4,39 t/ha dan pemotongan di atas tongkol 80 hst
hasil biji 5,20 t/ha. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pemotongan di atas tongkol
berpengaruh terhadap hasil pada jagung komposit varietas Sukmaraga.
Pemotongan batang di atas tongkol akan mempengaruhi hasil biji dan kualitas
biomas, sehingga diperlukan waktu yang tepat untuk mengurangi resiko tersebut dari
berbagai jenis varietas jagung hibrida. Pemotongan yang lebih awal hasil biji menurun,
namun untuk ternak kualitas nutrisi biomas (daun hijuan) lebih tinggi. Daun hijau
merupakan bagian tanaman yang mengadung nilai gizi lebih tinggi dibanding bagian
tanaman lain (Subandi dan Zubachtiroddin, 2004). Tabri F., (2009) melaporkan bahwa
daun jagung segar mengandung protein 18,02 % dan serat kasar 20,30%, klobot jagung
7,80% dan serat kasar 25,20%, sedang batang jagung protein 5,59% dan serat kasar
32,35%. Sedang biomas jagung kering daun protein 7,0%, klobot 2,8% dan batang jagung
3,7% (Umiyasih U dan Wina E., 2008). Dari berbagai jenis jagung hibrida memiliki
komposisi nutrisi biomas dan potensi hasil biji yang berbeda tergantung jenis varietas dan
umur pemotongan batang di atas tongkol.
Berdasarkan permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian pemotongan biomas
di atas tongkol pada berbagai varietas jagung hibrida yang memiliki potensi hasil biji dan
biomas (hijauan) tinggi untuk pakan ternak. Hal ini untuk menyediakan pakan ternak
segar/kering di musim kemarau dan memperoleh hasil biji jagung yang optimal. Petani
pada umumnya menanam jagung dengan tujuan utamanya memproduksi biji, padahal
dengan deversifikasi produk dengan menghasilkan biji dan brangkasan secara bersamaan
terbukti dapat mengefisienkan pemamnfaatan lahan dan meningkatkan pendapatan petani
(Syafruddin, 2011).
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi biomas segar/kering (t/ha) dan
hasil biji (t/ha) dengan pemotongan batang di atas tongkol menjelang masak fisiologis
untuk penyediaan pakan ternak dalam bentuk biomas atau biji pada berbagai varietas
jagung hibrida.
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METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di KP. Maros, Balitsereal, pada bulan Juli – Oktober
2015. Penelitian dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 2 faktor dengan
3 (tiga) ulangan. Faktor pertama yaitu tanpa pemotongan biomas di atas tongkol dan
pemotongan biomas di atas tongkol menjelang masak fisiologis (80-85 hst). Faktor ke dua
adalah jenis varietas (15 varietas jagung hibrida yaitu Bima 3, Bima 4, Bima 5, Bima 14,
Bima 7, Bima 18, Bima 19, Bima 20, Pionner 27, Pionner 21, Pionner 31, Bisi 2, NK 212,
Fasfic 339, dan Fasific 224). Penanaman dilakukan dengan menggunakan jarak tanam 70
cm x 15 cm (populasi tinggi 95.238 tanaman/ha). Dosis pemberian pupuk N 200 kg/ha +
60 P2O5 kg/ha + 60 K2O kg/ha. Sepertiga takaran N, seluruh P dan K diberikan pada 7 –
10 hst, dan sisanya N (2/3 dari takaran) diberikan pada 35 hst. Benih ditanam dengan
cara ditugal sedalam 2-5 cm dengan 1 biji/lubang. Ukuran plot 2.8 m x 4 m setiap
perlakuan/varietas dan pengambilan sampel dua baris tanaman sepanjang 2 m.
Pencegahan hama dan pengyakit dilakukan dengan mulai saat panen sampai
menjelang masak fisiologis. Untuk pencegahan hama ulat batang (penggerek batang)
dilakukan pemberian Furadan 3G pada pucuk daun yang masih menggulung sebanyak 3-5
biji tiap tanaman (10 kg/ha). Pencegahan penyakit bulai dan hama semut (saat tanam)
dengan air 100 ml, saromil 3,5 g/kg dan sevin 1 g/kg diaduk kemudian dicampuran benih
sebelum tanam.
Parameter pengamatan yaitu hasil dan komponen hasil meliputi rendemen
biji (%), panjang tongkol (cm), diameter tongkol (cm), jumlah baris, jumlah biji
dalam baris, dan produksi biji (ton/ha), hasil biomas basah/segar dan kering (t/ha).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan Komponen Hasil Populasi Tinggi (95.238 tanaman/ha) Tanpa
Pemotongan di Atas Tongkol
Populasi tinggi tanpa pemotongan di atas tongkol hasil analisis menunjukkan
bahwa berbeda nyata terhadap hasil dari berbagai varietas. Hal ini menunjukkan bahwa
dari berbagai varietas memiliki kemampuan hasil biji yang berbeda terhadap populasi,
disamping dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan tanaman. Perbedaan
pertumbuhan tanaman, hasil dan komponen hasil lebih banyak ditentukan oleh faktor sifat
genetik dan lingkungan tanaman (Jugenheimer, 1979 dalam Misran, 2013). Hasil biji
(t/ha) varietas Pionner 27 (13.04 t/ha) dan Fasific (12.79 t/ha) lebih tinggi dbanding
varietas lain (Tabel 1). Kedua varietas tersebut potensi hasil yang lebih tinggi dibanding
varietas lain pada kondisi populasi tinggi.
Rendemen biji merupakan tolok ukur terhadap produktivis hasil dari suatu
tanaman biji-bijian. Secara umum semakin tinggi nilai rendemen maka produktivitas
semakin tinggi, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti ukuran janggel, bobot biji
dan komposisi dari biji itu sendiri. Nilai tertinggi rendemen biji adalah varietas Fasific
(0,82%) dan terendah Bima 20 (0,68%) (Tabel 1).
Panjang tongkol populasi tinggi menunjukkan berbeda nyata pada berbagai
varietas jagung hibrida. Hal ini menunjukkan bahwa panjang dan pendeknya tongkol
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sangat dipengaruhi sifat gen tanaman disamping faktor lain seperti tipe tanaman (tipe
daun tegak, panjang daun, lebar daun) dalam menerima cahaya matahari yang
berhubungan dengan tingkat populasi. Nilai panjang tongkol tertinggi varietas Bima 4
(16,29 cm) dan terpendek Bima 18 (12,36 cm).
Dari berbagai varietas hasil analisis menunjukkan bahwa diameter berbeda
nyata namun tidak siknifikan yaitu berkisar 4,47 cm – 3,88 cm. Hal ini menunjukkan
bahwa dari berbagai varietas dengan populasi tinggi tidak berpengaruh yang siknifikan
terhadap diameter tongkol (Tabel 1). Secara umum diameter tongkol berkorelasi dengan
hasil biji (t/ha) yaitu semakin besar nilai diameter tongkol semakin tinggi hasil biji (t/ha).
Jumlah baris tiap tongkol dan jumlah biji dalam baris dari berbagai varietas
berbeda nyata, hal ini menujukkan bahwa kemampuan tanaman terhadap pembentukan
biji berbeda-beda tergantung sifat genetik dan tingkat penyerbukan yang dipengaruhi oleh
tingkat populasi tanaman. Tingkat penyerbukan dan mampu memanfaatkan cahaya
matahari akibat populasi yang tinggi yang baik akan terbentuk biji yang optimal. Jumlah
baris tertinggi Fasific 339 (15,89 baris) dan terkecil Bisi-2 (11,78 baris), sedang jumlah
biji dalam baris tertinggi Bisi 2 (33,44) dan terkecil Bima 18 (24,06) (Tabel 1).
Panjang tongkol, diameter tongkol, jumlah baris dan jumlah biji dalam baris
pada populasi tinggi berbeda nyata, namun tidak selalu berkorelasi positif dengan hasil.
Hal ini disebabkan oleh kemampuan tanaman dan sifat genetik yang berbeda terhadap
tingkat populasi dalam pemanfaatan cahaya matahari dan faktor-faktor lain dalam
pembentukan panjang tongkol, jumlah baris dan jumlah biji dalam baris. Menurut Atman
(2009) makin panjang tongkol atau makin banyak jumlah biji dalam baris maka berat
pipilan kering meningkat sangat nyata, sedang semakin besar lingkar/diameter tongkol
maka berat pipilan kering tindak nyata.
Bobot 100 biji hasil analisis bahwa dari berbagai varietas dengan populasi
tinggi tidak berbeda nyata, hal ini mengindikasikan bobot 100 biji tidak dipengaruhi oleh
populasi yang tinggi, namun kemungkinan dipengaruhi oleh unsur hara (P dan K) dan
cahaya matahari untuk proses fotosintesis yang hasilnya ditranskolasi ke bagian batang,
daun dan biji. Proses pembentukan biji jagung lebih ditentukan oleh unsur P dan K,
bukan oleh ketersediaan nitrogen (Ratnawaty S. dan Riwu Kaho L. M., 2011). Nilai bobot
100 biji tertinggi varietas Fasific 224 (38,47 g) dan terkecil Bima 18 (31,82 g) (Tabel 1).
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Tabel 1.

Rata-rata Hasil dan Komponen Hasil Pada Jarak Tanam 70 cm x 15 cm
(populasi tinggi 95.238 tanaman/ha) tanpa Pemotongan di atas Tongkol.
Maros, 2015.

Varietas

Hasil
(t/ha)

Bima 3
Bima 4
Bima 5
Bima 14
Bima 7
Bima 18
Bima 19
Bima 20
Pionner 27
Pionner 21
Pionner 31
Bisi-2
NK 212
Fasific 339
Fasific 224
Rata-rata
KK (%)

11.00ab
11.66ab
8.98bc
10.23abc
8.75bc
6.97c
8.82bc
8.89bc
13.04a
10.89ab
10.33abc
10.06abc
10.01abc
11.45ab
12.79a
10.27
21.62

Rendemen
biji (%)
0.71de
0.73cd
0.70de
0.73cd
0.75bcd
0.78ab
0.71de
0.68e
0.78ab
0.74bcd
0.76bc
0.78ab
0.78ab
0.82a
0.77bc
0.75
3.54

Panjang
tongkol
(cm)
14.81a-d
16.29a
13.26def
14.89a-d
12.65ef
12.36f
13.55def
14.16b-f
14.41a-e
15.62abc
13.86c-f
15.65abc
14.31b-f
13.22def
15.89ab
14.33
8.25

Diameter
tongkol (cm)
4.44a
4.42a
4.38ab
4.27abc
4.36ab
3.88c
4.53a
4.33ab
4.47a
4.34ab
4.43a
3.98bc
4.24abc
4.59a
4.57a
4.25
5.63

Jumlah baris
per tongkol
13.33c-g
14.44a-d
13.44b-f
13.00d-g
14.93ab
12.22fg
13.89b-e
12.44efg
14.88abc
13.00d-g
14.78abc
11.78g
12.77efg
15.89a
13.77b-f
13.64
6.92

Jumlah biji
dalam baris
32.16abc
34.33a
27.94b-e
29.83a-d
28.09b-e
24.06e
27.47cde
25.38de
30.94abc
30.05a-d
29.44a-d
33.44a
32.88ab
30.33a-d
31.77abc
29.87
10.04

Bobot
100 biji
(g)
35.58ab
32.09b
34.52ab
36.31ab
33.03ab
31.52b
37.29ab
36.21ab
35.22ab
36.81ab
33.71ab
34.52ab
33.64ab
32.36ab
38.47a
34.74
10.69

Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf 5% uji Duncan
Hasil dan Komponen Hasil Populasi Tinggi (95.238 tanaman/ha) dengan
Pemotongan di Atas Tongkol
Pemotongan biomas di atas tongkol menjelang masak fisiologis dengan
populasi tinggi hasil analisis menunjukkan bahwa berbeda nyata terhadap hasil dari
berbagai varietas. Hal ini menunjukkan bahwa dari berbagai varietas memiliki
kemampuan terhadap hasil biji (t/ha) yang berbeda dengan pemotongan biomas di atas
tongkol. Hasil biji sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan daun segar/hijau di bawah
tongkol untuk proses fotosintesis yang hasil fotosintetat ditranskolasikan ke biji. Namun
hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor genetik tanaman, unsur hara, ketersediaan air,
dan cahaya matahari. Perbedaan pertumbuhan tanaman, hasil dan komponen hasil lebih
banyak ditentukan oleh faktor sifat genetik dan lingkungan tanaman (Jugenheimer, 1979
dalam Misran, 2013). Hasil biji varietas Fasific 224 (10.90 t/ha) lebih tinggi dbanding
varietas lain dan hasil terkecil varietas Bima 19 (6.38 t/ha) (Tabel 2).
Rendemen biji dari berbagai varietas berbeda nyata terhadap pemotongan
biomas di atas tongkol. Bobot biji dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik
tanaman, unsur hara, ketersediaan air, dan cahaya matahari dalam proses asimilasi yang
hasil tersebut sebagian besar ditranskolasikan ke biji. Rendemen biji dari berbagai
varietas dengan pemotongan di atas tongkol tertinggi Fasfic 224 (0.78%) dan terkecil
Bima 5 (0.64%) (Tabel 2).
Pemotongan biomas di atas tongkol dari berbagai varietas panjang tongkol hasil
analisis berbeda nyata, hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan tongkol perbedaan
tersebut disebabkan oleh faktor genetik tanaman karena saat pemotongan biomas di atas
tongkol pembentukan tongkol telah optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing
varietas. Panjang tongkol terpanjang Bima 14 (15.15 cm) dan terpendek Bima 19 (12.06
cm) (Tabel 2).
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Dimeter tongkol dari berbagai varietas hasil analisis berbeda nyata, namun
perbedaan tersebut tidak siknifkan dari masing-masing varietas. Nilai diameter tongkol
tertinggi varietas Pionner 21 (4.40 cm) dan terkecil Bima 18 ( 3, 85 cm) (Tabel 2).
Dengan pemotongan biomas di atas tongkol tidak berpengaruh yang siknifikan terhadap
diameter tongkol, hal ini disebabkan oleh faktor genetik tanaman yang masih mampu
memberikan sesuai kemamapuan terhadap diameter tongkol.
Jumlah baris dan jumlah biji dalam baris dengan pemotongan di atas tongkol
hasil analisis menunjukkan berbeda nyata, hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing
varietas masih memberikan kemampuan yang optimal dengan adanya pemotongan
biomas di atas tongkol. Jumlah baris sangat dipengaruhi faktor genetik, sedang jumlah
biji dalam baris sangat dipengaruhi oleh faktor saat penyerbukan yaitu apabila terjadi
kekeringan dan intensitas hujan tinggi maka tingkat terbentuknya jumlah biji dalam baris
berkurang. Jumlah baris tertinggi Fasific 339 (15.89) dan terkecil Bisi 2 (12.11), sedang
jumlah biji dalam baris nilai terbesar NK 212 (37.50) dan terkecil Bima 19 (26.50) (Tabel
2).
Bobot 100 biji dari berbagai varietas hasil analisis menunjukkan berbeda nyata,
namun secara umum perbedaan tersebut tidak siknifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa
bobot 100 biji kurang berpengaruh yang siknifkan terhadap pemotongan biomas di atas
tongkol, sedang biomas/brangkasan sangat mempengaruhi biji apabila belum terjadi
pembentukan biji hasil asimilat dari daun segar. Tanaman jagung yang dipangkas tidak
mempengaruhi yang besar terhadap berat brangkasan yang dihasilkan saat panen
(Permanasari I. dan Kastono D., 2012), namun terjadi penurunan hasil biji akibat
berkurangnya jumlah daun tiap tanaman sehingga hasil fotosintesat ke biji menurun.
Jagung sebagai sumber pakan ternak hijauan dan pakan ternak serta bahan baku
industri dapat dikembangkan dalam waktu saat masa pertanaman bersamaan tanpa
menurunkan produktivitas yang sikfikan namun menambah pendapatan petani, yaitu
dengan pemotongan biomas di atas tongkol pada umur yang tepat. Sebagi penghasil
biomas pakan, baik sebagai hasil samping maupun utama dalam satu masa pertanaman
dilapangan, panen biomas pakan dari pertanaman jagung dapat dilakukan 1-5 kali
tergatung dari orietasi dan cara produksinya untuk tujuan produksi biomas pakan (jagung
cacah) kisaran umu 65-75 hst, sedang untuk tujuan produksi biji dan biomas dapat
dipanen tiga kali di bawah tongkol kisaran 75-85 hst dan panen di atas tongkol sebelum
atau bersamaan panen tongkol (Sariuabang M. dan Herniwati, 2011). Sistem modifikasi
pertanaman dengan mengatur jarak tanam dan penjarangan pada umur tertentu
memberikan hasil biji tidak berbeda dengan penanaman dengan tujuan menghasilkan biji
atau brangkasan (Syafruddin, 2011). Tabel 2 pemotongan biomas di atas tongkol
menjelang masak fisilogis menunjukkan bahwa hasil analisis dari berbagai varietas bobot
biomas berbeda nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa tiap-tiap varietas memiliki
kemampuan yang berbeda terhadap bobot biomas yang dipengaruhi oleh sifat genentik
tanaman, unsur hara, ketersediaan air dan cahaya matahari. Pemotongan biomas di atas
tongkol tertinggi Bima 3 (10.35 t/ha) dan terkecil Bima 18 (5.08 t/ha) (Tabel 2). Varietas
Bima 3, Bima 5 dan Bima 14 hasil biomas segar > 9 t/ha dengan hasil biji > 9 t/ha dapat
dikembangkan dalam waktu saat masa pertanaman bersamaan tanpa menurunkan
produktivitas yang sikfikan sehingga menambah pendapatan petani atau peternak.
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Ketersediaan pakan ternak saat musim kemarau terjadi lonjakan hasil pakan
hijauan perlu di atasi dengan pengeringan bangkasan atau di luar musim tanaman jagung
khususnya hijauan sering terjadi kelangkaan, oleh karena itu alternatifnya adalah pakan
dalam kondisi kering (brangkasan kering). Hasil analisis bobot biomas kering berbeda
nyata dari berbagai varietas. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing varietas
memiliki sifat genetik berbeda terhadap kadar air bangkasan yang dipengaruhi oleh
ukuran batang dan luas daun. Bobot bangkasan tertinggi varietas Bima 3 (3.52 t/ha) dan
terendah Bima 18 (1,85 t/ha). Erawati B. T. R. dan Hipi A. (2011) melaporkan bahwa
bobot brangakasan (tanpa tongkol) pada berbagai jagung hibrida dan calon jagung hibrida
berkisar 3,0 - 4.2 t/ha.
Tabel 2. Rata-rata Hasil, Komponen Hasil, Bobot Biomas Basah dan Kering pada Jarak
Tanam 70 cm x 15 cm (populasi tinggi 95.238 tanaman/ha) Pemotongan di Atas
Tongkol. Maros, 2015.
Varietas
Bima 3
Bima 4
Bima 5
Bima 14
Bima 7
Bima 18
Bima 19
Bima 20
Pionner 27
Pionner 21
Pionner 31
Bisi-2
NK 212
Fasific 339
Fasific 224
Rata-rata
KK (%)

Hasil
(t/ha)
9.15a-e
6.93cd
7.57b-e
9.45a-e
9.27a-e
6.60de
6.38e
7.68b-e
9.43a-e
9.25a-e
9.79a-d
8.01a-e
10.41ab
9.96abc
10.90a
8.72
22.03

Rend. biji
(%)
0.70d-g
0.66gh
0.64h
0.72cde
0.73a-e
0.74a-d
0.68e-h
0.67fgh
0.72cde
0.71c-f
0.71c-f
0.75abc
0.76abc
0.77ab
0.78a
0.71
4.38

Panjang
tongkol
(cm)
14.38a-d
15.32ab
12.50de
16.15a
14.07a-e
13.07cde
12.06e
14.48a-d
13.75b-e
14.99abc
15.38ab
15.28ab
15.12abc
13.50cde
14.76abc
14.32
9.19

Diameter
tongkol
(cm)

Jumlah
baris per
tongkol

4.37a
4.07abc
4.36a
4.38a
4.26ab
3.85c
4.12abc
4.25ab
4.33a
4.40a
4.25ab
3.93bc
4.15abc
4.27ab
4.28a
4.22
4.86

12.95de
13.11de
12.33de
13.33cde
15.00abc
12.33de
13.88bcd
12.35de
15.78a
14.89abc
15.44ab
12.11e
13.33cde
15.89a
13.78b-e
13.76
7.38

Jumlah biji
dalam baris

31.15b-e
28.10cde
27.44cde
31.27b-e
29.77b-e
27.77cde
26.50e
26.65de
32.33abc
29.11b-e
30.77b-e
28.89b-e
37.50a
31.99bcd
33.55ab
30.18
10.76

Bobot
100 biji
(g)
29.73abc
27.02bc
31.20ab
31.31ab
26.46bc
24.95c
30.20abc
32.54ab
27.23bc
32.51ab
28.76abc
30.47abc
33.98a
33.42a
34.10a
30.26
12.20

Bobot
biomas
basah
(t/ha)
10.35a
8.70abc
9.95ab
9.11abc
7.85cd
5.08e
8.10bcd
8.59abc
7.36cd
7.31cd
8.42bc
6.44de
8.04cd
7.36cd
7.64cd
8.02
13.91

Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf 5% uji Duncan
KESIMPULAN
Pemotongan dan tanpa pemotongan biomas diatas tongkol dalam satu masa
pertanaman berpengaruh terhadap produksi biji. Hasil biji tertinggi tanpa pemotongan
biomas di atas tongkol adalah varietas Pionner 27 (13.04 t/ha), dan pemotongan biomas di
atas tongkol hasil biji tertinggi varietas Fasific 224 (10.90 t/ha). Hasil biomas segar
tertinggi Bima 3 (10.35 t/ha) dan biomas keringnya dengan nilai tertinggi (3.52 t/ha).
Potensi biomas segar dan hasil biji varietas Bima 3, Bima 5 dan Bima 14 dengan nilai >
9 t/ha dengan hasil biji > 9 t/ha dapat dikembangkan dalam satu masa pertanaman
bersamaan di lapangan tanpa menurunkan produktivitas yang sikfikan sehingga
menambah pendapatan petani atau peternak.
Pada populasi tanaman 95.238 tanaman/ha varietas Pionner 27, Fasific 339 dan
Fasific 224 lebih unggul dari aspek potensi hasil biji (t/ha), sedang Bima 3, Bima 4, Bima
5, Bima 14 dan Bima 20 lebih unggul dari aspek biomas segar (biomas di atas tongkol).
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Bobot
biomas
kering
(t/ha)
3.52a
3.02a-e
3.43abc
3.50ab
2.55def
1.85f
2.77b-e
3.25a-d
2.43ef
2.59def
3.02a-e
2.46ef
2.85a-e
2.74cde
2.67de
2.84
15.56
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GAMBARAN PREVALENSI PARASIT GASTROINTESTINAL SAPI BALI
PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN PADA AGROEKOSISTEM
LAHAN KERING DATARAN MEDIUM IKLIM BASAH
(Studi Kasus di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan,
Bali)
I Putu Agus Kertawirawan dan I Made Rai Yasa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar-Selatan Bali, 80222
E-mail : agus_kwirawan@yahoo.com
ABSTRAK
Dalam pengembangan ternak sapi Bali, upaya peningkatan produktivitas menjadi
sangat penting. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam penurunan produksi
dan produktivitas ternak adalah penyakit parasiter. Penelitian dilakukan
bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan prevalensi parasit gastrointestinal
pada sapi Bali pembibitan dan penggemukan di kawasan agroekosistem lahan
kering dataran medium beriklim basah dalam menentukan strategi penanganan
(pencegahan dan pengendalian) parasite gastrointestinal secara tepat. Penelitian
dilaksanakan di Gapoktan Setia Makmur desa Antapan, Kecamatan Baturiti,
Kabupaten Tabanan pada bulan April tahun 2015. Sampel diambil secara
sengaja (purposive) berupa feses segar yang berasal dari 20 ekor induk sapi Bali
(pembibitan) dan 20 ekor sapi Bali jantan (penggemukan) dengan total sampel
sejumlah 40 sampel. Sampel feses diambil sebanyak 50 – 100 gram dengan
pengawet formalin 10 %. Pemeriksaan sampel dilakukan di Balai Besar Veteriner
Denpasar, dengan metode Whitlock menggunakan uji apung dan sedimentasi.
Parameter yang diamati meliputi jenis dan prevalensi infeksi parasit
gastrointestinal (cacing dan protozoa). Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan
bahwa prevalensi parasit gastrointestinal sapi Bali jantan (penggemukan) 25%
positif dan 75% lainnya negatif. Dari 25% tersebut 80% terinfeksi
Paramphistomum sp, 10% Cooperia sp dan 10% Eimeria sp. Sedangkan
prevalensi parasit gastrointestinal induk sapi Bali (pembibitan) 55% positif dan
45 % lainnya negatif. Parasit yang menginfeksi ada yang satu jenis parasit, dan
dua jenis parasit per ekor sapi. Jenis parasit yang menginfeksi 55%
Paramphistomum sp, 25% Cooperia, sp. 15% Fasciola sp, dan 5% Ostertagia sp.
Berdasarkan hasil tersebut upaya pencegahan dan pengendalian parasit
gastrointestinal dapat dilakukan dengan pemberian obat cacing berdasarkan
karakteristik dan jenis parasit yang ada atau dengan pemberian obat cacing
berspektrum luas (Anthelmentik Broadspektrum).
Kata kunci : Prevalensi, parasit gastrointestinal, sapi Bali
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PENDAHULUAN
Pengembangan ternak sapi Bali menjadi fokus pemerintah daerah Bali dalam
upaya mendukung pemenuhan dan penyediaan daging sapi secara nasional disamping
dalam menjaga plasma nutfah sapi lokal unggul yang berkualitas. Dalam proses
pengembangan ternak sapi Bali, faktor-faktor penghambat produksi maupun maupun
produktivitas menjadi sangat penting untuk ditangani. Selain faktor pemenuhan pakan
dan reproduksi, keberadaan penyakit parasiter masih banyak terjadi hampir di seluruh
wilayah pengembangan sapi bali di bali dengan karakteristik jenis dan prevalensinya baik
pada sapi pembibitan maupun penggemukan.
Penyakit parasiter sering diabaikan oleh petani peternak karena secara kasat mata
tidak terlihat pengaruhnya pada ternak, namun ketika menjadi infeksi berat (kronis)
barulah terlihat perubahan perubahan fisik yang ditimbulkan. Menurut Subekti et al
(2007) infeksi cacing ringan dan sedang tidak menimbulkan gejala klinis yang nyata,
sedangkan pada infeksi berat dapat menghambat pertumbuhan ternak terutama pada
ternak muda. Sejalan dengan pendapat McManus and Dalton (2006) yang menyatakan
bahwa infeksi parasit cacing dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar terutama
pada peternakan rakyat.
Dalam upaya penanganan parasite gastrointestinal, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan terkait sanitasi kandang, lingkungan pengembalaan, faktor endemis dan
pemberian obat secara berkala. M i c h el (1986) dalam penelitiannya menyebutkan
bahwa pedet yang digembalakan penuh selama 6 pada padang gembalaan yang
mengandung parasite nematode memiliki bobot badan 45,5 kg lebih rendah dibandingkan
yang hanya selama 3 bulan dan bahkan lebih rendah 72.73 kg dibandingkan dengan yang
diberikan pengobatan setelah terinfestasi selama 3 bulan pertama. Lebih lanjut dalam
penelitiannya disimpulkan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari parasite
nematode pada peternakan di Indonesia masih cukup tinggi.
Berdasarkan ketinggian tempat desa Antapan terletak di kecamatan Baturiti
kabupaten Tabanan memiliki ketinggian 600 dpl sehingga termasuk dalam agroekosistem
dataran medium beriklim basah dengan kelembaban yang cukup tinggi dan suhu udara
yang memungkinkan sebagai kondisi optimal bagi perkembangan parasit cacing. Menurut
Al-Shaibani et al.(2008) suhu optimal untuk perkembangan stadium telur dan larva
infektif dari cacing nematoda adalah 18,3˚C – 34˚C. Melihat dari siklus hidup dari cacing
nematoda, bahwa kelembaban lingkungan yang sesuai sangat mempengaruhi
keberlangsungan siklus cacing tersebut.
Melihat dampak yang ditimbulkan dari keberadaan parasite gastrointestinal pada
ternak sapi cukup berpengaruh terhadap produksi dan produktivitasnya, penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui tingkat prevalensi serta jenis parasite gastrointestinal yang
menginfeksi sapi bali pada agroekosistem dataran medium beriklim basah di desa
Antapan kecamatan Baturiti kabupaten Tabanan baik pada ternak pembibitan (induk)
maupun penggemukan (jantan). Dengan diketahuinya tingkat prevalensi dan jenis parasite
yang menginfeksi, nantikan dapat dilakukan strategi pencegahan maupun
pengendaliannya.
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METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan kelompok tani Setia Makmur desa Antapan, Kecamatan
Baturiti, Kabupaten Tabanan pada bulan April tahun 2015. Sampel diambil secara sengaja
(purposive) berupa feses segar yang berasal dari 20 ekor induk sapi Bali (pembibitan) dan
20 ekor sapi Bali jantan (penggemukan) dengan total sampel sejumlah 40 ekor. Sampel
feses diambil sebanyak 50 – 100 gram dengan pengawet formalin 10 %. Pemeriksaan
sampel dilakukan di Balai Besar Veteriner Denpasar, dengan metode Whitlock
menggunakan uji apung dan sedimentasi. yang dimodifikasi menurut Murray et. al.
(1983). Data hasil penelitian diolah secara deskriptif yakni data yang telah dikumpulkan
kemudian ditabulasikan dalam bentuk data kualitatif. Penentuan prevalensi helminteasis
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan feses dilaboratorium kemudian data yang
diperoleh diprosentasekan dengan menggunakan rumus menurut Gasperas 1991.
% 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑠𝑖 =

Dimana:
N
S

𝑁
𝑥100%
𝑆

= jumlah ternak terinfeksi cacing yang sama
= jumlah ternak keseluruhan yang diamati
HASIL DAN PEMBAHASAN

Prevalensi Parasit Gastrointestinal pada Sapi Penggemukan (Jantan)
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel feses yang
dikoleksi dari sapi penggemukan di lokasi penelitian diperoleh data sebagai berikut
(table. 1). Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa 25% sapi penggemukan di lokasi
penelitian terinfeksi parasite gastrointestinal dan 75% negatif. Prevalensi parasite
gastrointestinal yang menyerang sapi penggemukan di desa Antapan 15 % didominasi
oleh Paramphistomum sp, 5% terinfeksi parasit Paramphistomum sp dan Cooperia sp dan
5% Eimeria.
Tabel 1. Gambaran hasil pemeriksaan laboratorium terhadap feses sapi Bali jantan yang
dikoleksi dari desa Antapan, kecamatan Baturiti kabupaten Tabanan Tahun
2015.
No

Jenis Sapi

Jenis Infeksi

1.

Sapi Bali Jantan
(Penggemukan)

Paramphistomum sp
Paramphistomum sp dan Cooperia sp
Eimeria
Negatif
Total

Jumlah sapi
terinfeksi (ekor)
3
1
1
15
20

(%)
15
5
5
75
100

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2015
Dari gambaran tersebut terlihat bahwa tingkat prevalensi cacingan pada sapi Bali
penggemukan di Desa Antapan masih cukup rendah (25%). Prevalensi tertinggi
didominasi oleh cacing trematoda yaitu dari jenis Paramphistomum sp. Cacing ini tidak
umum terdapat di lahan kering, namun infeksi dapat terjadi di tempat asal dari sapi
tersebut di beli. Petani di desa Antapan kebanyakan membeli bakalan sapi penggemukan
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di luar desa ataupun di pasar hewan, dimana asal sapi tidak begitu jelas diketahui
meskipun terkadang penjual mengatakan daerah asal sapi namun sangat mungkin
diragukan karena merupakan strategi pedagang dalam menjual sapi. Paramphistomum sp
merupakan cacing trematoda yang endemis di lahan sawah atau irigasi karena siklus
hidup cacing tersebut menggunakan siput (limnnea) sebagai inang antara dalam proses
perkembangan larva. Darmono (1983) menjelaskan bahwa siklus hidup dari parasit
cacing ini tergantung dari lingkungan yang cocok, terutama kelembaban yang tinggi dan
temperature yang memadai (+ 27˚C), diman kondisi tersebut diperlukan untuk
berkembangnya fase mirisidium hingga metaserkaris dari Paramphistomum sp, dan juga
berkembangnya siput yang digunakan sebagai inang antara. Pentingnya pemberian obat
cacing pada awal pemeliharaan sapi sangat perlu diperhatikan. Keberadaan cacing ini
sangat mengganggu sistem pencernaan ternak terutama pada rumen karena cacing ini
berpredileksi pada rumen. Prevalensi paramphistomum sp pada sapi Bali masih banyak
dilaporkan.
Untuk prevalensi Cooperia sp di lokasi penelitian diperoleh hasil cukup rendah
sebesar 5% (terkombinasi dengan Paramphistomum sp) namun keberadaan cacing ini
dapat sangat mengganggu dan mampu menyebar jika tidak ditangani secara baik.
Cooperia sp merupakan cacing klas Nematode dimana siklus hidupnya terjadi di dalam
tubuh ternak (host). Penyebaran cacing Nematoda umumnya berasal dari kotoran ternak
yang terinfeksi cacing dan mengeluarkan telur cacing bersama dengan feses. Penyebaran
cacing Cooperia sp sangat berkaitan dengan sanitasi kandang terutama pada kandang
yang kotor, becek dan lembab.
Terkait prevalensi Eimeria, pada kasus ini kejadiannya juga rendah (5%).
Berbeda dengan Paramphistomum sp dan Cooperia sp, Eimeria merupakan protozoa
pencernaan. Pada kasus yang prevalensinya rendah, keberadaan Eimeria sp tidak cukup
mengganggu ternak kecuali pada kasus infeksi berat yang dapat menyebabkan diare dan
gangguan penyerapan nutrisi. Sejalan dengan pernyataan Stokka (1996)
yang
menyatakan bahwa pada kasus infeksi ringan keberadaan Oosit dapat ditemui pada feses
namun dalam jumlah yang sedikit. Penularan Oosit bersama feses dapat menginfeksi
ternak lainnya melalui makanan yang tercemar. Eimeria pada hewan dewasa umumnya
tidak menyebabkan gejala yang mengkhawatirkan, namun sangat serius jika menyerang
pedet terlebih pada pedet umur di bawah 2 bulan. Pada infeksi yang serius dapat
menyebabkan diare hebat disertai darah serta kematian dalam waktu yang cepat akibat
dehidrasi. Tingkat prevalensi infeksi dan intensitas infeksi Eimeria dilaporkan lebih
rendah pada sapi yang dikandangkan dibandingkan dengan yang digembalakan
(Anonimous 2012).
Prevalensi Parasit Gastrointestinal pada Sapi Pembibitan (Indukan)
Terkait dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap feses sapi pembibitan di
lokasi penelitian diperoleh data sebagai berikut (Tabel.2). Tingkat prevalensi sapi
pembibitan lebih tinggi dibandingkan sapi penggemukan. Pada induk sapi 55% sapi
terinfeksi cacingan, sedangkan 45% lainnya negatif. Parasit yang menginfeksi sapi
pembibitan cukup kompleks karena 1 ekor sapi dapat terinfeksi oleh 2 jenis cacing
sekaligus. Jenis parasit yang menginfeksi 20% Paramphistomum sp, 10% kombinasi
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Paramphistomum sp dan Cooperia sp, 10% kombinasi Paramphistomum sp dan Fasciola
sp, 5% kombinasi Paramphistomum sp dan Oestargia sp, 5% Cooperia sp, dan 5%
kombinasi Cooperia dan Fasciola sp .
Tabel 2. Gambaran hasil pemeriksaan laboratorium terhadap feses induk sapi Bali yang
dikoleksi dari desa Antapan, kecamatan Baturiti kabupaten Tabanan tahun
2015.
No

Jenis Sapi

Jenis Infeksi

1.

Induk Sapi Bali
(Pembibitan)

Paramphistomum sp
Paramphistomum sp dan Cooperia sp
Paramphistomum sp dan Fasciola sp
Paramphistomum sp dan Oestargia sp
Cooperia sp
Cooperia dan Fasciola sp
Negatif
Total

Jumlah sapi terinfeksi
(ekor)
4
2
2
1
1
1
9
20

(%)
20
10
10
5
5
5
45
100

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2015
Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa Paramphistomum sp merupakan cacing
yang prevalensinya cukup tinggi menyerang sapi Bali di desa Antapan baik pada sapi
indukan maupun sapi jantan (penggemukan), sebagaimana cacing Cooperia sp yang juga
menjadi prevalensi tertinggi kedua setelah Paramphistomum sp. Berbeda dengan jenis
cacing pada sapi penggemukan, jenis cacing yang menginfeksi sapi pembibitan di desa
Antapan lebih banyak ditemukan seperti Fasciola sp dan Oestargia sp meskipun dengan
tingkat prevalensi yang cukup rendah yaitu 15% dan 5%. Tingkat infeksi juga lebih
kompleks dimana satu ekor sapi dapat terinfeksi lebih dari satu jenis parasit. Meskipun
prevalensi Fasciola sp cukup rendah tetapi penyakit Fasciolosis ini merupakan salah satu
penyakit strategis pada sapi yang mampu menurunkan produktivitas ternak. Produksi
ternak dapat menurun akibat infestasi cacing Fasciola sp pada hati dengan tingkat
keparahan yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah cacing yang menginfeksi (Spithill,et
al, 1999). Lebih lanjut berdasarkan penelitian Woedosari dan Copeman (1997), yang
diacu dalam Spithill et al., (1999) dilaporkan bahwa kasus Fasciolosis pada sapi Bali
dapat menurunkan bobot badan sebesar 987 gram/ekor cacing/tahun, sapi Ongole
mencapai 234 gram/ekor cacing/tahun, dan pada kerbau betina penurunannya mencapai
114 gram/ekor cacing/tahun.
Kasus Ostertagia sp merupakan jenis parasite cacing yang prevalensinya paling
rendah menginfestasi induk sapi di desa Antapan. Sama dengan cacing Cooperia sp,
Oestargia sp merupakan cacing Nematoda dari family Trchostrongylus. Cacing jenis ini
menyerang abomasum hingga usus halus pada ternak domba, kambing, sapi dan
ruminansia lainnya. Penularan penyakit ini juga bersumber dari makanan yang
mengandung larva infertile dari lingkungan tercemar. Penyebaran cacing ini hampir sama
dengan cacing Cooperia sp yang berkaitan dengan sanitasi kandang karena penularan
antar ternak terjadi melalui pakan yang terkontaminasi telur cacing.
Dengan hasil penelitian tersebut diatas dibutuhkan strategi pengendalian serta
pencegahan dalam menekan kasus cacingan yang terjadi di desa Antapan. Adanya
kombinasi infeksi cacing pada satu ekor sapi terlebih dari jenis dan klas cacing yang
berbeda dibutuhkan obat cacing berspektrum luas (broadspektrum) sehingga mampu
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mengatasi serangan cacing nematode dan trematoda secara sekaligus seperti Albendazole
dan Oxsfendazol. Faktor pakan juga mempengaruhi infeksi parasit nematoda
gastrointestinal. Pakan memiliki peranan penting untuk membentuk sistem kekebalan
ternak sebagai bentuk pertahanan dan juga pakan dapat menjadi media infeksi bagi
nematoda gastrointestinal (Au Yeung et al., 2005). Ternak yang memiliki kesehatan dan
nutrisi yang baik akan mampu mengembangkan resistensi terhadap cacing atau jenis
parasit lainnya (Waller et al., 1996).

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Prevalensi parasit gastrointestinal sapi Bali jantan (penggemukan) di desa Antapan
75% negatif dan 25% positif. Tingkat prevalensinya 15 % didominasi oleh
Paramphistomum sp, 5% terinfeksi parasit Paramphistomum sp dan Cooperia sp dan
5% Eimeria.
2. Tingkat prevalensi parasit gastrointestinal induk sapi Bali (pembibitan) 55% positif
dan 45 % negatif. Parasit yang menginfeksi cukup kompleks karena satu ekor sapi
dapat terinfeksi oleh dua jenis cacing sekaligus. Tingkat prevalensinya 20%
Paramphistomum sp, 10% kombinasi Paramphistomum sp dan Cooperia sp, 10%
kombinasi Paramphistomum sp dan Fasciola sp, 5% kombinasi Paramphistomum sp
dan Oestargia sp, 5% Cooperia sp, dan 5% kombinasi Cooperia sp dan Fasciola sp.
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KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN AYAM HASIL PERSILANGAN
AYAM BALI DENGAN AYAM KUB
I Nym. Sugama dan I Nym. Suyasa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pas Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar
e-mail: sugama_bptp@yahoo.co.id
ABSTRAK
Ayam Bali termasuk salah satu ayam bukan ras dan sering juga disebut sebagai
ayam kampung. Populasi ayam buras di Bali pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014
terjadi penurunan salah satunya diakibatkan semakin mahalnya biaya pakan ayam
buras ,sehingga tidak mampu ditutupi oleh produktivitas telur dan daging yang
dihasilkan masih rendah. Untuk meningkatkan pertumbuhannya, petani banyak
melakukan persilangan dengan ayam dari luar. Penelitian dilakukan di desa Kesiut,
Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali . tahun 2015. Menggunakan 75 ekor
doc ayam hasil perkawinan dari 3 kelompok perlakuan, yaitu P1 : Ayam Bali (betina) X
Bali ( jantan) ; P2 : Ayam Bali ( betina) X KUB ( Jantan); dan P3 : Ayam KUB ( betina
) X KUB (jantan). Parameter yang diamati meliputi bobot bobot telur tetua ,bobot doc,
pertamahan bobot badan, dan bobot potong . Data dianalisis dengan Sidik Ragam
(ANOVA),jika perlakuan perpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji BNT 5% . Penelitian
Menunjukkan bobot telur hasil persilangan P3 4,3 % dan 10,6% nyata lebih berat jika
dibandingkan P2 dan P1. Bobot doc P3 10,1 % dan 29,4% lebih berat jika dibandingkan
P2 dan P1. Bobot potong P3 9,2% dan 14,6 % lebih berat jika dibandingakn P2 dan P1.
Pertambahan bobot ayam harian/PBB P3 33,3% dan 51,7% lebih berat jika
dibandingakn P2 dan P1. Pertambahan bobot ayam jantan lebih tinggi jika dibandingkan
ayam betina pada semua perlakuan.
Kata Kunci : ayam bali, ayam kub, persilangan, pertumbuhan
PENDAHULUAN
Ayam Bali termasuk salah satu ayam bukan ras dan sering juga disebut sebagai
ayam kampung (Rasyaf, 1995). Menurut Data Dinas Peternakan Propinsi Bali Tahun
2014, populasi ayam buras di Bali pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 terjadi
penurunan salah satunya diakibatkan semakin mahalnya biaya pakan ayam buras
,sehingga tidak mampu ditutupi oleh produktivitas telur dan daging yang dihasilkan
masih rendah. Pemeliharaan ayam buras bali umumnya untuk mendapatkan produksi
telur, produksi daging serta produksi anakan. Bagi petani, ayam Bali memiliki prospek
sosial, ekonomi dan budaya yang sangat penting dalam kehidupannya.Telur ayam buras
banyak dikonsumsi untuk bahan jamu atau berbagai kebutuhan upacara serta untuk lauk
dalam menu sehari-hari Demikian pula daging ayam Bali juga digunakan untuk lauk,
sarana upacara upacara. Sedangkan anakan ayam digunakan sebagai sarana upacara.
Pemeliharaan ayam buras Bali umumnya masih dilakukan secara non intensif
atau semi intensif oleh sebagian masyarakat. Hal itu sebagai dampak dari masih
rendahnya produktivitas ayam buras Bali baik dari segi produktivitas telur maupun dari
produktivitas daging sehingga jika dipelihara secara intensif maka peternak akan merugi
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akibat biaya input produksi tidak sebanding atau lebih besar jika dibandingkan output
produksi. Pada umumnya ayam buras Bali memiliki produktivitas telur yang rendah (12
– 15 butir per periode), dipihak lain pertumbuhannya lambat dan ukuran tubuhnya relatif
kecil. Produktivitas ayam Bali menurut Suwindra (1994) dapat ditingkatkan dengan
pola pemeliharaan yang intensif. Lebih lanjut dikatakan. Menurut Creswell dan Gunawan
(1982), produksi telur ayam kampung yang dipelihara secara intensif dapat mencapai 151
butir/ekor/tahun. Hal lain yang sering dilakukan petani untuk meningkatkan produksi
daging ayam Bali, dengan melakukan persilangan dengan ayam dari luar, seperti ayam
Jawa, ayam Kedu, ayam Bangkok, ayam Pelung dan lain-lain (Guntoro, S. 1996).
Untuk meningkatkan pertumbuhannya, petani banyak melakukan persilangan
dengan ayam dari luar, seperti ayam kedu, ayam Pelung, Ayam Setul dll. Beberapa waktu
lalu, Badan Litbang Pertanian melalui Balai Penelitian Ternak Ciawi telah berhasil
memproduksi ayam Kampung Unggul Badan Litbang pertanian (KUB), yang memiliki
sifat lebih unggul dari ayam kampung pada umumnya. Keunggulan yang utama dari
ayam KUB adalah pada produksi telur bisa mencapai 44-70 % dengan puncak produksi
65-70% (Diwyanto, K.dkk. 1996) dan Sartika (2013). Adanya sifat unggul pada ayam
KUB tersebut diharapkan dapat meningkatkan genetik ayam buras Bali persilangan
dengan ayam KUB tersebut baik dari segi produktivitas telur maupun dari produktivitas
daging
METODOLOGI
Penelitian dilakukan di desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten
Tabanan, Bali . tahun 2015. Menggunakan telur dan 75 doc dari telur ayam hasil
perkawinan dari 3 kelompok perlakuan, yaitu:
P1
: Ayam Bali (betina) X Bali ( jantan)
P2
: Ayam Bali ( betina) X KUB ( jantan)
P3
: Ayam KUB ( betina ) X KUB (jantan).
Telur ayam dikelompokkan sesuai dengan kelompok perlakuan kemudian ditetaskan
dengan menggunakan mesin tetas. DOC (Day Old Chick) yang dihasilkan ( 25
ekor/perlakuan) diseleksi dan dilakukan pengukuran (berat, kondisi fisik, dll), yang baik
dipelihara dalam kandang koloni (kandang box). Pemeliharaan dilakukan selama 4-5
bulan ( sampai siap bertelur) sambil dilakukan pengukuran pertumbuhan berat badan
serta umur pertama ayam mulai bertelur. Pakan yang diberikan komposisinya sama antar
perlakuan disesuaikan dengan kelompok umur ayam.
Tabel 1. Komposisi Pakan Ayam
Klp. Umur
Starter/brooder
Grower 1.
Grower 2.
Grower3./developer
Layer

Umur
0 – 4 minggu
4 – 8 minggu
8 – 12 minggu
12- 18 minggu
>18 minggu

Formula Pakan

Jumlah pakan
(gr/ekor/hari)

Br.1 (100%)
Br.1 (75%)+ dedak (25%)
Br.1 (65%)+ dedak (35%)
Br.1(50%) + dedak (50%)
Kosentrat layer (30%)+ jagung (40%)+
dedak (3050 + mineral 1 %

10
20
30
50
70-80
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Parameter yang diamati meliputi bobot bobot telur tetua ,bobot doc, pertamahan
bobot badan dan bobot potong serta FCR. Data dianalisis dengan Sidik Ragam
(ANOVA),jika perlakuan perpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji BNT 5%
.Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani tersebut dilakukan melalui
analisis benefit cost ratio (B/C ratio). (Gomez dan Gomez.1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produktivitas Ayam Anakan (F1)
Tabel 2. Bobot telur, Bobot DOC, Bobot Ayam Umur 150, PBB Harian Ayam Keturunan
Pertama (F1) Masing-masing Perlakuan
No Parameter
Perlakuan
P1
P2
P3
1. Bobot telur induk ( gram)
37,6 c
39,9 b
41,6 a
2. Bobot DOC (gram)
22,8 c
26,8 b
29,5 a
Bobot ayam umur 150 hari
1096.45 c
1150.35 b
1256.65 a
(gram)
3. Pertambahan bobot ayam
5,8 c
6,6 b
8,8 a
harian/PBB (gram)
Keterangan:
Angka yang diikuti huruf sama pada baris yang sama menunjukkan perbedaan tidak
nyata pada uji BNT 5%
Bobot tetas adalah bobot/berat DOC setelah menatas yang bulu badannya telah
kering dan sebelum diberi makan atau minum.Tabel 2. Menunjukkan berat/bobot doc
ayam F3 nyata lebih berat jika dibandingkan F2 maupun dengan F1. Demikian pula
antara F2 dengan F1 juga berbeda nyata. Hal itu dipengaruhi oleh bobot telur yang
berbeda dimana bobot telur P3 paling tinggi disusul P2 dan P1 yang paling rendah (Tabel
3.). Menurut Moreng dan Avens (1985), bobot tetas erat hubungannya dengan bobot
telur, oleh karena itu telur-telur yang ditetaskan perlu diseleksi agar diperoleh bobot tetas
yang tinggi. Menurut Sudaryani dan Santoso (1994), bobot telur tetas merupakan faktor
utama yang mempengaruhi bobot tetas, selanjutnya dikatakan bobot tetas yang normal
adalah dua per tiga dari bobot telur dan apabila bobot tetas kurang dari hasil perhitungan
tersebut maka proses penetasan bisa dkatakan belum berhasil. Dari 3 perlakuan ternyata
bobot tetas P1 kurang dari dua per tiga bobot telur, sedangkan P2 dan P3 lebih besar dari
dua per tiga bobot telur.
Murtidjo (1992) menyatakan bahwa bobot telur tetas ayam kampung ideal yang
akan ditetaskan berkisar antara 42 –45 gram/butir. Hal itu dikuatkan oleh Rasyraf (1984),
semakin berat telur maka DOC yang dihasilkan juga semakin berat. Hal itu akan
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan umur panen ayam. Seperti terlihat pada Tabel 3
dan Tabel 5, dimana P3 yang memiliki bobot telur tertinggi, pada umur 120 hari juga
memiliki bobot badan tertinggi. Hal lain yang juga berpengaruh terhadap kecepatan
pertumbuhan ayam adalah strain, suhu lingkungan, jenis kelamin, energi metabolis dan
kadar protein ransum (Wahyu, 1978)
2.
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Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Bobot Ayam Persilangan Ayam Bali dengan Ayam KUB
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Jika dilihat dari pertumbuhan bulanan maka terlihat mulai bulan pertama ( 30 hari
) terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan dari ke tiga perlakuan tersebut baik ayam
jantan maupun betina (Gambar 1.).Sedangkan jika dibandingkan pertumbuhan jantan dan
betina terlihat secara umum ayam jantan lebih tinggi pertumbuhannya jika dibandingkan
ayam betina.
FCR Ayam Keturunan Pertama (F1)
Tabel 3. FCR dan Mortalitas Ayam Persilangan Ayam Bali dengan Ayam KUB
No Parameter
Perlakuan
P1

P2

P3

1

Feed Convertion Ratio/FCR

5,3

a

4,6

b

3,4

c

2.

Mortalitas (%)

4,5

a

3,1

b

2,4

b

FCR merupakan perbandingan antara jumlah ransum yang dikunsumsi dengan
pertumbuhan berat badan ayam. Hasil sidik ragam menunjukkan angka FCR/ konversi
ransum ayam persilangan ayam KUB dengan ayam Bali nyata lebih rendah (P<0,05) jika
dibandingkan konversi ransum ayam
ayam Bali, tetapi masih lebih tinggi jika
dibandingkan dengan angka konversi ayam KUB. Angka konversi ransum yang kecil
berarti jumlah ransum yang digunakan untuk menghasilkan satu kilogram daging
semakin sedikit. Artinya terjadi optimalisasi pembentukan daging per satuan pakan yang
dikonsumsi pada ayam persilangan ayam KUB dengan ayam Bali. Hal ini menunjukkan
bahwa persilangan ayam Bali dengan ayam KUB dapat memperbaiki konversi ayam
kampung dari 5,3 menjadi 4,6 karena kemampuan genetis hasil persilangan berada
diantara ayam Bali dan ayam KUB. Lacy dan Vest (2000) menyatakan salah satu faktor
utama yang mempengaruhi konversi pakan adalah faktor genetis, disamping juga lainnya
seperti ventilasi, sanitasi, kualitas pakan, jenis pakan, kualitas air, penyakit, manajemen
pemelharaan serta faktor sosial.
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Angka kematian ( mortalitas) diperoleh dari perbandingan jumlah ayam yang
mati dengan jumlah ayam dipelihara ( Lacy dan Vest, 200). Dari Tabel 3 terlihat P2
mortalitasnya paling kecil, dari P1 tapi masih lebih besar jika dibandingkan P3, hal itu
dipengaruhi bobot badan dan genetis ayam. Dimana ayam persilangan Bali dengan KUB
( P2) memiliki bobot lahir diantara keduanya dan adanya perbaikan genetik. Hal itu
dipertegas oleh Nort dan Bell (1990) bahwa tingkat kematian ternak dkipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain obot badan, bangsa, jenis ayam, iklim, kebersihan
lingkungan, saitasi peralatan dan kandang serta penyakit.
Keuntungan Usahatani Ayam
Jika dilihat dari R/C ratio terlihat P3 dan P2 >1 maka usaha tani tersebut layak
dikembangkan, walaupun keuntungannya masih kecil (Tabel 4). Sedangkan pada P1
terlihat R/C Rationya <1 sehingga P1 tidak layak untuk dikembangkan . Sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan Soekartawi ( 2 0 0 2 ) , b a h w a a p a b i l a n i l a i R / C
R a s i o > 1 m a k a u s a h a y a n g d i j a l a n k a n mengalami keuntungan, apabila
nilai R/C Rasio yang diperoleh = 1 maka usaha tersebut impas atau tidak memperoleh
keuntungan maupun kerugian sedangkan apabila nilai R/C Rasio < 1 maka usaha tersebut
mengalami kerugian. Perbedaan nilai keuntungan yang diperoleh pada perlakuan diatas
lebih banyak disebabkan oleh perbedaan nilai jual ayam saat umur 150 hari.
Tabel 4. Analisa Usahatani Ayam P1
No
Parameter
volume Satuan
Harga/satuan
Jumlah
(Rp)
(Rp)
A Biaya
1. DOC
100
ekor
1,000
100,000
2. Pakan
2,200,560
- Bulan 1
30
Kg
7,120
213,600
- Bulan 2
90
Kg
6,140
552,600
- Bulan 3
105
Kg
5,552
582,960
- bulan 4
165
Kg
5,160
851,400
3. Obat-obatan
1 Paket
200,000
200,000
4. Penyusutan Kandang
4 bulan
100,000
400,000
5. Tenaga Kerja
4 bulan
200,000
800,000
Total biaya
3,700,560
B Penerimaan
1. Penjualan ayam
96
ekor
35,000
3,360,000
2. Kotoran ternak
1 Paket
200,000
200,000
Total penerimaan
3,560,000
C Keuntungan
-140,560
D B/C rasio
-0,04
E R/C ratio
0,96
Keterangan:
*)Tingkat kematian ternak 4%
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Tabel 5. Analisa Usahatani Ayam P2
No
Parameter
volume
A
1.
2.

Biaya
DOC
Pakan
- Bulan 1
- Bulan 2
- Bulan 3
- bulan 4
3. Obat-obatan
4. Penyusutan Kandang
5. Tenaga Kerja
Total biaya
B Penerimaan
1. Penjualan ayam *)
2. Kotoran ternak
Total penerimaan
C Keuntungan
D B/C rasio
E R/C ratio
Keterangan:
*)Tingkat kematian ternak

Biaya
DOC
Pakan
- Bulan 1
- Bulan 2
- Bulan 3
- bulan 4
3. Obat-obatan
4. Penyusutan Kandang
5. Tenaga Kerja
Total biaya
B
Penerimaan
1. Penjualan ayam *)
2. Kotoran ternak
Total penerimaan
C Keuntungan
D B/C rasio
E
R/C ratio
Keterangan :
*)Tingkat kematian ternak 2%

Harga/satuan
(Rp)

Jumlah (Rp)

100

ekor

2,000

200,000

30
90
105
165
1
4
4

Kg
Kg
Kg
Kg
Paket
bulan
bulan

7,120
6,140
5,552
5,160
200,000
100,000
200,000

213,600
552,600
582,960
851,400
200,000
400,000
800,000
3,800,560

97
1

ekor
Paket

40,000
200,000

3,880,000
200,000
4,080,000
279,440
0.07
1.07

3%

Tabel 8. Analisa Usahatani ayam P3
No
Parameter
volume
A
1.
2.

Satuan

Satuan

100 ekor

Harga/satuan
(Rp)

Jumlah (Rp)

7,000

700,000

Kg
Kg
Kg
Kg
Paket
bulan
bulan

7,120
6,140
5,552
5,160
200,000
100,000
200,000

213,600
552,600
582,960
851,400
200,000
400,000
800,000
4,300,560

98 ekor
1 Paket

50,000
200,000

4,900,000
200,000
5,100,000
799,440
0,19
1,19

30
90
105
165
1
4
4
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KESIMPULAN
1. Adanya peningkatan produktivitas ayam hasil persilangan ayam Bali dengan KUB jika
dibandingkan dengan ayam buras Bali, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan
ayam KUB
2. Adanya peningkatan nilai keuntungan memelihara ayam persilangan antara ayam Bali
dengan ayam KUB dari segi produktivitas daging jika dibandingkan ayam buras Bali.
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PERSEPSI PETERNAK TERHADAP UPAYA PENINGKATAN MUTU
GENETIK SAPI POTONG MELALUI INTRODUKSI
SAPI PO KEBUMEN
(Studi kasus di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora)
Pita Sudrajad, Subiharta, dan Afrizal Malik
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
e-mail: psudrajad@litbang.pertanian.go.id
ABSTRAK
Telah dilaksanakan kajian untuk mengetahui persepsi peternak terhadap upaya
peningkatan mutu genetik sapi potong yang banyak dipelihara di masyarakat melalui
introduksi sapi Peranakan Ongole (PO) Kebumen. Kajian dilaksanakan di Desa Palon,
Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dengan metode survai melibatkan 44 peternak yang
dipilih secara purposive sampling. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara
berdasarkan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan
informasi dari inseminator. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar peternak
sapi di Desa Palon (72,73%) memelihara sapi untuk mendapatkan pedet (perbibitan),
oleh karenanya proporsi jumlah sapi indukan dan pedet di daerah tersebut mencapai
55,8% dan 41,5%, sedangkan jumlah pejantan hanya 2,7%. Bangsa sapi yang banyak
dipelihara adalah PO (66,67%). Sebanyak 95,83% peternak senang mengawinkan sapi
mereka dengan cara inseminasi buatan (IB). Sebelum adanya introduksi sapi PO
Kebumen, bangsa sapi pejantan yang dipilih dalam IB adalah PO (63,5%), Simmental
(31,25%) dan Limousine (6,25%). Secara umum, peternak memberikan persepsi yang
baik atas introduksi sapi PO Kebumen, sebab sebagian besar peternak (54,55%)
menyatakan bahwa pedet hasil introduksi memiliki performan yang bagus dan tidak
kalah dengan bangsa sapi impor. Selain itu, 75% peternak bersedia mengajak peternak
lain agar memilih sapi PO Kebumen dalam IB. Peternak berharap upaya peningkatan
mutu genetik sapi potong melalui introduksi sapi PO Kebumen dapat terus dilanjutkan.
Kata kunci: persepsi, peningkatan mutu genetik, sapi PO Kebumen
PENDAHULUAN
Peternakan rakyat masih menjadi tumpuan utama dalam pengembangan sapi
potong di Indonesia. Hal ini terutama dalam hal penyediaan bibit dan bakalan (Dwiyanto,
2013; Tawaf, 2016). Bibit merupakan faktor yang penting dalam usaha peternakan. Bibit
yang kurang baik dan kurang sesuai dengan tujuan usaha akan menghasilkan produksi
yang kurang maksimal. Oleh karenanya kondisi ternak sapi potong di peternakan rakyat
baik secara kualitas maupun kuantitasnya menjadi kunci dalam mensukseskan program
perbibitan sapi potong nasional.
Berdasarkan hasil pendataan populasi sapi potong nasional yang dirilis oleh
Badan Pusat Statistik (Kementan dan BPS, 2011) terlihat bahwa adanya kenaikan jumlah
populasi sapi potong sebenarnya tidak merepresentasikan terjadinya produktivitas sapi
lokal seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, populasi sapi Peranakan Ongole (PO)
yang pada Tahun 1991 dilaporkan sebesar 4,6 juta ekor (Astuti, 2004), pada Tahun 2011
dilaporkan hanya sebesar 4,3 juta ekor (Kementan dan BPS, 2011). Kenyataan lainnya,
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angka populasi sapi potong lokal di Indonesia juga di bawah angka populasi sapi-sapi
sub-tropis dan persilangannya dengan sapi lokal (Siregar et al., 1999; Sumadi et al., 2008;
Donny, 2016). Hal ini kemungkinan disebabkan adanya dominasi perkawinan dengan
cara inseminasi buatan (IB) pada sapi lokal menggunakan straw dari pejantan sapi-sapi
sub-tropis (Dwiyanto dan Inounu, 2009).
Walaupun perkawinan silang antara bangsa sapi lokal dengan bangsa sapi subtropis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan
produktivitas sapi potong, pelaksanaannya harus terprogram dengan target yang terarah
sehingga tidak mengancam akan kelestarian sapi lokal itu sendiri (Astuti, 2004).
Alternatif lain yang mungkin dilakukan dalam meningkatkan produktivitas sapi potong
lokal ialah dengan melakukan seleksi terhadap pejantan sapi lokal yang unggul, yang
kemudian ditampung semennya untuk disebarluaskan melalui pelaksanaan IB di daerahdaerah pengembangan sapi lokal di Indonesia.
Sapi PO Kebumen merupakan salah satu sapi lokal di Jawa Tengah yang telah
dikenal memiliki rata-rata performan yang unggul. Sapi ini telah dibuktikan memiliki
kedekatan darah yang tinggi dengan sapi Nelore, yakni bangsa sapi yang memiliki
keturunan darah sapi Ongole dari India (Sudrajad, 2016). Selain itu, darah sapi PO
Kebumen juga terbukti masih murni dan belum banyak tercampur dengan bangsa sapi
lainnya (Sudrajad, 2016). Hal inilah yang menjadi pembeda utama antara sapi PO
Kebumen dan sapi PO pada umumnya yang dipelihara di daerah lain di Indonesia. Dari
sisi performan, sejak lahir rata-rata bobot sapi PO Kebumen lebih tinggi daripada sapi PO
pada umumnya sehingga berpotensi untuk digunakan sebagai bibit (Subiharta dan
Sudrajad, 2013).
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Tengah sejak Tahun 2016 ialah melakukan pembuatan semen beku dari pejantan unggul
sapi PO Kebumen hasil seleksi yang kemudian disebarluaskan/diintroduksikan melalui IB
ke 5 daerah yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan,
Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Kebumen (Subiharta et al., 2016). Di Kabupaten
Blora, setidaknya terdapat 3.000 straw sapi PO Kebumen digunakan dalam kegiatan IB
sapi potong. Para peternak di Desa Palon, Kecamatan Jepon adalah termasuk ke dalam
peternak yang melaksanakan program IB tersebut. Sebagai bahan evaluasi, telah
dilaksanakan kajian untuk mengetahui persepsi peternak di Desa Palon terhadap upaya
peningkatan mutu genetik sapi potong yang banyak dipelihara di masyarakat melalui
introduksi sapi PO Kebumen. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan
bagi para pemegang kebijakan dalam menentukan program pengembangan perbibitan
sapi potong ke depan.
METODOLOGI
Kajian dilaksanakan di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dengan
metode survai melibatkan 44 peternak yang dipilih secara purposive sampling. Peternak
yang mengetahui dan telah memiliki pengalaman memelihara sapi yang termasuk dalam
program IB dengan straw sapi PO Kebumen sengaja dipilih sebagai responden. Data
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primer diperoleh melalui teknik wawancara berdasarkan kuesioner, sedangkan data
sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan informasi dari inseminator.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik peternak, yang diukur
melalui sub variabel: 1) umur, 2) tingkat pendidikan, 3) tujuan beternak, 4) jumlah dan
jenis kepemilikan sapi, dan 5) preferensi sistem dan bangsa dalam perkawinan sapi.
Sementara variabel terikat adalah persepsi peternak terhadap introduksi sapi PO
Kebumen, yang diukur melalui sub variabel: 1) tingkat pemahaman peternak mengenai
introduksi sapi PO Kebumen, 2) minat peternak terhadap introduksi sapi PO Kebumen,
dan 3) penilaian peternak terhadap introduksi sapi PO Kebumen, pedet yang dihasilkan,
serta penerimaan pasar. Seluruh variabel data baik kualitatif dan kuantitatif kemudian
ditabulasi, ditampilkan dalam angka persentase, dan dianalisis secara deskriptif guna
menjelaskan karakteristik peternak dan persepsi peternak di Desa Palon terhadap
introduksi sapi PO Kebumen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Kondisi Pertanian di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora
Perkembangan pertanian di Desa Palon tercermin dari penggunaan lahannya yang
sebagian besar dipergunakan sebagai lahan pertanian. Sehingga pertanian merupakan
mata pencaharian pokok bagi 87% penduduk Desa Palon. Sebagian besar jenis pertanian
yang ada merupakan pertanian dengan sistem sawah tadah hujan, karena sebagian besar
wilayah akan mengalami kekurangan air ketika musim kemarau datang. Hal ini
menyebabkan potensi pertanian yang ada tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Akan
tetapi, keadaan ini dapat sedikit teratasi dengan adanya upaya irigasi melalui cara lain,
yaitu dengan memanfaatkan sumur resapan yang berada di lahan persawahan. Sehingga,
saat musim penghujan tiba, air hujan yang jatuh dapat tertampung di sumur-sumur yang
selanjutnya dijadikan sebagai sumber air untuk irigasi dan cadangan air saat di musim
kemarau. Jenis komoditas yang sering dikembangkan selain padi dan jagung adalah
tanaman cabai dan buah semangka.
Potensi lain yang terdapat di Desa Palon adalah adanya peternakan sapi. Sapisapi ini dipelihara di setiap rumah penduduk sehingga peternakan yang ada bersifat skala
kecil. Meskipun begitu, potensi ini juga merupakan potensi utama di Desa Palon karena
rata-rata hewan ternak yang dimiliki oleh warga berjumlah lebih dari 2 ekor/rumah. Sapisapi yang ada biasanya dijual kepada tengkulak setempat yang kemudian dijual keluar
daerah. Sebagai sarana pendukung, Desa Palon telah memiliki dua kandang komunal
pembibitan dan dua kandang komunal penggemukan. Perkembangan pada bidang
peternakan tidak terbatas pada sapi potong saja, namun juga terdapat pada pengolahan
limbah peternakan. Limbah peternakan berupa feses dan urin sapi diolah menjadi bio
briket, pupuk padat dan pupuk cair sehingga lebih bermanfaat.
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Karakteristik Peternak dan Gambaran Kondisi Peternakan Sapi Potong di Lokasi
Penelitian
Peternak sapi di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora didominasi
(83,33%) oleh usia produktif yaitu antara 27 s.d 50 tahun, sedangkan 16,67% memiliki
usia diatas 50 tahun. Sebanyak 42,86% adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), sedangkan
lulusan SMP dan SMA masing-masing memiliki prosentase jumlah yang sama yaitu
28,57%. Karakteristik usia produktif yang banyak terjun untuk memelihara ternak sapi
potong memberikan harapan yang bagus akan keberlangsungan usaha peternakan di desa
tersebut, sebab biasanya mereka akan memiliki pola berpikir berbeda dan kemampuan
untuk menerima perubahan-perubahan yang berorientasi kepada hal yang menguntungkan
usahanya (Mubyarto, 1986).
Tujuan mereka memelihara ternak utamanya adalah untuk mendapatkan pedet
(perbibitan) dengan prosentase jumlah peternak sebesar 72,73%, sedangkan yang lain
bertujuan untuk tabungan/klangenan (22,73%) dan digemukkan (4,55%). Oleh karena itu
dari total 147 ekor sapi potong yang terdata, proporsi jumlah sapi indukan mendominasi
di daerah tersebut (55,8%), diikuti oleh jumlah pedet yang dipelihara yaitu 41,5%,
sedangkan jumlah pejantan yang dipelihara hanya 2,7%. Pada sistem peternakan rakyat
yang berorientasi pada perbanyakan bibit/populasi seperti di Desa Palon sangat wajar
apabila jumlah induk mendominasi. Ketersediaan induk yang banyak di suatu wilayah
juga bermanfaat untuk menjaga keragaman genetik sapi.
Jumlah pejantan yang terbatas bukan menjadi permasalahan di Desa Palon, sebab
pada saat melaksanakan perkawinan ternak mereka, sebanyak 95,83% peternak memilih
cara IB. Artinya, peran pejantan pemacek telah banyak digantikan dengan adanya semen
beku. Pelaksana IB adalah mantri atau petugas ATR terdekat. Biaya yang dikeluarkan
oleh peternak untuk IB berkisar antara Rp. 25.000,- s.d Rp. 40.000,- per sekali IB.
Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan IB di daerah tersebut, rata-rata service per
conception (S/C) adalah sebesar 2.2, dengan jarak beranak rata-rata sekitar 14 bulan.
Kinerja reproduksi sapi potong tersebut dinilai belum optimal, sebab S/C yang
direkomendasikan oleh pemerintah adalah 1,55 dengan jarak beranak kurang dari 14
bulan (Subiharta et al., 2011). Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha perbaikan kinerja
reproduksi sapi potong di Desa Palon. Menurut Herdis et al. (1999), perbaikan kinerja
reproduksi dapat dilakukan dengan manajemen keseluruhan, termasuk pencatatan
perkawinan, deteksi birahi, perbaikan kualitas dan kuantitas pakan, menjaga kesehatan
hewan dan kebersihan kandang.
Preferensi Peternak sebelum Adanya Introduksi Sapi PO Kebumen
Sebelum adanya introduksi sapi PO Kebumen, peternak di Desa Palon,
Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora sebagian besar (66,67%) sudah memelihara sapi PO.
Alasan para peternak tersebut memelihara sapi PO adalah karena sapi PO lebih mudah
dipelihara (43,75%), mudah beranak (31,25%), pakannya mudah dan sedikit (12,5%),
serta senang karena bagus (12,5%) sehingga peternak tidak terlalu repot dan
mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyediakan pakan. Secara umum, alasan
yang disampaikan peternak tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Hartati et
al. (2006) yakni bahwa sapi PO mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi low
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external input di Indonesia, sehingga pemeliharaannya tidak susah dengan pembiayaan
pakan yang lebih murah. Peternak yang telah memelihara sapi PO memiliki
kecenderungan untuk tetap memilih bibit straw dari bangsa sapi PO (63,5%) saat IB,
sedangkan 31,25% dan 6,25% secara berturut memilih bangsa Simmental dan Limousine.
Bangsa ternak sapi lainnya yang dipelihara oleh masyarakat di desa Palon adalah
bangsa sapi Simmental (29,17%) dan Limousine (4,17%). Para peternak yang memelihara
sapi Simmental dan Limousine memiliki alasan yaitu harga di pasaran untuk sapi dari
bangsa ini masih tinggi (57,14%), pertumbuhannya untuk digemukkan cepat (28,57%),
dan karena kesukaan (14,29%). Hampir seluruh peternak yang memelihara sapi bangsa
Simmental atau Limousine (87,5%) tetap memilih bangsa sapi yang sama untuk IB,
sedangkan 12,5% peternak memilih bibit dari bangsa sapi PO.
Persepsi Peternak atas Introduksi Sapi PO Kebumen
Introduksi sapi PO Kebumen di Kabupaten Blora dimaksudkan untuk
memperbaiki kualitas sapi lokal yang telah banyak terjadi persilangan dengan bangsa sapi
sub-tropis. Sebab terdapat laporan bahwa induk sapi-sapi keturunan sub-tropis pada
generasi ketiga atau lebih mengalami penurunan tingkat kebuntingan yakni hanya 46%
(Subiharta et al., 2016).
Seluruh peternak di Desa Palon merasa senang dengan adanya program
introduksi sapi PO Kebumen di daerah mereka sebab pedet hasil introduksi memiliki
performan yang bagus dan tidak kalah dengan bangsa sapi impor (45,83%), ingin
mendapatkan keturunan sapi PO yang dikenal pemeliharaan dan pakannya mudah
(8,33%), dan karena alasan tertarik dan ingin mencoba (8,33%), sedangkan yang tidak
memberikan alasan sebanyak 37,5% peternak.
Terkait pedet hasil introduksi yang dinilai memiliki performan yang bagus,
berikut disampaikan perbandingan data bobot lahir pedet hasil introduksi sapi PO
Kebumen pada Tabel 1.
Tabel 1. Bobot Lahir Pedet Sapi PO Hasil Perkawinan Introduksi Sapi PO Kebumen dan
Non Introduksi
Rata-rata bobot lahir pedet (kg)
Lokasi
Jantan
Betina
Introduksi sapi PO Kebumen (IB)
Kebumen
30,64 ± 5,46
28,76 ± 3,51
Blora
29,33
26,33 ± 2,46
SUP Kendal
29
28
Grobogan
28,66 ± 7.56
25,75 ± 6,98
Non Introduksi
Kebumen (Kawin Alam)
30,00 ± 5,36
28.38 ± 8.99
Sapi PO secara umum (Putu et al., 1999)
23,28
19,68
Sapi PO Agrinak (Anggraeny et al., 2008)
26,62 ± 3,22
24 ± 2,95
Dalam Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata bobot lahir pedet hasil introduksi sapi PO
Kebumen di Kabupaten Blora telah mendekati bobot lahir pedet sapi PO Kebumen
aslinya (hasil kawin alam) dan lebih tinggi daripada bobot lahir pedet sapi PO pada
umumnya, juga lebih besar dari bobot lahir pedet sapi PO Agrinak.
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Apabila akan ada program introduksi sapi PO Kebumen seluruh peternak
bersedia mengikuti dengan alasan ingin mendapatkan bibit sapi PO yang bagus (50%).
Sejumlah 33,33% peternak tidak memberikan alasan, dan 16,67% peternak hanya karena
ingin mengikuti program pemerintah. Mereka juga bersedia apabila mendapatkan tugas
untuk mengajak peternak yang lain untuk mengikuti program (87,5%). Sedangkan yang
tidak bersedia mengajak peternak yang lain hanya 12,5% peternak dengan alasan program
masih baru dan takut apabila hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan mengecewakan
peternak yang diajak.
Harga taksiran ternak sapi PO (bukan hasil introduksi sapi PO Kebumen) umur
0,5 tahun berdasarkan pengakuan peternak berkisar antara Rp. 5.000.000,- s.d Rp.
8.000.000,- tergantung perfoman ternak tersebut. Sedangkan harga ternak sapi impor
pada umur yang sama cenderung memiliki harga 1 s.d 2 juta rupiah lebih tinggi, sebab
biasanya sapi impor pada umur tersebut memiliki tubuh yang lebih besar. Berdasarkan
pengakuan peternak, harga taksiran ternak sapi PO hasil introduksi sapi PO Kebumen
dapat bersaing dengan sapi-sapi impor, karena memiliki tubuh yang bagus dan besar.
KESIMPULAN
Peternak di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora memberikan
persepsi yang baik atas upaya peningkatan mutu genetik sapi potong melalui introduksi
sapi PO Kebumen. Pedet hasil introduksi diakui memiliki performan yang bagus dan
tidak kalah dengan bangsa sapi impor. Upaya peningkatan mutu genetik sapi potong
melalui introduksi sapi PO Kebumen diharapkan untuk dapat terus dilanjutkan.
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PENGARUH FLUSHING TERHADAP BOBOT LAHIR DAN BOBOT
SAPIH PEDET SAPI BALI PADA MUSIM BERBEDA
I Nyoman Sugama dan I Wayan Sunanjaya
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
e-mail: sugama_bptp@yahoo.co.id
ABSTRAK
Pengembangan sapi di Bali masih terkendala pola pemeliharaan yang masih tradisional,
sehingga perlu penerapan teknologi Plushing untuk meningkatkan produktivitas.
Penelitian dilakukan di Desa Perean Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,
Bali Tahun 2015. Tujuan penelitian untuk mengetahui keragaan bobot lahir dan bobot
sapih sapi yang diberi perlakuan Plushing pada musim hujan maupun kemarau.
Menggunakan 32 ekor induk sapi Bali terbagi 4 kelompok perlakuan yaitu A: sapi
diberikan pakan HMT pada musim hujan; B: Sapi diberikan pakan HMT pada musim
kemarau; C: sapi diberikan perlakuan plushing pada musim hujan; dan D: sapi
diberikan perlakuan Plushing pada musim kemarau. Data dianalisis menggunakan
analisis sidik keragaman (ANOVA) dan dilanjutkan uji beda BNT5%. Hasil penelitian
menunjukkan rata-rata bobot lahir pedet perlakuan A (16,86 kg/ekor) berbeda tidak
nyata dengan perlakuan B (16,07kg/ekor). Sedangkan perlakuan C (20,88 kg/ekor)
berpengaruh nyata dengan perlakuan D (bobot lahir 18,13 kg/ekor). Pengaruh
perlakuan plushing dengan musim yang sama, maka bobot lahir pada musim hujan
antara perlakuan C (20,88 kg/ekor) nyata lebih berat dibandingkan perlakuan A (16,86
kg/ekor). Demikian juga pada musim kemarau terlihat perlakuan D (18,13 kg/ekor)
nyata lebih tinggi jika dibandingkan perlakuan B (16,07 kg/ekor). Pada musim hujan
terjadi peingkatan bobot sapih sapi antar perlakuan, dimana bobot sapi pada perlakuan
A dan perlakuan C memiliki kecendrungan lebih berat jika dibandingkan perlakuan B
dan perlakuan D walaupun secara statistik tidak berbeda nyata. Rataan peningkatan
bobot badan/PBB tertinggi terjadi pada perlakuan C dimana sapi diberikan pakan HMT
+ Bio-Cas 5cc/ekor/hari (2 bulan sebelum dan 2 bulan pasca melahirkan) pada musim
hujan.
Kata kunci: musim,Teknologi Flushing, bobot pedet
PENDAHULUAN
Bali masih mempunyai peluang untuk mengembangkan ternak sapi mengingat
kebutuhan komoditas pangan ini belum dapat dipenuhi oleh produksi daging sapi dalam
negeri sehingga impor daging sapi atau sapi bakalan masih dilakukan. Bagi peternak sapi
di daerah Bali, upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi khususnya di desa
Perean kangin dihadapkan dengan masalah keterbatasan jumlah hijauan pakan ternak
khususnya di musim kemarau. Disamping itu sebagian besar ternak sapi dipelihara oleh
Petani ternak dengan pola pemeliharaan yang sederhana sehingga tidak mampu
memberikan pertumbuhan yang maksimal. Petani memanfaatkan HMT yang berasal dari
tegalan maupun hamparan sawah berupa rumput-rumputan, daun- daunan, gulma , serta
limbah pertanian. Pemberian limbah pertanian menurut Mastika (1991) merupakan salah
satu alternatif untuk penyediaan pakan yang murah dan kompetitif disamping limbah
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peternakan dan limbah industri. Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang
jumlahnya cukup banyak dan belum banyak dimanfaatkan. Produksi jerami padi bisa
mencapai 12-15 ton per ha/satu kali panen atau 4-5 ton bahan kering tergantung pada
lokasi dan varietas yang digunakan (Yunilas, 2009). Bebrapa petani sudah ada yang
memberikan pakan tambahan pada sapi tetapi tidak secara kontinyu dengan waktu
pemberian yang tidak tepat sehingga memberikan
pengaruh yang kurang maksimal
pada ternak . Kondisi yang demikian akan berpengaruh pada produktivitas sapi induk di
desa Perean kangin, dimana masih banyak ditemukan calving interval sapi yang sangat
lama sekitar 17 bulan dengan bobot lahir 15-16 kg/ekor.
Secara umum beberapa
indikator untuk mengukur pertumbuhan dan
perkembangan produktivitas ternak sapi dapat diketahui dari perubahan berat badan,
peningkatan kesehatan ternak,bobot lahir pedet, calving interval atau jarak kelahiran
pedet pertama dengan kelahiran pedet kedua, birahi kembali pasca melahirkan, serta
pertumbuhan pedet sampai mencapai umur sapih. Guntoro (2002) melaporkan
pemeliharaan sapi kereman (penggemukan) dengan pola tradisional yaitu hanya diberi
pakan yang terdiri dari rumput dan kadang-kadang ditambah dengan ketela atau hijauan
lain tergantung persediaan yang ada di lokasi, hanya mampu memberikan peningkatan
berat badan 0,2 – 0,3 kg/ekor/hari. Suyasa dkk.(2004) juga melaporkan bahwa sapi yang
hanya diberikan pakan hijauan memberikan tambahan berat badan harian 0,35
kg/ekor/hari. Mastika dan Puger (2009) melaporkan sapi Bali dara yang diberi tambahan
konsentrat pertambahan berat badannya 424 g/ekor/hari sedangkan yang tanpa konsentrat
150 g/ekor/hari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak cukupnya ketersediaan jumlah dan
kualitas bahan makanan ternak dalam siklus tahunan merupakan faktor yang sering
mempengaruhi pertumbuhan sapi Bali. Perbaikan nutrisi melalui perbaikan kualitas pakan
pada induk sapi dapat meningkatkan nilai kecukupan kebutuhan nutrisi pada induk untuk
meningkatkan bobot lahir pedet serta mempercepat pemulihan organ-organ sehabis
melahirkan. Perlakuaan flushing pada induk bunting dibeberapa kajian menunjukkan
pengaruh yang positif terhadap peningkatan produktivitas induk sapi. Untuk itu
dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh perlakuan flushing pada induk sapi di
lokasi pengkajian terhadap produktivitasnya.
METODOLOGI
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 4 perlakuan pakan.
Masing-masing perlakuan menggunakan 8 ekor induk sapi Bali.
Perlakuan pakan yang diberikan adalah :
Perlakuan A = Sapi diberikan pakan HMT ( rumput, daun dan jerami padi) pada musim
hujan
Perlakuan B= Sapi diberikan pakan HMT ( rumput, daun dan jerami padi) pada musim
kemarau
Perlakuan C= Sapi diberikan pakan HMT ( rumput, daun dan jerami padi )+ Bio-Cas
5cc/ekor/hari ( 2 bulan sebelum dan 2 bulan pasca melahirkan ) pada
musim hujan
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Perlakuan D= Sapi diberikan pakan HMT ( rumput, daun dan jerami padi )+ Bio-Cas
5cc/ekor/hari ( 2 bulan sebelum dan 2 bulan pasca melahirkan ) pada
musim kemarau
Pakan HMT diberikan sebanyak 10% dari berat badan terdiri dari 60% rumput, 30% daun
dan 10% jerami padi diberikan 2 kali/hari. Untuk meningkatkan kesehatan diberikan obat
anti cacing pada awal kegiatan dan vitamin setiap bulan .
Parameter yang diamati meliputi pertambaham bobot lahir dan bobot pedet. Data
dianalisis dengan Sidik Ragam (ANOVA), jika perlakuan perpengaruh nyata dilanjutkan
dengan uji BNT 5%. (Gomez.K.A dan Gomez.A.A.1995)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bobot Lahir Dan Pertumbuhan Pedet
Tabel1. Bobot Lahir Sapi Bali
Perlakuan
A
B
C
D
KK (%)
BNT5%

Bobot Lahir Pedet (kg)*
16,86 bc
16,07 c
20,88 a
18,13 b
3.14
0.04

Ket : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaa yang nyata pada Uji BNT 5 %
• Data ditranspormasi log (X)
Tabel 1. menunjukkan, rata-rata bobot lahir pedet pada perlakuan A ( 16,86
kg/ekor ) berbeda tidak nyata jika dibandingkan perlakuan B (16,07kg/ekor). Musim
hujan berpengaruh tidak nyata meningkatkan bobot lahir pedet sapi di lokasi
penelitian. Sedangkan pada perlakuan C ( 20,88 kg/ekor) berpengaruh nyata
meningkatkan bobot lahir jika dibandingkan perlakuan D ( bobot lahir 18,13 kg/ekor)
pada sapi bali yang induknya mendapat perlakuan plushing. Pada musim hujan induk
sapi mendapat asupan nutrisi yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas akibat
dari persediaan hijauan yang tersedia di lapangan akan berpengaruh terhadap kesehatan
induk dan pertumbuhan dari fetus. Pada musim hujan hiauan yang tersedia berupa
rumput, dauan daunan tumbuh subur di lokasi penelitian.
Dilihat dari pengaruh perlakuan plushing dengan musim yang sama, maka
bobot lahir pada musim hujan antara perlakuan
C ( 20,88 kg/ekor) nyata lebih
berat19,3% jika dibandingkan perlakuan A (16,86 kg/ekor). Demikian juga pengaruh
plushing pada musim kemarau terlihat perlakuan D ( 18,13 kg/ekor) nyata lebih tinggi
jika dibandingkan perlakuan B ( 16,07 kg/ekor) sebesar 11,4%. Pengaruh plushing pada
induk sapi pada musim kemarau ( perlakuan D) ternyata juga dapat meningkatkan bobot
lahir sapi secara nyata jika dibandingkan musim hujan ( Perlakuan A). Pemberian
probiotik pada periode 2 bulan pre partus( sebelum melahirkan) mampu meningkatkan
daya cerna pakan pada induk bunting sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya
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jumlah nutrisi pakan yang diserap oleh tubuh. Hal itu akan berpengaruh terhadap
kesehatan induk dan pertumbuhan dari fetus. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan yang
diperoleh oleh Yasa dan Adijaya (2004) dimana sapi induk yang diberi probiotik Bio plus
melahirkan pedet jantan dan betina dengan berat masing- masing 17,89 kg/ekor dan 16,45
kg/ekor. Menurut Utomo, dkk.,(2006), peningkatan pertumbuhan foetus dan bobot lahir
ditentukan oleh kondisi pertumbuhan prenatal yang ditunjang oleh suplai nutrisi dari
induk. Sedangkan menurut Hasriati,(2001) bobot lahir pedet dipengaruhi oleh bangsa,
tingkat nutrisi, jumlah anak yang dikandung, umur induk, jenis kelamin dan musim
perkawinan. Pengaruh pakan terhadap bobot lahir sangat ditentukan terutama saat
kebuntingan tua. Demikian pula bobot lahir pedet jantan lebih berat 1-5 kg dibandingkan
dengan yang betina, demikian pula kelahiran tunggal lebih berat jika dibandingkan
kelahiran kembar .
Bobot Sapih dan Pertumbuhan Pedet
Tabel 2. Bobot Sapih Sapi Bali
Perlakuan
Bobot Sapih Pedet (kg)*
A
97.95 b
B
95,35 b
C
107,58 a
D
104,32 a
KK (%)
3.14
BNT5%
0.04
Ket : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaa yang nyata pada Uji BNT 5 %
• Data ditranspormasi log (X)
Pada umumnya pedet sapi Bali disapih pada umur 7 bulan (Bamualim dan
Wirdahayati,2002). Namun pada penyapihan dini, pedet disapih pada umur 3 – 6 bulan.
Lebih lanjut dilaporkan di Timor Timur bahwa penyapihan dini sapi Bali dapat dilakukan
asalkan diiringi dengan pemberian hijauan berkualitas bagus ditambah susu pengganti,
khususnya pada umur penyapihan 3 bulan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini lebih
tinggi dibandingkan Talib et al.(2003) dalam Dicky P. dkk., (2007) yang melaporkan
bobot sapih sapi Bali di Sulsel mencapai 64,4 kg; sedangkan di NTT, NTB dan Bali
masing-masing 79,2 kg, 83,9 kg dan 82,9 kg.
Tabel 2. Memperlihatkan perbedaan musim tidak terlalu berpengaruh pada
perubahan bobot sapih. Pada musim hujan terjadi peningkatan bobot sapih sapi antar
perlakuan, dimana bobot sapi pada perlakuan A dan perlakuan C memiliki kecendrungan
lebih berat jika dibandingkan perlakuan B dan perlakuan D walaupun secara statistic
tidak berbeda nyata. Kondisi ini disebabkan pada musim hujan biasanya ketersediaan
pakan terutama hijauan biasanya lebih terjamin, walaupun petani pada musim kemarau
tetap saja menjaga ketersediaan pakan untuk ternaknya.
Peluang penyediaan hijauan pakan ternak di Desa Perean Kangin dapat dilakukan
dengan pemanfaatan pematang, sengkedan, dan lahan kosong disekitar kandang. Lahan
kosong sebagai sumber bibit rumput unggul dapat dikerjasamakan dengan pemilik lahan

1518

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

juga cukup tersedia. Sumber-sumber bahan pakan alternatif lainnya seperti kakao, pisang,
bungkil kelapa dapat diupayakan pemanfaatannya lebih luas. Ketersediaan pakan dari
beberapa sumber pakan ini diharapkan mampu mengatasi ketersediaan pakan khususnya
pada musim kemarau atau musim tanam II (Mei-Agustus). Pengolahan limbah tanaman
sebagai sumber pakan menjadi keharusan untuk memperoleh pakan hijauan ternak yang
bergizi. Mengusahakan ketersediaan pakan yang cukup selama musim kemarau akan
mempengaruhi kondisi induk sapi dan pertumbuhan pedet sapi yang dilahirkannya
sehingga tidak terjadi penurunan bobot badan yang signifikan pada ternak sapi. Hal lain
yang juga mempengaruhi perbedaan bobot sapih adalah bobot lahir dari ternak. Ternak
yang memiliki bobot lahir yang lebih tinggi kecendrungan akan memiliki bobot sapih
yang lebih tinggi. Menururt Garantjang, (1993), bobot sapih dipengaruhi oleh bangsa,
jenis kelamin, bobot lahir pedet, umur induk, umur penyapihan dan waktu penyapihan.
Lebih lanjut Ngadiyono (1995) menyatakan adanya pengaruh hormon steroid dalam
pengaturan pertumbuhan pedet yang menyebabkan perbedaan sapi jantan lebih tinggi jika
dibandingkan sapi betina.
Perlakuan plushing pada sapi dapat meningkatkan bobot sapih secara nyata
pada musim yang sama, maupun musim berbeda. Dari Tabel 2, terlihat perlakuan C dan
D mempunyai bobot sapih yang lebih tinggi jika dibandingkan perlakuan A dan B.
Pengaruh plushing menyebabkan bobot sapih perlakuan D ( musim kemarau) bahkan
lebih tinggi jika dibandingkan bobot sapih pada perlakuan A ( musim hujan). Perlakuan
flushing pada induk akan meningkatkan optimalisasi penyerapan nutrisi sebagai sumber
energy yang cukup bagi tubuh induk. Pemberian probiotik pada induk juga dapat
mempercepat waktu pemulihan organ reproduksi induk sapi sehingga kesehatan ternak
menjadi lebih baik. Hal itu sesuai dengan pendapat Yasa et all (1999) menyatakan
pemberian pakan tambahan /flushing yang diberikan pada induk mampu memberikan
kebutuhan nutrisi tubuh untuk mempercepat pemulihan organ-organ sehabis melahirkan.
Adanya perbaikan kondisi induk sapi akibat plushing akan mempengaruhi asupan nutrisi
pada pedet lewat air susu yang dihasilkan oleh induk, dimana pada induk yang mendapat
perlakuan plushing ( perlakuan C dan perlakuan D) mungkin memproduksi susu yang
lebih banyak jika dibandingkan tidak mendapat perlakuan ( perlakuan A dan perlakuan
B).
Peningkatan Bobot Badan Sapi Pedet
Tabel 2. Bobot Sapih Sapi Bali
Perlakuan
Peningkatan Bobot Badan (kg/ekor/hari)
A
0,667 b
B
0,664 b
C
0,723 a
D
0,718 a
KK (%)
3.36
BNT5%
0.03
Ket : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaa yang nyata pada Uji BNT 5 %
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Selanjutnya Tabel 3. memperlihatkan rata-rata peningkatan bobot badan pedet
selama pra sapih (<4 bulan) tertinggi pada perlakuan C ( plushing+ musim hujan).
Penelitian menunjukkan musim berpengaruh terhadap PBB pedet, dimana pada musim
hujan ( perlakuan A dan C) PBB pedet lebih tinggi jika dibandingkan musim kemarau (
perlakuan B dan D). Hal itu dipengaruhi oleh ketersediaan pakan selama musim hujan.
Perlakuan plushing ( perlakuan C dan D) juga menyebabkan PBB lebih tinggi
jika dibandingkan tanpa plushing ( perlakuan A dan B). Pasambe dkk (2000) menyatakan
perbaikan pakan pada induk akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bobot badan pedet.
Perbaikan pakan pada induk akan memperbaiki produksi susu induk. Hal itu dipertegas
oleh Liwa (1990), bahwa persediaan pakan sangat menentukan pertumbuhan anak
terutama pada saat induk menyusui, sebab jika tanpa persediaan pakan yang mendukung
produksi susu secara tidak langsung akan terjadi hambatan terhadap pertumbuhan pedet
sebelum disapih.
KESIMPULAN
Aplikasi teknologi Flushing pada induk sapi Bali dapat meningkatkan bobot
lahir, PBB harian dan bobot sapih sapi pedet. Pengaruh musim kemarau terhadap
produktivitas pedet sapi dapat diatasi dengan perlakuan plushing pada ternak sapi.
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POTENSI BUDIDAYA SORGUM PADA LAHAN KERING
UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA
Faesal dan Syuryawati
Balai Penelitian Tanaman Serealia
Jl. Dr. Ratulangi, No. 274 Maros, PO Box 1173 Makassar
ABSTRAK
Sorgum merupakan salah satu sumber pangandan pakan yang sangat potensil pada
lahan kering karena sorgum kebutuhan air lebih sedikit dibanding jagung, lebih tahan
kering, dan panas, produksi biji serta produksi biomas cukup tinggi. Badan Litbang
Pertanian dalam hal ini Balai Penelitian Tanaman Serealia telahmelepas sorgum
varietas unggul dengan hasil biji tinggi bertanin rendah dan biomas tinggi yaitu Suri3
Agritan dengan hasil biji 6,0 taninrendah 0,077% bobot kering,dan potensi biomas 22,5
t/ha, sedang Suri 4 Agritan hasil biji 5,7 t/ha, tanin rendah 0,013% bobot kering, potensi
biomas 25,0 t/ha. Kedua varietas sorgum unggul ini selain untuk pangan dapat juga
ditanam untuk dijadikan pakan ternak sapi, baik dimakan langsung atau dijadikan silase,
hay, dan pellet sorgum.Biomas beserta bijinya pada saat masak fisiologis dicacah
difermentasi menjadi silase sehingga nilai gizinya menjadi lebih baik. Selain itu dapat
juga dikeringkan disimpan dalam bentuk hay untuk persiapan pakan ketika musim
kemarau pada saat rumput alam berkurang atau habis akibat kekeringan.
Kata kunci: Sorgum, Pakan, Ternak Ruminansia, Lahan Kering

PENDAHULUAN
Pemenuhan kebutuhan daging di Indonesia sebahagian masih dipenuhi dari
daging impor sebanyak 50 ribu ton (BPS, 2015), pada hal peluang pengembangan ternak
ruminansia khususnya sapi sangat prospektif, namun yang menjadi kedala utama adalah
kurangnya persediaan pakan terutama di musim kemarau. Terjadinya perubahan iklim
pada beberapa tahun terakir yang ditandai oleh peningkatan CO2, naiknya tempertatur
dan perubahan pola curah hujan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian baik hasil
biji maupun biomassanya. Sorgum merupakansalahsatu tanaman penting yang
beradaptasi terhadap variasi kondisi agronomi dan lingkungan terutama daerah curah
hujan rendah atau terbatas akses air irigasi. Biomas sorgum dapat diproduksi sebanding
denganjagung di daerah suplai air terbatas untuk meemenuhi permintaan pakan terutama
di musim kemarau (Getachewet al. 2016).
Luas pertanaman sorgum di Amerika Serikat untuk produksi biji 2.642.630 ha, sedangkan
produksi biomas bahan silase 153.780 ha(Getachew et al. 2016). Selanjutnya disebutkan
beberapa tipe sorgum untuk produksi biomas yaitu sorgum multiguna hasil biomas 21,8
t/ha, sorgum tipe tinggi 19,6t/ha, sorgumtipelignin tendahBMR 13,3 t/ha, sorgum
evergreen PS 26,3 t/ha dan sorgum evergreen PS BMR 22,9 t/ha.Sorgum varietas PS, FS
dan BS produksi biomasnya lebih tinggi karena dapat ditanam dengan populasi tinggi.
Sorgum PS dapat menghasilkan biomas maksimum 26,4 dan 30,13 t/ha masing-masing
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pada 18 dan 24 minggu setelah tanam. Sorgum FS dengan umur yang lebih pendek 14
minggu setelah tanam menghasilkan biomas 21,27 t/ha (Rocateli et al. 2012).
Demikian halnya sorgum FS konvensional hasil biomas lebih tinggi dibanding
jagung maupun sorgum BMR-FS ketika dipanen pada saat masak fisiologis atau fase
optimum, sorgum C-FS menghasilkan biomas 21,1 t/ha, jagung 18,2 t/ha dan sorgum
BMR-FS 16,9 t/ha (Marsalis et al. 2014). Bahkan sorgum varietas TX yang ditanam di
Hawai memiliki tinggi tanaman lebih 3 m dengan hasil biomas rata-rata 37,4 t/ha
(Andersen 2015; Mekietal. 2017).
Hasil penelitian selama 5 tahun di Universitas Nebraska menunjukkan bahwa
Brow Midrib Sorghun (BMR) 10% daya cerna lebih baik dan menghasilkan susu sapi per
hari 10% lebih tinggi dibanding pakan sorgum lokal maupun jagung. Silase sorgum BMR
cukup menjanjikan sebagai biomas pakan alternatifselain jagungkarena memilikidaya
cerna lebih baik dan hemat air dalamproses budidaya hingga 50% (TAWC,
2016).Sorgumhibrida BMR-12 biomas dan biji dapat meningkatkan penampilan ternak
sapi di wilayah kering (Yerkaet al. 2015). Prediksi hasil biomas sorgum BMR secara
akurat dapat dilakukan dengan menggunakan sensor tanaman (Tagarakis, et al. 2017).
Tulisan ini difokuskan tentang potensi budidaya sorgum produksi bioms di lahan
kering untuk penyediaan pakan ternak.
Budidaya Sorgum
Sorgum dapat tumbuh dengan baik pada hampir semua jenis tanah, kecuali pada
podsolik merah kuning yang masam. Sorgum mempunyai sistem perakran yang
menyebar, sehingga lebih toleran ditanam pada tanah solum dangkal dibanding jagung.
Tanah vertisol, Entisol, Andosol, Regosol dan Oxisol sesuai untuk sorgum. Sorgum
dapatditanam pada kesuburan tanah rendah sampai tinggi dengan solum tanah tidak
kurang 15 cm. Tanaman sorgum beradaptasi baik pada pH tanah 6,0-7,5. Daerah yang
mempunyai curah hujan dan kelembaban rendah sesuai untuk tanaman sorgum. Curah
hujan 50-100 mm per bulan pada 2.0-2,5 bulan setelah tanam, diikuti dengan periode
kering
merupakan
curah
hujan
ideal
untuk
keberhasilan
tanaman
sorgum.Efisiensipengguaan air tertnggiterjadipadawaktutanam yang tepat (Hadebeet al.
2017).
Evaluasi kultivar dengan hasil bahan kering tinggi di lahan kering menunjukkan
produksi biomas yang baik dan sesuai untuk pembuatansilase (Ferazzoet al. 2014). Biaya
produksi biomas sorgum per ha adalahRp. 987.900, meliputi pengolahan tanah,
pemupukan, pemeliharaan, panendanpenyimpanan (Griffith et al. 2014).Sementara
keuntungan bersih penggunaan pakan biomas sorgum hibrida BMR-12 adalahRp.
1.786.760 (Yerkaet al.2015).
Sorgum adalah tanaman pangan lahan kering yang potensil dikembangkan di
Indonesia. Sorgum dapat digunakan sebagai pangan, pakan maupun bioenergi(etanol),
mampu beradaptasi di lahan marginal, dan memerlukan air relatif lebih sedikit dibanding
padi maupun jagung.Terdapat beberapa varietas sorgum yang dianjurkan di tanam di
Indonesia yaitu Numbu, Kawali, No.6C, UPCA-S1, KD4, Keris, UPCA-S2, Badik,
Hegari Genjah, Mandau, dan Sangkur, namun karena penyediaan benihnya belum
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berjalan baik sehingga petani menanam varietas lokal atau campuran beberapa varietas
(Azrai et al. 2013).
Di Indonesia pemulia tanaman telah melepas 2 varietas unngul sorgum yaitu
Suri3 Agritan dan Suri 4 Agritan. Sorgum varietas Suri 3 Agritan merupakan perbaikan
galur 5 193 B introduksi ICRISAT, India tahun 2002. Sementara Suri 4 Agritan
merupakan perbaikan dari galur 15020, introduksi ICRISAT, India tahun 2002. Kedua
varietas ini memiliki potensi hasil biji, biomas lebih tinggi serta lebih tahan hama dan
penyakit dibanding varietas unggul sebelumnya. Beberapa karakter dari kedua varietas
unggul baru tersebut dapatdilihatpada Tabel 1.
Tabel 1. Beberapa Karakter Penting Varietas Sorgum Suri3 Agritan dan Suri 4 Agritan
Karakter
Suri 3 Agritan
Suri 4 Agritan
Tinggi tanaman(cm)
230,1
230,4
Umur berbunga 50% (hari)
54
54
Umur panen (hari)
95
95
Bentuk daun
Pita semi tegak
Pita semi tegak
Jumlah daun(Helai)
12
12
Panjang malai(cm)
29,1
29,7
Warna biji
Coklat kemerahan
Coklat kemerahan
Potensi hasil k.a. 10%(t/ha)
6,0
5,7
Rata-rata hasil biji(t/ha)
4,5
4,8
Potensi hasil biomas(t/ha)
22,5
25,0
Rata-rata hasil biomas(t/ha)
21,1
23,3
Tahan hama& penyakit
Apids&Bercak daun
Apids &Antraknosa
Sumber: Balitsereal, 2014
Nutrisi Biomas Sorgum
Sorgum dapat menghasilkan biomas lebih tinggi dibanding jagung dan dapat
menggantikan jagung sebagai bahan baku silase. Sorgum bergizi tinggi karena
menghasilkan biji yang banyak, unggul dalam kandungan energi dan kecernaan. Silase
sorgum dapat menggantikan silase jagung untuk ternak sapi perah (Getachew et al.
2016).Menurut Pospisil et al. (2009) bahwa tanaman sorgum menghasilkan biomas
maupun bahan kering tertinggi pada saat keluar malai dengan konsentrasi NDF lebih
tinggi. Pemupukan nitrogen pada sorgum produksi biomas dapat meningkatkan
kandungan protein kasar 60-313% (Damainet al. 2017).Untuk mendapatkan kualitas
pakan yang baik dan terhindar dari penyakit, maka dilakukan sistem rotasi tanaman
sorgum-gandumhitamdan perlu dipupuk 210-280 kgN/ha (Reslelatto et al. 2014).
Penurunandrastikhasilbiomassorgumdari
180,3
t/ha
menjadi
114,4
t/ha
denganperubahanjaraktanamdari 100 x 50 cm menjadi 100 x 100 cm (May et al. 2016).
Beberapa varietas sorgum dan jagung dengan hasil biomas serta komposisi
kimiahasilpenelitian di U.C. Davies tertera pada Tabel 2.
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Tabel 2. Perbandingan Hasil Biomas Jagung dan Sorgum serta Komposisi Kimia. U.C.
Davies, 2012
BK
Protein
ADF NDF
Varietas
Jenis
(t/ha)
Kasar(%)
(%)
(%)
Sorgum
NK 300
Sorgum multiguna
21,8
8,2
28,3
45,1
Silo 700 D Sorgum biomas
19,6
8,3
29,5
49,4
Silo 700 D Sorgum BMR
13,3
8,1
31,4
51,0
Sorgum-4
Sorgum PS Staygreen
26,3
7,5
37,5
63,5
Sorgum-5
Sorgum PS BMR
22,9
7,2
33,8
59,3
Rataan sorgum
22,0
7,9
32,1
53,7
SD
4,83
0,48
3,67
7,50
Jagung
TMF2H699 Jagung umur sedang (110 hari)
27,2
7,3
26,2
45,9
F2F622
Jagung BMR umur sedang
22,0
7,9
25,1
44,4
TMF2L871 BMR umur dalam (117 hari)
27,4
7,0
25,7
45,0
F2F622
BMR umur dalam (115 hari)
22,7
7,9
29,2
50,1
Rataan Jagung
24,7
7,5
26,5
46,4
SD
2,87
0,45
1,82
2,57
ADF= Acid Deterjent Fibre; NDF= Neutral Deterjent Fibre, BK=Bobot Kering
Sumber: Getachew et al. 2016

BeberapaJenisPakandariBiomasSorgum
Hay BiomasSorgum
Untuk mendapatkan hay biomas sorgum yang baik, maka seleksi sorgum hibrida
sangat penting dimana potensi hasil, daya ratun, ukuran batang dan fleksibilitas panen
menjadi kriteria penting untuk produksi secara keseluruhan. Biomas sorgum khusus untuk
hay sebaiknya dipanen pada saat menjelang keluar malai untuk mendapatkan kualitas hay
optimal. Dengan memanen lebih awal batangnya lebih lunak dan hay dapat dikemas pada
kadar air 15-20% (Dahlberg et al. 2015).Sapi Bali jantan yang diberipakan hay sorgum
dapat meningkatkan konsumsi pakan dan kecernaan bahankering (Kusumoet al. 2013).
Silase Biomas Sorgum
Silaseadalahprodukdarirangkaian proses pencacahanbiomaspadakadar air tinggi
yang
difermentsi
(bakteriasamlaktat)
untukmenghasilkanpakan
yang
stabildisimpansecaraanaerobik (Chaudaryet al. 2012).Pemulia merakit sorgum hibrida
yang dapat menghasilkan biomas lebih tinggi dari sorgum non hibrida yang mempunyai
tinggi tanaman sekitar1,8-3,0 m dengan diameter batang lebih besar, diseleksi untuk satu
kali dipotong sebagai bahan baku hay atau silase. Sorgum pakan menghasilkan bobot
biomas 50% lebih tinggi dari hasil bijinya (Getachew et al. 2016). Beberapa hasil
evaluasi sorgum hibrida dengan produksi biomas segar tinggi untuk bahan silase
dapatdilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Evaluasi Sorgum Hibrida untuk Silase, Tanpa Irigasi, 2015
Bobot biomas
Bobot
Tinggi
Varietas
kering (t/ha)
biomas segar
tanaman
(t/ha)
(cm)
AF8301
14,8
68,4
223,5
FullGraze
14,0
70,6
388,5
SS 1515 F
13,4
62,6
149,6
EJ7281
12,6
72,6
366,0
905 (HFS)
12,4
61,2
160,6
HFS1
12,0
61,8
164,0
Megagreen PPS Sudan
11,6
72,4
238,0
Super Sugar (DM)
11,2
58,0
232,0
SS2010 BDF
11,0
59,4
189,0
DS 7853
10,6
67,2
303,9
Evergreen PPS Forage
10,4
68,0
223,0
Fulgraze BMR
10,2
59,6
210,5
GW 2120
10,0
46,4
294,0
AF 7401
10,0
55,2
123,0
Silo ProBMR DF
9,8
52,2
194,4
Sumber: Jordan dan Ware 2015

Bahan
kering (%)
22
20
22
17
20
19
16
19
18
16
15
17
22
18
19

Pelet Biomas Sorgum
Pembuatan pelet dari biomas sorgum dapat meningkatkan kepadatan 9-12 kali
lipat. Kondisi optimum pembuatan pelet dengan menggiling biomas sorgum
menggunakan saringan 6,5 mm dan pembuatan pelet biomas sorgum digunakan ring
dengan ketebalan 44,5 mm. Kondisi pelet optimum dengan konversi enzimatik sellulosa
pelet jerami gandum yang tertinggi (94,1%), diikuti batang jagung (93,1%), batang
sorgum (92,1%) dan batang bluestem besar (91,1%).
Pembuatan pelet biomas bertujuan untuk efisiensi dalam penanganan dan
penyimpanan. Biomas sorgum yang dibuat pellet bulk density atau kepadatan meningkat
dari 46-60 kg/m3menjadi 360-500 kg/m3(Therarattananonet al. 2011).Kualititas pelet
biomas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran partikel biomas, ketebalan pelet,
komposisi kimia, gula fermentasi, dan struktur biomas pelet (Therarattananon
2012).Untuk mendapatkan sifat pellet biomassarumput switch yang baik diperlukan
ukuran diameter pellet 6,4-6,7 mm, panjang 14-16 mm, menggunakan hummer mill
screen 6,5 mm pada kelembaban 8-12% (Colley et al. 2006). Sementara daya tahan
simpan pellet biomassa sorgum yang baik adalah pada kelembaban 14-16% (Modglin
2010).
Resep Pakan Biomas Sorgum
Resep pakan untuk jenis ternak ruminansia menggunakan biomas hijaun sogum
sebagai bahan campuran dengan berbagai jenis bahan lainnya untuk memperoleh
formulasi pakan yang memilki nilai gizi sesuai dengan peruntukannya. Beberapa resep
pakan dan ternak ruminansia sasaran dijelaskan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Resep Pakan Ternak Rekomendasi dimana Sebagian Jagung diganti dengan
Sorgum.
Karakteristik dan kategori hewan
Kandungan resep
Ternak muda, 200 kg bobot hidup, 800 g Silase sorgum 5,15kg, dicampur 3,59 kg
tambahan bobot per hari
hay, 0,46 kg jagung, 0,27 kg batang
kedelai, total 9,45 kg per kepala/hari
Sapi perah, 15 kg susu/hari
Silase sorgum 15 kg, hay alfaalfa 3,42 kg,
semisilase alfalfa 2,64 kg, jerami gandum
1,37 kg, batang bungamatahari 1,25 kg,
breweries dari barley 6,47 kg, total 37,09
kg/hari
Kambing 55 kg bobot hidup, 3,5 kg Hijauan biomas sorgum 6,55 kg, jagung
susu/hari
0,72 kg, sekam gandum 0,43 kg, total 7,7
kg
Sapi tidak dikandangkan,bobot hidup 85 Hijauan biomas sorgum 3,79 kg, hay
kg
alfaalfa 0,71 kg, wortel 1 kg, barley 0,58
kg, peas 0,90 kg, Total 6,98 kg/ha
Penggemukan sapi jantan 400 kg, bobot Hijauan biomas sorgum 8,5 kg, hay
yang dicapai 1300 g/hari
alfaalfa 0,91kg, barley 4,66 kg, batang
bunga matahari 0,78 kg, total 14,85 kg/hari
Sapi perah, 24 kg susu/hari
Hijauan biomas sorgum 25 kg, hay
alfaalfa 5,49 kg, jagung 5,51 kg, batang
kedelai 1,78 kg, total 37,78 kg/hari
Sumber: Voicu et al. 2013 Dalam Popescu 2014

PENUTUP
Biomas sorgum dapat dijadikan pakan atau pengganti biomas jagung di lahan
kering. Sorgum relatif lebih adaptif di lahan kering dan panas, memiliki nilai gizi serta
kandungan energi lebih tinggi karena sorgum menghasilkan biji yang banyak. Selain itu
tanaman sorgum menghasilkan total biomas lebih tinggi dibanding jagungyang dapat
dibuat hay,silase,dan pellet yang tahan disimpan untuk cadangan pakan pada musim
kemarau.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Sunanto
M.Assagaf
Jhon Firison, S.Pt
Andi Ishak, A.Pi, M.Si
Rini Ismayanti
Arif Muazam
Atin Yulyatin
I.B.K. Suastika
Djuliati Dampa
P. Fajar Kartika Lestari, SP, M.Agb
Samrin, SP
Dahya, SP, M.Si
Sribanamik S.
Baig Tri Ratna Erawati
Awaludin Hipi
Moh. Nazam
Ulliyatu Fitratin
Ika Novita Sari
Luh Suryatini
Tankawizal
Herniwati
Herlina N. Salamba
Ni Wayan Siti
Ir. I Putu Gede Simbaryadnya, MP
Ir. Nani Yunizar
Olvie G. Tandi
Maintang
Farida Arief
IB. Ketut Widnyana Yoga
Noor Amali
Siti Nurawaliah
Zul Efendi
Sara Purnasihar
Kania Tresnawati
Matheus sariubang
Idaryani
A. Nurhayu
Eka Widiastuti
Abdul Fatah
Sahardi
Eka Triana Yuniarsil
Nani Herawati
Muji Rahayu
Irma Mardian

BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Maluku Utara
BPTP Bengkulu
BPTP Bengkulu
Lolit Tungro Sulawesi Selatan
Lolit Tungro Sulawesi Selatan
BPTP Jawa Barat
BPTP Bali
UNIPA Manokwari
UNMAS Denpasar
BPTP Sulawesi Tenggara
BPTP Sulawesi Tenggara
BPTP Sulawesi Tenggara
BPTP NTB
BPTP NTB
BPTP NTB
BPTP NTB
BPTP NTB
Dinas Pertanian Kab. Buleleng
BPTP NTB
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Sulawesi Utara
Universitas Udayana
Dinas Pertanian Badung
BPTP Aceh
BPTP Sulawesi Utara
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Sulawesi Selatan
Universitas Udayana
BPTP Kalimantan Selatan
BPTP Kalimantan Selatan
BPTP Bengkulu
BPATP
BPATP
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP NTB
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP NTB
BPTP NTB
BPTP NTB
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Sudarto
Budi Rahayu
Tatik Inggriati
I Made Astawa
Ir. Made Harmi, S.TP
I Made Sudarma
Farida Sukmawati M.
Tini Siniati K.
Hanik Anggraini Dewi
Nasimun
Indra Bagus Raharja
A.A. Ketut Darmadi
Fahdiana Tabri
Nur Rizki Ramadhani
Ir. Syumyawati, MP
Ir. Faesal, MP
Religius Heryanto
Muhtar
Rahmawati, S.TP, M.Sc
Dr. Ir. Sasongko WR.
Ir. Yanti Dewayani, M.Si
Ir. Rina Dirgahayu N., M.Si
Dr. Eni Siti Rohaeni
Dr. Ahmas Subhan, S.Pt, M.Sc
Ketut Indrayana, S.TP
I Putu Cakra P.A, SP, MMA
I Gede Mahardika
Nyoman Sadra Dharmawan
Cokorda Dovandira

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Ahmad Suriadi
Luh Gde Sri Astiti
I Nyoman Wata, SP
Sharli Asmairicen
Fenty Ferayanti
Idawanni
Erina Septianti
Riswita Syamsuri
Yeni Eliza Maryana
Bunaiyah Honorita
Sri Harnanik
Layuk Payung
Meivie Lintang
Jefni Markus Rawung
Dr.drh. I Made Rai Yasa, MP.

BPTP NTB
Universitas Udayana
Universitas Udayana
Dinas Pertanian Badung
Dinas TPHP Bun Provinsi Bali
Dinas TPHP Bun Provinsi Bali
BPTP NTB
BPTP Jawa Timur
BPTP Jawa Timur
BPTP Jawa Timur
BPTP Jawa Timur
Universitas Udayana
Balitsereal
Mahasiswa
Balitsereal
Balitsereal
BPTP Sulawesi Barat
BPTP Sulawesi Barat
Balitsereal
BPTP NTB
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Kalimantan Selatan
BPTP Kalimantan Selatan
BPTP Kalimantan Selatan
BPTP Sulawesi Barat
BPTP NTB
Universitas Udayana
Universitas Udayana
Universitas Mahasaraswati
Denpasar
BPTP NTB
BPTP NTB
Dinas TPHP Bun Provinsi Bali
BPTP Aceh
BPTP Aceh
BPTP Aceh
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Sumatera Selatan
BPTP Sumatera Selatan
BPTP Sumatera Selatan
BPTP Sulawesi Utara
BPTP Sulawesi Utara
BPTP Sulawesi Utara
BPTP Bali
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125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

I Nyoman Adijaya, SP.MP
Dr. I Gusti Komang Dana Arsana, SP,
M.Si
Ir. A.A. Ngurah Bagus Kamandalu, M.Si
Drh. I Nyoman Suyasa, M.Si
Ir. I Ketut Kariada, M.Sc.
Ir. Ida Ayu Putu Parwati, MP.
Ir. Ni Putu Suratmini, M.Si
I Ketut Mahaputra, SP.MP
Ir. Ida Bagus Gede Suryawan, M.Si. Ph.D
Dr.Ir. Ni Wayan Trisnawati, M.M.A.
I Made Sukadana, SP.MP.
I Wayan Sunanjaya, SP.
Maria Anna Widyaningsih Widjanarko,
SP.
Jemmy Rinaldi, SP. M.Si
Dr.Ir. Ni Made Delly Resiani, MP
Nyoman Ngurah Arya, SP. M.Agb
Ni Putu Sutami, SP.MP.
I Made Londra, S.Pt, MP
Ni Luh Gede Budiari, S.Pt, M.Pt
A.A. Ngurah Badung Sarmuda Dinata,
S.Pt,MP
S.A.N Aryawati, SP.MP
drh. I Nyoman Sugama
I Made Sugianyar, S.TP
Ni Ketut Kasih Sukraeni, SP
Ni Ketut Ari Tantri Yanti, S.TP
I Nengah Duwijana, S.Pt
drh. I Wayan Sudarma
drh. I Putu Agus Kertawirawan
Fawzan Sigma Aurum, S.TP. M.Sc
I Nyoman Budiana, S.Pt. M.Pt
Putu Sugiarta, SST. M.Agb
I Made Astika, SP
Ni Ketut Sudarmini, SP.MP
Desak Made Rai Puspa, SST
Putu Sweken Elizabeth, SP
Agung Prijanto, SP
Eko Nugroho Jati, SST
Renie Oelviani
Pita Sudrajad

BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Bali
BPTP Jawa Tengah
BPTP Jawa Tengah
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