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ABSTRAK
Tujuan akhir pembangunan pertanian salah satunya adalah peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani. Perkembangan lingkungan strategis yang terus
bergerak secara dinamis dan munculnya tantangan globalisasi memberikan dimensi
baru dalam pembanguan pertanian kita. Kenyataan dunia yang tanpa batas membawa
implikasi terbukanya sektor pertanian terhadap segala bentuk teknologi, investasi dan
industrialisasi. Konsekuensinya perlu perubahan cara pandang terhadap sektor
pertanian dengan mengedepankan orientasi nilai tambah bagi petani. Berdasarkan
cara pandang ini, setiap usahatani dalam kerangka agribisnis harus di rancang dan
dilakukan secara rasional dengan orientasi pada kebutuhan pasar (market driven
agriculture). Dalam konsep VCA (Value Chain Analysis), koordinasi dan pertukaran
informasi antar sub sistem mulai dari hulu sampai hilir harus berjalan secara optimal.
Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya akan berlangsung secara efisien pada
setiap simpul kegiatan yang bermuara pada nilai tambah bagi pelaku kegiatan
agribisnis dan keunggulan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing
menjadi kunci pokok pada setiap mata rantai agribisnis agar dapat memasuki pasar.
Dengan Litkaji yang dilakukan BPTP melalui pendekatan VCA, akan memungkinkan
semua komponen yang terlibat dalam rantai pasok produk pertanian untuk dipetakan
ruang lingkup usahanya, ditingkatkan kemampuannya, didorong untuk memperbaiki
kondisi kerja dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain.
Kata Kunci : VCA, rantai nilai, rantai pasok, kebutuhan pasar, daya saing produk, BPTP
I. PEMAHAMAN KONSEP TEORI RANTAI NILAI (VALUE CHAIN)
Penggunaan istilah Rantai Nilai (Value Chain) pertama kali dikemukkan oleh
Michael Porter dalam bukunya yang berjudul "Competitive Advantage: Creating and
Sustaining superior Performance" (1985). Analisis Rantai Nilai VCA (Value Chain
Analysis) menggambarkan performa aktivitas sebuah organisasi dan keterkaitannya
dengan posisi persaingan organisasi. Analisa rantai nilai ini menggambarkan aktifitas
di dalam sebuah organisasi dan menghubungkannya dengan analisa dari kekuatan
daya saing dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, rantai nilai mengevaluasi nilai
mana dari masing-masing aktifitas khusus yang ditambahkan ke dalam organisasi
produksi atau pelayanan. Ide ini dibangun berdasarkan pandangan dimana organisasi
sesungguhnya melebihi dari pada hanya sekedar sebuah kompilasi acak atau mesin,
perlengkapan, manusia dan uang. Jika hal ini di susun menjadi sebuah sistem dan
secara sistematis, aktifitas ini akan memungkinkan menghasilkan sesuatu yang mana
konsumen/pelanggan mau membayarnya. Porter berpendapat bahwa kemampuan
untuk menampilkan aktifitas khusus dan mengatur hubungan rantai antara aktifitas aktivitas ini adalah sebuah sumber keuntungan dari suatu persaingan.
Porter membedakan antara aktifitas utama dan aktifitas pendukung. Aktifitas
utama adalah aktifitas dimana secara langsung berhubungan dengan sebuah kreasi
atau penyaluran sebuah produk atau layanan. Hal tersebut bisa dikategorikan
menjadi lima hal penting yaitu: inbound logistic (logistik kedalam), operasional
(produksi), outbound logistics (logistik keluar), pemasaran dan penjualan, serta
pelayanan. Masing-masing dari aktifitas utama ini dikaitkan untuk
aktifitas
pendukung yang membantu untuk memperbaiki keefektifan dan efesiensi.
Ada 4 area penting dari aktifitas pendukung, yaitu: pengadaan, pengembangan
teknologi (termasuk R&D), manajemen sumberdaya manusia,
dan infrastruktur
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(Sistem untuk merencanakan, keuangan, kualitas, manajemen informasi, dll). Model
dasar dari Rantai Nilai Porters adalah seperti yang ditampilkan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Model Dasar Rantai Nilai
Istilah “Margin” mengandung arti bahwa organisasi-organisasi tersebut
menyadari sebuah margin keuntungan yang bergantung pada kemampuan mereka
untuk mengatur hubungan antara semua aktifitas didalam rantai nilai. Dengan kata
lain, sebuah organisasi
dapat menyajikan sebuah produk atau layanan untuk
pelanggan yang ingin membayar melebihi jumlah biaya dari semua aktifitas dalam
sebuah rantai nilai.
Beberapa pemikiran tentang hubungan mata rantai aktifitas: Mata rantai ini
sangat penting untuk kesuksesan sebuah bisnis. Hubungan mata rantai adalah aliran
informasi, barang dan layanan, dan juga sistim dan proses untuk penilaian aktifitas.
Kepentingan mereka dapat di gambarkan dengan contoh sederhana: Hanya Jika fungsi
pemasaran dan penjualan membuat prediksi untuk periode yang akan datang untuk
semua departemen yang berbeda dalam waktu dan akurasi yang terpercaya, sebuah
pengadaan akan dapat memesan bahan yang penting untuk hari yang tepat. Dan
hanya jika sebuah pengadaan melaksanakan sebuah pekerjaan dan meneruskan
informasi pemesanan ke inbound logistics, operasi waktu dan cara yang efektif yang
merupakan awal penentuan oleh aktifitas pemasaran. Sebagai hasilnya, hubungan
mata rantai tersebut seperti sebuah kerjasama dan aliran informasi antara aktifitas di
dalam rantai nilai tersebut (Gambar 2)
SUPLAYER
RANTAI NILAI

SALURAN
RANTAI NILAI

PELANGGAN
RANTAI NILAI

ORGANISASI
RANTAI NILAI

Gambar 2. Struktur Rantai Nilai
Gambar 2. Struktur Rantai Nilai
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Pada Kebanyakan organisasi produksi termasuk pertanian (agribisnis) bukan
hal yang wajar jika sebuah perusahaan menampilkan semua aktifitas dari komponen
desain produk sampai pengepakan akhir pengiriman ke pengguna akhir oleh mereka
sendiri. Seringnya organisasi tersebut merupakan elemen -elemen dari sebuah sistim
nilai atau rantai pasok, Karenanya, analisa rantai nilai seharusnya mencakup
keseluruhan sistim nilai yang mengoperasikan organisasi -organisasi tersebut.
Dalam keseluruhan sistem nilai, hanya ada nilai tertentu dari keuntungan
margin yang ada. Ini adalah perbedaan dari harga akhir pembayaran pelanggan dan
jumlah keseluruhan biaya yang di peroleh dari produksi dan pengiriman
produk/layanan(misal: bahan mentah,energi dll). Hal ini bergantung pada struktur
dari sistim nilai, bagaimana margin ini menyebar ke suplayer, produsen, distributor
dan pelanggan dan elemen lain dari sistim nilai.
Setiap anggota dari sistim akan menggunakan posisi pasar mereka sendiri dan
menegosiasi kekuatan untuk memperoleh proporsi yang lebih tinggi dari margin ini.
Namun, anggota dari sebuah sistim nilai dapat bekerjasama untuk memperbai ki
efesiensi mereka dan mengurangi biaya untuk memperoleh total margin yang lebih
tinggi untuk keuntungan mereka.
Dari sisi pemikiran konsumen, pemikiran mengenai rantai pasok adalah
bagaimana cara memperoleh produk dari produsen ke konsumen semurah mung kin.
Sehingga, kita dapat berfokus pada bagaimana cara mengurangi biaya produksi,
mencegah kerugian panen akhir atau menghindarkan aktifitas yang tidak berguna.
Ketika berfikir tentang petani/produsen, bagaimana memperbaiki rantai nilai adalah
pemikiran tentang cara kita untuk mengurangi biaya dalam rantai tersebut. Membuat
rantai pasok lebih efesien adalah salah satu cara untuk memenangkan kompetisi dan
untuk menghasilkan banyak keuntungan. Sehingga sesungguhnya inti pemikiran dari
konsep ini adalah bagaimana mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam
suatu rantai nilai dan membagi informasi secara jujur didalam rantai untuk
memperoleh efisiensi proses aliran produk dan keuntungan yang adil bagi setiap
pelakunya (Gambar 3).

Gambar 3. Konsep Analisis Rantai Nilai (VCA)

3

Dengan kata lain, pemikiran rantai nilai belum tentu selalu efisiensi produksi,
tetapi bagaimana menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan meningkatkan nilai
dari apa yang kita buat. Tidak mengapa jika biaya produksi atau biaya pemrosesan
atau biaya pengepakan meningkat sepanjang konsumen ingin membayar akan hal
tersebut. Penambahan nilai dari suatu produk adalah semua aktivitas yang dilakukan
tentang bagaimana menghasilkan keuntungan lebih dari produk yang dihasilkan.
Dalam menggunakan sebuah metode rantai nilai, kita selalu bertanya-tanya
apa yang konsumen inginkan. Jika konsumen menginginkan sertifikat GAP (Good
Agricultural Practices) kangkung, biaya produksi akan meningkat, namun harga jual
kangkung juga meningkat. Jika konsumen menginginkan bawang daun yang bebas
pestisida, hasil panen dari produk bawang daun mungkin akan berkurang, akan tetapi
harga jual produk juga akan meningkat, yang berarti diharapkan akan lebih banyak
keuntungan yang didapat. Nilai dalam sebuah rantai nilai di defenisikan dengan istilah
apa yang konsumen butuhkan atau inginkan. Nilai akan mengalir dari hulu yaitu
konsumen sampai ke hilir atau awal dari rantai tersebut berasal yaitu petani.
II. MANFAAT MEMPELAJARI RANTAI NILAI DALAM LITKAJI BPTP
Sejalan dengan Visi BBP2TP Badan Litbang Pertanian 2010-2014, untuk
menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi
pertanian tepat guna, maka prioritas pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta
diseminasi haruslah dicirikan pada peningkatan kemampuan untuk menyejahterakan
petani. Tujuan akhir pembangunan pertanian pada prinsipnya tidaklah berubah yakni
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Program pembangunan pertanian
kita pada masa yang lalu lebih banyak ditekankan pada pendekat an peningkatan
produksi untuk pencukupan kebutuhan domestik. Pada masa sekarang pendekatan
pembangunan ini dianggap tidak memadai lagi karena tidak sesuai dengan tuntutan
perkembangan dan perubahan yang terjadi.
Perkembangan lingkungan strategis yang terus bergerak secara dinamis dan
munculnya tantangan globalisasi memberikan dimensi baru dalam pembanguan
pertanian di negara kita. Kenyataan dunia yang tanpa batas membawa implikasi
terbukanya sektor pertanian terhadap segala bentuk teknologi, investasi da n ancaman
industrialisasi. Konsekuensinya, perlu perubahan cara pandang terhadap sektor
pertanian dengan mengedepankan orientasi nilai tambah bagi petani. Berdasarkan
cara pandang ini, setiap usahatani dalam kerangka agribisnis harus dirancang dan
dilakukan secara rasional dengan orientasi pada kebutuhan pasar (market driven
agriculture).
Tentu saja, institusi BPTP di daerah ingin membantu produsen kecil/petani
gurem agar dapat memperoleh lebih banyak pendapatan, dan pendapatan yang
tetap/stabil dari usahanya tersebut. Cara yang terpenting untuk melakukan hal ini
adalah dengan membantu produsen “meningkatkan nilai dari apa yang mereka
produksi dan jual”. Studi mengenai rantai nilai akan menyediakan akses informasi
pasar dan wawasan untuk membuka peluang bisnis yang seringkali terabaikan oleh
jenis kegiatan penelitian lainnya.

4

Tabel 1. Pelajaran yang dapat diperoleh dari studi rantai nilai
Alat Diagnosa
Contoh
Untuk memahami mengapa rantai Misalnya, pendapatan dan urbanisasi
nilai berubah
dapat mengakibatkan berkembang pesat-nya
sektor ritel
makanan
modern,
seperti
supermarket.
Untuk memahami bagaimana rantai
suplai yang berubah.
Untuk mengidentifikasi siapa yang
memimpin dan mengarah kan nilai
rantai
Untuk mendapat sasaran kebijakan
dan dukungan teknis yang lebih
baik
Untuk mengidentifikasi
kesenjangan informasi.
Meningkatkan partisipasi petani
kecil.

Sebagai contoh, supermarket ingin bekerja
sama secara khusus dengan pedagang grosir
dan tidak terhadap pedagang pasar
tradisional.
Misalnya, kopi bubuk menginginkan produsen
bersertifikat dalam perdagangannya.
Misalnya,pembeli meginginkan varietasvarrietas baru, namun produsen tidak dapat
menemukan cukup benih bersertifikat karena
hambatan perdagangan.
Misalnya, konsumen mengignginkan kentang
dengan jenis atau ukuran yang berbeda
namun informasi itu tidak mengalir kembali
melalui rantai ke produsen.
Grosir produk tertentu yang mencari pemasok
dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi tidak
mengerti bagaimana caranya untuk bekerja
sama dengan banyak produsen kecil.

Tim litkaji BPTP diharapkan akan dapat menemukan peluang ini dalam proses
pengumpulan informasi tentang bagaimana rantai bekerja, bagaimana rantai
berkembang sepanjang waktu, dan apa yang menyebabkan rantai nilai tersebut
berkembang. Studi mengenai rantai nilai adalah sebuah alat diagnosa, atau alat
investigasi yang ditujukan kepada tim litkaji untuk mengidentifikasi peluang pasar
baru. Sebagai alat diagnosa, studi rantai nilai mengidentifikasi proyek potensial
pendapatan yang lebih tinggi untuk klien BPTP, yaitu petani kecil (Tabel 1).
Pendekatan metode ini berbeda dengan bantuan teknis secara umum dan
aktivitas penyuluhan yang memfokuskan untuk membantu petani dalam upaya
meningkatkan produksi. Seringkali berbeda juga dengan bantuan kepada petani
secara langsung untuk memperbaiki kualitas produk mereka, seperti melalui
perubahan jenis varietas atau bahkan memperkenalkan sebuah komoditas baru.
Pelaksanaan metode rantai nilai ini akan mengcover secara keseluruhan dalam
studi pada rantai untuk mengidentifikasi peluang baru bagi produsen termasuk
peluang-peluang pekerjaan/aktivitas baru. Tentu kita tidak dapat berasumsi dengan
mudah bahwa hanya karena petani kecil dapat memproduksi kualitas cabe lebih baik,
konsumen juga akan mau juga membayar lebih.
Langkah yang perlu dilakukan pertama, kita perlu mencari jawaban jenis -jenis
cabe yang konsumen inginkan. Ukurannya berapa? Warnanya apa? Varietasnya apa?
Waktu panennya kapan dalam setahun? Dan lain-lain. Kita tidak akan
merekomendasikan untuk memproduksi cabe yang bebas pestisida atau cabe
bersertifikat atau untuk grading dan sortasi, sampai kita dapat memastikan siapa
pembeli-nya dalam keseluruhan rantai nilai yang ingin membayar untuk keseluruhan
aktifitas tersebut, seluruh atribut produk atau tanaman baru.
Sebagai gambaran, sebuah Analisa Rantai Nilai (VCA) umumnya ditampilkan
dalam beberapa langkah seperti dibawah ini:
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Analisa dari rantai itu sendiri (own value chain) yang biayanya dihubungkan
dengan suatu aktifitas
 Analisa rantai nilai pelanggan – bagaimana produk kita di sesuaikan dengan rantai
nilai mereka.
 Identifikasi dari kelebihan biaya potensial dalam perbandingan dengan pesaing.
 Identifikasi dari penambahan nilai potensial untuk pelanggan – bagaimana produk
kita terjadi penambahan nilai untuk rantai nilai pelanggan (misal: biaya rendah
atau penampilan yang lebih baik) dimana pelanggan melihat potensi tersebut.
Berikut ini adalah checklist dari makalah laporan Daniel Roduner, 2007, untuk
SIDA (Swiss Agency for Development and Cooperation) dalam hal bagaimana donor
agency dapat memperbaiki pengembangan rantai nilai dalam suatu proyek Litkaji
(Tabel 2).
Tabel 2. Checklist Litkaji VCA
Apa saja yang termasuk studi
VC?








Biaya sepanjang rantai
Dimana terdapat nilai tambahan
yang paling banyak
Kepentingan dari berbagai pelaku
bisnis dan struktur pemerintah
(siapa yang memutuskan untuk
apa, bagaimana dan dimana
harus
dilakukan);
Bagaimana
kekuatan dan “cara mengemudi”
dari pelaku bisnis yang berbeda
Kerangka kerja kelembagaan
Kerangka kerja politik
Menidentifikasi dan menganalisa
hambatan

Apa kriteria kunci yang harus
diterapkan










Sumber-sumber informasi


Wawancara dengan pelaku rantai
kunci (utama)
 Tinjauan pustaka
 Telaah data statistik
 Kantor pemerintah
 Asosiasi
 Sumber informasi pasar
Internasional
Sumber: Roduner 2007

Potensi
pertumbuhan/potensi
pasar
Ukuran sub sektor
Karakteristik
target
tertentu
tergantung pada semangat klien
(jenis
kelamin,
kepedulian
pemerataan, dan lain-lain)
Potensi pendapatan pedesaan
Potensi
penurunan
angka
kemiskinan
Potensi
pengembalian
investasi/rasio dampak upaya
Sinergi dengan inisiatif lain
Potensi untuk perbaikan dan
pengembangan.
Ketersediaan Alat







Pemetaan: Pemetaan ekonomi/
pemetaan fungsi pelaku/ pemetaan
kinerja dan tambahan nilai pada
setiap tahap.
Analisis trend yang terjadi
Analisis tingkat kompetitif
Kajian pasar secara cepat

III. TAHAPAN PENERAPAN KONSEP VCA DALAM LITKAJI BPTP
Dalam konsep Analisa Rantai Nilai (VCA), koordinasi dan pertukaran informasi
antar sub sistem mulai dari hulu sampai hilir harus berjalan secara optimal sehingga
pemanfaatan sumberdaya akan berlangsung secara efisien pada setiap simpul kegiatan
yang bermuara pada nilai tambah bagi pelaku kegiatan agribisnis dan keunggulan
daya saing produk yang dihasilkan sesuai dengan ekanisme pasar yang terbuka.
Peningkatan daya saing menjadi kunci pokok pada setiap mata rantai agribisnis agar
dapat memasuki pasar global. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa
pelaksanaan kegiatan agribisnis harus mengacu pada basis pedesaan (petani) agar
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selaras dengan tujuan pembangunan pertanian yaitu peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. Melalui pendekatan VCA ini
memungkinkan para semua komponen yang terlibat dalam rantai pasok untuk
memetakan ruang lingkup usaha, meningkatkan kemampuan dan mendorong mereka
untuk memperbaiki kondisi kerja. Juga berguna dalam mengidentifikasi pihak -pihak
terkait yang relevan dalam usaha bisnis dan dapat menyediakan kerangka kerja untuk
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain.
Oleh sebab alasan yang dikemukakan diatas, dalam melaksanakan kegiatan Litkaji
yang memuat kandungan konsep VCA maka pelaksanaannya seyogyanya mengikuti
tahapan sebagai berikut:
a. Menetapkan Isu-Isu / Topik
Sebagai contoh:
 Permasalahan Komoditas tertentu
 Keterkaitan antara petani/kelompok tani dengan saluran pasar modern
 Sertifikasi pada produk yang menerapkan GAP atau standar lainnya
 Kebijakan yang mendukung pengembangan komoditas
 Keamanan pangan
 Kompetisi dan globalisasi
 Partisipasi pasar dalam saluran pasar modern
 Kekuatan dan akses pasar
 Identifikasi keterkaitan antara petani kecil dengan segmen pasar tertentu
(pasar tradisional, pasar modern, pasar lokal/kota, pasar domestik/ekspor)
b. Menyusun Tujuan
Sebagai contoh:
 Membantu produsen/petani untuk dapat masuk pasar modern
 Memahami secara baik kondisi kebijakan dalam hal: distribusi, kesetaraan
pelaku rantai pasok, kesempatan kerja dan kompetisi dalam pasar
 Memahami peran dari perusahaan agibisnis dalam perekonomian secara
keseluruhan
 Memahami bentuk partisipasi dari pelaku rantai pasok (terkait dengan
ukuran, standar, kualitas, dsb)
c. Pemahaman Rantai Nilai pada Produk
Beberapa sumber informasi penting untuk dapat memahami rantai nilai pada
produk melalui beberapa entry point para pelaku kunci seperti:
 Perusahaan pengolahan, contoh: Indofood pada produk makanan ringan,
Nestle pada produk susu, dll
 Produsen (Kelompok Tani)
 Petani kecil
 Agroindustri kecil
 Pedagang dan pengepul
 Pasar Induk
 Pasar tradisional
 Penyedia input
 Pedagang pengecer produk
Dalam beberapa kasus, entry point akan menentukan keterkaitan dan aktivitas
apa saja dalam rantai yang akan menjadi subjek kajian. Sebagai contoh, jika fokus
pengkajian adalah pada aktivitas disain dan merek dalam rantai, maka entri point - nya
adalah pada fungsi pemberian merek di perusahaan pemasaran utama. Hal ini akan
membutuhkan pengkajian berjalan mundur untuk beberapa rantai nilai yang memberi
umpan balik pada beberapa merk ternama.
Disisi lain pada skala tertentu, aspek pengkajian pengembangan rantai nilai
pada agrindustri skala kecil dan menengah akan membutuhkan fokus kajian pada
pasar akhir, pembeli dari berbagai sektor dan berbagai penyedia input/sarana
produksi.
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d. Menyusun Kebutuhan Informasi
Beberapa komponen informasi yang dibutuhkan dalam pemahaman VCA pada
produk pertanian adalah sebagai berikut:
1. Pengadaan produk
 Apa: produk dan bentuk dari produk dan volume dari setiap produk.
 Siapa: Jumlah dan tipe penjual, proporsi dari setiap pelaku
 Dimana: Loksi dari penjual dan pembeli
 Berapa: Harga pembelian dan biaya pengadaan lainnya
 Risiko: risiko akan kehilangan fisik barang , pencurian, perubahan harga,
dsb
 Bagaimana: aktivitas teknologi (kendaraan, asset dan metode)
 Bagaimana: tingkat koordinasi dan integrasi dengan supplier
 kredit, kontrak, pertukaran informasi, ketersediaan sumberdaya, dsb.
 Sumber-sumber informasi tentang supplier, sumber pembiayaan, dsb
 Kapan: Musim dan fluktuasi
 Kapan: Perubahan selama lima tahun terakhir
 Kenapa: pertanyaan tentang informasi lain yang menarik
2. Informasi tentang Aktivitas yang memberikan Nilai Tambah Produk
 Apa: Jenis dan jumlah aktivitas yang memberikan Nilai Tambah
 Transportasi, penggudagangan, pensortiran, pengepakan/pengemasan,
pembersihan dan pengolahan
 Berapa : komposisi kebutuhan biaya biaya untuk setiap aktivitas
 Berapa: Risiko (kerusakan/kehilangan fisik barang , pencurian, perubahan
harga, dsb)
 Dimana: lokasi kegiatan
 Bagaimana: Teknologi (asset, mesin, fasilitas penyimpanan dan metode)
 Kapan : Musim dan fluktuasi
 Kapan : Perubahan selama lima tahun terakhir
 Kenapa : pertanyaan tentang informasi lain yang menarik
3. Informasi Pemasaran produk
 Apa: Produk, bentuk dan volmenya
 Siapa : Jumlah dan tipe pembeli, proporsi mereka masing-masing
 Dimana: lokasi pembeli dan transaksi pembelian dan penjualan
 Berapa : Harga Jual dan biaya kegiatan pemasaran
 Berapa : Risiko (kerusakan/kehilangan fisik barang , pencurian, perubahan
harga, dsb)
 Dimana: lokasi kegiatan
 Bagaimana: Teknologi (kendaraan, aset, dan metode)
 Bagaimana: Tingkat koordinasi dan integrasi dengan pembeli
 kredit, kontrak, pertukaran informasi, ketersediaan sumberdaya, dsb.
 Sumber-sumber informasi tentang supplier, sumber pembiayaan, dsb
 Kapan : Musim dan fluktuasi
 Kapan : Perubahan selama lima tahun terakhir
 Kenapa : Pertanyaan tentang informasi lain yang menarik
4. Pertanyaan Umum
 Bagaimana kebijakan pemerintah, program dan peraturan yang
mempengaruhi perusahaan agroindustri
 Dukungan kebijakan pemerintah yang dibutuhkan dalam penciptaan nilai
tambah

8

e. Menyusun Metode Analisis dalam menjawab Tujuan
Metode analisa yang dilakukan dalam penerapan konsep VCA pada kegiatan
Litkaji adalah sebagai berikut
1. Inventarisasi Pelaku Pasar, antara lain:
Dimensi setiap pelaku pasar :
 Skala usaha
 Lokasi (pedesaan atau perkotaan)
 Bentuk usaha (formal dan informal)
 Aktivitas penciptaan nilai tambah, seperti: transportasi, pengepakan, sortasi,
pengolahan, dst
 Tingkat koordinasi dan integrasi dalam rantai
 Jenis Pelaku Pemasaran
 Petani : produsen komoditas pertanian
 Pedagang Pengumpul : pembeli produk dari petani dan menjual ke pasar induk
 Grosir: Pedagang besar yang menjual ke pedagang lain
 Pengolah : pengolahan produk
 Pedagang Eceran : menjual ke konsumen
 Broker : penghubung pembeli dan penjual (mendapatkan komisi)
 Kombinasi grosir dan pengolah atau pedagang pengumpul dan grosir
2. Struktur setiap tahapan dalam saluran pemasaran
Variabel kunci dalam struktur seperti
 Jumlah pelaku yang terlibat
 Volume total perdagangan
 Tingkat level Konsentrasi diantara pelaku yang
Pengukuran
 Klasifikasi tipe untuk menstratifikasi
 Menestimasi volume dari setiap tipe (berapa volume/ truk/ hari/ tahun)
 Mengestimasi besaran volume dari empat besar pelaku rantai pasok.
 Lokasi dari setiap pelaku
 Perubahan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir
f. Pemetaan rantai
Akan sangat membantu jika gambaran dari rantai nilai yang kita pahami dibuat
gambar atau peta, sehingga lebih jelas melihat siapa yang memberi pertambahan nilai
dan dimana itu terjadi. Dalam form/pola yang sangat sederhana, peta harus
memperlihatkan semua pelaku dalam rantai dan aliran komoditas atau produk
diantara mereka.
Dalam pemetaan alur produk seringkali melibatkan secara fisik rantai yang
mengikuti (secara praktek) dari ketersediaan input pertanian untuk dijual sebagai
produk akhir ke konsumen. Hal ini membutuhkan kunjungan dan wawancara dengan
semua pebisnis yang berhubungan dalam rantai: petani, makanan atau pengolahan
pakan, pedagang, pengumpul, grosir, toko, pengecer makanan, pasar tradisional dan
restoran. Pemetaan yang lebih luas dan mendalam juga akan dapat mengilustrasikan
“lingkungan bisnis”, infrastruktur, kebijakan dan institusi, serta proses yang
membentuk sebuah sistem pasar.
1. Berpikir mengenai struktur Pasar
Diantara variable kunci yang di butuhkan untuk pembuatan peta mencakup
beberapa detail dan pemahaman mengenai struktur pasar. Dengan struktur pasar
diperoleh informasi seperti berikut ini:
 jumlah pelaku pasar
 total volume perdagangan
 Tingkat konsentrasi dari pelakua (contoh: melakukan hanya sedikit atau petani
atau pedagang pengumpul atau prosesor untuk hampir semua produksi)
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Jawaban dari pertanyaan kunci dari pasar utama adalah: perubahan apa yang
terjadi di sepanjang atau di sekitar rantai? Contoh perubahan yang dicari adalah
sebagai peraturan pemerintah baru atau pelaku baru (misalnya grosir, pengolahan)
yang memasuki rantai atau munculnya minat pada varietas baru atau organik atau
produk yang dibedakan dari pengepul atau pedagang.
2. Pentingnya mengidentifikasi masalah khusus
Pertama tentunya kita perlu membuat Peta awal dari rantai nilai. Selanjutnya
peta awal ini akan membantu tim untuk mengidentifikasi masalah-masalah spesifik
yang perlu untuk dikaji lebih mendalam. Menurut M AIbu dan A. Griffith (2006)
menyatakan bahwa masalah yang paling spesifik dan nyata dalam suatu rantai nilai
adalah ketika semakin besar kemungkinan masalah yang dijumpai dilapangan akan
menarik perhatian dari pelaku pasar, dan mereka akan banyak terlibat serta
berinteraksi secara kuat di dalam rantai dan menarik mereka ke dalam proses tersebut.
IV. KESIMPULAN
Dalam rangka mendukung keberhasilan tujuan program BPTP, diperlukan
berbagai perbaikan-perbaikan dalam aspek Pengkajian dan Diseminasi Teknologi
Pertanian, mulai dari pemahaman aspek rantai nilai sampai dengan dukungan
Koordinasi dan Manajemen yang memadai untuk terciptanya rantai nilai yang
menguntungkan seluruh pelaku agribisnis yang teribat. Pada akhir program BPTP di
setiap kegiatannya diharapkan mampu menghasilkan/memperkenalkan teknologi yang
sesuai dengan kebutuhan petani dan permintaan pasar. Untuk itu, perlu
diselenggarakan berbagai apresiasi untuk staf BPTP termasuk peneliti dan penyuluh,
dalam rangka peningkatan ketrampilan dan pengetahuan peneliti dan penyuluh yang
ada di BPTP berkaitan dengan upaya-upaya menghasilkan teknologi/inovasi yang
berorientasi permintaan pasar (Market-Oriented Technology) melalui pemahaman
konsep VCA.
Pendekatan VCA ini memungkinkan para pelaku agribisnis termasuk petani
memetakan ruang lingkup usaha mereka, meningkatkan kemampuan dan mendorong
mereka untuk memperbaiki kondisi kerja. Juga dapat digunakan untuk
mengidentifikasi pihak-pihak terkait yang relevan dalam usaha bisnis dan dapat
menyediakan kerangka kerja untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain.
Dengan kata lain Value Chain Analysis (VCA) merupakan alat atau pendekatan yang
sangat penting untuk dipahami dan diterapkan untuk tujuan memaksimumkan nilai
tambah dari suatu kegiatan, termasuk kegiatan agribisnis. Untuk itu, Value Chain
Analysis (VCA) dipandang sebagai suatu analisa yang tepat untuk diselenggarakan
dalam rangka membekali para peneliti/penyuluh tentang upaya bagaimana
merencanakan suatu kegiatan usahatani di tingkat rumah tangga, kelompok dan desa
secara maksimum dalam perspektif agribisnis. Pada uraian rencana kegiatan tersebut
akan diidentifikasi kebutuhan petani, rumah tangga atau kelompok tani tentang
teknologi, input usahatani atau dukungan lainnya yang dibutuhkan.
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UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA TANI MELALUI
PENGGUNAAN PADI VARIETAS UNGGUL BARU1
Abdul Choliq
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah
ABSTRAK
Usaha budidaya padi sawah di Kabupaten Batang dalam kurun waktu sepuluh tahun
terakhir memperlihatkan tren yang stagnan. Rata-rata luas panen pada kurun 1998–2007
sebesar 40.224 hektar dan menghasilkan produksi rata-rata 197.049 ton atau 4,87 ton/hektar.
Kondisi ini relatif lebih rendah dari produktivitas rata-rata Jawa Tengah >5ton. Selain keadaan
kesuburan sumberdaya lahan, penyebab lain yang memberi andil rendahnya produktivitas adalah
penggunaan benih dan teknik budidayanya. Banyak petani menggunakan benih padi yang
kurang berkualitas, turun temurun tanpa seleksi dengan teknik budidaya yang kurang optimal.
Di sisi lain, Badan Litbang Pertanian banyak merilis varietas unggul baru benih padi yang
produktivitasnya telah teruji. Dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan rumah
tangga tani, telah dicobakan varietas padi unggul Mekongga pada lahan seluas 1,2 hektar melalui
pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Kegiatan dilaksanakan di Desa Padomasan,
Kecamatan Reban, Kab. Batang pada musim tanam MK II 2007. Metode yang digunakan adalah
on farm research dengan membandingkan teknologi introduksi dengan pola petani. Hasil kegiatan
memperlihatkan bahwa dengan Pendekatan PTT meski terjadi sedikit penambahan biaya, namun
dapat meningkatkan produksi dan keuntungan. Produksi pola petani sebesar 6.315 kg meningkat
menjadi 7.800 kg dan keuntungan dari Rp 3.709.440 menjadi Rp 7.275.780. Hal lain yang cukup
menonjol adalah adanya penghematan biaya untuk keperluan benih. Selama ini dengan
pertimbangan mengejar waktu/menghindari kekurangan air, maka benih yang siap tanam dibeli
dari lokasi lain. Dengan melakukan penyemaian benih sendiri terjadi penurunan biaya yang
semula Rp900.000,- menjadi Rp127.000,- .
Kata kunci: pendapatan rumah tangga tani, padi unggul.

EFFORT TO INCREASE FARMERS HOUSEHOLD INCOME THROUGH NEW PADDY
SUPERIOR VARIETY (VUB) USING.
ABSTRACT
Rice-field paddy cultivation in Batang District for the last ten years showed the stagnant
trend. The average coverage area in 1998 – 2007 was 40,224 hectare with the average production
of 197,049 tons or 4.87 tons/hectare. This yield was relatively lower than Central Java average
production (> 5 ton). Besides the low land resources fertility, other factor had contribution to low
productivity of the paddy cultivation such as seed and cultivation technique. Most farmers using
none qualify paddy seed, from generation to generation without any selection, and using none
optimal cultivation technique. In the other side, Institution of Agricultural Research and
Development released many new paddy superior varieties which productivity was examined. In
order to increase yield production and farmer household income, the trial of Mekongga as new
paddy superior variety planted in rice field with coverage area 1.2 hectare using Integrated Crop
Management (ICM) approach. The study conducted in Padomasan Village, Reban Sub district,
Batang District at Planting Season II (MT II) in 2007. The method using in this study was on farm
research by comparing the introduced technology with farmers technique. The study showed that
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even though ICM aproach need higher expense, but increased production and profit. The
production of farmers technique was increase from 6,315 kg to 7,800 kg or more than 50%,
whereas profit increase from Rp3,709,440 to Rp7,275,780 or almost 100%. Other advantage was
safe cost for seed. Generally, in order to chase time or to avoid water shortage, farmers buy ready
planting paddy seed from other village. But by doing their own seedling, farmer could decrease the
cost from Rp900,000 to Rp127,000.
Keywords: farmers household income, paddy superior variety.
PENDAHULUAN
Salah satu program utama dalam pembangunan pertanian adalah ketahanan pangan,
karena pangan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah sangat
memperhatikan masalah pangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik dari
kontinyuitas maupun harganya. Sampai saat ini sumber pangan yang utama masyarakat
Indonesia adalah beras, di sisi lain wilayah sumber produksi beras tidak merata sebagaimana
penyebaran konsumsinya. Konsekuensi fenomena ini berbagai upaya dan kebijakan dilakukan
pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan proses produksi maupun
penyebarannya (Suryana dan Hermanto, 2004).
Kebanyakan petani sebagai produsen padi dihadapkan berbagai keterbatasan, rata-rata
pengusaan lahannya berkisar 0,3 hektar, sebagian besar (sekitar 70%) petani padi berpenghasilan
rendah dan hanya 30% penghasilan rumah tangga tani diperoleh dari usahatani padi (Suryana
dkk., 2001). Kondisi ini mengharuskan dalam proses produksi padi di masa mendatang harus
bertitik tolak pada azas efisiensi tinggi, dan berkualitas serta berdaya saing tinggi.
Provinsi Jawa Tengah salah satu wilayah penyangga pangan nasional lima tahun terakhir
produksi padinya relatif stagnan yakni < 8,6 juta ton per tahun dengan produktivitas sekitar 5,22
ton per hektar (BPS Provinsi Jateng, 2007). Pada tahun 2006, luas panen dan jumlah produksi
padi mengalami peningkatan sebesar 3,80 persen dan 3,62 persen dari tahun sebelumnya,
namun demikian produktivitasnya turun sekitar 0,17 persen. Produksi padi Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2006 sebesar 8.551.231 ton dan sekitar 2,44 persen atau sekitar 209.180 ton
disumbang dari produksi Kabupaten Batang.
Luas panen usaha budidaya padi sawah di Kabupaten Batang dalam kurun waktu sepuluh
tahun terakhir memperlihatkan tren yang fluktuatif, namun demikian produksi dan rata-rata
produktivitasnya cenderung menurun. Rata-rata luas panen pada kurun 1998–2007 sebesar
40.224 hektar dan menghasilkan produksi rata-rata 197.049 ton atau 4,87 ton/hektar. Kondisi
ini relatif lebih rendah dari produktivitas rata-rata Jawa Tengah >5 ton/hektar. Selain keadaan
kesuburan sumberdaya lahan, penyebab lain yang memberi andil rendahnya produktivitas adalah
penggunaan benih dan teknik budidayanya. Banyak petani menggunakan benih padi yang
kurang berkualitas, turun temurun tanpa seleksi dengan teknik budidaya yang kurang optimal.
Di sisi lain, Badan Litbang Pertanian banyak merilis benih padi varietas unggul baru yang
produktivitasnya telah teruji. Untuk membantu meningkatkan produkstivitas padi, dilakukan
percontohan budidaya dengan menggunakan benih padi varietas unggul baru dengan pendekatan
pengelolaan tanaman terpadu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat peran penggunaan
benih padi varietas unggul baru terhadap produktivitas dan pendapatan rumah tangga tani.
MATERI DAN METODA
Uji coba budidaya padi menggunakan varietas unggul baru Mekongga dengan pendekatan
pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dilakukan pada periode September 2007 – Januari 2008.
Kegiatan dilaksanakan pada lahan milik petani dengan luasan sekitar 1,2 hektar, berlokasi di
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Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah on farm
research dengan membandingkan teknologi introduksi dengan pola petani.
Inovasi teknologi yang diintroduksikan pada percontohan budidaya PTT padi:
 Perlakuan benih;
- Benih padi yang digunakan adalah varietas Mekongga dari hasil panen kegiatan pada musim
tanam sebelumnya.
- Seleksi benih, dilakukan untuk mendapatkan benih yang berkualitas (bernas). Caranya benih
padi yang akan disebar, direndam ke dalam larutan air garam 3%, diaduk hingga merata,
benih yang terapung dibuang, sedangkan benih yang tenggelam diambil kemudian dicuci
dengan air bersih agar garamnya hilang. Benih terseleksi selanjutnya direndam dengan air
bersih selama 1 – 2 malam, kemudian benih ditiriskan selama sekitar ½ jam.
- Perlakuan benih (seed treatment), dilakukan untuk pencegahan hama penggerek batang.
Perlakuan ini dilakukan apabila lokasinya merupakan endemis penggerek batang. Benih yang
telah ditiriskan dicampur secara merata dengan Regent ST dengan dosis 1 botol 80 cc untuk 7
– 10 kg benih, kemudian diperam selama 1 – 2 malam, benih ini siap disebar.
 Pembuatan persemaian
Petak persemaian dibuat sekitar 5% dari luas pertanaman atau sekitar 500 m2 untuk tiap
hektar. Jumlah benih sekitar 15-20 kg/ha disebar secara merata agak jarang. Setelah
persemaian berumur satu minggu diberi pupuk Urea, SP-36, dan KCl dengan jumlah masingmasing 12 gram/m2.
 Penanaman,
- Dilakukan sistem tanam pindah (tapin) dengan umur bibit kurang dari 20 hari (17-19 hari),
jumlah bibit 1 -2 tanaman per lubang tanam.
- Jarak tanam dengan jajar legowo 2 : 1; dengan jarak dalam barisan 10cm, antar barisan
20cm, dan antar dua barisan 35cm.
 Pemupukan dan penyiangan,
- Dosis pemupukan dengan rekomendasi dari peta pewilayahan komoditas pertanian (Samijan
dkk, 2005), setiap hektar 300kg Urea, 50Kg SP-36, 50kg KCl, dan 2 ton kompos.
- Pupuk kompos diaplikasikan pada saat selesai pengolahan lahan dengan cara disebar
- Pupuk dasar dilakukan pada tanaman berumur 2 – 3 hari setelah tanam dengan dosis 100kg
Urea, 50kg SP-36, dan 50kg KCl.
- Pemupukan susulan I dilakukan pada saat tanaman berumur 4 minggu dengan dosis 100kg
Urea, sedangkan pemupukan susulan II setelah tanaman berumur 7 minggu dengan dosis
pupuk sama dengan pada pemupukan susulan I.
- Penyiangan dilakukan sebelum pemupukan susulan dilaksanakan, sehingga penyerapan
pupuk lebih optimal.
 Pengendalian hama penyakit,
- Pengendalian hama / penyakit dengan menggunakan insektisida disesuaikan dengan jenis
dan tingkat serangannya, aplikasinya selalu mengedepankan pengendalian terpadu dan
setelah mencapai ambang batas ekonomi.
 Pemeliharaan, seleksi terhadap campuran varietas lain dilakukan sesuai dengan kondisi
pertanaman.
Untuk melihat kinerja hasil uji coba dengan mengumpulkan data dan informasi seperti
kebutuhan biaya selama proses produksi (biaya input) dan hasil produksinya. Data dianalisis
secara deskriptif, dan untuk melihat input – output usahatani dengan analisis finansial
(Kadariyah, 1998; Palaniappan, S.P., 1985).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan usahatani padi di Kabupaten Batang
Selama 10 tahun luas panen padi di Kabupaten Batang memperlihatkan fluktuatif atau
naik turun, berkisar antara 37.256 – 42.330 hektar dengan rata-rata luasan 40,179 hektar (Tabel
1). Pada waktu yang sama produksi padi yang dihasilkan dan produktivitasnya cenderung
memperlihatkan tren menurun. Produksi pada tahun 1998 sebesar 206.951 ton turun menjadi
192.683 ton (2006), sedangkan produktivitasnya semula 5,04 ton per hektar menjadi 4,63 ton per
hektar. Produktivitas padi yang dihasilkan di Kabupaten Batang ini lebih rendah dari
produktivitas rata-rata di Jawa Tengah yakni 5,29 ton per hektar (BPS Prov Jateng, 2007). Bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2006), pada tahun 2007 luas panen padi di Kabupaten
Batang cenderung turun (40.110 hektar), namun produksi maupun produktivitasnya meningkat
yakni dari 192.683,6 ton (2006) menjadi 220.193,1 ton (2007) dengan produktivitas dari 4,64 ton
per hektar menjadi 5,49 ton per hektar.
Melihat keragaan produktivitas padi di Kabupaten Batang pada awal tahun 2000 an yang
menurun tajam, diduga sebagai dampak dihapuskannya subsidi pupuk, Sirappa dkk (2007)
mengungkapkan meningkatnya harga pupuk dapat berakibat pada pengurangan penggunaan
pupuk, akibatnya produksi yang dihasilkan menurun. Selain kecenderungan pengurangan
penggunaan pupuk, benih padi yang ditanam seringkali menggunakan varietas lokal dari hasil
turun temurun tanpa diseleksi.. Padahal menurut Las (2003) yang dikutip Sirappa dkk (2007)
selain teknik budidaya, penggunaan benih padi yang berkualitas dapat memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap hasil produksinya.
Tabel 1. Luas panen, produksi, dan produktivitas
padi di kabupaten Batang 1998 - 2007
Tahun
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Jumlah
Rerata

Luas panen
(ha)
41.065
42.330
39.596
40.239
37.256
39.950
40.049
40.076
41.564
40.110
402.235
40.224

Produksi
(kw)
2.069.510
2.118.840
1.874.190
1.958.990
1.799.510
1.962.630
1.916.690
1.875.820
1.926.836
2.201.931
19.704.947
1.970.495

Produktivitas
(kw/ha)
50,40
50,06
47,33
48,68
48,30
49,13
47,86
46,81
46,36
54,90
487,0
48,70

Sumber: BPS Kabupaten Batang (2007)

b. Keragaan usahatani Padi sawah pola petani
Desa Padomasan memiliki luas wilayah areal lahan 202,952 ha terdiri atas lahan sawah
irigasi ½ teknis seluas 81,190 ha (64,05 %), lahan sawah irigasi sederhana seluas 49,726 ha,
lahan tegalan 53,103 ha, dan perkarangan dan pemukiman seluas 18,933 ha (Anonim, 2006).
Petani mengusahakan tanaman padi pada lahan sawah irigasi setengah terknis dan irigasi
sederhana sebagian besar hanya sekali musim tanam dalam setahun, hanya dengan luasan
terbatas yang dapat mengusahakan dua kali musim tanam. Pada lahan dan kondisi iklim
tertentu, sebagian kecil petani dapat mengusahakan tiga kali musim tanam.
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Petani mengusahakan tanaman padi untuk makanan pokok, kalau ada sisa baru dijual,
penanaman dimulai pada awal musim hujan (akhir bulan September). Varietas yang digunakan
adalah varietas IR64 dan lokal (umbul-umbul) yang ditanam secara turun-temurun tanpa
dilakukan seleksi khusus. Umur bibit pada saat tanam cukup tua, karena tanam pindah
dilakukan pada umur 30 hari – 35 hari. Jarak tanam 20 x 25 cm, dengan jumlah tanaman antara
3-5 tanaman per lubang.
Pemupukan juga belum berimbang, yang dilakukan belum sesuai baik dari segi jumlah
maupun ketepatan waktu, cenderung menggunakan pupuk N yang berlebih dan sedikit
menggunakan pupuk P dan jarang menggunakan pupuk K, serta lebih banyak mengandalkan
pengalaman. Untuk tanaman padi seluas satu hektar pada umumnya dipupuk dengan > 200 kg
Urea dan < 50 kg SP36, sedangkan KCl jarang digunakan, aplikasi pupuk dilakukan dengan
disebar. Penggunaan pupuk organik sebagian besar menggunakan limbah kandang tanpa
pengolahan terlebih dahulu, dengan jumlah yang relatif sedikit bahkan khusus tanaman padi
relatif jarang dilakukan. Penyiangan dilakukan dua kali, yaitu menjelang pemupukan pertama
dan menjelang pemupukan ke dua. Masalah hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman
padi di desa lokasi kegiatan adalah hama tungro. Namun hingga saat ini petani desa Padomasan
belum bisa mengatasi hama tersebut secara tuntas. Serangan tungro dan kualitas benih
seringkali menjadi salah satu penyebab produksi yang dihasilkan rendah. Produksi tanaman padi
di desa Padomasan rata-rata masih rendah yaitu sekitar 4,2 t/ha (Dipertan Kab. Batang, 2005),
seharusnya masih bisa ditingkatkan produksinya.
c. Keragaan usahatani padi sawah pola introduksi
Keragaan usahatani padi dengan pola introduksi memberikan nilai positif, terjadi
peningkatan produksi dan keuntungan (Tabel 2). Dilihat dari struktur pembiayaan usahatani,
baik biaya tenaga kerja maupun bahan tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Biaya
tenaga kerja pada pola introduksi sedikit lebih tinggi (Rp100.000,-) diperuntukkan untuk
pengairan karena kondisi saat itu terjadi kebocoran saluran air. Sebaliknya pada biaya bahan,
terjadi penurunan biaya pada pola introduksi sebesar Rp117.000,-.
Biaya untuk keperluan bahan yang menonjol adalah untuk benih, dimana pada pola petani
seringkali membeli benih siap tanam, sedangkan pola introduksi dengan membuat persemaian
sendiri. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya penghematan biaya yang signifikan pada pola
introduksi dari Rp900.000,- menjadi Rp127.000,-. Hal ini disebabkan kebiasaan petani, dimana
kebutuhan benih dibeli di daerah Pemalang, dengan pertimbangan praktis dan mengejar waktu
tanam. Selain biayanya mahal, umur benih seringkali tidak mengetahui secara persis dan
cenderung lebih tua dari informasi yang diperoleh dari penjual benih. Keadaan ini dapat berakibat
hasil produksinya kurang optimal.
Pada pola petani, penggunaan pupuk kandang/kompos hampir tidak pernah diberikan
pada pertanaman padi, kompos dipakai pada saat berusahatani palawija (jagung). Pada pola
introduksi menggunakan kompos sekitar 2 ton/ha dengan menghabiskan biaya Rp600.000,-.
Penggunaan kompos ini diduga turut serta dalam peningkatan produksi yang dihasilkan pada
pola introduksi (Tabel 2). Para peneliti banyak mengungkap kelebihan penggunaan kompos atau
pupuk organik yakni dapat memperbaiki tanah yang sakit akibat terlalu banyak menggunakan
bahan an-organik, Zaini dkk (2004) menyebutkan bahan organik dapat meningkatkan kesuburan
tanah dan memperbaiki sifat fisik tanah.
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Tabel 2. Analisis finansial usahatani padi
No

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Uraian
Varietas
Luas lahan (hektar)
Sewa Lahan
Tenaga kerja
a. olah lahan
b. tanam
c. pemupukan
d. penyiangan
e. penyemprotan
f. Pengairan sampai panen
Bahan
a. Benih;
b. Pupuk urea
c. SP-36
d. Phonska
e. Pupuk kandang
f. Pestisida
Pengeluaran lain-lain
Bunga modal 6%/thn
Total biaya
Produksi (kg) (GKP)
Harga
Pendapatan
BEP harga (produksi tetap) Rp
BEP produksi (harga tetap) kg
Keuntungan
Pendapatan/total biaya

Pola Petani

Pola Introduksi

IR64

Mekongga

1,2
3.000.000
2.618.000
612.000
642.000
48.000
756.000
60.000
500.000
1.760.000
900.000
405.000
100.000
270.000
0
85.000
750.000
162.560
8.290.560
6.315
1.900
12.000.000
1.313
4.363
3.709.440
1,45

1,2
3.000.000
2.718.000
612.000
642.000
48.000
756.000
60.000
600.000
1.643.000
127.000
405.000
100.000
270.000
600.000
141.000
800.000
163.220
8.324.220
7.800
2.000
15.600.000
1.067
4.162
7.275.780
1,87

Hasil analisis usahatani memperlihatkan bahwa pola introduksi dapat meningkatkan
keuntungan dari Rp.3.091.200,-/ha menjadi Rp.6.063.150,-/ha. Peningkatan keuntungan ini
diantaranya disebabkan oleh produksi yang dihasilkan dan harga produksinya. Dengan
melakukan penyemaian benih sendiri terjadi penurunan biaya yang semula Rp900.000,- (pola
petani) menjadi Rp127.000,- (pola introduksi). Pada pola introduksi dapat menghasilkan 6.500
kg/ha lebih tinggi dari pola petani 5.263 kg/ha. Produksi yang dihasilkan pada pola introduksi
dibandingkan dengan yang ada pada deskripsi varietas adalah lebih tinggi dari rata-rata yang
tertera pada deskripsi, namun masih dibawah potensi yang ada pada varietas Mekongga (BB
Tanaman Padi, 2007). Harga padi varietas Mekongga sedikit lebih tinggi (Rp100,-/kg)
dibandingkan dengan padi IR64. Dengan menerapkan jajar legowo-2 pada pola introduksi diduga
dapat meningkatkan produksi, seperti yang ditemukan oleh Bachren (2005), dengan jajar legowo2 dapat meningkatkan produktivitas padi sebesar 12-26,9 persen. Selanjutnya diungkapkan
penggunaan legowo-2 juga dapat meningkatkan keuntungan dari Rp.4.754.500,-/ha (sistem tegel)
menjadi Rp.6.876.000,-/ha.
KESIMPULAN DAN SARAN



Dengan melakukan penyemaian benih sendiri terjadi penurunan biaya yang semula
Rp900.000,- (pola petani) menjadi Rp127.000,- pada pola introduksi.
Produksi yang dihasilkan pola petani dengan varietas IR 64 dengan sistem tanam tegel
sebesar 5.263 kg/ha meningkat menjadi 6.500 kg/ha pada pola introduksi.

6




Keuntungan yang diperoleh dengan pola petani sebesar Rp.3.091.200,-/ha meningkat
menjadi Rp.6.063.150,-/ha pada pola introduksi.
Penggunaan varietas unggul Mekongga dengan sistem tanam jajar legowo-2 dapat
dikembangkan, karena dapat meningkatkan produksi dan menguntungkan.
UCAPAN TERIMA KASIH

Kelancaran pelaksanaan kegiatan ini di lapangan tentunya berkat bantuan dan kerjasama
semua unsur yang terlibat, terutama petani kooperator dan teknisi lapang serta para Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL). Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih
kepada Ismi Musawati, Haryudi SP, Sugiyanto SP dan Supardi SP atas pengorbanan dan
bantuannya.
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Lampiran 1. Deskripsi Padi Varietas IR64 dan Mekongga
Deskripsi
Umur tanaman
Bentuk tanaman
Tinggi tanaman
Anakan produktif
Warna kaki
Warna batang
Warna telinga daun
Warna lidah daun
Warna daun
Muka daun
Posisi daun
Daun bendera
Bentuk gabah
Warna gabah
Kerontokan
Tekstur nasi
Kadar amilosa
Bobot 1000 butir
Rata-rata hasil
Potensi hasil
Ketahanan terhadap hama

Ketahanan terhadap penyakit

Anjuran tanam

Varietas IR 64
110 – 120 hari
Tegak
115 – 126 cm
20 – 35 batang
Hijau
Hijau
Tidak berwarna
Tidak berwarna
Hijau
Kasar
Tegak
Tegak
Ramping panjang
Kuning bersih
Tahan
Pulen
23%
24,1 g
5,0 t/ha GKG
6,0 t/ha GKG
Tahan terhadap wereng coklat biotipe
1, 2 dan agak tahan wereng coklat
biotipe 3
Agak tahan terhadap bakteri strain IV.
Tahan virus kerdil rumput
Baik ditanam di lahan sawah irigasi
dataran rendah sampai sedang
1986

Varietas Mekongga
116 – 125 hari
Tegak
91-106 cm
13-16 batang
Hijau
Hijau
Tidak berwarna
Tidak berwarna
Hijau
Agak kasar
Tegak
Tegak
Ramping panjang
Kuning bersih
Sedang
Pulen
23%
28 g
6,0 t/ha GKG
8,4 t/ha GKG
Agak tahan terhadap wereng coklat
biotipe 2 dan 3
Agak tahan terhadap hawar daun
bakteri strain IV
Baik ditanam di lahan sawah dataran
rendah sampai ketinggian 500 m dpl
2004

Dilepas tahun
Sumber: BB Penelitian Tanaman Padi, 2007.
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ANALISIS USAHA PENGGEMUKAN SAPI BALI DENGAN INTRODUKSI PROBIOTIK
Di DESA SELANBAWAK, KEC.MARGA ,KAB.TABANAN, BALI
Anastasia Sischa jati Utami*, Sagung Aryawati*A.A Kamandalu
*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Email : siskajati@yahoo.com
ABSTRAK
Pengkajian dilakukan untuk menganalisis kajian penggemukan sapi sapi. Kajian dilakukan
terhadap 6 ekor sapi bali di desa marga Tabanan sebagai model percontohan pembanding dengan
sapi petani sebanyak 21 ekor. Perlakuan yang didapat setiap ekor sapi diberikan biocas 5 cc per
ekor setiap hari dengan pakan tambahan dedak sebanyak 2 kg dan HMT minimal. Sedangkan
perlakuan petani dengan dedak 2 kg dan biocass 5 cc per ekor per hari dengan HMT maksimal.
Penimbangan bobot badan dilakukan setiap bulan selama 6 bulan. Parameter yang diamati pada
analisis usahatani ini adalah keuntungan dan kelayakan usaha dengan R/C ratio. Penggemukan
untuk 6 ekor sapi diperoleh pendapatan bersih Rp. 3.196.000. Dengan produksi urin sebanyak 5
liter per ekor per hari dan pupuk padat sebanyak 5 kg per ekor per hari diperoleh pendapatan
bersih pupuk organik cair (bio urine) sebanyak Rp. 3.943.562,- serta hasil pupuk padat sebesar
Rp. 4.842.000,-. Jadi dalam periode 6 bulan usahatani penggemukan sapi Bali dan pemanfaatan
limbah ternak sebagai pupuk organik padat maupun cair, memberikan pendapatan bersih
kepada kelompok tani sebesar Rp. 11.981.562,-. Dari kelayakan usaha kedua lokasi layak untuk
dikembangkan ternak sapi dengan R/C ratio 1,28.
ABSTRACT
This studies conducted to analyze the beef cattle production. Study carried out on 6 cows in
the village of Bali Tabanan district as a pilot model with the benchmark cattle farmers as much as
21 tails. Treatment that each cow is given by biocas 5 cc per head per day with additional feed 2 kg
bran and minimal of HMT. While the treatment of farmers with the bran and 2 kg of biocass 5 cc
per head per day with a maximum of HMT. Weighing the body weight should be done every month
for 6 months. Parameters that observed in this analysis is farming system benefits and feasibility
of the business with the R / C ratio. Developed for 6 cows obtained net income Rp. 3.196.000,The urine production is 5 liters per head per day of solid fertilizer and 5 kg per head per day, net
income derived organic liquid fertilizer (bio urine) of Rp. 3.943.562, - and the results of solid
manure is Rp. 4.842.000,-. So in the period of 6 months farming system of Bali cattle production
and utilization of livestock waste as organic fertilizer and liquid tight, provide net income to the
farmers' groups of Rp. 11.981.562, -. Feasibility of the business from both locations feasible to
develop beef cattle with the R / C ratio of 1.28.
PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berdampak langsung pada peningkatan
pendapatan perkapita penduduk telah menyebabkan meningkatnya permintaan dan konsumsi
daging, termasuk daging sapi. Hal ini tampak jelas dari pertumbuhan jumlah sapi yang
dipotong maupun daging sapi yang dikonsumsi secara nasional beberapa tahun terakhir(Anon
2004). Sementara disisi lain pertumbuhan populasi sapi secara nasional tidak mampu
mengimbangi pertumbuhan konsumsi masyarakat, sehingga berakibat adanya kelebihan
permintaan (over demand) dibandingkan penyediaan (supply).
Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut telah ditempuh upaya untuk mencukupi
kebutuhan sapi dan daging sapi dengan cara antara lain mengimpor baik dalam bentuk induk
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sapi, sapi potong, daging sapi maupun semen untuk inseminasi buatan. Pemenuhan kebutuhan
impor tersebut didominasi oleh kebutuhan akan sapi potong (Darmadja, SGND.1990).
Populasi sapi Bali di Bali sudah banyak menurut data BPS 2007 jumlah populasinya
613.241 ekor atau sebanyak 39,52% dari seluruh populasi ternak di Bali. Banyak kendala yang
dihadapi dalam mengembangkan peternakan apalagi ternak sapi lokal yang ada di Indonesia.
Bali yang mempunyai satu jenis ternak sapi lokal yaitu sapi bali juga menghadapi kendala yang
banyak dalam perkembangannya. Kendala yang dialami peternak sapi local diantaranya adalah
rendahnya pertambahan berat badan sapi, tingkat pertumbuhan sapi yang lambat, panjangnya
jarak beranak pada sapi. Selain kelemahan tersebut sapi Bali memiliki kelebihan yang luar biasa
dibandingkan dengan jenis sapi lainnya yaitu daya adaptasinya sangat baik dengan lingkungan
pemeliharaanya (Darma, 1997).
Kegiatan teknologi yang diperkenalkan adalah pemanfaatan probiotik yang digunakan
dalam ransum pakan ternak. Probiotik termasuk bahan makanan fungsional, dimana bahanbahan ini mengandung probiotik ini bekerja pada usus dan memaksimalkan penyerapan
makanan. komponen-komponen yang dapat meningkatkan kondisi ternak dengan cara
memanipulasi komposisi bakteri yang ada di dalam saluran pencernakan. Istilah probiotik
pertama sekali diperkenalkan oleh Perker (1974) menggambarkan tentang keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Pada saat ternak mengalami stres, keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan terganggu, mengakibatkan sistem pertahanan tubuh
menurun dan bakteri-bakteri pathogen berkembang dengan cepat. Pemberian probiotik dapat
menjaga keseimbangan komposisi mikro-organisme dalam sistem pencernaan ternak berakibat
meningkatnya daya cerna bahan pakan dan menjaga kesehatan ternak. Pengaruh positif dari
pemberian probiotik yaitu efisiensi terhadap pakan, konversi pakan dan kesehatan ternak.
Sebagian besar probiotik yang digunakan sebagai aditif adalah tergolong bakteri termasuk dalam
species Lactobacillus (L acidophilus, L lactis, L plantarum) dan Bifidobacterium (B bifidum, B
thermophilum), di samping itu terdapat juga bakteri Streptococcus lactis dan jenis fungi seperti
Aspergilus niger, Aspergilus oryzue. Manfaat probiotik sebagai bahan aditif ditunjukkan dengan
meningkatnya ketersediaan lemak dan protein bagi ternak, di samping itu probiotik juga
meningkatkan kandungan vitamin B kompleks melalui fermentasi makanan. Probiotik juga dapat
meningkatkan kekebalan (immunity), mencegah alergi makanan dan kanker (colon cancer). Hasil
penelitian menunjukkan insiden kanker lambung pada ternak yang diberikan probiotik
(Lactobacillus GG) berpengaruh nyata terhadap ternak yang tidak diberikan probiotik (Anonimus,
2007).
Penelitian yang berkaitan dengan pemberian probiotik terhadap pakan ternak telah banyak
dilakukan. Pemberian Lactobacillus acidophilus pada pakan ternak meningkatkan pertambahan
berat badan dan efesiensi makanan, sementara tingkat kematian ternak sapi menurun dari 7,5
persen menjadi 1,5 persen akibat pemberian probiotik. Peran probiotik ini terlihat untuk
memperbaiki metabolisme tubuh sehingga status kesehatan meningkat. Agrobos mempunyai
kandungan mikroba aktif mikroba populasi mikroba/ml, yeast 5,1x105, lactobacillus sp. 2,8x107,
Mikroba pendegradasi selulosa 5,0x103, vitamin dan mineral.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Aspergillus niger meningkatkan berat
badan 5,9 persen dan meningkatkan efisiensi pakan 0,8 persen. Peningkatan penampilan ternak
akibat pemberian Aspergillus niger disebabkan oleh meningkatnya asam lemak terbang (volatile
fatty acids) seperti asam asetat, asam butirat, dan asam sitrat yang merupakan sumber utama
bagi ternak terutama ternak ruminansia (sapi, kerbau, atau kambing). Transpor ternak dari satu
tempat ke tempat lainnya dapat mengakibatkan ternak menjadi stres, penambahan fungsi pada
pakan ternak selama masa perpindahan ternak dapat menjadi salah satu pemecahan
permasalahan.
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MATERI DAN METODA
Penelitian dilakukan di daerah masing-masing ternak diberi perlakuan boicas sebanyak 5 cc
yang dilakukan pada 3 ekor sapi. Sedangkan 3 ekor sapi lainnya diberikan agrobos 10 cc.
Penambahan dedak diberikan sama sebanyak 2 kg per hari untuk masing-masing sapi dengan
pola pakan hijauan normal.. Sedangkan untuk masing-masing petani melakukan perlakuan
biocas dan pemberian pakan hijauan maksimal seperti yang sudah biasa dilakukan petani. Sapi
dipelihara selama 6 bulan ,pengecekan pertambahan berat badan dilakukan dengan
penimbangan menggunakan alat ukur digital yang dilakukan secara digital setiap bulan sekali.
Sedangkan petani melakukan perlakuan biocas sebanyak 5 cc dan 2 kg dedak yang dilakukan
pada 21 ekor sapi dengan pemberian HMT maksimal. Hasilnya dibandingkan pertambahan berat
badannya dalam perbedaan pemberian HMT. Dari 6 ekor sapi sebagai percontohan dianalisa
keuntungan ekonomisnya. Parameter yang diamati adalah hasil, keuntungan usahatani, R/C
ratio untuk melihat kelayakan usaha. kemudian hasil dari pemeliharaan dianalisa.menggunakan
perhitungan :
Pd = TR - TC
TC = TFC + TVC
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). Analisis kelayakan usaha penggemukan sapi digunakan
untuk melihat tingkat pengembalian atas biaya usaha tani yang telah dikeluarkan untuk
menerapkan teknologi introduksi. Apabila Gross R/C > 1, maka usaha tani dianggap layak secara
finansial, karena keuntungan bersih masih lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari jumlah sapi 6 ekor dengan masing masing tiga perlakuan untuk probiotik biocas dan
tiga perlakuan untuk probiotik agrobos dari hasilnya menunjukan pertambahan berat badan
sebesar 390 gram sehari, sedangkan dengan agrobos sebesar 370 gram perhari . Sedangkan
dengan cara petani dari 21 ekor sapi pertambahan beratbadan hariannya rata-rata 561 gram per
hari. Perbedaan ini dipicu karena rata-rata petani memberikan hijauan tanpa dibatasi, sehingga
sapi memperoleh jumlah hijauan yang banyak. Perbedaan ini juga menunjukan adanya kerja
bakteri yang sebanding dengan jumlah pakan hijauan. Penelitian sebelumnya dengan biocas di
daerah subak guama tabanan menghasilkan pertambahan berat badan sebesar 620 gram per
hari (Parwati dkk,2007). Kajian ini juga relatif lebih rendah dengan kajian sebelumnya yang
direkomendasikan yaitu dengan pemberian HMT (berupa rumput 70% + leguminosae 30%)
dengan pakan tambahan 2 kg dedak dan 10 cc probiotik Bioplus mampu meningkatkan berat
badan harian 0,68 kg/ekor/hari (Suyasa, dkk. 1999). Perbedaan ini dikarenakan di daerah kajian
ini mutu hijauan yang ada masih kurang dan jumlah hijauan yang diberikan tidak maksimal ,
jenis rumput hijauan yang diberikan adalah rumput gajah dan rumput liar. Yang kandungan
gizinya lebih rendah daripada penggunaan tanaman gamal untuk pakan. Jumlah pakan yang
masih kurang menyebabkan kerja probiotik kurang maksimal. Sedangkan pemberian probiotik
yang merupakan kumpulan mikroba pemecah serat akan membantu mikroba yang telah berada
di lambung ternak untuk mencerna serat-serat yang dimakan ternak menjadi bahan-bahan yang
siap diserap oleh tubuh sehingga lebih banyak yang dapat dimanfaatkan. Sapi-sapi yang
dipelihara oleh petani biasanya hanya diberikan pakan tradisional saja dengan pakan tambahan
seadanya, sehingga dalam setahun baru mampu menjual ternaknya dengan pertambahan berat
badan dalam setahun + 100 kg/ekor. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertambahan
berat badan harian yang dicapai pada sapi-sapi kereman yang dipelihara dengan pola petani
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masih sangat rendah. Agrobos dan biocas mempunyai perbedaan kandungan bakteri . Pada
agrobos kandungan bakterinya Lactobacillus sp sedangkan biocas kandungan bakterinya adalah
Aspergillus niger. Perbedaan kandungan ini ternyata memberi dampak kerja probiotik yang
berbeda. Pertambahan berat badan yang lebih stabil dibandingkan dengan biocas. Sedangkan
biocas pada akhir masa penggemukan pertambahan berat badannya tinggi dibandingkan pada
awal pemberian. Dari hasil yang didapat ternyata penggunaan biocas lebih efektif daripada
agrobos dari sisi pertambahan harian berat badannya ataupun dari hasil analisa usaha taninya
dikarenakan produk agrobos lebih mahal harganya sebesar Rp. 55.000 dengan pemberian
sebesar 10 cc. Sedangkan produk biocas perliter hanya Rp. 25.000,- dengan pemberian sebanyak
5 cc saja. Hasil analisis usaha tani dari penggemukan sapi diperoleh seperti di bawah ini.
Tabel 1. Analisis Usahatani Penggemukan Sapi Bali Beserta Produksi Pupuk Organik Cair
dan Padat
No.
A
1.

Uraian
Biaya
Sarana Produksi
-Sapi Penggemukan
- Obat-obatan :
a. Obat cacing
b. vitamin
c. Biocas (1 Ltr/ekor)
d. Agrobos
e. Dedak (2 kg/ekor/hari)
- Kandang koloni

2.
3.

4.

B
1.
2.

3.

C
D

Tenaga Kerja
- Mencari Pakan/HMT dan
membersihkan kandang
Pembuatan Bio-rine
- Penyusutan Alat (usia ekonomi 10 th)
- Bahan lain :
a. Asetobacter (1 ltr utk 400 ltr urine)
b. Rummino Bacillus (0,5 ltr utk 400 ltr)
- Tenaga kerja
Fermentasi pupuk kandang
- Fermentor Rummino Bacillus (1 Ltr RB
utk 1500 kg feces)
- Tenaga kerja
Produksi/penjualan
Sapi Jantan
- Total Biaya
- Pendapatan Bersih Ternak Sapi
Bio-urine
(5 ltr/hari/ekor)
- Total Biaya
- Pendapatan Bersih Bio-urine
Pupuk kandang
(5 Kg/hari/ekor)
- Total Biaya
- Pendapatan Bersih Pupuk Kandang
Total Pendapatan Bersih
R/C

Jumlah

Satuan

Harga (Rp)

Jumlah Biaya (Rp)

4700000

28.200.000

6

Ekor

6
6
3
3
3650

Ekor
Ekor
eKor
Ekor
Ekor

1

Unit

10.000
9.000
25.000
55.000
1.300
19.500.00
0

90

Hok

30.000

1

Unit

5.000.000

250.000

182.5
11.41
13,6

Liter
Liter
Hok

30.000
25.000
30.000

570.313
228.125
408.000

6

liter

25.000

150.000

13,6

Hok

30.000

6

Ekor

7.126.600

5400

Liter

1000

42.760.000
39.564.000
3.196.000
5.400.000

1000

1.456.438
3.943.562
5.400.000

5400

Kg

60.000
9.000
75.000
165.000
4.380.000
4.875.000
1.800.000

408.000

558.000
4.842.000
11.981.562
1,28

Sumber : Data primer diolah

Biaya-biaya yang diperhitungkan dari analisis ini antara lain : 1) biaya pembuatan kandang
koloni serta instalasi pendukung pembuatan pupuk organik padat dan cair (infrastruktur); 2) dan
biaya dalam proses produksi meliputi penggemukan sapi, pembuatan pupuk padat serta
pembuatan pupuk cair termasuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk biaya infrastruktur
dihitung rata-rata penyusutan selama usia ekonomis. Tenaga kerja dalam keluarga
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diperhitungkan sesuai dengan upah yang berlaku termasuk konsumsi dan snack diberikan
selama bekerja. Harga-harga satuan juga berdasarkan yang berlaku didaerah pengkajian, seperti
harga penjualan pupuk padat dan pupuk cair yang dihasilkan.
Dari Tabel 1 terlihat penggemukan untuk 6 ekor sapi diperoleh pendapatan bersih Rp.
3.196.000. Dengan produksi urin sebanyak 5 liter per ekor per hari dan pupuk padat sebanyak 5
kg per ekor per hari diperoleh pendapatan bersih pupuk organik cair (bio urine) sebanyak Rp.
3.943.562,- serta hasil pupuk padat sebesar Rp. 4.842.000,-. Jadi dalam periode 6 bulan
usahatani penggemukan sapi Bali dan pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik padat
maupun cair, memberikan pendapatan bersih kepada kelompok tani sebesar Rp. 11.981.562,dengan R/C sebesar 1,28 yang berindikasi bahwa usaha tersebut cukup menguntungkan
dilakukan. Dengan catatan bahwa usaha penggemuan sapi dilakukan secara menyeluruh
meliputi usaha dari pemanfaatan hasil urin dan kotoran sapi dikarenakan produk sampingan
inilah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai ekonomis usaha penggemukan sapi.
Sedangkan dengan pola petani masih sedikit keuntungannya dilihat dari jumlah waktu untuk
mendapatkan hijauan, sehingga masih kurang ekonomis dan kebutuhan tenaga kerja. Teknologi
dengan pemberian 5 cc dan 2 kg dedak dengan HMT minimal masih layak direkomendasikan
dengan analisis kelayakan yang ada, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat memberi
tambahan pendapatan peternak. Hasil ini juga menunjukkan bahwa teknologi penggemukan
yang diterapkan di Subak Guama telah mampu dilaksanakan dan disebarkan sehingga diminati
oleh sebagian besar anggota.
KESIMPULAN
Dari hasil kajian dapat disimpulkan :
1. Inovasi teknologi penggemukan sapi Bali dengan kandang koloni dapat meningkatkan bobot
sapi Bali yang sekaligus memberi nilai tambah dengan memanfaatkan limbah ternak tersebut
sebagai pupuk organik padat maupun cair.
2. Usaha penggemukan sapi Bali dengan kandang koloni bersama dengan pemanfaatan limbah,
cukup menguntungkan dilaksanakan dengan memberikan kontribusi pendapatan bersih
sebesar Rp. 11.981.562 ,- dengan R/C sebesar 1,28 sehingga cukup layak untuk dilanjutkan.
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FAKTOR PENENTU AKSESIBILITAS PETANI KE PASAR
Bambang Irianto
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAKSalah satu kritik dalam pelaksanaan Prima Tani adalah kurangnya peran Prima
Tani terhadap kebutuhan akses pasar bagi petani. Secara faktual hal tersebut tidaklah
sepenuhnya benar karena menghubungkan petani dengan pasar bukan hal yang sederhana dan
melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan sendiri dan selain pengaruh faktor
internal/eksternal. Saat ini Litbang Pertanian sedang dalam proses pergeseran dari paradigma
dari orientasi peningkatan produktivitas kearah orientasi pasar. Secara teoritis proses ini mudah
dijelaskan tetapi tidak dalam praktek yang sesungguhnya di lapangan. Peneliti/pengkaji/
penyuluh harus mulai membiasakan diri dalam proses peralihan tersebut sehingga perlu
memahami faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas ke pasar. Tulisan ini mencoba untuk
menyajikan beberapa faktor penting dalam membantu petani agar mempunyai akses ke pasar
bagi komoditas/produk yang dihasilkannya mulai dari tahap persiapan, kemitraan, fasilitasi dan
strategi implementasi. Langkah awal yang perlu dipersiapkan terutama adalah menetapkan tipe
hubungan antara petani dan pasar berikut dukungan eksternal yang diperlukan. Kemitraan
dengan swasta perlu dimanfaatkan karena swasta juga perlu meminimalkan biaya transaksi.
Kemampuan bisnis fasilitator (lembaga pemerintah atau LSM) perlu dipersiapkan dengan baik
agar tidak terjadi kesalahan dalam mengarahkan petani. Beberapa strategi yang perlu
dipersiapkan untuk membantu petani agar bisa mengakses pasar antara lain pembentukan
kelompok tani, kiat menghadapi pungutan dan subsidi, kesaling-percayaan, negosiasi untuk
kontrak dan pembiayaan. Selanjutnya, perlu dipersiapkan ―exit strategy‖ dan pengembangan
SDM agar petani bisa melakukan pemasarannya secara mandiri.
Kata kunci : akses pasar, kemitraan, fasilitasi, negosiasi kontrak, strategi pasar, exit
strategy, pembiayaan, subsidi.
PENDAHULUAN
Salah satu kritikan yang dilontarkan para pakar pertanian terhadap kinerja Prima Tani
adalah belum terlihatnya secara nyata peran Prima Tani dalam mengatasi masalah pemasaran
komoditas yang dihasilkan oleh petani. Secara konsepsional, sebenarnya Prima Tani sudah
secara lengkap meng-akomodasikan kebutuhan untuk memberdayakan petani melalui inovasi
teknologi dan inovasi kelembagaan. Namun tampaknya yang telah dilaksanakan di lapangan lebih
banyak terfokus pada aspek inovasi teknologi. Badan Litbang Pertanian lebih banyak berfungsi
hanya sebagai lembaga yang menghasilkan teknologi pertanian dengan tingkat adopsi petani
masih sangat rendah. Di tingkat nasional, dengan dukungan teknologi perbaikan produksi,
petani memang bisa menghasilkan tingkat produksi yang tinggi yang dibuktikan dengan predikat
negara yang berhasil berswasembada beras beberapa tahun yang lalu. Namun, sebenarnya
petani yang memproduksi tidak merasakan manfaat ekonomi sama sekali, bahkan tidak tahu apa
yang harus dilakukan dengan produksinya itu. Memang, aspek kelembagaan, termasuk
pemasaran, bukan hal yang mudah untuk disentuh terutama karena melibatkan unsur manusia
yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan diperlukan kehadiran lingkungan
strategis.
Walaupun peran pengelolaan dan operasional produksi, pengolahan dan pemasaran
produk-produk pertanian sebenarnya menjadi tanggung jawab sektor swasta, namun pemerintah
sebaiknya harus bisa memainkan peranan kunci dalam mengarahkan dan memfasilitasi
pengembangan pemasaran bagi petani di perdesaan untuk kepentingan produsen (petani).
Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pemasaran produk pertanian melalui penyediaan
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kerangka ekonomi makro yang tepat disamping menyediakan keperluan umum seperti sarana
dan prasarana pasar, transportasi dan berbagai kebijakan dan aturan-aturan formal yang sesuai
dengan kebutuhan dunia usaha. Tantangan yang terbesar bagi pemerintah sebenarnya adalah
bagaimana membangun kebijakan, kelembagaan dan pelayanan yang mampu untuk
meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian secara umum.
Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani)
yang dilaksanakan secara partisipatif oleh semua pemangku kepentingan (stake holder)
pembangunan pertanian, dalam bentuk laboratorium agribisnis. Prima Tani, sebagai suatu
program rintisan dan akselerasi diseminasi inovasi teknologi dalam pembangunan pertanian dan
pedesaan dilaksanakan secara integratif baik vertikal dan horizontal, yang diharapkan dapat
menghasilkan keluaran yang bermuara pada ketahanan pangan, daya saing melalui peningkatan
nilai tambah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Prima Tani tidak
berdiri sendiri tetapi merupakan suatu implementasi atau operasionalisasi dari semua program
Departemen Pertanian dalam rangka membangun pertanian dan pedesaan untuk kesejahteraan
masyarakat.
Secara khusus, posisi Prima Tani dalam pembangunan pertanian adalah sebagai penggerak
pembangunan agribisnis perdesaan yang memotivasi dan memfasilitasi masyarakat tani untuk
secara partisipatif dalam membangun pertanian wilayah melalui percepatan pemasyarakatan
inovasi teknologi dan kelembagaan pertanian dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal.
Keluaran yang diharapkan adalah terciptanya suatu model pengembangan pertanian dan
perdesaan dalam bentuk unit Agribisnis Industrial Pedesaan (dari hulu ke hilir) dan Sistem
Usahatani Intensifikasi dan Diversifikasi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, dalam
merencanakan kegiatan Prima Tani, aspek pemasaran sudah diperhitungkan dengan cermat.
Lokasi Prima Tani secara umum adalah wilayah marjinal dan kurang dijamah oleh program
pembangunan, termasuk wilayah Prima Tani kabupaten Lumajang yaitu Desa Pasrujambe yang
terletak di Kecamatan Pasrujambe. Desa Pasrujambe merupakan wilayah pengembangan
Program Agropolitan Seroja di Kabupaten Lumajang, namun karena aksesibilitasnya yang sangat
rendah, maka dampak dari program Pemkab Lumajang tersebut belum terlihat sampai masuknya
program Prima Tani di desa tersebut.
Tulisan ini akan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas petani ke
pasar. sehingga dapat diperoleh strategi-strategi untuk menghubungkan petani dengan pasar
sesuai kondisi petani dan berkelanjutan.
METODOLOGI
Kerangka Pemikiran
Lingkungan yang sesuai merupakan prasyarat keberhasilan program pengembangan pasar
di tingkat petani. Sayangnya, yang paling sering terjadi adalah hambatan akibat pola budaya
yang sudah terbentuk di kalangan masyarakat perdesaan yang sebenarnya juga merupakan hasil
yang tidak diharapkan dari implementasi program-program pemerintah sebelumnya. Hambatan
juga bisa terjadi karena implementasi kebijakan yang tidak tepat. Dalam mengimplementasikan
sebuah program untuk membantu petani agar bisa memiliki akses ke pasar, seringkali kita
mengabaikan faktor-faktor penentu yang sebenarnya sangat penting. Faktor-faktor tersebut
antara lain keberadaan dan peran sektor swasta yang selama ini dianggap sebagai pesaing
bahkan pemangsa petani kecil. Karena tidak dilibatkan di dalam program tersebut, maka mereka
menciptakan jaringan pemasaran sendiri yang seringkali tidak bisa dimanfaatkan oleh petani
pada umumnya terlebih-lebih secara individual, bahkan terkesan eksploitatif.
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Beberapa faktor penting dalam membantu petani agar mempunyai akses ke pasar bagi
komoditas/produk yang dihasilkannya mulai dari tahap persiapan/inisiasi, kemitraan, fasilitasi
dan strategi implementasi yang secara skematis tersaji pada Gambar 1.

Inisiasi
- Tipe hubungan petani – pasar
- Dukungan eksternal

Strategi
Implementasi

Aksesibilitas
petani ke pasar

- Kemitraan dg swasta

- Kelompok tani
-

Pungutan vs subsidi
Trust.
Negosiasi/kontrak
Pembiayaan
Exit strategy

Kemitraan
- Reduksi biaya transaksi

Fasilitasi
- Lembaga pemerintah

- LSM
- Peningkatan kualitas SDM.

Gambar 1. Hubungan faktor-faktor yang menentukan aksesibilitas petani ke pasar

Langkah awal yang perlu dipersiapkan terutama adalah menetapkan tipe hubungan antara
petani dan pasar berikut dukungan eksternal yang diperlukan. Kemitraan dengan swasta perlu
dimanfaatkan karena swasta juga perlu meminimalkan biaya transaksi. Kemampuan bisnis
fasilitator (lembaga pemerintah atau LSM) perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadi
kesalahan dalam mengarahkan petani. Beberapa strategi yang perlu dipersiapkan untuk
membantu petani agar bisa mengakses pasar antara lain pembentukan kelompok tani, kiat
menghadapi pungutan dan subsidi, kesaling-percayaan, negosiasi untuk kontrak dan
pembiayaan. Selanjutnya, perlu dipersiapkan ―exit strategy‖ dan pengembangan SDM agar petani
bisa melakukan pemasarannya secara mandiri dan replikasi.
Data dan Analisis Data
Materi tulisan ini bersumber dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui program
Prima Tani tahun 2005 dan implementasinya sampai dengan tahun 2008 di Desa Pasrujambe,
Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang dan studi literatur dari berbagai usaha
menghubungkan petani dengan pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama di
Negara-negara yang sedang berkembang.
Pengumpulan data dan informasi dilakukan terkait dengan pelaksanaan baseline survey
dan diskusi kelompok dengan petani (FGD/Focused Group Discussion) selama pelaksanaan
program. Data primer dikumpulkan melalui wawancara di tingkat petani, sedangkan data
sekunder diperoleh dari kelembagaan dan instansi-instansi terkait. Selanjutnya, data yang
diperoleh diuraikan secara kualitatif untuk menjelaskan keterkaitannya dengan faktor-faktor
penentu yang dibahas dalam tulisan ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Langkah Persiapan/Inisiasi
Langkah awal yang harus dipersiapkan dalam usaha menghubungkan petani dengan pasar
adalah menetapkan tipe hubungan yang diperlukan dan tingkat dukungan eksternal yang
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mungkin diperlukan. Dukungan eksternal ini harus proporsional karena bila terlalu besar atau
sangat kurang justru bisa menggagalkan usaha tersebut. Langkah yang paling sederhana untuk
menghubungkan petani dan pasar adalah dengan mengumpulkan produk yang dihasilkan
petani-petani dan mungkin hanya membutuh-kan kehadiran seseorang (hanya satu orang) yang
bertindak sebagai penjamin yang jujur dan bisa dipercaya kedua belah pihak.
Yang
bersangkutan bisa saja adalah penyuluh lapangan yang bertugas di daerah itu. Untuk tingkat
hubungan yang lebih rumit, misalnya dengan pengecer di perkotaan, restoran atau pengolah,
mungkin diperlukan dukungan kelompok tani atau atau kelembagaan eksternal lainnya baik LSM
maupun pemerintah. Sedangkan untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi bisa saja melibatkan
beberapa kelembagaan dengan berbagai jenis kegiatan atau fasilitasi yang bersifat multidisiplin.
Keterpaduan antara LSM, lembaga keuangan (mikro), pemerintah dan swasta tampaknya
merupakan dukungan eksternal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan usaha
menghubungkan petani dengan pasar secara komersial. Menurut Shepherd (2007), gabungan
kelembagaan eksternal ini bisa lebih dari 3 macam kelembagaan dengan spesialisasinya masingmasing; namun permasalahan yang bisa timbul adalah apabila ada satu atau dua kelembagaan
tersebut menarik diri sebelum waktunya. Masalah lainnya adalah keberlanjutan dari hubungan
antara petani dan pasar yang telah terbentuk apabila waktu pendampingannya sudah berakhir.
Pilihan komoditas harus disesuaikan dengan permintaan pasar, walaupun hal itu saja
belum cukup karena belum tentu bisa sesuai dengan keinginan semua petani. Oleh karena itu,
informasi lainnya harus juga dikumpulkan seperti lokasi tempat tinggal petani, tingkat
pendidikan, struktur sosial, ketersediaan infrastruktur, ukuran/skala usahatani, kesesuaian
lahan, kemungkinan serangan hama/penyakit, sistem kepemilikan lahan, aset-aset yang dimiliki
petani, potensi membangun usaha baru, akses ke kelembagaan permodalan dan kemampuan
untuk memanfaatkan modal, kebutuhan teknologi dan penyuluhan pertanian, juga termasuk
kemampuan petani untuk mengadopsi sistem baru. Dari sisi petani, keterbatasan-keterbatasan
dan kekurangan petani untuk melakukan akses terhadap teknologi produksi atau pasca panen,
informasi pasar, kemampuan bernegosiasi dan tawar menawar merupakan faktor pembatas
keberhasilan inisiasi hubungannya dengan pasar. Oleh karena itu, model bisnis yang akan
digunakan hendaknya sesederhana mungkin dengan juga mempertimbangkan skenario terburuk
yang bisa terjadi.
Produksi pertanian bersifat musiman sehingga harus benar-benar dipastikan sejak awal
bahwa petani akan mampu memenuhi apa yang diminta pembeli sehingga petani harus bisa
menyuplai secara kontinyu mampu memenuhi permintaan konsumen. Namun perlu disadari
bahwa petani kecil sulit untuk bisa memenuhi permintaan secara konsisten, bahkan walaupun
tidak dituntut untuk bisa memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Petani juga dituntut
untuk bisa memahami bahwa tradisi atau nilai-nilai keagamaan dapat mempengaruhi jadual
kegiatan bisnis sehingga perhitungan waktu satu tahun tidak selalu sama dengan 365 hari. Perlu
juga pemahaman di pihak petani sebagai produsen bahwa sebagian dari produk mereka mungkin
tidak bisa diterima karena kualitasnya yang tidak sesuai kontrak sehingga harus ada skenario
untuk menyalurkan produk tersebut ke pasar lain atau bahkan dibuang saja.
Petani cenderung bersikap menghindari resiko, sedangkan pengolah atau pengecer biasanya
berani menghadapi resiko dengan melakukan investasi peralatan, menggunakan varitas baru,
menerapkan pola tanam secara rotasi dan hanya melibatkan sedikit jenis tanaman saja. Dalam
banyak kasus, investasi yang berkaitan dengan kegiatan menghubungkan petani dengan pasar
ini perlu kepercayaan petani agar mau berinvestasi baik dalam bentuk fisik/aset maupun kredit.
Oleh karena itu, sebaiknya teknologi yang akan digunakan tidak menimbulkan biaya yang
memberatkan petani.
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Salah satu isu penting dalam usaha menghubungkan petani dengan pasar adalah
diperlukannya peningkatan kemampuan kewirausahaan petani, sehingga pertanyaannya adalah
apakah pelatihan kewirausahaan ini perlu diajarkan ke semua petani atau hanya kepada petani
yang memang memiliki naluri wirausaha saja? Memang tidak realistik kalau mengharapkan
petani ―desa‖ tiba-tiba menjadi wirausahawan. Beberapa projek memang telah mencoba untuk
menempatkan petani sebagai pelaku rantai pasok yang meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan peningkatan nilai tambah seperti preparasi dan pengolahan produk, penyimpanan,
transportasi dan mungkin sampai kepada penjualan eceran. Yang menjadi pertanyaan dalam
integrasi vertikal ini adalah a) apakah petani mampu menangani seluruh aspek rantai pasok
tersebut, dan b) kalaupun bisa, apakah mereka bisa memperoleh keuntungan dari kegiatan
tersebut.
Dalam kasus di wilayah Prima Tani Lumajang, maka komoditas yang paling potensial untuk
segera dihubungkan dengan pasar adalah pisang Mas Kirana yang secara tradisional umumnya
sudah dipasarkan dalam bentuk ―tebasan‖. Peran tim Prima Tani sebagai lembaga pendamping
telah berhasil memperbaiki bentuk pemasarannya dari sisem ―tebasan‖ ke sistem penjualan
berdasarkan bobot.
2. Kerjasama dengan sektor swasta
Dalam kenyataannya, tidak semua program menghubungkan petani dengan pasar ini
menerapkan bentuk kerja-sama dengan sektor swasta karena bagaimanapun akan selalu ada
sedikit ketidak-samaan pemahaman antara swasta dengan pelaksana program. Dengan
demikian, yang muncul adalah beberapa alternatif model saluran pemasaran yang memang sulit
dilaksanakan. Disamping sikap eksploitatif sektor swasta, petani atau kelompok tani biasanya
memang sulit untuk bisa bersaing dengan sektor swasta. Seringkali petani terikat hubungan
kredit dengan pedagang sehingga kalau meniadakan peran pedagang berarti tidak hanya perlu
adanya saluran pemasaran yang lain tetapi juga perlu sumber kredit yang lain. Dalam kondisi
tertentu, keterikatan sosial antara petani dan pedagang seperti itu sedemikian kuatnya sehingga
lebih baik membangun sistem berdasarkan ikatan itu daripada membuat yang baru (Wheatley,
dkk., 2004).
Di wilayah Prima Tani Lumajang, peran sektor swasta sangat penting terhadap keberhasilan
menghubungkan petani pisang dengan pasarnya. Hal tersebut terjadi karena pasar pisang
memang sudah dikuasai oleh swasta, sehingga tanpa kerja sama dengan swasta mustahil hal
tersebut bisa diwujudkan. Apalagi, pihak swasta (PT Sewu Segar Nusantara atau SSN) juga
memiliki kemampuan mencari bahan mentah di beberapa wilayah lainnya. Walaupun perlu
diakui bahwa keberhasilan system pemasaran pisang di wilayah Prima Tani tersebut tidak
terlepas dari hubungan khusus antara lembaga penghubung (BPTP jatim) dengan pelaku bisnis
dari swasta yang kebetulan adalah penyuluh pertanian setempat (Harwanto dan Prahardini,
2007).
Beberapa contoh pemasaran jeruk keprok Soe di Timor Barat menunjukkan bahwa sektor
swasta dapat menggerakkan hubungan pasar dengan petani yang berkelanjutan bahkan
membangun hubungan komersial tanpa campur tangan pihak ke-tiga yang biasanya diperankan
oleh LSM atau Pemerintah (Hellin, dkk., 2006 dan Wei, dkk., 2003). Dengan demikian,
sebenarnya organisasi petani (kelompok tani) yang dibangun oleh sektor swasta bisa lebih efisien
dari pada yang dibangun oleh LSM atau pemerintah (Sinja, dkk., 2006). Walaupun demikian,
bagi perusahaan swasta hal tersebut berarti sudah ke arah pengembangan, bukan bisnis murni,
sehingga untuk itu perusahaan harus melakukan serangkaian penelitian, pelayanan dan
pelatihan khusus bagi petani. Program serupa pernah dilakukan oleh FAO di empat negara
(Brazil, Chili, Meksiko dan Peru) untuk mengintegrasikan petani dengan pasar secara lebih efisien
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melalui pelatihan-pelatihan untuk mengidentifikasi stakeholders dan perannya dalam rantai
pasok pangan dengan lebih baik sehingga bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam
bernegosiasi dan berdiskusi dengan mitra kerjanya (Piñones, dkk., 2006).
Pemerintah, donor atau LSM sebaiknya tidak terlalu curiga dengan kehadiran kelompok
pedagang dalam sistem pemasaran karena bisa saja mereka itu juga sama miskinnya dengan
petani yang mereka layani. Sebuah pengalaman yang terjadi di Kenya memperlihatkan bahwa
terbentuknya kelompok pedagang justru sebagai akibat sikap arogan petugas pemerintah
setempat (Sinja, dkk., 2006). Hikmahnya adalah kolaborasinya dengan petani berdampak positif
dimana petani bisa memperoleh pelatihan dari mereka sehingga mampu berkolaborasi dengan
lebih efisien dan terbukti bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pada petani yang
tidak ikut bekerjasama. Namun. dari contoh di Kenya tersebut, masalah yang timbul adalah
bahwa kelompok pedagang tersebut dikhawatirkan akan menjadi kartel. Dalam kasus di wilayah
Prima Tani juga dikhawatirkan terjadi hal seperti itu karena saat ini sudah ada beberapa
perusahaan swasta lainnya yang telah beroperasi, selain PT SSN (Harwanto dan Prahardini,
2007).
3. Peran Organisasi Penghubung
Peran organisasi penghubung sangat penting dalam usaha menghubungkan petani dengan
pasar. Tren advokasi untuk petani saat ini merupakan transisi dari pendekatan yang berorientasi
produksi ke pendekatan yang berorientasi pasar, namun banyak yang masih belum benar-benar
menguasai aspek bisnis yang diperlukan. Kenyataan ini diakui oleh banyak pihak, baik LSM
maupun pemerintah, dalam sebuah loka-karya yang diadakan oleh FAO di Afrika dan Asia
(Shepherd, 2007) dan menyimpulkan bahwa organisasi-organisasi yang ingin membantu
menghubungkan petani dengan pasar harus mengikuti pelatihan-pelatihan aspek-aspek bisnis
terlebih dahulu.
Aspek-aspek bisnis yang perlu dipelajari antara lain adalah pengetahuan manajemen,
negosiasi kontrak kerja, penelitian pasar, analisis rantai pasok, pendokumentasian bisnis yang
mendasar seperti membuat catatan-catatan pemesanan dan pengiriman dan penggunaan
metode-metode membuat keputusan bisnis pembiayaan dan lain-lain. Organisasi-organisasi
tersebut harus mampu menentukan kebutuhan pelatihan tersebut secara mandiri dan
menyesuaikan dengan kemampuan mitra kerjanya. Idealnya, SDM organisasi tersebut harus
memiliki pengalaman di sektor-sektor swasta karena tidak mudah melatih orang untuk
memahami fungsi-fungsi sektor komersial.
Khusus di wilayah Prima Tani Lumajang, BPTP Jatim sebagai organisasi penghubung perlu
juga menerapkan kiat-kiat pengkatan kemampuan SDM para stafnya dalam bidang-bidang yang
terkait dengan pemasaran tersebut.
4. Menghindari pungutan-pungutan dan pemberian subsidi
Perlu diinggat bahwa keberhasilan program menghubungkan petani dengan pasar tidak
bisa dicapai hanya dengan memberikan semua yang dibutuhkan petani untuk keperluan
tersebut. Yang perlu kita lakkan adalah memfasilitasi petani untuk ampu mengerjakan segala
sesuatunya sendiri serta membantu mereka untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan yang
proporsional. Pemberian pelayanan secara langsung seperti bantuan transportasi, bantuan
saprodi atau kredit memang dapat membantu petani dalam jangka pendek tetapi tidak
menjanjikan kelestarian program dalam jangka panjang (Dunnington, 2006).
Pemahaman tentang pentingnya menghindari pemberian subsidi juga mulai muncul di
kalangan organisasi-organisasi pemberi bantuan. Oleh karena itu sangat penting untuk
memberikan pemahaman bagi petani bahwa organisasi/program tersebut hanya berperan untuk
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memperbaiki tata-hubungan pemasaran dan bukan lembaga yang memberi bantuan fisik.
Program yang juga menggunakan pemberian subsidi biasanya akan menghadapi permasalahan
ketika petani harus menanggung sendiri pembiayaannya ketika program tersebut berakhir.
Petani hendaknya jangan dibiasakan untuk mudah menerima bantuan terutama pada saat mulai
memasuki bisnis yang memang menguntungkan, dan sebaliknya jangan didorong untuk masuk
bila sejak awal sudah terlihat bahwa bisnis tersebut tidak akan menguntungkan. Kalau ada
subsidi, biasanya rasa kepemilikan petani terhadap suatu kegiatan akan lemah karena subsidi
cenderung mengurangi rasa tanggung-jawab dan kurang menghargai kegagalan. Oleh karena itu,
organisasi sebaiknya mengembangkan rencana bisnis yang memungkinkan petani bisa membeli
saprodi dengan cara kredit. Pemberian bantuan peralatanpun sebaiknya dihindari karena sering
menimbulkan kekeliruan pada saat mengkalkulasi keuntungan usaha dan menyebabkan alokasi
penggunaan sumber-sumber produktif yang tidak tepat. Bantuan hibah mungkin perlu
dipertimbangkan untuk melakukan analisis pasar, membuat rencana bisnis, melakukan
percobaan dengan produk tertentu, peningkatan keterampilan manajemen, pembukuan atau
penanganan pasca-panen, seperti yang sudah dilakukan melalui Program Prima Tani.
Sektor swasta biasanya mengkritik pemberian subsidi yang diberikan kepada petani oleh
organisasi donor, namun sebenarnya mereka juga mengambil kesempatan untuk mendapatkan
insentif semacam itu kalau ditawari. Bantuan pinjaman dari lembaga keuangan internasional
biasanya merupakan target perusahaan dengan dalih untuk digunakan sebagai pinjaman kepada
petani-petani yang akan direkrut. Bentuk seperti ini menurut Minot dan Ngigi (2004) sebenarnya
adalah kontra produktif karena ketertarikan petani lebih disebabkan oleh adanya pinjaman
bukan karena kemampuan perusahaan untuk memberi keuntungan.
5. Kesaling-percayaan
Sejak pertama kali manusia mengenal perdagangan, kepercayaan (percaya satu sama lain)
merupakan faktor utama dalam dunia bisnis. Bentuk transaksi pemasaran produk-produk
pertanian yang paling banyak adalah perdagangan yang berbasis kepercayaan ini. Pedagang
menaruh keperyaaan kepada petani untuk mengembalikan pinjamannya, sedangkan petani juga
percaya bahwa sang pedagang akan membeli produk yang dihasilkannya, sistem pembayaran
tunda (Shepherd, 2004). Namun, tampaknya sistem ini sebagian besar hanya terjadi di
lingkungan pelaku usaha skala kecil walaupun melibatkan perdagangan lintas batas negara
(misalnya, petani Myanmar dan pedagang Cina).
Kepercayaan ini juga bisa dalam bentuk yang tidak langsung, melalui penengah
(independent arbitration). Ketepatan pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada petani
akan semakin meningkatkan kepercayaan petani kepada perusahaan. Kepercayaan ternyata
dapat terbentuk dari komitmen jangka panjang yang diperlihatkan perusahaan, misalnya melalui
investasi fasilitas pabrik, pergudangan dan lain-lain. Kepercayaan juga bisa dibentuk melalui
pertemuan secara langsung antara petani dengan manajemen perusahaan, supermarket atau
pabrik pengolahan (Devaux, dkk., 2006).
Dari pengalaman yang ada, keengganan perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan
petani adalah karena banyak petani yang menyimpang dari kesepakatan walaupun sudah
tertuang secara formal dan perusahaan sudah menunjukkan komitmennya dengan membangun
fasilitas-fasilitas yang diperlukan petani. Misalnya, ada petani yang memanfaatkan harga
kesepakatan yang lebih tinggi dari harga pasar dengan membeli produk dari petani lainnnya dan
menjualnya ke perusahaan. Oleh karena itu, hanya perusahaan yang benar-benar besar saja
yang bisa melakukan hal ini karena mampu menyiapkan perangkat khusus untuk mengatasi
masalah tersebut dengan biaya yang masih efisien.
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Dari sisi petani, penyimpangan seperti tersebut di atas sebenarnya sangat masuk akal
terutama karena memang memiliki keterbatasan pendapatan sehingga situasi seperti itu
merupakan kesempatan yang baik. Mereka pada umumnya sulit untuk memahami pentingnya
keberlanjutan hubungan bisnis jangka panjang dengan pembeli yang bisa dipercaya. Masalah ini
menjadi tanggung-jawab para petugas penyuluhan di lapangan untuk menciptakan kesalingpercayaan antara petani dengan perusahaan. Kalaupun harus dilakukan kontrak hendaknya
dibuat sefleksibel mungkin sehingga ada kesempatan untuk bernegosiasi kembali ketika ada
perubahan harga yang signifikan
6. Pembentukan Kelompok Tani
Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, pembentukan kelompok tani sangat
diperlukan dalam usaha menghubungkan petani dengan pasar untuk merubah pemahaman
petani dari yang pada mulanya hanya berorientasi produksi ke orientasi pasar (Shepherd, 2006).
Melalui kelompok, petani akan menjadi lebih mudah melakukan akses ke penyuluhan,
memperoleh kebutuhan untuk usahataninya, meningkatkan volume dalam rangka mencapai
skala usaha yang ekonomis, dan meningkatkan kemampuan tawar menawar. Dari sisi
perusahaan, adanya kelompok dapat mempermudah penerapan kerja-sama kepada petani agar
mematuhi kesepakatan atau memenuhi kewajibannya. Melalui kelompok juga dapat mengurangi
biaya operasional yang berkaitan dengan pengadaan input, pengumpulan produk, penyuluhan
dan proses pembuatan kontrak.
Efektivitas kelompok yang berorientasi pasar bisa dikatakan berhasil apabila mampu
mengurangi biaya transaksi yang biasanya harus ditanggung oleh petani secara perorangan.
Masalah yang sesungguhnya dalam proses menghubungkan petani/kelompok tani dengan pasar
adalah ketidak percayaan diantara petani-petani itu sendiri, sehingga biasanya yang berhasil
adalah kelompok tani yang anggotanya memang sudah lama terbentuk (bukan bentukan baru).
Contoh keberhasilan ini adalah seperti yang disampaikan oleh Wei dkk. (2003) dimana
keharmonisan anggota sudah tercipta sebelumnya karena mereka sudah terbiasa melakukan
kegiatan sosial bersama-sama. Hal yan sama juga bisa ditemukan diantara kelompok-kelompok
tani yang ada di wilayah Prima Tani Lumajang.
Keberhasilan pendekatan melalui pembentukan kelompok ini akan lebih terasa apabila
anggota bisa diyakinkan bahwa keuntungan ekonomi yang dapat mereka peroleh itu memang
berasal dari bisnis secara kelompok, bukan karena bantuan atau subsidi dari siapapun. Tentu
saja hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kinerja kelompok melalui intensifikasi
produksi, perbaikan pemasaran dan perbaikan kelembagaan dan organisasi kelompok. Jika
perlu dilakukan semacam demoplot untuk memperlihatkan usahatani tanaman semusim yang
bisa menghasilkan keuntungan ekonomi dalam waktu singkat sekaligus mencoba untuk
tanaman jangka panjang. Bagi organisasi pendamping, LSM atau pemerintah, pembentukan
organisasi kelompok tani ini juga harus dimaknai sebagai bagian dari pembangunan berorientasi
pasar, bukan hanya sekedar wadah untuk menyalurkan bantuan saja. Pendekatan semacam ini
sudah dilaksanakan melalui Program Prima Tani yang menjadi ―show window‖ bagi petani-petani
di sekitarnya.
Kehadiran sosok pemimpin yang punya kemampuan manajerial tinggi juga merupakan
salah satu faktor keberhasilan dalam pembentukan kelompok tani yang berkelanjutan. Barham
(2006) menyebutkan bahwa keberhasilan usahatani kontrak di Tanzania lebih disebabkan karena
kepemimpinan yang baik dan bukan karena kekompakan kelompok, sedangkan Coulter (2006)
mengatakan bahwa ketidak-berhasilan kelompok tani dalam program pembangunan pertanian di
Mali hampir seluruhnya akibat manajemen dan kepemimpinan yang bermasalah.
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Ada hubungan yang erat antara ketersediaan sumberdaya alam yang mendukung dan asetaset lainnya dengan keberhasilan dan keberlanjutan kelompok tani (Barham, 2006). Kurangnya
pendidikan formal yang dimilki oleh petani secara perorangan juga terbukti menghambat proses
hubungan petani dengan pasar sehingga harus ada usaha khusus mengatasai hal ini.
Proses pengembangan kelompok harus dilakukan secara ―bottom-up‖ dan kelompok
haruslah dimiliki oleh anggota sendiri dan dijalankan dengan azas demokrasi. Tentu saja harus
ada aturan-aturan yang harus dipatuhi walaupun pengalaman memperlihatkan bahwa
penerapannya sering menimbulkan masalah tersendiri terutama yang berkaitan dengan
komitmen anggota. Komitmen terhadap kelompok ini agaknya berhubungan positif dengan
modal awal kelompok dan iuran anggota, juga dengan persepsi anggota apakah keuntungan yang
mereka peroleh lebih besar dari biaya yang harus mereka keluarkan (Shiferaw dkk., 2006).
Prasyarat penting lainnya adalah bahwa organisasi Kelompok Tani harus mempunyai
wawasan bisnis dan legalitas yang jelas. Kelompok Tani yang tidak berhubungan langsung
dengan pengelolaan uang tetapi hanya mengorganisasi petani dalam kegiatan-kegiatan kelompok,
berdasarkan pengamatan ahli, lebih punya peluang untuk bisa lebih lestari, karena terhindar dari
godaan penyelewengan. Namun, untuk menjadi kelompok bisnis yang handal, kelompok perlu
memiliki kemampuan melakukan pengelolaan keuangannya sendiri, misalnya dari yang paling
sederhana, membuka rekening Bank sendiri karena kebanyakan transaksi bisnis dilakukan
melalui transfer Bank. Selanjutnya menghitung pajak, membuat nota-nota pembayaran dll.
Selain itu, kelmpok perlu memiliki legalitas yang memadai. Sebuah kelompok tani mungkin perlu
dirubah menjadi koperasi atau bentuk badan hukum lainnya, walaupun dari segi keanggotaan
sendiri kurang memenuhi persyaratan utnuk menjadi koperasi. Bahkan ada kecenderungan
kelompok untuk mendaftarkan diri sebagai organisasi non-profit agar tidak kena pajak, seperti
yang terjadi di Colombia (Gonzáles dkk., 2006). Tentu saja hal seperti itu tidak akan membuat
kelompok menjadi matang sebagai organisasi bisnis.
Kelompok Tani sebaiknya beranggotakan petani yang kondisi sosial ekonominya setara,
setingkat atau kalaupun beragam tingkat keragamannya rendah karena biasanya kelompok akan
operasional dengan baik bila semua anggota mempunyai kontribusi yang sama. Petani yang kaya
sebaiknya tidak digabung dengan yang miskin karena biasanya yang kaya akan memperoleh
keuntungan yang lebih besar dari kelompok tersebut walupun semuanya itu tergantung pada
budaya masyarakat setempat. Bahkan, suatu kelompok akan gagal bila tidak sesuai dengan
struktur kemsyarakatan yang sudah ada (Coulter, 2006). Pembentukan kelompok perlu juga
mempertimbangkan aspek gender terutama dalam rantai pasok, misalnya yang perempuan
menangani pengolahan dan yang laki-laki menangani pemasarannya, maka perlu dibuat
kelompok-kelompok yang terpisah. Stringfellow dkk., (1997) membuktikan bahwa kelompok kecil
lebih banyak yang berhasil karena bisa lebih memelihara kekompakan dibandingkan kelompok
besar yang lebih banyak membutuhkan dukungan-dukungan eksternal. Oleh karena itu,
kelompok yang besar sebaiknya dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 20-30 orang.
Akan tetapi perlu diketahui bahwa kelompok yang terlalu kecil sulit beroperasi secara ekonomis
sehingga masih memerlukan berbagai bantuan atau bahkan subsidi.
Perlu diperhatikan bahwa setiap anggota kelompok menanggung beban biaya dan sekaligus
keuntungan dari kegiatan-kegiatan kelompok. Oleh karena itu, pemahaman ini sudah haru
disampaikan sejak awal kepada seluruh anggota pada saat pembentukan kelompok Beban biaya
tersebut termasuk hilangnya kebebasan untuk menjual produk semau mereka termasuk waktu
yang harus mereka luangkan untuk pertemuan-pertemuan kelompok atau komunikasi dengan
anggota lainnya.
Intervensi dari kelompok elit atau politisi (tingkat desa?) bisa menyebabkan permasalahan
dalam pengembangan kelompok tani. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, mereka sengaja
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membentuk kelompok tani sendiri dengan tujuan untuk memperoleh bantuan finansial dari
sumber-sumber tertentu atau dana bantuan pemerintah. Dalam kenyataannya, bukan hanya elit
politik saja yang melakukan hal ini, sekelompok petanipun seringkali membentuk kelompok tani
dengan tujuan yang serupa.
7. Negosiasi dan Spesifikasi Kontrak
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan ikatan pasar adalah manajemen resiko
dan siapa yang menanggung resiko dalam kontrak. Kontrak merupakan salah satu cara untuk
mengatasi resiko. Beberapa resiko bisa diketahui terlebih dahulu sehingga untuk mengatasi hal
ini bisa dilakukan melalui negosiasi antar pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan lainnya
tidak bisa diduga sebelumnya. Strategi pengamanan kontrak harus disusun untuk mengatasi
permasalahan yang mungkin timbul, misalnya dengan memanfaatkan mekanisme penjaminan
atau dengan membuat kontrak sefleksibel mungkin sehingga memungkinkan untuk dilakukan
renegosiasi. Strategi lainnya adalah dengan menempatkan atau menunjuk arbitrator untuk
menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.
Sebuah Petunjuk Dasar tentang spesifikasi kontrak telah disusun oleh Eaton dan Shepherd
(2001) yang berisi antara lain desain kontrak di salah satu negara pertanian. Tentu saja aplikasi
Petunjuk Dasar tersebut masih harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Banyak kontrak
yang walaupun pada awal penerapannya tidak sesuai, melalui proses trial and error biasanya
akan diperoleh bentuk kontrak yang bisa memuaskan kedua belah pihak setelah beberapa tahun.
Spesifikasi kontrak harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan
dan kondisi yang spesifik. Kontrak sebaiknya juga diarahkan ke pengembangan SDM bagi petani.
Untuk keberhasilan pembuatan kontrak, petani juga diharapkan tidak hanya mengandalkan
kemampuan melakukan negosiasi tetapi juga harus dibekali dengan pengetahuan/informasi yang
baik tentang latar belakang dibuatnya kontrak, termasuk tentang biaya produksi, analisis marjin,
harga pasar dan bagaimana menentukan harga di tingkat petani sendiri.
Dalam menyusun kontrak, kedua-belah pihak hendaknya realistis dalam bernegosiasi dan
benar-benar memahami isi kontrak. Karena biasanya pihak petani besar kemungkinan akan
menghadapi kesulitan dalam proses ini, maka diperlukan adanya peran lembaga penghubung
baik dari pemerintah maupun LSM yang bisa membantu petani agar bisa memahami kontrak
dengan baik. Kedua-belah pihak hendaknya bisa memahami resiko yang dihadapi mitra
kerjanya. Jadwal pelaksanaan harus jelas. Petani diharapkan mampu menyesuaikan produksi
sesuai permintaan mitra kerja di dalam kontrak sehingga untuk itu petani harus berusaha
sedisiplin mungkin untuk mengikuti jadwal, metode, bahan penanaman, cara panen dan tingkat
produksi yang telah ditetapkan.
8. Pembiayaan
Permasalahan utama petani, terutama di perdesaan, adalah keterbatasan modal yang
menyebabkan keterbatasan petani untuk mengakses pasar. Hasil-hasil penelitian menunjukkan
bahwa keterbatasan untuk memperoleh kredit/pinjaman modal untuk usaha merupakan kendala
terbesar untuk mencapai keberhasilan usaha kelompok (Shiferaw, dkk., 2006). Oleh karena itu,
dalam rangka mempersiapkan exit strategy, diperlukan pemahaman petani akan pentingnya
tabungan dari sebagian keuntungan yang mereka peroleh. Untuk itu, kepada petani atau
kelompok tani perlu diajarkan skim-skim kredit yang sesuai dengan kondisi sosial budaya
setempat atau menghubungkannya dengan lembaga-lembaga keuangan mikro. Bagaimanapun,
tabungan adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengantisipasi dan menghadapi resiko.
Ketersediaan skim pembiayaan hendaknya sudah dipikirkan sejak awal pembuatan
kontrak. Pada tahap awal ini, perusahaan biasanya sudah melakukan perhitungan tentang skim
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kredit yang mungkin diperlukan oleh petani baik untuk memulai usaha maupun selama
melakukan usaha. Hal ini terutama harus dilakukan dengan cermat ketika melibatkan
komoditas/tanaman jangka panjang yang biasanya perlu modal awal tinggi dan baru
menghasilkan produk setelah beberapa tahun. Biasanya, investasi yang besar hanya bisa
diinisiasi oleh pemerintah atau lembaga keuangan internasional atau oleh perusahaan besar.
Pembiayaan untuk keperluan pemasaran cukup banyak dan bervariasi dari satu daerah ke
daerah lain. Pada sistem tradisional, biasanya pedagang memberi uang terlebih dulu, atau
sebaliknya pedagang melakukan pembayaran secara tunda. Bahkan di era moderen ini banyak
supermarket yang menunda pembayarannya sampai 90 hari (3 bulan) seperti yang dicontohkan
oleh Shepherd (2004) dan Natawijaya dan Reardon (2006). Adakalanya perusahaan memberikan
saprodi atau jasa-jasa alsintan terlebih dulu dalam bentuk pinjaman (kredit), terutama bila
perusahaan percaya bahwa petani pasti akan menjual produknya ke perusahaan tersebut. Model
ini sebenarnya lebih rumit karena melibatkan pihak ketiga, yaitu bank (Hollinger, 2004) atau
bahkan pihak lainnya, misalnya penyuplai barang/jasa.
Penyediaan kredit dan fasilitas untuk menabung membutuhkan kemampuan seorang
spesialis, sehingga disarankan agar dalam proses menghubungkan petani dengan pasar harus
juga menghubungkan petani/kelompok tani dengan lembaga keuangan yang berpengalaman.
Tidak dianjurkan untuk menyalurkan kredit melalui asosiasi petani karena dikhawatirkan tidak
dapat menekan petani anggotanya untuk mematuhi perjanjian kredit. Bank juga biasanya
enggan untuk menyediakan pinjaman bagi petani-petai skala kecil dan hanya mau memberikan
kredit kepada petani yang bisa menunjukkan keberhasilan usahanya. Ada kecenderungan
bahwa lembaga-lembaga bantuan untuk petani tidak lagi menyalurkan kredit secara langsung
tetapi melalui lembaga-lembaga keuangan mikro, bank, penyuplai barang dan jasa atau
perusahaan agribisnis yang biasa menggunakan metode mengurangi resiko penunggakan kredit.
Sayangnya hanya sedikit lembaga keuangan yang mau menyediakan kredit untuk petani skala
kecil, bahkan dari sisi perbankan, petani dianggap ―tidak layak bank‖ (unbankable). Sebuah
perhimpunan konsultan untuk orang miskin (CGAP) telah mengidentifikasi keragaan lembagalembaga keuangan mikro yang berhasil dalam penyaluran kredit di perdesaan (Shepherd, 2006).
Kesimpulannya adalah bahwa pola pengembalian kredit harus disesuaikan dengan kemampuan
petani untuk mengembalikan, tidak harus dari hasil komoditas yang mendapatkan kredit,
hendaknya dilengkapi dengan fasilitas untuk menabung syarat-syarat pinjaman/pengembalian
harus disesuaikan dengan siklus pendapatan petani. Pengembangan Gapoktan menjadi lembaga
ekonom perdesaan melalui LKM (Lembaga Keuangan Mikro) tampaknya sudah sangat sesuai
dengan kebutuhan ini. Di wilayah Prima Tani Lumajang, hal tersebut sudah dimulai dengan
berdirinya LKM Prima Tani yang dikembangkan dengan model Grameen Bank (Irianto, 2009).
9. Keberlanjutan intervensi eksternal dan strategi-strategi “keluar”
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kegiatan menghubungkan petani dengan pasar ini
bisa berkelanjutan, direplikasi atau dikembangkan? Jawabannya tergantung pada evaluasi yang
dapat dilakukan. Untuk menunjukkan keberhasilannya, biasanya sebuah kegiatan membuat
laporan yang isinya tentang manfaat yang diperoleh petani secara kualitas maupun kuantitas.
Namun, jarang yang menginformasikan juga tentang biaya operasional dalam melakukan
pendampingan ini. Besarnya biaya tersebut sangat penting untuk mengevaluasi hasil yang
dicapai sekaligus untuk menilai apakah kegiatan ini bisa direplikasi (Shepherd, 2006).
Selanjutnya, pengkajian perlu dilakukan terhadap petani yang memperoleh manfaat dari program
ini untuk menentukan apakah kegiatan yang telah dilakukan bisa berkelanjutan.
Dalam melaksanakan kegiatan menghubungkan petani dengan pasar memang sebaiknya
melibatkan pihak-pihak yang berwenang baik di tingkat nasional, regional maupun lokal sejak

25

dini. Kegiatan yang bersifat konsultatif ini diharapkan dapat mengindari terjadinya kesalahpahaman sekaligus dapat mengidentifikasi kemampuan daya dukung pemerintah setempat.
Petani harus didorong agar mampu merespon perubahan-perubahan lingkungan strategis seperti
kebijakan pemerintah, perubahan iklim yang mempengaruhi produksi, penerapan tarif/non tarif
dll. Namun, intervensi yang dilakukan pendamping program sebaiknya hanya dilakukan
terhadap kegiatan-kegiatan inti saja.
Selanjutnya, keberlanjutan pendampingan (teknis dan kelembagaan) oleh lembaga
pendamping juga sangat penting terutama dalam rangka pengambil-alihan perannya oleh
organisasi-organisasi setempat. Dengan demikian salah satu tugas penting lembaga pendamping
adalah menyiapkan organisasi-kelembagaan setempat agar memiliki kemampuan untuk
melaksanakan peran tersebut dengan baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah kesiapan
lembaga pendamping dalam memberikan pendampingan yang bersifat komersial, karena tidak
semua lembaga pendamping yang mampu seperti itu.
Melepas petani dan kelompok petani agar mampu berjalan dengan kekuatan sendiri akan
menjadi pekerjaan yang tidak berat kalau sejak awal lembaga pendamping sudah mempersiapkan
strateginya (exit strategy). Strategi untuk keluar tersebut harus bisa memberikan jaminan bahwa
lembaga pendamping tersebut tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pemasaran tetapi
hanya sebagai fasilitator saja. Kalau tidak demikian, maka begitu lembaga pendamping keluar
arena maka hubungan pasar yang ada tersebut akan terhenti (gagal). Ada yang menyebutkan
bahwa proses penyapihan tersebut bisa dilakukan setelah dua atau tiga tahun, tetapi banyak juga
yang berpendapat bahwa itu bisa dilakukan setelah sepuluh tahun. Namun, pengalaman
memperlihatkan bahwa berapa lamapun proses penyapihan tersebut dilakukan, petani ataupun
kelompok tani masih membutuhkan pendampingan yang bersifat ―perbaikan atau pemeliharaan‖
dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan teknis sampai beberapa tahun selanjutnya
(Catacutan dkk., 2006). Pengalaman di Prima Tani Lumajang juga memperlihatkan masih
perlunya pendampingan dilakukan telah lebih dari 3 (tiga) tahun berjalan. Dari sudut
pendanaan, penentuan lama penyapihan ini cukup sulit bagi lembaga pendamping karena berarti
bahwa waktu tersebut ditentukan oleh pemberi dana, bukan tergantung kepada kebutuhan yang
bisa berakibat negatif terhadap keberhasilan program secara keseluruhan. Jika hubungan petani
dan pasar bisa berhasil dalam waktu dua atau tiga tahun, maka pengembangan kelembagaannya
akan memakan waktu lebih panjang. Kelompok, atau setidaknya pimpinannya masih perlu
pelatihan yang berkaitan dengan bisnis seperti membuat anggaran, pembukuan dan sebagainya,
serta perlu adanya audit keuangan di dalam kelompok. Kegiatan kelompok dalam pemasaran
akan lebih berhasil lagi apabila tidak hanya memberikan perhatian penuh kepada bidang
pemasaran saja tetapi juga kepada hal-hal yang bersifat keorganisasian dan kemampuan
pengelolaan organisasi seperti pemecahan masalah atau konflik sehingga dapat membuat
kelompok lebih mandiri (Bingen dkk., 2003).
Dalam melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat, pemerintah, pemberi
dana atau LSM biasanya berorientasi pengentasan kemiskinan (pro poor) sehingga seringkali sulit
berhadapan dengan realita komersialisme. Pengembangan bisnis tidak dapat disamakan dengan
kebijakan sosial, sedangkan keberlanjutan selalu perlu adanya persyaratan-persyaratan
komersial yang seringkali tidak mempertimbangkan asas pemerataan. Pebisnis akan lebih yakin
untuk memiliki keterkaitan pasar dengan petani apabila ada bukti bahwa hal tersebut memang
menguntungkan secara komersial, sedangkan lembaga pendamping akan lebih mudah meperoleh
keberhasilan bila bisa bekerjasama dengan petani yang juga pebisnis sukses.
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PENUTUP
Program menghubungkan petani dengan pasar yang difasilitasi oleh sebuah lembaga
pendamping, baik LSM maupun pemerintah, biasanya hanya melibatkan jumlah petani yang
terbatas. Oleh karena itu, keberhasilan yang dicapai masih perlu dibuktikan lagi apakah bisa
direplikasi atau dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak petani. Dengan jumlah petani
yang terbatas, kemungkinan keberhasilannya tentu saja lebih tinggi dibandingkan jika
melibatkan petani dalam jumlah yang lebih banyak. Laporan FAO memperlihatkan bahwa hanya
kurang dari lima persen dari jumlah petani di Honduras dan El Salvador yang terhimpun dalam
asosiasi pemasaran dan menjadi pemasok produk-produk hortikultura yang berhasil ke
supermarket-supermarket (Shepherd, 2007). Hal tersebut ternyata terkait dengan masalah biaya
yang terlalu mahal dan waktu yang diperlukan untuk membentuk asosiasi semacam itu, apalagi
untuk mereplikasinya. Hanya program yang terus menerus memperoleh subsidi saja yang masih
bisa berjalan dengan baik, walaupun ketika harus melibatkan lebih banyak petani biasanya
subsidi tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi.
Replikasi serta pengembangan program menghubungkan petani dengan pasar harus
dimulai dari titik keberhasilan yang telah dicapai. Replikasi baru bisa dimulai paling tidak setelah
satu siklus usaha (dari produksi sampai ke pemasaran) yang memberikan keuntungan yang
berkelanjutan (tanpa adanya bantuan input dari luar). Namun, lembaga pendamping harus
memperhatikan bahwa keberhasilan dalam satu situasi tidak berarti bisa berhasil dalam situasi
yang lain walaupun wilayahnya sama. Dinamika sosial budaya masyarakat perlu dipahami dan
kegiatan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan kondisi tersebut (Louw dkk., 2006).
Akhirnya, untuk bisa melibatkan lebih banyak petani dalam program menghubungkan
petani dengan pasar perlu dilakukan analisis-analisis yang lebih luas terhadap berbagai faktor
yang mempengaruhi petani untuk mengembangkan orientasi pasarnya. Berbagai isu penting
perlu dieksplorasi mulai dari isu kebijakan, pola permintaan-penawaran, kelembagaan,
infrastruktur dan lain-lain yang berada di luar lingkup kegiatan program. Pelatihan bagi
penyuluh pertanian di lapangan perlu dilakukan untuk meningkatkan orientasi dan pemahaman
mereka terhadap pasar sehingga tugas lembaga pendamping bisa menjadi lebih ringan.
Kenyataan di lapangan sebenarnya mendukung pendapat ini karena sebagian besar penyuluh
pertanian lapangan sudah berkecimpung dalam berbagai bentuk usaha pertanian di perdesaan
sebagai wirausaha di bidang pertanian (agribusinessman). Kasus implementasi Prima Tani di
Lumajang memperlihatkan bahwa dengan memanfaatkan faktor-faktor yang mempengaruhi
akses petani ke pasar bisa meningkatkan aksesibilitas petani pisang
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PENERAPAN SISTEM SURJAN UNTUK MENDUKUNG DIVERSIFIKASI
DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DI LAHAN PASANG SURUT
Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjajung Jabung Timur, Jambi”
Dakhyar Nazemi, Y. Rina, I. Ar-Riza dan S. Saragih
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
RINGKASAN
Lahan rawa pasang surut mempunyai potensi yang besar dan berpeluang besar bagi
pengembangan usaha pertanian sekaligus untuk peningkatan pendapatan petani. Potensi dan
peluang tersebut dapat di aktualisasikan dengan cara melakukan kegiatan penataan lahan dan
komoditas, berdasar karakteristiknya. Di Lahan pasang surut Kalimantan Selatan teknologi
penataan lahan sistem surjan telah banyak diterapkan oleh petani. Penataan lahan sistem surjan
berkembang cukup pesat di lahan pasang surut Kalimanatan Selatan karena selain dapat
mendukung usaha pertanian diversifikasi juga dapat meningkatkan pendapatan petani.
Di sejumlah daerah lainnya yang mempunyai lahan rawa pasang surut, pada umumnya
belum mempunyai informasi detail tentang teknologi penataan lahan sistem surjan, sehingga
usaha pertaniannya masih bersifat monokultur dengan pendapatan yang masih relatif rendah.
Kecamatan Geragai mempunyai potensi lahan pasang surut yang cukup luas, sekitar 700
ha. Potensi yang demikian besar belum dimanfatkan secara optimal, komoditas yang diusahakan
adalah padi sekali setahun dengan hasil yang relatif masih rendah rata-rata 1,5- 2,0 t/ha GKP,
walapun dibeberapa lokasi ada yang lebih tinggi (Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, 2007). Petani telah memanfaatkan lahan ini untuk budidaya padi sekali
setahun, dengan teknologi yang masih sederhana sehingga hasilnya masih rendah 2 t/ha.
Disamping itu terdapat fenomena lain yaitu telah mulai terjadi kecenderungan (trend) perubahan
yang mengarah ke komoditas perkebunan terutama kelapa sawit, dengan cara membuat saluran
drainase intensif.
Sebagai upaya mengantisipasi kondisi tersebut pemerintah daerah (Dinas Pertanian)
berupaya meningkakan produktivitas lahan rawa, melalui berbagai program, diantaranya
program nasional TONGGA PRODI yang mencakup 38 Kabupaten yang mempunyai lahan rawa
(Purwanto, 2006), dan rencana penataan lahan dan pencetakan sawah baru seluas 450 ha (Dinas
Pertanian Provinsi Jambi, 2006).
Peningkatan produktivitas lahan rawa dan diversifikasi komoditas, salah satunya dapat
dilakukan dengan cara menerapkan teknologi penataan lahan sistem surjan untuk usahatani
berbasis padi, dengan tanaman pendukung sayuran, palawija maupun tanaman tahunan
(tanaman buah, tanaman industri) seperti pada beberapa wilayah lahan rawa di Kalimantan (ArRiza, 2002, Balitrra, 2004).
Penerapan sistem surjan seluas 1 ha dengan komoditas padi dan sayuran memberikan
pendapatan petani sebesar Rp.9.356.625./ha.
Kata Kunci : Penataan lahan, Pendapatan, Diversifikasi, Lahan Pasang Surut
I. PENDAHULUAN
Lahan rawa makin penting peranannya dalam pembangunan pertanian, mengingat potensi
lahan rawa di Indonesia yang luasnya 35,3 juta hektar, yang terdiri atas 20,11 jt ha rawa pasang
surut dan rawa lebak 13,3 jt ha (Swamps-II, 1991; Widjaja Adhi et al., 1992). Usaha
pengembangan pertanian di lahan rawa masih relatif lambat dan hasil yang diperoleh selama ini
masih rendah, sehingga berbagai upaya perlu terus dilakukan. Rendahnya hasil selain
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berhubungan erat dengan kendala fisiko-kimia tanah, regim air, tanah yang bersifat masam
sampai dengan sangat masam, kandungan N, P dan K sangat bervariasi rendah sampai dengan
sangat rendah (Nazemi et al ., 2003), juga disebabkan oleh pemilihan dan penerapan teknologi
yang masih belum mengacu pada kondisi spesifik lokasi dan sosial-budaya setempat (Sutikno dan
Rina, 2002).
Kecamatan Geragai mempunyai potensi lahan pasang surut yang cukup luas, sekitar 700
ha. Potensi yang demikian besar belum dimanfatkan secara optimal, komoditas yang diusahakan
adalah padi sekali setahun dengan hasil yang relatif masih rendah rata-rata 1,5- 2,0 t/ha GKP,
walapun dibeberapa lokasi ada yang lebih tinggi (Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, 2007). Petani telah memanfaatkan lahan ini untuk budidaya padi sekali
setahun, dengan teknologi yang masih sederhana sehingga hasilnya masih rendah 2,0 t/ha.
Disamping itu terdapat fenomena lain yaitu telah mulai terjadi kecenderungan (trend) perubahan
yang mengarah ke komoditas perkebunan terutama kelapa sawit, dengan cara membuat saluran
drainase intensif.
Sebagai upaya mengantisipasi kondisi tersebut pemerintah daerah (Dinas Pertanian)
berupaya meningkakan produktivitas lahan rawa, melalui berbagai program, diantaranya
program nasional TONGGA PRODI yang mencakup 38 Kabupaten yang mempunyai lahan rawa
(Purwanto, 2006), dan rencana penataan lahan dan pencetakan sawah baru seluas 450 ha (Dinas
Pertanian Provinsi Jambi, 2006).
Peningkatan produktivitas lahan rawa, salah satunya dapat dilakukan dengan cara
menerapkan sistem usahatani berbasis padi, dengan tanaman pendukung sayuran, palawija
maupun tanaman tahunan (tanaman buah, tanaman industri) seperti pada beberapa wilayah
lahan rawa di Kalimantan (Ar-Riza, 2002, Balitrra, 2004). Namun demikian menurut Alihamsyah
dan Ar-Riza. (2004), optimalisasi produksi pertanian di lahan rawa akan dapat tercapai jika
dilakukan dengan pendekatan dan strategi yang tepat, yaitu melalui kegiatan karakterisasi
lahan, penataan lahan, dan dengan menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan tanaman
terpadu (PLTT). Penerapan teknologi yang terpadu pada lingkungan spesifik berdasar karakter
lahan dan perferensi wilayah dengan menggunakan inovasi (inovation) dan capital driven yang
didukung oleh kelembagaan yang aktif dan kondusif, akan dapat meningkatkan hasil usahatani,
pemanfaatan sumberdaya lebih efektif dan efisien serta keberlanjutannya akan lebih baik.
II. PENATAAN LAHAN SISTEM SURJAN
Penataan lahan perlu dilakukan untuk membuat lahan tersebut sesuai dengan kebutuhan
tanaman yang akan dikembangkan. Dalam melakukan penataan lahan perlu diperhatikan
hubungan antara tipologi lahan, tipe luapan, dan pola pemanfaatannya. Sistem surjan adalah
salah satu contoh usaha penataan lahan untuk melakukan diversifikasi tanaman di lahan rawa.
Berdasarkan sistem pembuatan, surjan dapat dibagi menjadi dua cara pembuatan yaitu (1)
yang dibuat sekaligus, dan (2) yang dibuat secara bertahap (tukungan). Karena dalam pembuatan
surjan sekaligus diperlukan tenaga kerja sekitar 500 HOK/ha yang tentunya memerlukan biaya
yang besar, maka petani tradisional di Kalimantan banyak memilih cara bertahap dengan
membuat tukungan/gundukan. Dengan dimensi awal lebar bawah 2-3 m, tinggi 0,5-0,6 m dan
setiap musim panen dilebarkan dan ditinggikan . Tukungan ini dibuat berjajar dengan jarak
tertentu. Apabila tanaman yang dibudidayakan cukup besar maka tukungan ini duhubungkan
atau tersambung memanjang satu sama lain membentuk surjan.
Untuk tanah sulfat masam potensial pengolahan tanah dan pembuatan surjan sebaiknya
dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Guludan dibuat secara bertahap dan tanahnya diambil
dari lapisan atas dimaksudkan untuk menghindari oksidari pirit.
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Sistem surjan adalah salah satu contoh usaha penataan lahan untuk melakukan
diversifikasi tanaman di lahan rawa. Di lahan pasang surut tipe luapan B dan C dapat
dikembangkan penataan lahan sistem surjan, dengan dimensi lebar surjan 3-5 m, dan tinggi 0,50,6 m, sedangkan tabukan dibuat dengan lebar 15 m. Setiap ha lahan dapat dibuat 6-10 surjan,
dan 5-9 tabukan. Untuk tipe luapan D lebih baik untuk sistem pertanian lahan kering. Untuk
tanah gambut tekstur lapisan tanah dibawahnya sangat menentukan dalam pola pemanfaatan
lahannya.
Arah surjan disarankan memanjang timur-barat agar tanaman (padi) pada bagian tabukan
mendapat penyinaran matahari yang cukup.
Untuk mempertahankan bentuk dan
produktivitasnya, surjan setiap musim atau setiap tahun ‖dilibur‖ (disiram lumpur) yang diambil
dari sekitarnya. Pada Tabel 1 dapat dilihat arahan penataan lahan pada reklamasi dan
pengembangan lahan pasang surut.
Tabel 1. Anjuran penataan lahan pada reklamasi dan pengembangan lahan pasang surut
Tipologi lahan
Potensial
Sulfat masam
Bergambut
Gambut dangkal
Gambut sedang
Gambut dalam
Salin

Tipe luapan air
A
Sawah
Sawah
Sawah
Sawah
Sawah/Tambak

B
Sawah/surjan
Sawah/surjan
Sawah/surjan
Sawah
Konservasi
Konservasi
Sawah/Tambak

C
Sawah/surjan/tegalan
Sawah/surjan/tegalan
Sawah/tegalan
Tegalan/kebun
Tegalan/perkebunan
Perkebunan/HTI
-

D
Sawah/tegalan/kebun
Sawah/tegalan/kebun
Sawah/tegalan/kebun
Tegalan/kebun
Perkebunan/HTI
Perkebunan/HTI
-

Sumber : Widjaya Adhi (1995) dan Alihamsyah et al. (2000).

III. SISTEM SURJAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN
Untuk meningkatkan daya guna lahan pasang surut, dapat dikembangkan dengan
tanaman padi dan non padi, tanaman padi dapat ditanam di areal sawah, sedangkan tanaman
selain padi dapat ditanam di lahan keringnya. Gabungan cara pengelolaan demikian disebut
dengan sistem surjan. Menurut Anwarhan (1986) dan anonim (1985) adalah sebagai berikut : (1)
untuk diversifikasi tanaman (2) menjaga agar tanah tidak menjadi asam (3) mengurangi bahaya
kekeringan (4) mengurangi keracunan akibat genangan (5) resiko kegagalan dapat diperkecil (6)
distribusi tenaga kerja lebih merata dan tenaga kerja keluarga dapat lebih banyak dimanfaatkan
(7) pendapatan petani dapat ditingkatkan dan (8) cropping intensity bertambah.
Penerapan sistem surjan memerlukan investasi yang lebih besar, investasi terdiri dari
investasi pembuatan surjan dan investasi pembelian alat-alat seperti cangkul, parang dsb.
Hasil analisis sistem surjan seluas 1 ha dengan tanaman padi varietas IR 66 dibagian
tabukan dan tanaman sayuran di guludan disajikan pada Tabel 2. Perhitungan dilaksanakan
berdasarkan asumsi nilai ekonomis guludan 5 th dan alat-alat pertanian (sekop, cangkul, dll) 3
tahun, dengan asumsi demikian maka untuk memperhitungkan penyusutan diperlukan
perhitungan discount factor, untuk memperhitungkan nilai kini dari investasi-investasi tersebut
dibagi dengan umur ekonomisnya.
Dalam perhitungan tersebut, tingkat bunga yang digunakan adalah 12%, berdasar tingkat
bunga pinjaman kredit usahatani sebesar 12%. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh
nilai penyusutan sebesar Rp. 460.540/th.

32

Tabel 2. Analisa biaya dan pendapatan usahatani padi dan sayuran seluas 1 ha, pilot
pengembangan di Desa Lagan Ulu, Kec. Gargai Provinsi Jambi.
No

Uraian

.

Sawah Padi

Guludan
Cabai

Kubis

Total

2.

Produksi (kg/ikat)

3.525

3.

Produksi beras (kg)

2.291

-

4.

Penerimaan Rp.

13.746.000

2.240.000

1.350.000

1.181.250

780.000

442.750

19.740.000

5.

Biaya total

7.657.812

723.083

653.208

508.208

516.208

324.858

10.383.377

- Sarana produksi

1.637.840

299.375

309.500

150.500

218.500

51.750

2.667.465

- Tenaga kerja (Rp)

6.019.972

331.600

251.600

265.600

205.600

181.000

7.255.372

Keuntungan

7.

R/C

6.088.188
1,79

224

0,011

Kangkung

0,945

- Penyusutan

0,011

Terung

Luas (ha)

6.

0,011

Tomat

1.

225

0,011

0,011

1

390

632,5

-

337,5

-

-

-

-

-

92.108

92.108

92.108

92.108

92.108

460.540

1.516.917

696.792

673.042

263.792

117.892

9.356.623

3,09

2,06

2,32

1,51

1,36

1,90

Keterangan: Harga beras Rp 6000/kg, cabai Rp 10.000/kg, tomat Rp 6000/kg, kubis Rp 3.500/kg, terung Rp
200/kg dan jkangkung Rp 700/ikat

Pada usahatani berbasis padi, jika dikonversikan ke dalam 1 ha, maka varietas padi IR66
mencapai 3,75 t/ha, cabai 20,3 t/ha, tomat 20,4 t/ha, kubis 30,7 t/ha, terung 35,4 t/ha dan
kangkung 14,4 t/ha.
Berdasarkan hasil analisis biaya dan pendapatan dengan memasukkan nilai penyusutan
surjan dan alat-alat sebesar Rp 460.540/th pada awal pengeluaran, maka diperoleh keuntungan
dari usahatani padi sebesar Rp 6.088.188/0,94 ha, cabai Rp 1.516.917/0,01 ha, tomat Rp
696.792/0,01 ha dan kubis Rp 673.042/0,01 ha. Pengusahaan komoditas padi, tomat, cabai dan
kubis cukup efisien, ditunjukkan dengan nilai R/C > 1. Dari ketiga komoditas yang paling efisien
adalah cabai, kemudian diikuti tomat dan kubis. Usahatani dengan sistem surjan dengan pola
padi + sayuran seluas 1 ha diperoleh keuntungan sebesar Rp 9.356.623/ha.

Gambar 1. Keragaan tanaman Tomat dan Kubis yang ditanaman pada surjan di Desa Lagan
Ulu, Kecamatan Geragai

Gambar 2. Keragaan tanaman Kangkung darat dan Cabai, yang ditanam pada surjan di Desa
Lagan Ulu, Kecamatan Geragai.
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Pada model ini tanaman jeruk baru ditanam, dan akan mulai berproduksi pada tahun ke-4
atau ke-5, sehingga dengan demikian pada tahun ke-5, tanaman sayuran hanya bisa diusahakan
maksimal dua baris dalam satu surjan, sehingga pendapatan dari sayuran akan menurun, tetapi
tanaman jeruk akan memberikan kontribusi hasil yang lebih tinggi.
Menurut Rina et al., 2006, usahatani padi + jeruk di lahan pasang surut cukup layak
dikembangkan karena dengan tingkat bunga 12 %, 15 %, dan 40 % ,diperoleh nilai B/C >1, Net
Present Value Positive, masa pengembalian investasi lebih kecil dari umur pengusahaan dan
Internal Rate Of Return lebih besar dari tingkat bunga. Sehingga pengembangan sistem surjan
dengan tanaman jeruk akan memberikan keuntungan yang cukup besar bisa dinikmati oleh
petani.
IV. KESIMPULAN
1. Peningkatan produktivitas lahan rawa dan diversifikasi komoditas di kecamatan Geragai,
kabupaten Tanjung Jabung Timur, provinsi Jambi, salah satunya dapat dilakukan dengan
cara menerapkan teknologi penataan lahan sistem surjan untuk usahatani berbasis padi,
dengan tanaman hortikultura sebagai pendukung.
2. Penerapan sistem surjan seluas 1 ha dengan komoditas padi dan sayuran memberikan
pendapatan petani sebesar Rp.9.356.623./ha.
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KAJIAN DAMPAK EKONOMI DARI INTRODUKSI TEKNOLOGI BUDIDAYA KAMBING
PERANAKAN ETAWAH (PE) DI PRIMA TANI KABUPATEN PEMALANG
Dian Maharso Yuwono, Subiharta, Ahmad Rifai
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah
ABSTRAK
Ternak kambing dijadikan sebagai komoditas utama dan titik ungkit bagi peningkatan
pendapatan
di Desa Cikendung, Kecamatan Pulosari, yang merupakan lokasi Prima Tani
Kabupaten Pemalang. Telah diintroduksikan bibit kambing Peranakan Etawah (PE) dan teknologi
budidayanya dalam rangka peningkatan pendapatan petani setempat.
Sehubungan hal
tersebut, telah dilaksanakan kajian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai
dampak ekonomi dari introduksi kambing PE di Prima Tani Kabupaten Pemalang. Pengkajian
dilaksanakan dengan metode survai melalui wawancara langsung terhadap petani pelaksana
dan tokoh masyarakat, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Data yang diamati
meliputi data populasi ternak, produksi anak, input output usaha yang terkait dengan budidaya
kambing PE
tahun 2007-2008. Hasil kajian menunjukkan bahwa ternak kambing PE yang
diintroduksikan tahun 2007 seluruhnya telah menghasilkan anak, diantaranya telah digulirkan
pada peternak yang belum mendapatkan bantuan, sedangkan ternak bantuan tahun 2008, 33%
diantaranya telah menghasilkan anak.
Introduksi teknologi budidaya kambing PE ditaksir
meningkatkan pendapatan peternak hingga 125 – 150 %. Peningkatan harga tersebut sebagai
pengaruh simultan dari teknologi yang diintroduksikan, baik dari aspek perbaikan kualitas bibit,
perkandangan, pakan, maupun kesehatan.
Dampak ekonomi lainnya dari percontohan
teknologi budidaya kambing PE adalah meningkatnya pupuk kandang yang dihasilkan di Desa
Cikendung dan mendorong pengembangan kambing PE di desa lainnya. Dampak lingkungan
dari pengembangan budidaya kambing PE adalah mendorong petani menanam rumput unggul
di lahan perhutani, yang secara tidak langsung menjaga konservasi dan kelestarian hutan.
Kata kunci : dampak ekonomi, kambing PE, Prima Tani

ECONOMIC STUDY IMPACT OF TECHNOLOGICAL HALFBLOODED CONDUCTING
GOAT ETAWAH ( PE) AT PRIMA TANI PEMALANG REGENCY
ABSTRACT
Goat livestock made as especial commodity and dot lever up to make-up of earnings [in]
Countryside of Cikendung, District of Pulosari, representing Prima location [of] Farmer SubProvince of Pemalang. Have Halfblooded goat seed of Etawah PE and its conducting technology in
order to make-up of earnings of local farmer. Due to the mentioned, have been executed by study
with aim to get information concerning economic impact of goat PE in Prima of Farmer SubProvince of Pemalang. Study executed with method of survey direct interview to farmer of elite
figure and executor, obtained to be data to be analysis descriptively. Data perceived to cover
livestock population data, child production, input of output the effort which related to goat
conducting of PE year 2007-2008. Result of study indicate that goat livestock of PE which is year
2007 entirely have yielded child, among others have been raised by breeder which not yet got aid,
while year aid livestock 2008, 33% among others have yielded child. Technological of goat
conducting of PE appraised to improve earnings of breeder till 125 - 150 %. Make-Up of price
mentioned as influence of simultaneous of technology, either from aspect repair of seed quality,
cage, feed, and also health. Economic impact [is] other the than sample of goat conducting
technology of PE [is] the increasing of yielded cage manure in Countryside of Cikendung and push
development of goat of PE [in] other countryside. Environmental impact of development of goat
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conducting of PE [is] to push farmer plant pre-eminent grass in farm of forestry services, what
indirectly take care of conservation and continuity of forest
Keyword : economic impact, goat of PE, Prima Tani
PENDAHULUAN
Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani)
secara operasional dilaksanakan pada tahun 2005-2009. Sebagaimana program pembangunan
pertanian lainnya, bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan melestarikan
lingkungan pertanian. Adapun yang spesifik pada Prima Tani adalah peningkatan akses petani
terhadap teknologi melalui pengembangan laboratorium agribisnis di berbagai lokasi sebagai
percontohan model pengembangan masyarakat pertanian (Badan Litbang Pertanian, 2004).
Prima Tani di Jawa Tengah mendukung terciptanya industrialisasi pertanian di perdesaan,
yang merupakan salah satu perwujudan program Revitalisasi Pertanian Perikanan dan
Kehutanan (RPPK) Jawa Tengah. Mengingat Prima Tani sejalan dengan dengan implementasi
RPPK Jawa Tengah, maka penerapannya di lapangan diharapkan dapat sinergis dengan kegiatan
RPPK dari masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD)
provinsi maupun
kabupaten/kota yang membidangi pertanian. Peluang tersebut
sangat terbuka karena
pendekatan komoditas dan wilayah pada Prima Tani dinilai sama dengan pendekatan dari
berbagai program pembangunan pertanian yang ada selama ini. Wujud kongkrit dari dukungan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap Prima Tani
adalah dialokasikannya
anggaran APBD I dan APBD II dari masing-masing kabupaten lokasi Prima Tani di Jawa Tengah.
Salah satu lokasi Prima Tani di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Pemalang.
Kabupaten Pemalang telah menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor andalan
dan mendapat prioritas tinggi dalam memacu pembanguan bidang lain demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Pemilihan sektor pertanian sebagai sektor andalan cukup sesuai,
mengingat 60% masyarakat menggantungkan hidupnya di bidang pertanian. Menurut Rencana
Strategis (Renstra) Kabupaten Pemalang tahun 2005-2010, kebijakan pembangunan pertanian
adalah : (a) menetapkan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian perdesaan, (b)
mengembangkan sistem ketahanan pangan, (c) mengembangkan agribisnis berorientasi global
dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah, (d) peningkatan produktivitas
dan populasi ternak, (e) meningkatkan pemberdayaan petani dan kelompok tani, dan (f)
pelestarian sumberdaya alam, (Bappeda Kabupaten Pemalang, 2005).
Berdasarkan hasil participatory rural appraisal (PRA) yang dilaksanakan tahun 2006 di
lokasi Prima Tani Desa Cikendung, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang
telah
diidentifikasi salah satu komoditas unggulan salah adalah ternak kambing karena dimiliki oleh
90% lebih penduduk desa. Sumber pakan tersedia dan cocok dikembangkan di desa tersebut.
Kotoran ternak kambing jadi sumber pupuk organik yang sangat diperlukan untuk perbaikan
lahan desa tersebut. Permasalahan yang dihadapi pada budidaya ternak kambing adalah
produktivitas masih rendah, yang ditandai dengan kematian anak tinggi, jarak beranak lama dan
budidaya masih tradisional.
Sehubungan hal tersebut di atas, pada implementasi Prima Tani Kabupaten Pemalang
mengintroduksikan bibit kambing PE dan teknologi budidayanya dalam rangka peningkatan
pendapatan petani setempat. Tulisan ini ini untuk menelaah sampai sejauh mana dampak
ekonomi introduksi teknologi budidaya kambing PE di Prima Tani Kabupaten Pemalang.
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METODOLOGI
Kajian dilaksanakan di lokasi Prima Tani Desa Cikendung, Kecamatan Pulosari, Kabupaten
Pemalang. Usaha yang dikaji adalah budidaya kambing yang merupakan salah satu komoditas
utama dari Prima Tani Kabupaten Pemalang. Dalam rangka inisiasi percontohan budidaya
kambing pada tahun 2007-2008 diintroduksikan beberapa teknologi
yang terkait dengan
upaya peningkatan produksi dan produktivitas ternak kambing, meliputi aspek a) bibit :
introduksi pejantan dan induk kambing PE, sistem perkawinan, kandang jepit perkawinan, b)
pakan : introduksi hijauan pakan ternak (rumput unggul/penguat teras), pakan penguat, garam
gantung c) perkandangan : kandang panggung, penyekatan kandang sesuai dengan status
fisiologisnya; d) manajemen: perbaikan pemeliharaan induk menyusui, manajemen perkawinan;
e) kesehatan : pengobatan penyakit cacing, scabies, penyakit mata; f) peningkatan kualitas SDM :
magang budidaya kambing PE, pelatihan kesehatan ternak dan pemerahan susu.
Ruang lingkup makalah ini menyangkut dampak ekonomi dari introduksi kambing PE di
Prima Tani Kabupaten Pemalang. Untuk itu telah dilakukan pengamatan terhadap produksi
ternak dan beberapa indikator ekonomi yang terkait dengan budidaya kambing PE tahun 20072008. Jenis data yang dikumpulkan mencakup data primer yang dikumpulkan langsung melalui
wawancara dengan petani dan tokoh masarakat. Data sekunder yang bersumber dari instansi
terkait seperti Dinas Pertanian dan monografi desa. Kondisi awal usaha budidaya kambing
disampaikan adalah berdasarkan participatory rural appraisal (PRA) pada bulan akhir 2006 dan
survai pendasaran (baseline survey) yang dilakukan pada tahun 2007. Data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Lokasi Prima Tani Kabupaten Pemalang
Luas wilayah Desa Cikendung 793,260 ha, bagian terbesar berupa tegalan/ladang yakni
seluas 298,975 ha, berikutnya adalah hutan produksi 185 ha, pemukiman 145,500 ha, sawah
tadah hujan 67,330 ha, perkebunan negara/swasta 45,500 ha, tanah bengkok kering 42,955 ha,
selebihnya berupa
tanah kas desa dan lapangan. Dari sisi topografi, Desa Cikendung
dikatagorikan sebagai dataran tinggi, dengan ketinggian sekitar 700 – 900 m di atas permukaan
laut (dpl).
Komposisi penduduk Desa Cikendung menurut tingkat pendidikan masih rendah, karena
sebagian besar (87,655%) penduduk tidak sekolah, belum tamat SD, tidak tamat SD, maupun
tamat SD, sedangkan penduduk yang tamat SLTP atau sederajat 7,11%, tamat SLTA atau
sederajat berkisar 4,97%. Walaupun secara umum kualitas sumberdaya manusia masih rendah,
namun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sudah mulai tumbuh, terlihat
dari adanya anggota masyarakat yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi/akademi,
dengan persentase 0,44%.
Mata pencaharian penduduk Desa Cikendung yang dominan (50,14%) ) adalah dari sektor
pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Status petani mencakup mereka yang
mengelola usahatani di lahannya sendiri, yang kemudian disebut sebagai pemilik penggarap, dan
mereka yang mengelola usahatani di atas lahan yang disewanya dan disebut sebagai petani
penyewa. Sedangkan buruh tani adalah mereka yang tidak menggarap lahan tetapi terlibat dalam
kegiatan usahatani seperti pegolahan tanah, penanaman, penyiangan, pemanenan, dan
sebagainya. Mata pencaharian lain yang cukup menonjol adalah buruh swasta (20,93%), dan
tukang kayu/batu (16,20%), selebihnya adalah bermata pencaharian pedagang, sopir, pengusaha,
dan pengrajin. Sedangkan struktur pendapatan rumah tangga petani yang dominan secara
berturut-turut adalah dari usahatani tanaman pangan (28,7%), usaha ternak (26,6%), dan usaha
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tanaman tahunan (22,3%), selebihnya bersumber dari
lainnya.

buruh, pekerjaan tetap, dan usaha

Kondisi Awal Budidaya Ternak Kambing
Ternak kambing merupakan jenis ternak yang paling banyak diusahakan petani di Desa
Cikendung, karena sekitar 90% petani di desa tersebut memiliki ternak kambing. Kontribusi dari
usahatani ternak kambing cukup besar, yakni urutan ke dua setelah tanaman. Kontribusi dari
usahatani kambing masih dapat ditingkatkan dengan peningkatan skala usaha yang diikuti
dengan perbaikan teknologi. Seperti disampaikan oleh Pranaji dan Syahbuddin (1992 ), usahatani
ternak kambing dan domba dapat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan petani di
perdesaan. Berdasarkan pada alasan tersebut maka pada hasil PRA, ternak kambing dijadikan
sebagai komoditas utama dan titik ungkit bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani
setempat.
Sesuai dengan tujuan pemeliharaan bahwa ternak kambing sebagai usaha sambilan, maka
tenaga kerja yang dicurahkan untuk pemeliharaan ternak, seperti mengembalakan, mencari
hijauan, membersihkan kandang, dan memberi pakan-minum untuk memanfaatkan waktu
luang diantara
usahatani tanaman pangan. Scot (1994) menyatakan, bahwa beternak
merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan kelebihan tenaga kerja petani. Tenaga kerja
dalam beternak kambing melibatkan seluruh anggota keluarga.
Jenis kambing yang diusahakan adalah Jawa Randu dan Kacang, sedangkan tujuan
produksinya adalah perbibitan, adapun fungsi pemeliharaannya adalah sebagai tabungan hidup
yang diperuntukkan apabila petani membutuhkan biaya yang bersifat mendesak dan tidak
mempunyai uang tunai maupun pembiayaan yang sudah direncanakan dalam jumlah relatif
besar. Seperti dilaporkan oleh Pranaji dan Syahbuddin (1992) bahwa kebanyakan usaha ternak
kambing sebagai penyelamat petani dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak.
Dalam kondisi ini ternak dijual kurang memperhitungkan waktu penjualan yang didasarkan
kriteria teknis maupun efisiensi ekonomi. Meskipun demikian, tatalaksana pemeliharaannya
sudah mengarah intensif, yakni ternak sepanjang hari dikandangkan, pakan sepenuhnya
mengandalkan pemberian peternak. Hal ini dilakukan karena tidak terdapat lahan gembalaan di
desa tersebut. Keuntungan dari sistem pemeliharaan intensif adalah kotoran terkumpul dalam
satu tempat, dan pembongkarannya dilakukan sekitar 3-4 bulan sekali dimana kotoran sudah
jadi kompos dan bisa langsung dimanfaatkan untuk pupuk. Beberapa petani cabe dan tomat
mengandalkan ternak kambing sebagai penghasil pupuk .
Rata-rata jumlah pemilikan ternak kambing di Desa Cikendung tahun 2006 setelah
dikurangi dengan ternak yang dijual pada tahun yang sama adalah
7,6 ekor senilai Rp.
2.106.000 (Tabel 1). Jumlah populasi tersebut sejalan dengan yang disampaikan Sutama et. al.
(2002), yang melaporkan bahwa pemilikan ternak kambing berbagai daerah antara 3-10 ekor.
Modal usaha untuk pengadaan bibit ternak kambing umumnya berupa modal sendiri. Selain
itu, di Desa Cikendung terdapat gaduhan dengan sistem pembagian keuntungan maro bati.
Kelembagaan gaduhan tersebut dapat dipandang sebagai suatu memaksimisasi efisiensi alokatif
(allocative efficiency) dengan cara menginvestasikan sumberdaya modal yang dimiliki petani
tertentu kepada petani lain yang mempunyai keterbatasan dalam permodalan untuk pengadaan
ternak (Rachmawati, R. W. 1997) .

39

Tabel 1. Penguasaan ternak kambing setelah dikurangi penjualan di Desa Cikendung tahun
2006
No.

Status fisiologi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dewasa-jantan
Dewasa-betina
Muda-jantan
Muda betina
Anak-jantan
Anak betina
Jumlah

Jumlah rata-rata (ekor)
Milik
Gaduhan
2,0
0,1
2,1
0,6
0,4
0,5
0,1
0,7
1,0
6,8
0,8

Rata-rata nilai (Rp.
000)
464,3
1.014
177
100
182
168
2.106

Sumber : Laporan PRA Prima Tani Pemalang, 2006

Pakan ternak mengandalkan hijauan pakan yang diusahakan di sela lahan pertanian dan
sisa hasil tanaman. Sumberdaya hijauan pakan didukung oleh keberadaan rumput gajah dan
leguminosa pohon yang diusahakan petani di sekitar lahan pertanian maupun pemukiman.
Keterbatasan hijauan pakan pada bulan ke 9-10, dapat diatasi dengan mencari rumput di areal
hutan produksi. Petani menanam rumput unggul di bawah tegakan pinus untuk persediaan
pakan. Beberapa petani memberikan pakan tambahan berupa dedak padi.
Ternak kambing
dipelihara sepanjang hari dalam kandang dengan sistem klemprak,
dimana alas kandang berupa sisa hijauan pakan yang bercampur dengan kotoran ternak. Alas
kandang ketebalannya berkisar 50-100 cm, dan menurut keterangan petani kondisi alas kandang
seperti itu dapat menciptakan suasana hangat bagi ternak. Alas kandang dibongkar pada saat
petani membutuhkan pupuk kandang untuk usahatani tanaman semusim. Pada kondisi
pemeliharaan demikian , uang yang diinvestasikan untuk kandang dan peralatan sekitar Rp.
300.000,0. Pada aspek perkandangan, kandang panggung lebih direkomendasikan
karena
kotoran, air kencing dan sisa pakan jatuh ke kolong sehingga lebih bersih, di samping itu
kandang menjadi kering sehingga penyakit dapat ditekan pengembangannya (Anonim, 1989).
Peternak tidak melakukan pemisahan terhadap setiap umur/status ternak, dimana ternak
dewasa ditempatkan satu kandang dengan ternak muda maupun anak (cempe). Kondisi ini
cukup membahayakan terutama bagi anak, karena berpeluang besar untuk terinjak ternak yang
lebih besar.
Pada aspek pemasaran, peternak tidak mengalami kesulitan menjual ternaknya. karena
mengandalkan pedagang pengumpul (blantik) yang beroperasi di desa setempat, yang jumlahnya
mencapai 12 orang. Ternak kambing yang dominan dijual adalah dewasa jantan (Tabel 2). Hal
ini dapat dimengerti karena tujuan pemeliharaan untuk perbibitan, sehingga anak betina akan
tetap dipelihara sebagai induk. Pada pola gaduhan, penjualan ternak jantan cenderung pada
umur muda, karena penggaduh ingin cepat mendapatkan hasil gaduhannya, sedangkan ternak
betina tetap dipelihara untuk dikembangkan lebih lanjut. Rata-rata penjualan ternak 2,5
ekor/tahun/peternak dengan nilai Rp 1.296.000,- (Tabel 2).
Tabel 2. Penjualan ternak kambing di Desa Cikendung tahun 2006
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Status fisiologi
Dewasa-jantan
Dewasa-betina
Muda-jantan
Muda betina
Anak-jantan
Anak betina
Jumlah

Jumlah rata-rata (ekor)
Milik
Gaduhan
2,2
0,1
0,1
0,1
0,1a
2,5
0,1

Rata-rata nilai (Rp.
000)
1.154
35,7
50,0
57,1
1.296

40

Peluang pasar ternak kambing masih sangat terbuka, mengingat di wilayah Kabupaten
Pemalang terdapat kuliner yang menjadi andalan, yakni sate balibul (di bawah lima bulan). Sate
―balibul‖ banyak dijumpai disepanjang pantai utara Jawa Tengah. Hal ini menyiratkan perlunya
dikembangkan sistem produksi kambing/domba yang efisien dan efektif, sehingga setiap saat
tersedia pasokan kambing balibul dalam jumlah yang cukup. Dalam rangka meningkatkan
produksi, produktivitas, dan pendapatan petani perlu introduksi teknologi yang terkait dengan
perbibitan, pakan, perkandangan, dan kesehatan. Khusus perbibitan, perbaikan dengan kambing
PE diharapkan dapat meningkatkan nilai jual ternak maupun menghasilkan pendapatan
tambahan dari produksi susunya.
Kinerja Budidaya Kambing PE tahun 2007-2008
Dalam rangka perbaikan bibit, telah diintroduksikan/diperbantukan kambing PE pada
tahun 2007 sebanyak 24 ekor betina dan 6 ekor pejantan, sedangkan pada tahun 2008
diintroduksikan 54 ekor betina dan 15 ekor pejantan. Tabel 3 menunjukkan kinerja produksi
anak dari ternak bantuan tahun 2007-2008. Induk dari droping tahun 2007, semuanya telah
melahirkan, bahkan ada 4 ekor yang telah melahirkan dua kali. Dari 24 ekor induk droping
pertama, 3 ekor mengalami permasalahan yaitu anak lahir mati, sedangkan ketiga induknya
tersebut sampai laporan dibuat belum bunting lagi. Terdapat kematian induk 1 ekor saat
melahirkan. Dari 26 ekor anak hidup yang dihasilkan droping tahun 2007, 13 ekor diantaranya
telah digulirkan pada petani lain yang belum memperoleh bantuan. Perguliran secara secara
simbolis diserahkan oleh Menteri Pertanian pada saat kunjungan kerja ke lokasi Prima Tani pada
tahun 2008. Adapun induk yang telah diperbantukan pada tahun 2008, 15 ekor diantaranya
telah beranak dan sebagian besar telah bunting.
Dalam rangka perbaikan kualitas kambing lokal, atas inisiatif petani, pejantan kambing PE
oleh peternak setempat juga digunakan sebagai pemacek induk kambing lokal. Hal ini dilakukan
karena peternak memandang pejantan PE memiliki postur tubuh yang lebih besar dibanding
kambing lokal, sehingga melalui perkawinan tersebut peternak mengharapkan keturunannya
lebih besar dibanding induknya.
Tabel 3. Kinerja produksi anak kambing PE
Droping
2007
2008

Jenis
Kelamin

Jumlah awal (ekor)

Jantan
Betina
Jantan
Betina

6
24
15
54

Beranak keI

II

Jumlah anak
(ekor)

24

4

28*)

15

18

Keterangan : *) 2 ekor diantaranya mati

Meskipun peternak belum melakukan penjualan anak keturunan dari kambing PE yang
diperbantukan, namun berdasarkan perkiraan pedagang pengempul (blantik) setempat, anak
keturunan PE tersebut nilainya lebih besar 125 – 150 % dibanding anak kambing lokal pada sex
dan umur yang sama. Sebagai gambaran, anak jantan kambing lokal pada umur 2-3 bulan
harganya berkisar Rp. 150.000- Rp. 200.000, sedangkan anak kambing PE pada umur yang
sama harganya ditaksir Rp. 400.000-Rp.500.000,-.
Peningkatan harga tersebut sebagai
pengaruh simultan dari teknologi yang diintroduksikan, baik dari aspek perbaikan kualitas bibit,
perkandangan, pakan, maupun kesehatan. Meskipun introduksi teknologi membawa
konsekwensi pada peningkatan biaya, terutama pada pembuatan kandang panggung, namun
dapat diimbangi dengan peningkatan harga jual anak tersebut. Berdasarkan wawancara dengan
peternak, pembuatan kandang panggung membutuhkan tambahan biaya sekitar 1 juta rupiah
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dibanding kandang klemprak, dengan umur ekonomis 10 tahun, maka kandang panggung
menyebabkan tambahan biaya Rp. 100.000/tahun.
Dampak ekonomi lainnya dari percontohan teknologi budidaya kambing PE adalah
meningkatnya pupuk kandang yang dihasilkan di Desa Cikendung. Petani menyatakan bahwa
pupuk organik sangat berarti bagi petani belakangan ini, sejalan dengan sulitnya petani
mendapatkan pupuk anorganik, kalaupun tersedianya, harganya sangat memberatkan petani.
Pengembangan kambing PE di Desa Cikendung mendorong pengembangan kambing PE di desa
lainnya, hal ini diindikasikan mulai dengan diperdagangkannya kambing PE di pasar hewan
kecamatan, yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Selain dampak ekonomi, terdapat dampak
lingkungan yang positif, dimana percontohan perbibitan kambing PE pada Prima Tani Kabupaten
Pemalang telah mendorong petani menanam rumput unggul di hutan produksi yang ada di
wilayah Desa Cikendung, yang secara tidak langsung menjaga konservasi dan kelestarian hutan.
KESIMPULAN






Ternak kambing merupakan jenis ternak yang paling banyak diusahakan petani di lokasi
Prima Tani Kabupaten Pemalang, dimana sekitar 90% petani di desa tersebut memiliki ternak
kambing, sehingga budidaya ternak kambing merupakan komoditas utama yang diandalkan
sebagai pengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Bantuan ternak kambing PE tahun 2007-2008 telah menghasilkan anak, diantaranya telah
digulirkan pada peternak yang belum mendapatkan bantuan. Introduksi teknologi pada
budidaya kambing ditaksir meningkatkan pendapatan peternaknya hingga 125 – 150 %.
Peningkatan harga tersebut sebagai pengaruh simultan dari teknologi yang diintroduksikan,
baik dari aspek perbaikan kualitas bibit, perkandangan, pakan, maupun kesehatan. Dampak
ekonomi lainnya dari percontohan teknologi budidaya kambing PE adalah meningkatnya
pupuk kandang yang dihasilkan di Desa Cikendung dan mendorong pengembangan kambing
PE di desa lainnya.
Dampak lingkungan dari pengembangan budidaya kambing PE Prima Tani Kabupaten
Pemalang adalah mendorong petani menanam rumput unggul di hutan produksi di wilayah
Desa Cikendung, yang secara tidak langsung menjaga konservasi dan kelestarian hutan.
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ANALISIS KELAYAKAN TEKNOLOGI PRODUKSI SARI BUAH MANGGA PODANG
PADA SKALA INDUSTRI KECIL
(Studi Kasus Diseminasi Teknologi Di Unit Produksi Budidaya, Banyakan Kediri.)
Dodyk Pranowo1), Susinggih Wijana1)
1) Staf pengajar Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya
ABSTRAK
Mangga podang merupakan produk khas Kabupaten Kediri. Pada saat panen raya yakni
bulan Oktober - Desember produksi mangga sangat melimpah dengan total produksi ±569.241
ton. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa melimpahnya mangga podang tidak diimbangi
dengan harga yang layak atau bahkan banyak mengalami kerusakan sebelum dipasarkan. Salah
satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengolahnya menjadi sari buah
mangga podang. Kelompok tani Budidaya adalah salah satu kelompok tani yang berkeinginan
kuat untuk melakukan upaya pengolahan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak didukung
dengan pemahaman serta skill terhadap teknologi produksi, sehingga dilakukanlah diseminasi
teknologi produksi sari buah mangga podang. Untuk mengupayakan keberhasilan implementasi
teknologi produksi tersebut, maka diperlukan analisis kelayakan dari berbagai aspek, baik teknis
maupun finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sari buah mangga podang dapat
diproduksi sesuai dengan SNI serta tingkat kualitas yang seragam. Karakteristik kimia sari buah
mangga podang adalah kadar sari sebesar 60 g/100 ml, pH sebesar 3,77, Vit C sebesar 20,99/
100 ml, serta total gula sebesar 13,46 %. Berdasarkan uji organolpetik juga diketahui bahwa
produk sari buah mangga podang disukai oleh konsumen.Kapasitas produksi minuman sari buah
mangga podang direncanakan sebesar 88 liter/hari atau 440 cups @ 200 ml. nilai HPP yang
diperoleh sebesar Rp. 683,08 serta harga jual per unit Rp. 1.000,00, sehingga BEPunit 26.802
cup atau sebesar Rp. 26.802.071. R/C ratio (efisiensi usaha) didapatkan nilai 1,46 yang berarti
produksi minuman sari mangga podang sudah efisien dan menguntungkan. Sedangkan waktu
pengembalian investasi (Payback Period) dicapai pada 3 tahun 29 hari.
Kata Kunci : Diseminasi, Analisis Kelayakan, Teknologi Produksi, Sari Buah, Mangga
Podang
PENDAHULUAN
Mangga podang yang merupakan komoditas unggulan kabupaten Kediri, Propinsi Jawa
Timur, dengan sentra produksi mangga podang yang terdapat di Kecamatan Semen, Banyakan,
Grogol, Tarokan dan Mojo. Produksi mangga podang di Indonesia bersifat musiman, yakni pada
bulan Oktober hingga November. Selama ini komoditas mangga podang dipasarkan dalam bentuk
segar. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa melimpahnya mangga podang tidak diimbangi
dengan harga yang layak atau bahkan banyak mengalami kerusakan sebelum dipasarkan. Salah
satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengolahnya menjadi sari buah
mangga podang. Kelompok tani Budidaya adalah salah satu kelompok tani yang berkeinginan
kuat untuk melakukan upaya pengolahan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak didukung
dengan pemahaman serta skill terhadap teknologi produksi, sehingga dilakukanlah diseminasi
teknologi produksi sari buah mangga podang untuk skala UKM. Untuk mengupayakan
keberhasilan implementasi teknologi produksi tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan
diseminasi yang meliputi , maka diperlukan studi kelayakan dari berbagai aspek baik teknis
maupun finansial.
Tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan informasi kelayakan teknologi produksi
sari buah mangga podang pada skala industri kecil di unit produksi Budidaya, Banyakan, Kediri
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Unit Produksi Budidaya Sumber Bendo, Kecamatan Banyakan,
Kediri. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama bulan November 2008 Desember 2008. Bahan
yang digunakan dalam pembuatan minuman sari buah mangga adalah mangga podang, air, gula,
traboud mango essence, asam sitrat panadia, dan natrium benzoat panadia. Peralatan yang
digunakan antara lain panci stainless steel kapasitas 50 liter, pengaduk besar, pisau, blender
Philips BL-101-GS kapasitas 1,5 liter, kompor gas, kain saring, semi automatic cup sealer
FRG2001B, termometer, timbangan buah, timbangan analitis, ember plastik kapasitas 30 liter,
gelas takar, dan sendok Metode penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur, observasi,
percobaan produksi, serta analisis dan interpretasi. Percobaan produksi mengacu pada metode
pengolahan sari buah Yuniarti (2000). Hasil produksi akan diuji secara kimia (pH, Vit C, Total
Gula) dan dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesi (SNI 01-3719-1995). Untuk
mengetahui tingkat keseragaman kualitas hasil produksi dilakukan uji t berpasangan Untuk
mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap produk,
dilakukan uji organoleptik terhadap rasa, aroma dan warna. Metode yang digunakan adalah
hedonic scoring skala 1-5, dengan panelis ahli yang dipilih dari unit produksi sari buah sejenis di
Kota Malang. Pengkajian aspek finansial meliputi perhitungan HPP, harga jual, BEP, serta
efisiensi usaha. Sedangkan aspek teknis meliputi penentuan kapasitas produksi, mesin dan
peralatan produksi, proses produksi, dan kebutuhan tenaga kerja
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Usaha Kecil Menengah (UKM) Budidaya, Desa Tiron, Banyakan, Kediri.
Sejarah didirikannya kelompok ini berawal pada tahun 1986 dengan nama HIPPA (Himpunan
Petani Pemakai Air). Pada tahun 1999 kelompok kelompok HIPPA tersebut berkembang dengan
membentuk Kelompok Budidaya yang didalamnya terdapat Kelompok Wanita Tani PKK, usaha
yang ditekuni adalah jamu instan dan pupuk organik dengan hasil yang sangat kecil, bahkan
mengalami kerugian. Akan tetapi melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang
dilakukan, kelompok tersebut diharapkan menjadi kelompok yang mandiri.
Salah satu bentuk pengembangan produk adalah diproduksinya sari buah mangga podang.
Beberapa produk olahan lainnya adalah dodol, leather, kripik, manisan jeli, serta manisan buah.
Selain memproduksi semua produk tersebut, unit produksi Budidaya juga memproduksi puree
mangga podang yang ditujukan untuk memenuhi persediaan bahan baku produksi apabila panen
raya telah berlalu. Berbagai kegiatan pembinaan kelompok tani Budidaya tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Kegiatan Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Budidaya
No

Tahun

Kegiatan

1.

1986

Terbentuknya Himpunan Petani Pemakai Air (HIPA)

2.

1999

Terbentuknya Kelompok Tani Budidaya, usaha yang
ditekuni adalah jamu instan dan pupuk.

3.

2005

Kelompok tani Budidaya mendapat bantuan peralatan pengolahan keripik buah (vacum
fryer) dari Dinas Kabupaten Kediri

4.

2006

- Kelompok tani Budidaya mengurus PIRT untuk memulai produksi keripik buah.
- BPTP Karang Ploso memberikan bantuan peralatan pembuatan tortila jagung skala mini
dengan kapasitas5 kg/hari.

5.

2008

Japan International Corporation Agency (JICA) memberikan bantuan rintisan unit produksi
pengolahan mangga podang, melalui Deptan Ditjen PPHP, dan pendampingan teknis dari
Universitas Brawijaya, Malang.
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ANALISIS KUALITAS PRODUK
Sari buah mangga podang dibuat dengan menambahkan air sebanyak 40 liter terhadap 6
kg daging buah, sehingga sari buah tersebut memiliki kadar sari 60 g/100 ml, dimana kadar sari
tersebut telah memenuhi SNI, yang menetapkan bahwa kandungan minimal kadar sari minuman
sari buah adalah 12 g/100 ml. Hasil analisis kimia sari buah mangga podang disajikan pada
Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Kimia Sari Buah Mangga podang

Salah satu parameter yang dijadikan penilaian kualitas produk dalam proses produksi
adalah dengan melihat konsistensi kualitas produk minuman dalam setiap produksi. Oleh karena
itu, maka dalam penelitian ini dilakukan pengamatan pengamatan terhadap kualitas produk
selama 4 minggu, dengan pengambilan sampel yang dilakukan pada hari ke-7,14,21 dan 28.
Untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan kualitas diantara kelompok pengematan dilakukan
uji t. Ringkasan uji t dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji t

Keterangan :
*) t hitung < t tabel terima Ho
**) t hitung > t tabel tolak Ho

ANALISIS KUALITAS PRODUK
Sari buah mangga podang dibuat dengan menambahkan air sebanyak 40 liter terhadap 6
kg daging buah, sehingga sari buah tersebut memiliki kadar sari 60 g/100 ml, dimana kadar sari
tersebut telah memenuhi SNI, yang menetapkan bahwa kandungan minimal kadar sari minuman
sari buah adalah 12 g/100 ml. Hasil analisis kimia sari buah mangga podang disajikan pada
Tabel 2.
Salah satu parameter yang dijadikan penilaian kualitas produk dalam proses produksi
adalah dengan melihat konsistensi kualitas produk minuman dalam setiap produksi. Oleh karena
itu, maka dalam penelitian ini dilakukan pengamatan pengamatan terhadap kualitas produk
selama 4 minggu, dengan pengambilan sampel yang dilakukan pada hari ke-7,14,21 dan 28.
Untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan kualitas diantara kelompok pengematan dilakukan
uji t.
Ringkasan uji t dapat dilihat pada Tabel 3. Produk sari buah mangga podang memiliki
tingkat kualitas yang seragam. Hal ini dibuktikan dengan uji t, yang menunjukkan tidak adanya
perbedaan diantara kelompok pengamatan baik pH, vit C, maupun total gula. Jika hipotesis nol
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(Ho) dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan nyata diantara kelompok pengamatan, maka
hipotesis alternative (Hi) dinyatakan bahwa ada perbedaan nyata diantara kelompok pengamatan.
Untuk menilai apakah sari buah mangga podang dapat diterima oleh konsumen, maka sari
buah podang juga diuji secara organoleptik. hasil uji organoleptik tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Organoleptik Sari Buah Mangga podang

Penilaian tertinggi karakter sensorik sari buah mangga podang terletak pada aroma.
Keunggulan ini memang ditunjang dengan karakteristik mangga podang sebagai buah yang
memiliki aroma kuat. Baswarsiati dan Yuniarti, (2007) menjelaskan bahwa salah satu keunggulan
mangga Podang Urang terutama adalah pada penampilan warna kulit buah merah jingga menarik
aroma buah tajam, serat halus, dan cukup banyak mengandung air sehingga sesuai untuk buah
segar maupun olahan. Berdasarkan hasil uji organoleptik dapat diketahui bahwa sari buah
mangga podang disukai oleh konsumen. Dalam metode ini nilai 3 memiliki arti bahwa panelis
telah menyukai produk tersebut
ANALISIS KELAYAKAN TEKNOLOGI PRODUKSI
Aspek Pasar
Sari buah mangga podang adalah termasuk produk baru yang diproduksi di wilayah
Kabupaten Kediri. Berdasarkan data peramalan permintaan sari buah, maka pada tahun 2009
terdapat potensi market space sebesar 294.740 liter di Kabupaten tersebut. Perhitungan ini
didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten Kediri serta jumlah konsumsi dari buah perkapita
yaitu sebesar 181,99 ml/orang/tahun (Primawati, 2007). Hingga saat ini unit produksi sari buah
mangga podang berhasil memasarkan produknya pada sebagian besar wilayah Kabupaten Kediri
serta melakukan perluasan pemasaran pada Kabupaten Pare, Malang dan Surabaya. Proyeksi
permintaan sari buah Kabupaten Kediri terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Proyeksi Permintaan Sari Buah tahun 2007-20001
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Aspek Teknis
a. Bahan Baku dan Bahan Pembantu
Bahan baku utama dalam proses produksi sari buah adalah mangga podang, sedangkan
bahan pembatu dalam proses produksi tersebut adalah air, gula, asam sitrat, essence, cloudifier,
serta natrium benzoat.
Perencanaan kebutuhan baku dibuat dalam dua bentuk yakni buah dan puree mangga
podang. Pada saat panen raya yaitu bulan Oktober – Desember kebutuhan bahan baku produksi
akan dipenuhi dalam bentuk mangga podang dengan kebutuhan tiap bulannya sebesar 468 kg.
Sedangkan selama bulan Januari hingga Maret kebutuhan bahan baku produksi akan dipenuhi
dalam bentuk puree yang diproduksi pada saat musim panen raya. Untuk memenuhi tujuan ini,
maka unit produksi Budidaya harus melakukan produksi puree mangga
podang sebesar 12kg/ hari atau 312 kg/bulan.
Berdasarkan perencanaan diatas, maka dalam satu bulan akan dibutuhakan 468 kg
mangga setiap bulannya atau dalam 2.808 kg dalam satu tahun. Dinas Informasi dan
Komunikasi Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa produksi mangga podang tiap tahunnya
adalah sebesar +569.241 ton. Artinya untuk memproduksi sari buah mangga podang hanya
dibutuhkan 4,9 x10-6 % dari total produksi mangga podang Kabupaten Kediri. Berdasarkan total
rata-rata total produksi mangga podang tiap tahun, maka potensi pengembangan unit produksi
sari buah mangga podang sangat terbuka lebar dan layak untuk dikembangkan.
b. Kapasitas Produksi
Unit produksi Budidaya memproduksi sari buah mangga podang berdasarkan beberapa
faktor pembatas kapasitas produksi dapat dilihat pada Tabel 5
Tabel 5. Faktor - Faktor Pembatas Penentu Kapasitas Produksi
No

Faktor Pembatas

Keterangan

1.

Kapasitas mesin dan

- 500 cups/ hari

Peralatan

- 13.000 cups/bulan

2.

Permintaan pasar

- 1.473.700 cups/tahun

3.

Ketersediaan bahan

-Mangga podang tersedia pada bulan Oktober-Desember

Baku

-Puree mangga podang pada bulan Januari -Maret.

Prioritas
2
3

- 122.808 cups/ bulan
1

Berdasarkan faktor-faktor diatas unit produksi Budidaya menentukan kapasitas
produksinya. Kendala yang membatasi pengembangan kapasitas produksi adalah tidak
dimilikinya teknologi pengolahan serta fasilitas penyimpanan puree dalam menunjang pengadaan
bahan baku. Sehingga puree yang dihasilkan hanya diasumsikan bertahan hingga bulan Maret.
Faktor pembatas lainnya adalah jumlah mesin pengemas yang dimiliki sangat terbatas, hingga
saat ini jumlah mesin Semi Automatic Cup Sealer hanya satu dengan desain kapsitas maksimal
500 cups/ hari. Oleh karena hingga saat ini unit produksi hanya melakukan proses prdoduksi
sari buah mangga podang pada bulan Oktober - Maret dengan basis produksi 440 cups/hari atau
88 liter dalam satu hari.
c. Penjadwalan Produksi
Unit Produksi Budidaya menetapkan jam kerja 8 jam kerja per hari, yang dimulai pada
pukul 07.00-16.00 dalam 6 hari per minggu. Sedangkan hari jumat ditetapkan sebagai hari libur.
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d.Teknologi Proses Produksi Sari Buah Mangga Podang
Teknologi produksi sari buah mangga podang ini sebelumnya tidak dikenal oleh kelompok
tani Budidaya.Oleh karena itu pelaksanaan implementasi teknologi produksi diawali dengan
pelatihan serta pendampingan. Pelatihan bertujuan untuk melakukan transfer skill atau keahlian
produksi, sedangkan pendampingan bertujuan untuk melakukan evaluas terhadap
perkembangan skill yang telah diajarkan. Sedangkan secara rinci sari buah mangga podang
diproduksi dengan tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan Bahan
Persiapan bahan dimulai dengan penimbangan daging buah sebanyak ± 9 kg, kemudian
mangga dikupas untuk dimanfaatkan dagingnya. Rendemen pengupasan mangga adalah + 68 %,
sehingga dari 9 kg mangga podang akan diperoleh ±6 kg daging buah. Sebagai bahan baku
dalam pembuatan sari buah mangga podang, buah yang dipilih adalah buah yang matang segar,
tidak cacat atau rusak, serta tidak busuk.
2. Penghancuran buah
Penghancuran mangga podang dilakukan dengan menggunakan blender. Dalam satu siklus
produksi diperlukan 6 kg daging buah yang diproses dengan dua mesin blender.
3. Pemasakan
Tahap ini dilakukan selama ± 60 menit, bahan-bahan yang dicampurkan meliputi air
dengan volume 40 liter, slurry sebanyak 6 kg, dan gula 4 kg. Bahan tambahan dicampurkan
setelah suhu pemasakan mencapai 80o-85oC.
4. Penyaringan
Pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan ampas yang ikut bersama sari buah.
Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kain saring.
5. Pengemasan
Cup sebagai wadah pengemas minuman sari buah ini sebelumnya telah di pasteurisasi
pada suhu ± 650-750 C. Alat yang digunakan pada proses pengemasan yakni Semi Automatic
Cup Sealer FRG 2001B, yang merupakan alat pengemas semi otomatis menggunakan listrik,
dengan kapasitas terpasang 500 cup/jam.
6. Pasteurisasi sari buah
Tahap ini dilakukan dengan memanaskan sari buah dalam kemasan cup pada panci
pemasakan yang telah diisi air pada suhu ± 650-750 C selama 15 menit. Tahap ini bertujuan
untuk mematikan mikroorganisme yang ada pada sari buah. Sehingga sari buah dapat bertahan
dan disimpan lebih lama.
7. Tahap Pelabelan
Cup (gelas plastik) yang telah ditiriskan dari bak pendingin kemudian diberi label stiker
kemudian dilakukan pengemasan sekunder yaitu diletakkan pada kardus. Tiap kardus terisi 24
cup (@ cup = 200 ml). Pada label tersebut,akan dicantumkan beberapa informasi yang berkaitan
dengan produk diantaranya adalah: komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, nama perusahaan,
merk, serta PIRT.
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Secara umum teknologi proses produksi sari buah mangga podang dapat diterima dengan
baik, hal ini dibuktikan dengan diprosuksinya sari buah mangga podang oleh kelompok tani
tersebut dengan tingkat kualitas yang seragam, akan tetapi ada beberapa kendala dalam
beberapa proses. Beberapa kendala-kendala tersebut adalah:




Produktivitas pengemasan Satu siklus produksi dalam proses produksi sari buah mangga
podang akan menghasilkan 44,49 kg atau 44 liter sari buah mangga podang, sehingga dalam
satu siklus seharusnya dapat dihasilkan 220 cups (@ 200 ml), akan tetapi hingga saat ini
tenaga kerja hanya mampu menghasilkan + 218 cups. Oleh karena itu kinerja atau teknik
pengemasan perlu ditingkatkan.
Pengenalan terhadap bahan tambahan Tingkat pendidikan kelompok tani Budidaya adalah
sangatlah rendah, yakni tidak lebih setingkat SMP. Oleh karena itu hingga saat ini tugas ini
dikerjakan oleh pengawas produksi sekaligus tenaga kerja langsung, yang dipilih dengan
persyaratan tingkat pendidikan minimal setingkat SMU. Hal ini bertujuan agar proses transfer
knowledge lebih mudah serta memudahkan proses pengontrolan terhadap tenaga kerja
lainnya.

e. Utilitas
Beberapa utilitas yang digunakan dalam proses produksi sari buah mangga podang adalah
sebagai berikut:
1. Listrik
Pengalokasian energy listrik ini digunakan untuk beberapa mesin dan peralatan
diantaranya: Blender, Semi Automatic Cup Sealer, penerangan, serta beberapa peralatan lain.
Jumlah penggunaan listrik tiap hari sebesar 5,59 kwh, sehingga berdasarkan tarif dasar
penggunaan listrik, maka beban biaya yang ditanggung setiap bulannya adalah Rp. 106.400,00.
Biaya listrik/bulan = biaya beban listrik + biaya pemakaian listrik (PT. PLN Persero, 2008). Total
biaya pemakaian listrik tiap bulan sebesar Rp. 136.902,00.
2. Air
Unit produksi Budiaya berada di daerah pegunungan, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan air sebagai bahan pembantu proses produksi dipenuhi dari air sumber yang ada di
daerah tersebut. Salah satu permasalahan penggunaan air adalah kekeruhan disaat musim
hujan. Sehingga air tersebut harus diendapkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Perencanaan
kebutuhan penggunaan air unit produksi pengolahan mangga podang dialokasikan pada
beberapa operasi produksi diantaranya adalah: pasteurisasi cup, pemasakan sari buah, serta
pencucian peralatan. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan, dihitung berdasarkan iuran yang
disepakati didaerah tersebut yaitu Rp.10.000,00 tiap bulan.
3. Gas LPG
LPG digunakan sebagai bahan bakar pada operasi pasteurisasi, pemaskan, pasteurisasi
serta pengemasan. Dalam satu hari kebutuhan LPG sebesar 1,53 kg, sehingga dalam satu bulan
diperlukan sebanyak 39,78 kg. Ukuran LPG yang digunakan adalah LPG 12 kg dengan harga Rp
72.000,00. Biaya kebutuhan LPG tiap tahun sebesar 1.432.080,00.
4. Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah salah satu faktor penting dalam berlangsungnya suatu industri. Tanpa
adanya tenaga kerja yang baik dan berkualitas maka industri tidak akan berjalan dengan lancar.
Ketersediaan tenaga kerja di Sumber Bendo diasumsikan cukup memadai bagi kebutuhan unit
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produksi sari buah mangga podang. Jumlah dan Spesifikasi tenaga kerja yang diperlukan tersaji
pada Tabel 6.
Tabel 6. Kebutuhan Tenaga Kerja
No

Bagian

Pendidikan

Jumlah

1

Tenaga Kerja Langsung

Minimal SMP

2

2

Pengawas Produksi

Minimal SMU

1

Jumlah

3

Unit produksi sari buah mangga podang didirikan di daerah Sumber Bendo. Dusun sumber
bendo merupakan wilayah pedesaan dengan karakteristik tingkat pendidikan penduduknya yang
rendah. Pada saat ini jumlah anggota kelompok tani yang bergabung dalam seksi unit
agroindustri terdiri dari 22 orang wanita, dengan tingkat pendidikan yang tidak lebih setingkat
SMU. Oleh karena itulah pada awal proses alih teknologi diawali dengan pelatihan terhadap
teknologi produksi. Tujuan dari kegiatan pelatihan adalah untuk melakukan transfer knowledge
serta skill dengan tujuan agar sumber daya manusia kelompok tani Budidaya memiliki skill yang
diperlukan untuk melakukan proses produksi.
Selanjutnya agar proses alih teknologi berjalan dengan baik, maka setelah kegiatan
pelatihan juga dilakukan pendampingan. Dalam proses pendampingan ditentukan tiga orang
untuk dinilai kinerjanya. Berdasarkan penilaian terhadap proses pendampingan ini, dilakukan
pemilihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk bertanggung jawab terhadap proses produksi sari buah mangga podang.
5. Mesin dan Peralatan Produksi
Implementasi teknologi pada suatu daerah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari
pengenalan dan penggunaan mesin dan peralatan. Beberapa mesin dan peralatan yang berperan
secara signifikan dalam proses produksi sari buah mangga podang adalah blender dan Semi
Automatic Cup Sealer. Dalam proses produksi Blender berfungsi sebagai alat penghancur buah.
Unit produksi sari buah mangga podang memiliki dua mesin blender yang dioperasikan oleh dua
tenaga kerja.
Kapasitas maksimal blender adalah 1,5 liter, sehingga untuk menghancurkan 6 kg mangga
podang, setiap mesin akan dibebankan 3 kg buah, dengan jumlah 1,5 kg untuk setiap operasi.
Hal ini didasari karena penggunaan blender dianjurkan untuk dihentikan selama 1,5 menit
setelah penggunaan maksimal 4 menit.
Penggunaan Semi Automatic Cup Sealer sebagai mesin pengemas juga memerlukan
keahlian dan ketrampilan dalam mengoperasikannya. Mesin ini didesain dengan kapasitas 500
cups per hari. Pada awal pengenalan pengunaan teknologi Semi Automatic Cup Sealer banyak
tenaga kerja mengalami permasalahan diantaranya adalah sering tumpahnya cairan, serta tidak
lengketnya plastik penutup. Dalam sehari mesin ini digunakan untuk mengemas + 432 cups
selama 1,5 jam, sehingga sistem efisiensi mesin sebesar 86,4 %.
Implementasi teknologi produksi sari buah mangga podang ini, merupakan upaya inisiasi
untuk menguji tingkat kelayakan implementasi teknolgi produksi pengolahan mangga podang
pada sebuah kelompok tani. Oleh karena itu peralatan yang tersedia sangatlah terbatas, sehingga
apabila di masa yang akan datang dikehendaki pengembangan kapasitas produksi, maka
pengembangan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan jumlah mesin dan peralatan
produksi.
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6. Aspek Finansial
Pengkajian aspek finansial dihitung berdasarkan beberapa asumsi dasar berikut ini:
Produksi dilaksanakan 26 hari per bulan, Harga bahan baku, mesin, peralatan, kebutuhan
utilitas, bangunan, tenaga kerja untuk perhitungan biaya produksi minuman sari buah mangga
podang berlaku pada saat perhitungan pada bulan November-Desember 2008. Industri kecil ini
didirikan di Kabupaten Kediri Umur ekonomis proyek adalah 5 tahun. Sebagai bentuk inisiasi
implementasi teknologi, sari buah mangga podang hanya diprosuksi selama bulan Oktober hingga
Maret. Harga pokok produksi dan harga jual produk naik secara proporsional setiap tahun sesuai
kenaikan komponen biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan tingkat inflasi yang dikeluarkan
oleh Bank Indonesia pada bulan Desember 2008 sebesar 11,06 % dan diasumsikan tetap selama
proses pengujian Pajak penghasilan dihitung berdasarkan UU Perpajakan Pasal
17 No. 17 tahun 2000. Modal tetap pendirian unit produksi sari buah mangga podang
adalah sebesar Rp. 899.531,00. Ringkasan biaya produksi sari buah mangga podang tersaji pada
Tabel berikut ini.
Tabel 7. Ringkasan Biaya Produksi Sari Buah Mangga Podang
No

Jenis

Jumlah (Rp)

1

Biaya Tetap selama 1 tahun (FC)

13.935.469,00

2

Biaya tidak tetap selama 1 tahun (VC)

32.951.580,00

Total biaya selama 1 tahun (TC)

46.887.049,00

Jumlah produksi selama 1 tahun (@ 200 ml) (Q)

68.640 cup

Biaya tidak tetap per unit (VC per unit)

480,06

Berdasarkan perhitungan analisis finansial diketahui bahwa Harga Pokok Produksi (HPP)
sari buah mangga podang sebesar Rp. 669,00/cup. Harga jual yang dihitung ditingkat produsen
hingga pengecer Rp. 1.000,00 dengan asumsi pengambilan keuntungan (mark up) sebesar 40 %
dari harga pokok produksi. Titik impas penjualan atau BEP dicapai pada volume penjualan
26.802 cups atau senilai Rp.26.802.071. Usaha ini dapat digolongkan efisien dan
menguntungkan

dengan tingkat efisiensi (R/C) sebesar 1,46.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
 Program diseminasi teknologi produksi sari buah mangga podang di Unit Produksi Budidaya
Banyakan, Kediri dapat diterima dengan baik. Teknologi tersebut menghasilkan sari buah
mangga podang dengan tingkat kualitas yang seragam dan sesuai dengan standar SNI.
Karaktersitik kimia sari buah mangga podang yang dihasilkan adalah 60 g/ 100 ml, pH 3,77,
kandungan Vitamin C sebesar 20,90 mg/100 liter, serta total gula sebesar 13,36 %.
Sedangkan secara sensorik produk tersebut juga disukai oleh konsumen atau dierima oleh
pasar.
 Produksi minuman sari buah mangga podang yang dikembangkan pada unit produksi
Budidaya Banyakan, Kediri, dengan kapasitas 88 setiap hari, yang diproduksi selama bulan
Oktober Maret. Karakteristik finansial usaha yaitu: HPP sebesar Rp. 683,00/cup ( 200 ml),
sedangkan harga jual sari buah mangga podang ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00, BEP (unit)
26.802 cups atau sebesar Rp. 26.802.071. R/C (efisiensi usaha) didapatkan nilai 1,46, hal
tersebut berarti produksi minuman sari mangga podang telah memenuhi standar efisiensi
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usaha yang menguntungkan, sedangkan waktu pengembalian investasi (Payback Period)
adalah 3 tahun 29 hari.
Saran
 Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap karaktersitik produk selama penyimpanan.
 Perlu dilakukan pengembangan teknologi produksi serta penyimpanan puree mangga podang,
sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan baku produksi setiap bulan.
 Penggantian kemasan sari buah mangga podang dari gelas transparan menjadi gelas
berwarna gelap. Hal ini bertujuan agar selama penjualan kandungan vitamin C tidak rusak
oleh cahaya.
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BUDIDAYA HIJAUAN PAKAN BERSAMA TANAMAN PANGAN SEBAGAI
UPAYA PENYEDIAAN HIJAUAN PAKAN DI LAHAN SEMPIT
Erna Winarti dan Sarjiman
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
ABSTRAK
Penyediaan hijauan pakan dengan menanam hijauan pakan terkendala dengan
keterbatasan lahan. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui produksi hijauan pakan yang
mampu dihasilkan pada penjarangan tebon pola tanam rapat. Jagung hibrida ditanam dengan
jarak 25 cm x 70 cm, selanjutnya diantara tanaman jagung hibrida ditanam jagung turunan
hibrida sebagai penghasil tebon sebanyak 2 baris, sehingga jarak tanam menjadi 23,3 cm x 25
cm. Pemupukan dengan pupuk kandang dilakukan pada saat tanam sebesar 3 ton/ha.
Pemupukan selanjutnya dilakukan 3 kali yaitu: Pemupukan I pada umur 7 hst : NPK 300 kg/ha
dan urea 150 kg/ha. Pemupukan II pada umur 30 hst : Urea 450 kg/ha Pemupukan III pada
umur 50 hst : Urea 450 kg/ha Tanaman jagung turunan hibrida dipanen pada pada saat umur
40 hari sebanyak 1 baris, dan pada umur 50 hari sebanyak 1 baris, sehingga pada umur 50 hari
tersisa tanaman jagung hibrida calon penghasil biji. Biji jagung dipanen pada saat umur 100 hari.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa produksi tebon 18,907 ton/ha, dengan produksi jagung
sebesar 3,680 ton/ha. Pengkajian ini dapat disimpulkan bahwa penyediaan hijauan pakan dapat
dilakukan dengan penanaman hijauan bersama tanaman pangan yaitu dengan penanaman
jagung jarak rapat dan memberi keuntungan dengan R/C sebesar 2,41.
Kata Kunci : Hijauan pakan, Jagung.
ABSTRACT
Provision of forage with planting green feed obstructed with limited land. This experiment
aims to find out forage production that is capable of resulting in the thinning pattern forage plant
meeting. Hybrids corn planted with distance 25 cm x 70 cm, among the next crop of Hybrids corn
planted Hybrids corn derived as forage of 2 lines, so that the distance of the planting to be 23.3 cm
x 25 cm. Fertilization with manure was made during the planting of 3 tons / ha. Fertilization is
done 3 times more that is: I fertilization at the age of 7 days: NPK 300 kg / ha urea and 150 kg /
ha. Fertilization II at the age of 30 days: 450 kg Urea / ha fertilization III at the age of 50 days: 450
kg Urea / ha crop of Hybrids corn harvested at the derivative at the age of 40 days as much as 1
line, and at the age of 50 days as much as 1 line, so that the age 50 days remaining crop of
candidates for hybrid maize seed. Seed corn harvest at age 100 days. Results show that the
production of forage 18.907 tons / ha, with production of corn, 3.680 tons / ha. Of this can be
concluded that the provision forage can be done with the planting of food crops forage together
with the corn planting distance and profitable meeting with the R / C of 2.41.
Keywords: Forage, corn,
LATAR BELAKANG
Swasembada pangan merupakan salah satu program pemerintah yang saat ini terus
diupayakan untuk segera terwujud. Swasembada daging sebagai salah satu unsur dari
swasembada pangan menuntut kerja keras dari berbagai pihak. Sapi, domba dan kambing
merupakan sumber penghasil daging yang saat ini perkembangannya masih sangat lambat.
Ketersediaan hijauan pakan secara kontinyu dan dengan kualitas yang baik sangat
diperlukan pada usaha peternakan sapi, domba atau kambing. Penanaman hijauan pakan secara
khusus oleh petani khususnya di Pulau Jawa masih sangat jarang dilakukan. Hal ini disebabkan
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karena kepemilikan lahan pada umumnya sangat terbatas, lahan yang ada pada umumnya
dimanfaatkan untuk usaha tanaman pangan. Salah satu upaya untuk menyediakan hijauan
pakan dapat dilakukan dengan menanam hijauan pakan bersama tanaman pangan.
Tanaman jagung merupakan jenis tanaman serealia dengan areal dan agroekologi sangat
bervariasi, dari dataran rendah sampai dataran tinggi, pada berbagai jenis tanah, berbagai tipe
iklim dan berbacam pola tanam (Iriany et al. 2007). Dengan sifat ini maka jagung mampu menjadi
kontributor terbesar kedua setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. Tujuan utama
budidaya jagung adalah ntuk menghasilkan biji, sedangkan hasil samping berupa tebon jagung
merupakan sumber pakan ternak ruminansia. Kelemahan tebon jagung sebagai pakan adalah
kandungan gizinya sangat rendah karena tanaman telah tua. Limbah pertanian yang nilai
nutrisinya digolongkan sebagai sumber serat (Schiere, 1987)
Saat ini telah berkembang penanaman jagung khusus untuk pakan ternak, dimana
tanaman jagung dipanen saat biji jagung masih sangat muda, sehingga tidak dihasilkan biji
jagung. Cara penanaman seperti ini kurang cocok untuk sebagai besar petani khususnya di
Pulau Jawa yang pada umumnya juga peternak yang memelihara sapi atau kambing dengan
kepemilikan lahan sangat sempit. Dengan lahan yang terbatas petani dituntut tetap
menghasilkan pangan sekaligus pakan. Salah satu model untuk menghasilkan biji jagung
sekaligus hijauan pakan dengan kualitas baik adalah dengan penanaman jagung jarak rapat.
Dengan sistem ini, hijauan pakan diperoleh dengan cara penjarangan/memanen pada saat
tanaman jagung masih muda sehingga kandungan gizi tebon masih sangat baik. Penjarangan
dilakukan sampai terbentuk jarak tanam yang ideal bagi tanaman untuk menghasilkan biji
jagung tua.
METODOLOGI
Percobaan dilakukan di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Benih jagung
untuk menghasilkan biji jagung digunakan benih jagung hibrida, sedangkan untuk menghasilkan
hijauan pakan/tebon digunakan turunan (F1) dari jagung hibrida. Pengkajian dilakukan pada
lahan seluas 0,3 ha.
Jagung hibrida ditanam dengan jarak 25 cm x 70 cm, selanjutnya diantara tanaman
jagung hibrida ditanam jagung turunan hibrida sebagai penghasil tebon sebanyak 2 baris,
sehingga jarak tanam menjadi 23,3 cm x 25 cm. Biji ditanam dengan ditugal dan benih ditutup
dengan pupuk kandang. Pemupukan selanjutnya dilakukan 3 kali yaitu:
Pemupukan I pada umur 7 hst : NPK 300 kg/ha dan urea 150 kg/ha
Pemupukan II pada umur 30 hst : Urea 450 kg/ha
Pemupukan III pada umur 50 hst : Urea 450 kg/ha
Tanaman jagung turunan hibrida dipanen pada pada saat umur 40 hari sebanyak 1 baris,
dan pada umur 50 hari sebanyak 1 baris, sehingga pada umur 50 hari tersisa tanaman jagung
hibrida calon penghasil biji,
Pengukuran bobot hijauan dan tongkol kering panen dilakukan dengan pengubinan 5 m x 6
m dan dulang sebanyak 3 kali. Analisa proksimat dilakukan terhadap tebon umur 40 hari dan 50
hari. Biji jagung dipanen pada saat umur 100 hari
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produksi hijauan
Produksi tebon pada penjarangan umur 40 hari dan 50 hari serta produksi jagung seperti
terlihat pada Tabel 1. Produksi tebon pada pemanenan umur 40 hari adalah sebesar 5,163
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ton/ha, sedangkan pada umur 50 hari sebesar 13,744 ton/ha sehingga total tebon yang
dihasilkan sebesar 18,907 ton/ha. Tinggi rata-rata tanaman jagung pada umur 40 hari adalah
145 cm dan hijauan yang dihasilkan masih rendah, sedangkan produksi hijauan pada umur 50
hari cukup tinggi karena tanaman jagung telah mencapai puncak pertumbuhan/ mulai
berbunga, dengan tinggi tanaman rata-rata 201 cm.
Tabel 1. Produksi hijauan dan jagung
Produksi hijauan
Tebon umur 40

Tebon umur 50

hari

hari

5,163

13,744

Produksi (ton/ha)

Produksi jagung
Total
18,907

Tongkol kering

Perkiraan pipil

panen

kering

6,333

3,680

Produksi Jagung
Produksi jagung dalam bentuk tongkol kering panen adalah sebesar 6,333 ton/ha dan
diperkirakan sebesar 3,680 ton/ha pipil kering (Tabel 1). Apabila dibanding produksi jagung ratarata Nasional tahun 2006 yaitu sebesar 3,47 ton/ha (Zubachtirodin et al., 2007) maka produksi
jagung hasil pengkajian ini masih lebih besar, namun apabila dibanding potensi produksi jagung
hibrida yaitu sebesar 9-14 ton/ha (Badan Litbang Pertanian, 2007) produksi jagung hasil
pengkajian ini masih sangat rendah. Salah satu penyebab produksi jagung jauh lebih rendah
dibanding potensi produksi jagung hibrida adalah disebabkan adanya persaingan dalam
memperoleh unsur hara dan cahaya matahari akibat jarak tanam yang rapat.
Nilai nutrisi tebon jagung
Hasil analisa proksimat terhadap tebon jagung umur 40 hari dan 50 hari tersaji pada Tabel
2. Kandungan air tebon jagung pada umur 40 sangat tinggi yaitu 89,79%, sehingga kandungan
bahan kering sangat rendah yaitu 10,19%. Namun kandungan protein cukup tinggi yaitu 15,31.
Kandungan serat masih rendah yaitu 10,8% sedangkan kandungan BETN sangat tinggi yaitu
70,36%.
Tebon umur 50 hari kandungan airnya lebih rendah dibanding tebon umur 40 hari yaitu
71,97%, kandungan protein lebih rendah dibanding tebon umur 50 hari yaitu sebesar 12,06%.
Kandungan serat juga lebih tinggi yaitu 22,90%, sedangkan kandungan BETN lebih rendah yaitu
55,89%.
Tabel 2. Kandungan nutrisi tebon jagung umur 40 hari dan 50 hari
Umur

Bahan kering

Tanaman

(%)

40 hari
50 hari

Kandungan nutrisi berdasar bahan kering
Protein (%)

Lemak (%)

Serat (%)

Abu (%)

BETN (%)

10,19

15,31

1,40

10,8

11,85

70,36

18,03

12,06

0,85

22,9

8,30

55,89

Dari Tabel 2 di atas dapat dihitung kandungan nutrisi per berat segar, seperti tertera pada
Tabel 3. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa kandungan nutrisi tebon apabila dihitung dari berat
segar, maka tebon umur 50 hari memiliki kandungan protein, lemak, serat, abu maupun BETN
lebih tinggi dibanding tebon umur 40 hari.
Tabel 3. Kandungan nutrisi tebon jagung umur 40 hari dan 50 hari berdasar berat segar.
Umur tanaman

Kandungan nutrisi
Protein

Lemak

Serat

Abu

BETN

40 hari (gr/kg tebon segar)

15,600

1,426

11,005

12,075

71,697

50 hari (gr/kg tebon segar)

21,744

1,533

41,289

14,965

100,769
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Analisa ekonomi
Keuntungan ekonomis berdasar perhitungan selisih antara biaya dengan penerimaan serta
R/C seperti tertera pada Tabel 4. Biaya pemupukan merupakan biaya paling besar yaitu Rp.
3.160.000, hal ini disebabkan karena populasi tanaman jagung menjadi tiga kali lipat dibanding
populasi biasa. Biaya yang lain meliputi benih, tenaga kerja, pengairan sebesar Rp. 3.820.000.
Penerimaan diperoleh dari nilai tebon sebesar Rp. 9.453.000 dan jagung pipil kering sebesar Rp.
7.360.000. Dari analisis ekonomi diperoleh R/C sebesar 2, 41,
Tabel 4. Analisa biaya dan pendapatan usaha
budidaya hijauan pakan bersama
tanaman pangan
Uraian
Biaya
Benih jagung hibrida 20 kg
Benih jagung turunan hibrida 60 kg
Pupuk kandang 3 ton
Saromil
Pupuk urea 1.050 kg
Pupuk ponska 300 kg
Tenaga kerja (tanam, pemupukan) 96 HOK
Pengairan
Total biaya
Penerimaan
Hijauan pakan/ tebon 18.907 kg
Jagung pipil kering 3680 kg
Total Penerimaan
Pendapatan ( penerimaan-total biaya)
R/C

Nilai (Rp)
1.000.000
90.000
1.200.000
100.000
1.260.000
600.000
2.400.000
330.000
6.980.000
9.453.000
7.360.000
16.813.000
9.833.000
2,41

KESIMPULAN
Penyediaan hijauan pakan dapat dilakukan dengan penanaman hijauan bersama tanaman
pangan yaitu dengan penanaman jagung jarak rapat. Produksi hijauan hasil penjarangan pada
penanaman jagung jarak rapat sebesar 18,907 ton/ha, dengan kandungan nutrisi cukup baik.
Produksi jagung yang dihasilkan dari tanaman sisa penjarangan adalah 6,333 ton/ha tongkol
kering panen atau sebesar 3,680 ton/ha pipil kering. Budidaya jagung dengan pola tanam rapat
secara ekonomi layak diusahakan dengan R/C sebesar 2,41
DAFTAR PUSTAKA
Badan Litbang Pertanian, 2007. Prospek dan arah pengembangan agribisnis jagung. Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat penelitian dan Pengembangan Tanaman
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PENINGKATAN KEUNTUNGAN USAHA TANI KEDELAI MELALUI PTT
DI BOJONEGORO
Gunawan, Handoko dan Rika Asnita
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Kedelai merupakan salah satu komoditas yang strategis disamping beras dan jagung. Jawa
Timur merupakan daerah penghasil utama kedelai di Indonesia. Pada tahun 2007 Jawa Timur
mampu menghasilkan ± 42,5 % produksi nasional kedelai Salah satu daerah pemasok utama di
Jawa Timur adalah Kabupaten Bojonegoro. Produktifitas kedelai tingkat petani di Kabupaten
Bojonegoro rata – rata 1,24 t/ha dengan potensi genetik tanaman masih cukup tinggi yaitu
diatas 2 t/ha. Rendahnya produktivitas disebabkan sebagian besar petani belum menggunakan
benih unggul dan teknik pengelolaan tanaman belum optimal. Upaya peningkatan produktivitas
bisa dicapai dengan pengelolaan tanaman secara terpadu. Melihat kenyataan tersebut, maka
diperlukan Sekolah Lapangan yang akan dapat memberikan pembelajaran bagi petani secara
langsung. Pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Kedele
dilaksanakan pada musim tanam MKII bulan Juli sampai Oktober tahun 2008 yang melibatkan 6
kelompok tani di desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Pengelolaan dan
pengkajian dilaksanakan secara partisipatif dengan mengumpulkan data produksi dan analisa
usaha tani yang meliputi biaya sarana produksi, tenaga kerja dan keuntungan yang diperoleh dari
lahan Laboratorium Lapang (LL), SLPTT dan non SLPTT. Data yang telah dikumpulkan
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa finansial dan disajikan dalam bentuk
tabulasi. Hasil pengkajian memperlihatkan bahwa rata-rata produksi riil per hektar yang
diperoleh petani LL, petani SLPTT dan petani non kooperator berturut-turut yaitu 1,985 ton;
1,559 ton; dan 1,223 ton. Peningkatan produksi ini mendorong peningkatan pendapatan dan
keuntungan bagi petani yang mengikuti SLPTT. Keuntungan yang diperoleh oleh petani LL per
hektar meningkat 53% dan petani SLPTT meningkat 26% dibanding dengan petani yang tidak
mengikuti SLPTT Kedelai. Peningkatan produksi dan keuntungan para petani SLPTT dikarenakan
petani dapat melaksanakan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) kedelai secara optimal.
Kata Kunci: Kedelai, Keuntungan, PTT
PENDAHULUAN
Kedelai merupakan salah satu komoditas yang strategis disamping beras dan jagung. Jawa
Timur merupakan daerah penghasil utama kedelai di Indonesia. Pada tahun 2007 Jawa Timur
mampu menghasilkan ± 42,5 % produksi nasional kedelai, Menurut data BPS Jatim, tahun 2007
menunjukkan luas areal panen Jawa Timur 127.368 ha mampu memproduksi kedelai 158.525
ton. Salah satu daerah pemasok utama di Jawa Timur adalah Kabupaten Bojonegoro.
Produktifitas kedelai tingkat petani di Kabupaten Bojonegoro rata – rata 1,24 t/ha dengan
potensi genetik tanaman masih cukup tinggi yaitu diatas 2 t/ha (BPS Jatim, 2007). Rendahnya
produktivitas disebabkan sebagian besar petani belum menggunakan benih unggul dan teknik
pengelolaan tanaman masih belum optimal. Upaya peningkatan produktivitas bisa dicapai dengan
pengelolaan tanaman secara terpadu.
Badan litbang pertanian sebagai lembaga penghasil teknologi pertanian terus melakukan
berbagai upaya untuk menghasilkan inovasi teknologi dalam rangka mendukung peningkatan
produksi kedelai. Salah satu inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Badan litbang pertanian
adalah pengelolaan tanaman terpadu (PTT). PTT merupakan suatu usaha untuk meningkatkan
hasil kedelai dan efisiensi masukan produksi dengan memperhatikan penggunaan sumber daya
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alam secara bijak. Melalui usaha ini diharapkan pendapatan petani kedelai dapat ditingkatkan
dan usa pertanian kedelai dapat terlanjutkan.
Melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SLPTT) yang akan dapat memberikan pembelajaran bagi petani secara langsung.
Sekolah lapangan pada dasarnya menganut beberapa prinsip, yaitu; (1) belajar dilakukan di
lahan, (2) dinamis yaitu mengikuti perkembangan permasalahan dan kondisi social ekonomi
spesifik lokasi, (3) partisipatif yaitu membuka kesempatan pada petani untuk memberi saran
penyempurnaan. Azas sekolah lapangan yaitu : (a) sawah sebagai sarana belajar, (b) belajar
melalui pengalaman dan penemuan sendiri, (c) pemahaman agroekosistem sawah, (d) belajar
dengan menggunakan metode yang praktis (e) kurikulum didasarkan pada ketrampilan yang
dibutuhkan.
METODE PENELITIAN
Pengkajian dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan 6 kelompok tani yang mengikuti
program SLPTT Kedelai di desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
Pengelolaan dan pengkajian ini dilaksanakan pada musim tanam MKII, bulan Juli sampai dengan
Oktober 2008. Lokasi SLPTT adalah hamparan lahan sawah irigasi dengan luas masing-masing
unit / kelompok 10 Ha. Setiap unit SLPTT ada hamparan seluas 1 ha yang digunakan sebagai
Laboratorium Lapang (LL). Laboratorium Lapang merupakan tempat petani belajar PTT dengan
menggunakan rakitan teknologi yang disesuaikan dengan kajian kebutuhan dan peluang. Pada
dasarnya kegiatan SLPTT adalah sebagai berikut: (1) kegiatan dimulai pada jam 08.00 wib dan
diakhiri pada jam 12.00 wib. (2) sebelum petani ke lapangan, maka perlu dilakukan kesepakan
kerja yang akan dilakukan, (3) pengamatan agroekosistem sawah, (4) mencatat dan atau
menggambar hasil pengamatan tersebut, (5) diskusi kelompok (6) evaluasi pencapaian hasil pada
hari pelaksanaan.
Data yang dikumpulkan adalah data produksi dan analisa usaha tani yang meliputi biaya
sarana produksi, tenaga kerja dan keuntungan yang diperoleh. Data diambil dari lahan
Laboratorium Lapang (LL), SLPTT dan non SLPTT masing-masing diambil 5 orang. Pengambilan
data dilakukan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Data yang telah dikumpulkan
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa financial dan disajikan dalam bentuk
tabulasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produksi Kedelai
Produksi kedelai rata-rata per hektar yang dicapai petani antara lahan laboratorium lapang,
SLPTT dan non SLPTT terjadi perbedaan. Rata-rata produksi riil per hektar yang diperoleh petani
Laboratorium Lapang yaitu 1985 kg atau lebih besar 62% dibanding dengan rata-rata produksi
petani non SLPTT yaitu 1223 kg, (Gambar 1) Peningkatan rata-rata produksi kedelai pada lahan
Laboratorium Lapang ini disebabkan karena lahan Laboratorium Lapang digunakan sebagai
tempat belajar petani secara langsung. Petani menerapkan PTT dengan komponen teknologi yang
sesuai dan tingkat pengamatan terhadap agroekosistem sawah yang meliputi lahan, air, tanaman
dan organisme pengganggu tanaman dilakukan secara intensif. Keputusan perlakuan dilakukan
atas kesepakatan bersama. Sedangkan rata-rata produksi kedelai yang diperoleh petani dari
lahan SLPTT seperti Gambar 1. yaitu 1559 kg atau meningkat 27,5% dibanding dengan petani
non SLPTT. Peningkatan rata-rata produksi petani SLPTT ini karena petani juga menerapkan PTT
kedelai, tetapi pengamatan terhadap agroekosistem tidak seintensif pada lahan Laboratorium
Lapang sehingga peningkatan rata-rata produksi tidak setinggi lahan Laboratorium lapang. Ratarata produksi yang diperoleh petani non SLPTT paling rendah dibanding yang lain. Hal ini
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disebabkan karena petani tidak menerapkan PTT secara optimal seperti benih yang tidak unggul
karena sudah turun-temurun, tidak ada pemupukan, penyiangan tidak dilakukan, dan
pengendalian organisme pengganggu tanaman yang tidak tepat sasaran.
KERAGAAN PRODUKSI KEDELE PER HEKTAR

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Petani L.L
Petani S.L
Petani non S.L

Rata-rata produksi
(KG)

Gambar 1. Keragaan produksi kedelai per hektar Desa Sidodadi Kec. Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

Pendapatan dan Keuntungan Usaha Tani
Peningkatan produktivitas berdampak pada peningkatan pendapatan dan keuntungan
usaha tani. Tingkat pendapatan yang diperoleh oleh petani pada lahan Laboratorium Lapang
sebesar Rp. 9.925.000,- per hektar atau lebih tinggi 61,5% dibanding dengan pendapatan yang
diperoleh oleh petani non SLPTT yaitu Rp. 6.145.000,- (Tabel.1). Sedangkan tingkat pendapatan
petani pada lahan SLPTT memperoleh Rp. 7.795.000,- per hektar atau 26,8% lebih tinggi
dibanding dengan pendapatan yang diperoleh oleh petani non SLPTT (Tabel. 2).
Tingkat keuntungan yang diperoleh oleh petani pada lahan Laboratorium Lapang sebesar
Rp. 5.899.000,- per hektar atau lebih tinggi 89% dibanding dengan pendapatan yang diperoleh
oleh petani non SLPTT yaitu Rp. 3.115.000,- (Tabel. 1). Sedangkan tingkat pendapatan petani
pada lahan SLPTT seperti Tabel.2 memperoleh Rp. 4.371.000,- per hektar atau 40,3% lebih tinggi
dibanding dengan pendapatan yang diperoleh oleh petani non SLPTT.
Tabel 1. Perbandingan analisa usaha tani kedelai antara petani lahan laboratorium
lapang dengan non SLPTT.
No
1.

Uraian

Petani L.L

Petani non SLPTT

(Rp.)

(Rp.)

Peningkatan (%)

a. Biaya Saprodi

1.167.000

580.000

101

b. Ongkos tenaga kerja

2.859.000

2.450.000

16,7

2

Rata-rata Pengeluaran

4.026.000

3.030.000

32,9

3

Rata-rata Penerimaan

9.925.000

6.145.000

61,5

4

Rata-rata Keuntungan

5.899.000

3.115.000

89
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Tabel 2. Perbandingan analisa usaha tani kedelai antara petani lahan SLPTT dengan non
SLPTT.
No
1.

Uraian
a. Biaya Saprodi

Petani SLPTT

Petani non SLPTT

Peningkatan

(Rp.)

(Rp.)

(%)

924.000

580.000
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b. Ongkos tenaga kerja

2.500.000

2.450.000

2

2

Rata-rata Pengeluaran

3.424.000

3.030.000

13

3

Rata-rata Penerimaan

7.795000

6.145.000

26,8

4

Rata-rata Keuntungan

4.371.000

3.115.000

40,3

Perbandingan prosentase tingkat keuntungan dengan pendapatan terjadi perbedaan. Hal ini
dikarenakan biaya input usaha tani kedelai tidak sama untuk masing-masing perlakuan. Biaya
sarana produksi untuk petani yang tidak mengikuti SLPTT yaitu Rp. 580.000,- terlihat paling
rendah dibanding dengan petani lahan Laboratorium Lapang yaitu Rp. 1.167.000,- (-101%) dan
lahan SLPTT yaitu Rp. 924.000,- (-59%). Rendahnya biaya sarana produksi ini karena petani
tidak menggunakan pupuk dan benih unggul, sehingga biayanya relative murah. Sedangkan
biaya tenaga kerja petani non SLPTT relative sama dengan petani lahan SLPTT atau selisih 2%.
Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja pada lahan non SLPTTbanyak digunakan untuk
pengendalian organisme tanaman yang tidak tepat sasaran.
KESIMPULAN
Penerapan PTT mampu mendorong terjadinya peningkatan produksi kedelai. Rata-rata
produksi riil per hektar yang diperoleh petani LL, petani SLPTT dan petani non kooperator
berturut-turut yaitu 1,985 ton; 1,559 ton; dan 1,223 ton. Peningkatan produksi ini mendorong
peningkatan pendapatan dan keuntungan bagi petani yang mengikuti SLPTT. Keuntungan yang
diperoleh oleh petani LL per hektar meningkat 53% dan petani SLPTT meningkat 26% dibanding
dengan petani yang tidak mengikuti SLPTT Kedelai. Peningkatan produksi dan keuntungan para
petani SLPTT dikarenakan petani dapat melaksanakan pengelolaan tanaman terpadu (PTT)
kedelai secara optimal.
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KERAGAAN USAHA PENGOLAHAN MINYAK NILAM DI TINGKAT PETANI
KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH
Indrie Ambarsari1, Abdul Choliq1, dan Dian Adi A. Elisabeth2
1Balai
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Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
ABSTRAK

Minyak nilam merupakan salah satu komoditas penghasil devisa negara. Dengan
keunggulannya sebagai bahan fiksatif yang belum dapat digantikan oleh minyak lain, permintaan
akan minyak nilam terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri baik farmasi,
kosmetik, flavouring agent, dan lain sebagainya. Sayangnya keunggulan dan nilai ekonomis
minyak nilam ini tidak selalu diikuti dengan kualitas yang baik. Salah satu faktor yang
melatarbelakangi hal tersebut adalah minyak nilam masih diproduksi secara tradisional di tingkat
petani, dimana pengawasan mutu sangat kurang diperhatikan. Oleh karena itu, pada tulisan ini
akan diberikan gambaran mengenai kondisi usaha pengolahan minyak nilam yang diusahakan
oleh petani di Kabupaten Batang yang merupakan salah satu daerah penghasil minyak nilam di
Jawa Tengah. Kajian dilakukan pada tahun 2008 di Desa Padomasan, Kecamatan Reban. Data
yang diamati meliputi : perkembangan produksi tanaman nilam, status pengusahaan minyak
nilam, dan kelayakan usaha pengolahan minyak nilam. Data dianalisis secara deskriptif dengan
menggunakan presentasi tabuler, sedangkan kelayakan usaha dihitung berdasarkan analisis
secara finansial. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknik penyulingan yang dilakukan di lokasi
kajian masih bersifat konvensional, sehingga baik mutu maupun rendemen minyak yang
dihasilkan masih relatif rendah. Dri segi finansial, usaha pengolahan minyak nilam di tingkat
petani Kabupaten Batang layak untuk dikembangkan. Dilihat dari segi keuntungan yang
diperoleh, penggunaan nilam basah sebagai bahan baku memberikan keuntungan yang relatif
lebih tinggi dibandingkan nilam kering. Titik impas usaha pengolahan minyak nilam berbahan
baku daun nilam basah tercapai pada tingkat harga jual minyak sebesar Rp. 615.833,-/kg dan
kapasitas produksi minyak 4,9 kg.
Kata kunci: nilam, usaha pengolahan, minyak
PENDAHULUAN
Minyak nilam merupakan komoditas andalan peringkat pertama kelompok minyak atsiri
dalam perolehan devisa negara. Sebagai komoditas ekspor, minyak nilam prospek cerah karena
dibutuhkan secara berkesinambungan oleh industri kecantikan, industri farmasi, flavouring agent
dan lain sebagainya (Ketaren, 1986). Pada tahun 2004, ekspor minyak nilam mencapai 2074 ton
atau senilai US$ 27,137 juta (Dirjenbun, 2006). Indonesia sampai dengan saat ini masih
merupakan negara pemasok terbesar kebutuhan minyak nilam dunia dengan pangsa sebesar
90% (Dirjenbun, 2006).
Keunggulan minyak nilam Indonesia telah dikenal di berbagai negara pengimpor minyak
nilam seperti Amerika, Perancis, Belanda, Jerman, Jepang, Singapura, Hongkong, Mesir, dan
Saudi Arabia (Sumarsono, 2005). Minyak nilam dalam industri digunakan sebagai bahan fiksatif
yaitu bahan pengikat minyak lain, yang belum dapat digantikan oleh minyak lain sampai dengan
saat ini. Selain itu, minyak nilam merupakan minyak atsiri yang tidak dapat dibuat secara
sintetis.
Terdapat tiga jenis nilam yang dibudidayakan di Indonesia, yaitu Pogostemon heyneanus
(nilam Jawa), Pogostemon hortensis (nilam sabun), dan Pogostemon cablin (nilam Aceh). Jawa
Tengah termasuk kedalam peringkat 4 besar sebagai sentra produksi nilam di Indonesia

62

(Ditjenbun, 2006). Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah penghasil nilam di Jawa
Tengah. Sayangnya dengan berbagai keunggulan dan nilai ekonomis nilam yang tinggi ini tidak
selalu diikuti dengan kualitas minyak nilam yang baik. Selain terdapat banyak kasus pemalsuan
minyak, minyak nilam di Indonesia umumnya diproduksi secara tradisional di tingkat petani,
sehingga pengawasan terhadap mutu sangat kurang diperhatikan. Tulisan ini merupakan suatu
telaah untuk memberikan gambaran mengenai keragaan usaha pengolahan minyak nilam yang
diusahakan oleh petani di Kabupaten Batang.
METODOLOGI
Jenis data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data sekunder
bersumber dari instansi terkait dan studi pustaka, sedangkan data primer diperoleh melalui
wawancara langsung terhadap petani dan tokoh masyarakat dengan berpedoman pada kuesioner.
Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari-Februari 2008 di Desa Padomasan, Kecamatan
Reban, Kabupaten Batang. Informasi yang dikumpulkan meliputi: perkembangan produksi
tanaman nilam di Kabupaten Batang, status pengusahaan minyak nilam di lokasi kajian, dan
data pengamatan kelayakan usaha minyak nilam. Data yang dikumpulkan dianalisis secara
deskriptif dengan menggunakan presentasi tabel silang.
Kajian kelayakan usaha ditetapkan berdasarkan perhitungan analisis finansial untuk
mendapatkan gambaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan
usaha, perkiraan rugi laba dan perkiraan aliran uang masuk dan keluar (cash flow). Alat analisis
yang digunakan dalam menghitung kelayakan investasi meliputi: Revenue Cost Ratio (R/C), titik
impas produksi dan titik impas harga (Nitisemito dan Burhan, 1995). Pada perhitungan analisis
kelayakan usaha, penyusutan modal investasi dihitung dengan Metode Garis Lurus (MGL) dengan
nilai sisa (salvage value) dianggap nol. Asumsi yang digunakan adalah umur pakai alat mesin
dapat mencapai lima tahun, sedangkan hari hari kerja efektif diasumsikan mencapai 100 hari
kerja per tahun.
Secara matematis, perhitungan kelayakan usaha dilakukan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
Revenue Cost Ratio (R/C)
R/C

TR
TC

=

Keterangan:
TR = total revenue (penerimaan total)
TC = total cost (biaya total)
Analisis titik impas/break event point (BEP)
BEP (Q)

=

Keterangan:
BEP (Q)
=
BEP (Rp) =
TFC
=
VC
=
P
=

TFC
P – VC

BEP (Rp) =

TFC
1 – (VC/TR)

titik impas produksi
titik impas harga
total biaya tetap
biaya variabel
harga jual per unit
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi tanaman nilam di Kabupaten Batang
Selama periode 2003-2007, tingkat pertumbuhan produktivitas nilam di Kabupaten Batang
dapat dikatakan sangat fluktuatif. Tabel 1 memperlihatkan bahwa meskipun luasan panen nilam
pada tahun 2006 cukup tinggi, namun hal tersebut tidak diikuti dengan tingkat produksi yang
tinggi. Dalam periode lima tahun terakhir tersebut, tahun 2006 merupakan tahun dimana
tingkat produktivitas nilam di Kabupaten Batang berada di titik terendah. Namun pada tahun
2007, terjadi peningkatan produksi nilam meskipun luas areal panennya relatif turun dari tahun
sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan luasan areal tanam tidak selalu
efektif dalam peningkatan tingkat produktivitas tanaman nilam. Menurut Nuryani (2006), faktorfaktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas nilam adalah mutu genetik tanaman itu
sendiri, serta kurang tepatnya budi daya, pengendalian penyakit, dan pengelolaan panen dan
pascapanen.
Tabel 1. Data perkembangan luas panen dan produksi tanaman nilam di Kabupaten Batang
periode 2003-2007
Tahun

Luas Panen
(ha)

Produksi
(ton)

2003
2004
2005
2006
2007

61.57
95.47
492.00
188.60
115.50

217.87
685.70
2215.51
48.47
362.37

Kenaikan/penurunan terhadap tahun sebelumnya
Luas Panen
Produksi
Absolut

%

Absolut

%

33.9
396.53
(303.4)
(73.1)

55.06
415.35
(61.67)
(38.76)

467.83
1529.81
(2167.04)
313.9

214.73
223.10
(97.81)
647.62

Sumber: BPS, 2008 (diolah)

Sentra pengolahan nilam terbesar di Kabupaten Batang terdapat di Kecamatan Bandar.
Namun demikian, tak sedikit daerah-daerah di sekitar kecamatan tersebut yang melakukan
pengembangan budidaya dan pengolahan nilam. Salah satunya adalah di Kecamatan Reban.
Gambar 1 menunjukkan peta lokasi sentra pengolahan minyak atsiri di Kabupaten Batang.
Sebagian besar minyak nilam yang dihasilkan oleh usaha pengolahan mikro tingkat pedesan ini
dibeli oleh pengusaha lokal untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Gambar 1. Peta lokasi sentra pengolahan minyak atsiri di Kabupaten Batang (Anonim, 2004)
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Status pengusahaan minyak nilam di Kabupaten Batang
Status pengusahaan minyak nilam di Kabupaten Batang ditampilkan pada Tabel 2. Dari
tabel terlihat bahwa teknik penyulingan yang diusahakan di lokasi kajian masih dilakukan secara
sederhana (konvensional). Sistem penyulingan dilakukan dengan cara pengukusan, dimana
bahan diletakkan diatas saringan berlobang.
Menurut Laksamanahardja et al. (2004),
berdasarkan kontak antara uap air dan bahan yang akan disuling, metode penyulingan minyak
atsiri dibedakan atas tiga cara, yaitu: (1) penyulingan dengan air, (2) penyulingan dengan uap dan
air, dan (3) penyulingan dengan uap. Penyulingan dengan air serta penyulingan dengan uap dan
air lebih sesuai bagi industri kecil karena lebih murah dan konstruksi alatnya sederhana.
Ditambahkan oleh Ketaren (1986) bahwa untuk instalasi skala kecil, sistem penyulingan dengan
cara direbus atau dikukus jauh lebih menguntungkan. Namun penyulingan dengan uap dan air
memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan uap air yang cukup besar. Hal ini karena sejumlah
besar uap akan mengembun dalam jaringan tanaman sehingga bahan bertambah basah dan
mengalami aglutinasi. Oleh karena itu Balai Besar Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
merekomendasikan sistem penyulingan yang dikombinasikan dengan sistem kohobasi. Pada
sistem kohobasi, pemanasan air dalam ketel penyulingan dilakukan secara langsung terhadap
dasar ketel. Hasil penelitian Laksmanahardja et al. (2004) menunjukkan bahwa dengan sistem
ini, bahan bakar dapat dihemat sampai 25% karena air yang digunakan hanya 40% dari
kebutuhan normal.
Tabel 2. Gambaran kondisi usaha pengolahan nilam di Kabupaten Batang
Uraian
Kapasitas alat suling (kg bahan kering)

Kondisi usaha
100 - 300

Bahan pembuatan alat suling:
- Tanki (kettle)
- Pendingin (condensor)
- Penampung minyak (oils receiver)
Metode penyulingan
Tipe alat penyuling
Bahan bakar

Plat besi
Pipa ledeng dan kolam pendingin
drum
Konvensional (pengukusan)
Non kohobasi
Minyak tanah, limbah penyulingan

Metode penyiapan bahan baku

Penjemuran (kering angin)

Tingkat rendemen rata-rata (%)

2,0

Dalam proses persiapan bahan baku, pengeringan daun nilam perlu dilakukan karena bila
daun nilam segar langsung disuling akan mengakibatkan daun rapuh dan sulit untuk disuling.
Selain itu, menurut Guenther dalam Ketaren (1986), perlakuan pendahuluan terhadap bahan
yang akan disuling perlu dilakukan karena minyak atsiri didalam tanaman dikelilingi oleh
kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh, kantong minyak, atau rambut gladular yang apabila
bahan dibiarkan utuh, kecepatan pengeluaran minyak hanya tergantung dari proses difusi yang
berlangsung sangat lambat.
Di lokasi, pengeringan daun nilam telah dilakukan di tempat yang teduh (terlindung). Hal
ini menunjukkan pada pengrajin minyak nilam telah mengetahui metode yang benar dalam
mempersiapkan bahan baku. Menurut Ketaren (1986), pengeringan di bawah sinar matahari
langsung dapat mengakibatkan kehilangan minyak atsiri sampai dengan 24%, sedangkan
pengeringan di tempat yang terlindung hanya akan menyebabkan kehilangan minyak atsiri
sekitar 2-10% (Ketaren, 1986). Waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan daun nilam di
tingkat petani berkisar antara 2-3 hari, tergantung kondisi cuaca. Pengeringan yang terlampau
lama akan mengakibatkan timbulnya aroma yang kurang sedap (Sumarsono, 2005).
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Dari tabel 2 juga terlihat bahwa tingkat rendemen minyak yang dihasilkan masih relatif
rendah. Menurut Yuhono dan Suhirman (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen
minyak nilam adalah penggunaan bibit asalan, cara penanganan bahan baku (perajangan,
pelayuan dan pengeringan), cara penyulingan, lama penyulingan, dan jenis alat penyuling yang
digunakan. Ditambahkan oleh Patria et al. (2008), tingkat rendemen minyak nilam selain
dipengaruhi jenis bahan bakar yang digunakan juga dipengaruhi oleh perlakuan tekanan, lama
penyulingan dan interaksinya
Penanganan hasil setelah produksi seperti pemisahan minyak setelah penyulingan, wadah
yang digunakan, dan penyimpanan belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan
terjadinya proses-proses yang tidak diinginkan yaitu oksidasi, hidrolisis ataupun polimerisasi.
Umumnya minyak yang dihasilkan akan terlihat lebih gelap dan berwarna kehitaman atau sedikit
kehijauan. Menurut Hernani dan Marwati (2006), hal ini diakibatkan oleh adanya kontaminasi
dari logam Fe dan Cu. Adanya bahan-bahan asing ini akan mempengaruhi sifat fisiko kimia
minyak (mutu/kualitas minyak), karena komponen standar mutu minyak atsiri ditentukan oleh
kualitas dari minyak itu sendiri dan tingkat kemurniannya. Adapun standar mutu untuk minyak
nilam nasional dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Standar mutu minyak nilam (SNI 06-2385-1991)
Karakteristik
Warna

Standar SNI*
Kuning muda sampai coklat tua

Bobot jenis, 25/25ºC

0,943 – 0,983

Indeks bias (nD25)

1,504 – 1,514

Kelarutan dalam etanol 90 (suhu 25 – 30 ºC)
Bilangan asam, max (%)
Bilangan ester, max (%)
Minyak kruing

Opalensi ringan
5,0
10,0
Tidak nyata

Alkohol tambahan

Negatif

Minyak pelikan

Negatif

Zat-zat asing

Negatif

Sumber: Wahono et al. (2005)

Analisis finansial usaha minyak nilam
Untuk setiap kali proses produksi minyak nilam di desa lokasi umumnya membutuhkan
bahan baku sebanyak 300 kg nilam kering per hari. Apabila bahan baku yang digunakan adalah
daun nilam basah, maka untuk menghasilkan minyak nilam dengan kapasitas produksi yang
sama dibutuhkan sebanyak 1.200 kg daun nilam basah. Penggunaan bahan baku daun nilam
kering akan menghemat waktu dan juga tenaga untuk penjemuran, oleh sebab itu harganya
relatif lebih tinggi yaitu rata-rata Rp. 8.500,- per kg sedangkan harga daun nilam basah rata-rata
sebesar Rp. 2.000,- per kg. Analisa pengolahan minyak nilam di tingkat petani disajikan pada
Tabel 3.
Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam industri ini umumnya berkisar antara 2-4 orang,
tergantung banyaknya jenis pekerjaan yang perlu dilakukan. Proses produksi dengan bahan
baku nilam basah memerlukan tenaga untuk proses pengeringan bahan. Proses pengeringan
umumnya dilakukan oleh 2 orang selama kurang lebih 3 hari, dengan upah sebesar Rp. 15.000,/orang/hari dan jumlah jam kerja berkisar antara 5-6 jam per hari. Tenaga pengolah umumnya
juga terdiri dari 2 orang dengan jumlah jam kerja harian 12 jam/hari. Upah tenaga pengolah
ditetapkan sebesar Rp. 40.000,-/orang/hari.
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Tabel 4. Analisis usaha pengolahan minyak nilam
URAIAN
INVESTASI (alat dan mesin)

Nilam Basah

Nilam Kering

100.000.000

100.000.000

-

Bangunan

20.000.000

20.000.000

-

Alat mesin pengolahan

80.000.000

80.000.000

3.695.000

3.755.000

40.000

40.000

TOTAL BIAYA
-

Penyusutan bangunan

-

Penyusutan alat dan mesin

160.000

160.000

-

Tenaga Kerja

170.000

80.000

-

Tenaga pengering daun nilam

90.000

0

Tenaga pengolah

80.000

80.000

2.420.000

2.570.000

Biaya Produksi
Nilam

-

- Volume (kg)

1.200

300

- Harga (Rp/kg)

2.000

8.500

Bahan bakar

20.000

20.000

Listrik dan air

5.000

5.000

450.000

450.000

Biaya lain-lain (10%)

Produksi minyak (kg)
Harga minyak nilam (Rp/kg)
PENDAPATAN (produksi x harga)

6

6

750.000

750.000

4.500.000

4.500.000

Keuntungan (Return)

805.000

745.000

BEP harga (produksi tetap) Rp

615.833

625.833

BEP produksi (harga tetap) kg

4,9

5,0

1,22

1,20

Output/input (R/C)

Usaha pengolahan minyak nilam membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta, yang
dibutuhkan untuk pendirian bangunan dan alat mesin pengolahan.
Harga minyak nilam di tingkat petani rata-rata mencapai Rp 750.000,-/kg. Hasil analisis
finansial menunjukkan bahwa usaha pengolahan minyak nilam di tingkat petani layak untuk
dikembangkan. Menurut Nitisemono dan Burhan (1995), salah satu indikator kelayakan
pengembangan usaha adalah nilai R/C ratio yang lebih besar dari satu. Namun dilihat dari
tingkat keuntungan yang diperoleh, proses produksi minyak dengan menggunakan bahan baku
daun nilam basah relatif lebih menguntungkan dibandingkan proses produksi minyak dengan
menggunakan daun nilam kering.
Pada proses produksi minyak dengan bahan baku daun nilam basah tingkat keuntungan
yang diperoleh untuk setiap kali proses produksi dapat mencapai Rp. 805.000,- sedangkan pada
proses produksi dengan bahan baku daun nilam kering tingkat keuntungan mencapai Rp.
745.000,-. Selisih keuntungan yang diperoleh mencapai Rp. 60.000,- untuk setiap kali proses
produksi. Dilihat dari tingkat keuntungan yang diperoleh, tidak mengherankan bahwa produsen
minyak nilam lebih cenderung untuk membeli bahan baku nilam dalam bentuk basah, karena
biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga pengering jauh lebih menghemat biaya produksi
dibandingkan biaya pembelian nilam dalam bentuk kering.
Titik impas usaha pengolahan minyak nilam berbahan baku daun nilam basah tercapai
pada tingkat harga jual minyak sebesar Rp. 615.833,-/kg dan kapasitas produksi minyak 4,9 kg.
Pada usaha pengolahan minyak berbahan baku daun nilam kering, titik impas usaha tercapai
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pada tingkat harga jual minyak Rp. 625.833,-/kg dan kapasitas produksi minyak 5,0 kg.
Menurut Wahono et al. (2005), tinggi rendahnya harga minyak nilam sangat ditentukan oleh naik
turunnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Semakin tinggi nilai tukar rupiah terhadap US
dollar maka semakin tinggi juga harga minyak nilam.
KESIMPULAN
1. Teknik penyulingan yang dilakukan di lokasi kajian masih bersifat konvensional, sehingga
baik mutu maupun rendemen minyak yang dihasilkan masih relatif rendah.
2. Dari segi finansial, usaha pengolahan minyak nilam di tingkat petani Kabupaten Batang layak
untuk dikembangkan. Dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh, penggunaan nilam basah
sebagai bahan baku memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan nilam
kering. Titik impas usaha pengolahan minyak nilam berbahan baku daun nilam basah
tercapai pada tingkat harga jual minyak sebesar Rp. 615.833,-/kg dan kapasitas produksi
minyak 4,9 kg.
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PERUBAHAN NILAI PENDAPATAN RUMAH TANGGA TANI DI KAWASAN PRIMA TANI
LAHAN KERING DATARAN TINGGI IKLIM BASAH KABUPATEN GIANYAR
Jemmy Rinaldi dan I Ketut Kariada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
ABSTRAK
Prima Tani merupakan langkah terobosan Badan Litbang Pertanian untuk memecahkan
masalah kelambanan dalam penyampaian dan pengembangan inovasi teknologi pertanian kepada
pengguna, terutama masyarakat petani di perdesaan. Lahan kering khususnya dataran tinggi
yang beriklim basah walaupun juga mempunyai berbagai permasalahan bila ditinjau dari aspek
fisik, kimia dan biologi, dalam pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi yang
tinggi. Desa Kerta Kecamatan Payangan telah ditetapkan sebagai lokasi Primatani Kabupaten
Gianyar yang tergolong kedalam lahan kering dataran tinggi beriklim basah. Desa ini merupakan
daerah agropolitan dan sentra ternak sapi bali serta sebagai daerah sayuran, hortikultura,
tanaman kopi arabika/robusta, kakao dan tanaman lainnya. Berdasarkan letak Desa Kerta yang
berada di poros jalan yang menghubungkan Denpasar dengan Kintamani Bangli maka wilayah ini
mempunyai potensi yang strategis dimasa yang akan datang terutama dalam pengembangan
agribisnis pedesaan. Tujuan dari kajian ini adalah : (1) mengetahui perubahan pendapatan rumah
tangga tani yang dihasilkan di kawasan Prima Tani Gianyar, (2) mengetahui jenis usahatani yang
mengalami perubahan pendapatan rumah tangga tani, dan (3) mengetahui kontribusi pendapatan
rumah tangga tani per jenis usahatani yang diusahakan. Kajian ini dilakukan dengan metode
survei/wawancara menggunakan kuesioner sederhana terstruktur yang pada tahap awal
dilakukan dengan metode Baseline Survey dan tahun lanjutannya dilakukan dengan metode
Farm Record Keeping (FRK). Wawacara dilakukan di Desa Kerta dengan jumlah sampel sebanyak
30 responden yang ditentukan secara sengaja (purposive sampling). Untuk mendapatkan tujuan
yang diinginkan maka indikator analisis yang digunakan adalah dengan mengetahui pendapatan
awal sebelum mentransfer inovasi teknologi dan tahun lanjutan setelah diberikan sentuhan
teknologi. Selanjutnya pendapatan yang diperoleh tersebut dibandingkan agar memperoleh nilai
selisih pendapatan yang dihasilkan. Hasil kajian tersebut diperoleh bahwa pendapatan rumah
tangga petani di desa Kerta mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.409.553,17 atau sebesar
23,71%. Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari peningkatan pendapatan tertinggi yaitu
dari usaha ternak sapi yaitu sebesar Rp. 2.082.381,18 dari tahun sebelumnya.
Kata kunci : Perubahan pendapatan, rumah tangga, prima tani
PENDAHULUAN
Prima Tani merupakan program yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan
memasyarakatkan inovasi/paket-paket teknologi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang
Pertanian secara langsung ke tingkat ‖grass root‖ (para petani) dalam bentuk laboratorium
agribisnis lapangan. Prinsip yang digunakan adalah ―build, operate and transfer (BOT)‖ yang
mengandung arti bahwa model inovasi yang didesiminasikan merupakan suatu model awal dan
selanjutnya diteruskan oleh instansi teknis yang melaksanakan program pengembangan dalam
skala luas di daerah. Model-model yang dikembangkan mengacu kepada pengembangan model
agribisnis dan kelembagaannya di tingkat petani, merevitalisasi kelembagaan ekonomi di bidang
pertanian serta mempercepat penyampaian berbagai inovasi dan paket teknologi.
Dengan konsep seperti tersebut di atas, kegiatan Prima Tani umumnya dilakukan dengan
pendekatan antara lain : (i) pendekatan pada komponen teknologi inovatif tepat guna melalui
pengkajian dan pengembangan partisipatif (Participatory Research and Development) berdasarkan
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kaidah-kaidah pengkajian, (ii) pendekatan pada introduksi model Laboratorium Agribisnis
Lapangan yang merupakan model percontohan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) dengan
melibatkan komponen inovasi teknologi dan kelembagaan pedesaan, (iii) pendekatan pada
pengembangan model/replikasi percontohan baik di dalam lokasi Prima Tani ataupun di luar
desa Prima Tani, dan (iv) pendekatan pada kesamaan agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi
setempat (Badan Litbang Pertanian, 2004).
Sejalan dengan pendekatan-pendekatan tersebut, maka Prima Tani diharapkan akan
mampu memberdayakan para petani dalam mengembangkan agribisnis perdesaan yang
mencakup: (a) pengembangan teknologi pada sisi ―up-stream agribusiness‖/sisi hulu yakni usaha
tani primer yang menghasilkan sarana produksi di tingkat petani termasuk di dalamnya aspek
input-input pertanian serta industri pembibitan; (b) pengembangan pada sisi ―on-farm
agribusiness‖ yaitu pertanian primer dengan dukungan input-input pertanian untuk
menghasilkan produk-produk primer di tingkat produsen/petani; (c) pengembangan pada sisi
―down-stream agribusiness‖/sisi hilir yang menyangkut kepada aspek-aspek agroprosesing
(olahan) produk-produk primer menjadi produk-produk olahan; serta (d) pengembangan market
inteligen/penyiasatan pemasaran dan kelembagaan penunjang (Badan Agribisnis, 1997).
Lahan kering khususnya dataran tinggi yang beriklim basah walaupun juga mempunyai
berbagai permasalahan bila ditinjau dari aspek fisik, kimia dan biologi, dalam pengelolaan yang
baik dapat memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Masalah yang utama adalah tanah yang
kurang subur, tofografi bergelombang sampai berbukit-bukit dan tingkat kelembaban (kabut)
yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan pengelolaan yang intensif. Salah satu "farming
systems zone (FSZ)" lahan kering dataran tinggi beriklim basah adalah desa Kerta Kecamatan
Payangan Gianyar. FSZ tersebut memiliki kondisi topografi, agroklimat dan agroekosistem yang
beragam serta tingkat kesuburan tanah yang sedang hingga rendah.
Beberapa hasil penelitian dalam mendukung pengelolaan dan peningkatan produktivitas
lahan kering menunjukkan bahwa pendekatan sistem usahatani terpadu melalui pengembangan
keterpaduan sumberdaya setempat seperti tanaman dan ternak dapat merubah tingkat
produktivitas lahan, kualitas produksi dan pendapatan petani (Abdulgani, et al., 2000 dan
Kariada, et al. 2002).
Desa Kerta Kecamatan Payangan telah ditetapkan sebagai lokasi Prima Tani Kabupaten
Gianyar. Desa ini berada diujung utara Kabupaten Gianyar yang berbatasan langsung dengan
Kabupaten Bangli yang merupakan daerah agropolitan dan sentra ternak sapi bali serta sebagai
daerah sayuran, hortikultura, tanaman kopi arabika/robusta, kakao dan tanaman lainnya.
Berdasarkan letak Desa Kerta yang berada di poros jalan yang menghubungkan Denpasar dengan
Kintamani Bangli maka wilayah ini mempunyai potensi yang strategis dimasa yang akan datang
terutama dalam pengembangan agribisnis pedesaan.
Tujuan dari kajian ini adalah : (1) mengetahui perubahan pendapatan rumah tangga tani
yang dihasilkan di kawasan Prima Tani Gianyar, (2) mengetahui jenis usahatani yang mengalami
perubahan pendapatan rumah tangga tani, dan (3) mengetahui kontribusi pendapatan rumah
tangga tani per jenis usahatani yang diusahakan.
METODE PENGKAJIAN
Kajian ini dilakukan dengan metode survei/wawancara menggunakan kuesioner sederhana
terstruktur yang pada tahap awal yaitu tahun 2007 dilakukan dengan metode Baseline Survey
dan tahun lanjutannya yaitu tahun 2008 dilakukan dengan metode Farm Record Keeping (FRK).
Wawacara dilakukan di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan jumlah
sampel sebanyak 30 responden yang ditentukan secara sengaja (purposive sampling).
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Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan maka indikator analisis yang digunakan
adalah dengan mengetahui pendapatan awal sebelum mentransfer inovasi teknologi dan tahun
lanjutan setelah diberikan sentuhan teknologi. Selanjutnya pendapatan yang diperoleh tersebut
dibandingkan agar memperoleh nilai selisih pendapatan yang dihasilkan dan mengetahui jenis
usaha rumah tangga yang mengalami perubahan. Serta analisis kontribusi pendapatan untuk
mengetahui kontribusi usaha rumah tangga per jenis usaha. Adapun analisis pendapatan
digunakan rumus (Downey dan Erickson, 1985 dan Suratiyah, 1997) :
I =  (y . Py ) -  (Xi . Pxi )
Keterangan :
I = Pendapatan (Rp/ha)
Y = Output/hasil (kg)
Pxi = Harga input (Rp)
Py = Harga output (Rp)
Xi = Jumlah input (i = 1,2,3….n)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Pendapatan Rumah Tangga
Pendapatan rumah tangga tani terbagi menjadi beberapa jenis pendapatan yaitu
pendapatan yang berasal dari dalam usahatani maupun luar usahatani. Pendapatan rumah
tangga yang berasal dari usaha dalam usahatani yaitu : (1) usahatani tanaman semusim seperti
padi, jagung, kacang tanah, cabai, ubi jalar dan jahe; (2) usahatani tanaman tahunan seperti
kakao, kopi, jeruk, pisang dan kelapa; dan (3) usaha ternak seperti sapi dan babi. Sedangkan
pendapatan rumah tangga yang berasal dari luar usahatani yaitu : usaha berburuh seperti buruh
bangunan dan usaha rumah tangga seperti berdagang.
Perubahan Nilai Pendapatan Rumah Tangga
Idikator berhasil atau tidaknya transfer inovasi teknologi di suatu kawasan adalah
perubahan pendapatan rumah tangga masyarakat. Berdasarkan hasil survei menyatakan bahwa
rata-rata masyarakat desa Kerta mengalami perubahan pendapatan yang positif yaitu sebesar
23,71% atau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 2.409.553,17. Perubahan
pendapatan yang meningkat disebabkan adanya peningkatan pendapatan seperti : (1) pendapatan
usahatani tanaman semusim sebesar Rp 150.147,18; (2) pendapatan usahatani tanaman
tahunan sebesar Rp. 312.657,36; (3) usaha ternak sapi sebesar Rp. 2.082.381,18 dan (4) usaha
ternak babi sebesar Rp. 91.034,12. Walaupun perubahan pendapatan rumah tangga secara
keseluruhan mengalami perubahan pendapatan yang positif, ada beberapa jenis pendapatan
rumah tangga yang mengalami perubahan yang negatif seperti pendapatan rumah tangga dari
usaha berburuh dan pendapatan dari usaha rumah tangga seperti berdagang (Tabel 1 dan
Gambar 1).
Tabel 1. Rata-rata Perubahan Nilai Pendapatan per Jenis Pendapatan Rumah Tangga Tani
di Kawasan Prima Tani Desa Kerta, Payangan, Gianyar
No
1
2
3
4
5
6

Jenis Pendapatan
Usahatani Tanaman Semusim
Usahatani Tanaman Tahunan
Usaha Ternak Sapi
Usaha Ternak Babi
Berburuh
Usaha Rumah Tangga
Total Pendapatan

Jumlah Pendapatan (Rp/Tahun)
2007
4,189,232.41
677,420.27
851,653.43
810,927.54
1,771,666.67
1,860,000.00
10,160,900.32

2008
4,339,379.59
990,077.63
2,934,034.61
901,961.66
1,588,333.33
1,816,666.67
12,570,453.49

Margin
Pendapatan
(Rp)
150,147.18
312,657.36
2,082,381.18
91,034.12
(183,333.34)
(43,333.33)
2,409,553.17

Perubahan
Pendapatan
(%)
3.58
46.15
244.51
11.23
(10.35)
(2.33)
23.71
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Perubahan nilai pendapatan tertinggi diperoleh pada jenis pendapatan usaha ternak sapi
yang diduga penyebabnya adalah adanya daya tarik masyarakat untuk beternak sapi dengan
adanya beberapa inovasi teknologi yang diberikan seperti Teknologi penggunaan pakan ternak,
teknologi pengolahan limbah ternak dan teknologi pemeliharaan ternak sapi. Selain itu daya tarik
masyarakat untuk memelihara sapi juga disebabkan karena adanya kebutuhan pupuk organik
yang semakin meningkat karena adanya sentra penanaman jeruk yang lebih luas dan bahkan
ada pemikiran bahwa kotoran ayam kurang baik untuk memupuk tanaman jeruk serta
meningkatnya harga daging sapi juga merupakan daya tarik masyarakat untuk memelihara sapi.
Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Tani
di Prima Tani Gianyar

Usahatani
Tanaman
Semusim

Usahatani
Tanaman
Tahunan

Tahun 2007

4,189,232.41

Tahun 2008

4,339,379.59

Usaha Ternak
Sapi

Usaha Ternak
Babi

Berburuh

Usaha Rumah
Tangga

677,420.27

851,653.43

810,927.54

1,771,666.67

1,860,000.00

990,077.63

2,934,034.61

901,961.66

1,588,333.33

1,816,666.67

Gambar 1. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga per Jenis Pendapatan di
Kawasan Prima Tani Gianyar

Peningkatan nilai pendapatan selanjutnya diperoleh pada jenis pendapatan usaha tanaman
tahunan yang disebabkan karena adanya introduksi teknologi pemangkasan, sambung samping
pada tanaman kakao dan kopi serta teknologi pengendalian hama Penggerek Buah Kakao (PBK)
pada tanaman kakao. Disamping itu diduga peningkatan nilai pendapatan juga disebabkan
karena adanya introduksi teknologi pemupukan organik yang baik pada tanaman tahunan serta
harga jual hasil produksi tanaman tahunan yang meningkat.
Kontribusi Pendapatan Rumah Tangga
Berdasarkan hasil wawancara melalui metode baseline survei yang dilaksanakan pada
tahun 2007 dihasilkan kontribusi tertinggi pendapatan rumah tangga di kawasan prima Tani
Gianyar diperoleh pada pendapatan usahatani tanaman semusim dengan nilai kontribusi sebesar
41, 23%. Kemudian diikuti dengan jenis pendapatan usaha rumah tangga sebesar 18,31% dan
usaha berburuh sebesar 17,44% (Gambar 2).
Pendapatan Rumah Tangga Tani Tahun 2007
18.31%

41.23%

17.44%

7.98%

6.67%
8.38%

Usahatani Tanaman Semusim

Usahatani Tanaman Tahunan

Usaha Ternak Sapi

Usaha Ternak Babi

Berburuh

Usaha Rumah Tangga

Gambar 2. Komposisi Pendapatan Rumah Tangga per Jenis Pendapatan di
Kawasan Prima Tani Gianyar Tahun 2007
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Sedangkan pada tahun 2008 dengan metode yang dilakukan dengan menggunakan Farm
Record Keping (FRK) diperoleh bahwa kontribusi tertinggi pendapatan rumah tangga tani di Desa
Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar masih pada jenis pendapatan usahatani
tanaman semusim dengan nilai kontribusi sebesar 34,52%. Sedangkan jenis pendapatan yang
memperoleh nilai kontribusi pada posisi kedua diperoleh pada usaha ternak sapi dengan nilai
kontribusi sebesar 23,34%. Kemudian diikuti pada jenis pendapatan dari usaha rumah tangga
yang memperoleh nilai kontribusi ketiga yaitu sebesar 14,45% (Gambar 3).
Walaupun usaha rumah tangga memperoleh posisi ketiga tetapi nilai pendapatan yang
diperoleh mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2008 dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini diduga masyarakat di Desa Kerta mulai tertarik untuk berusahatani maupun beternak
dengan adanya introduksi teknologi yang telah diterapkan.
Pendapatan Rumah Tangga Tani Tahun 2008
14.45%
34.52%
12.64%

7.18%
23.34%

7.88%

Usahatani Tanaman Semusim

Usahatani Tanaman Tahunan

Usaha Ternak Sapi

Usaha Ternak Babi

Berburuh

Usaha Rumah Tangga

Gambar 3. Komposisi Pendapatan Rumah Tangga per Jenis Pendapatan
di Kawasan Prima Tani Gianyar Tahun 2008

Dengan adanya inovasi teknologi yang diintroduksikan di kawasan Prima Tani Kabupaten
Gianyar selama 2 tahun sudah terlihat bahwa curahan waktu/perhatian terhadap usahatani dan
ternak semakin meningkat dan usaha rumah tangga semakin menurun dengan posisi kontribusi
usahatani khususnya tanaman semusim berada pada posisi pertama dan usaha ternak khusus
sapi pada posisi kedua.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008
dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Perubahan nilai pendapatan rumah tangga tani di kawasan Prima Tani Kabupaten Gianyar
mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 2.409.553,17 atau meningkat sebesar
23,71% dari nilai pendapatan tahun sebelumnya.
2. Jenis usaha rumah tangga yang mengalami peningkatan pendapatan yaitu pada jenis
usahatani tanaman semusim, tanaman tahunan serta usaha ternak sapi maupun babi,
dengan nilai peningkatan pendapatan tertinggi diperoleh pada usaha ternak yaitu sebesar Rp.
2.082.381,18.
3. Kontribusi usaha rumah tangga mengalami perubahan pada tahun sebelumnya yaitu
tertinggi pada usahatani tanaman semusim, usaha rumah tangga dan usaha berburuh
menjadi usahatani tanaman semusim, usaha ternak sapi dan usaha rumah tangga.
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PENDAPATAN USAHATANI TANAMAN TAHUNAN DENGAN SISTEM TUMPANGSARI
DI DESA KERTA, KECAMATAN PAYANGAN, GIANYAR
Jemmy Rinaldi dan I Ketut Kariada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
ABSTRAK
Tanaman tahunan merupakan jenis tanaman yang dapat menghasilkan lebih dari satu
tahun. Dari berbagai macam jenis tanaman tahunan ada beberapa jenis tanaman yang tidak
secara langsung dapat berproduksi. Pemilihan komoditas yang akan dikembangkan di suatu
daerah seharusnya yang memiliki keunggulan kompetitif, sehingga menguntungkan dan
berkesinambungan. Pada era perdagangan bebas, semua komoditas pertanian dapat secara bebas
diperdagangkan antar daerah, bahkan negara. Konsekuensi dari perdagangan bebas adalah
hanya komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif saja yang mampu bersaing. Kajian
mengenai analisis pendapatan usahatani tanaman tahunan dengan sistem tumpangsari ini
dilakukan di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar pada tahun 2008. Tujuan
dari pengkajian ini adalah (1) mengetahui seberapa besar pendapatan petani dari usahatani
tanaman tahunan yang diusahakan secara tumpangsari dan tradisional, (2) mengetahui jenis
tanaman tahunan yang memperoleh nilai ekonomis tertinggi dan berpotensi untuk diusahakan
secara intensif, dan (3) Mengetahui nilai kelayakan usahatani tanaman tahunan yang diusahakan
dengan sistem tumpangsari. Pengkajian dilakukan dengan metode survei/wawancara
menggunakan kuesioner sederhana terstruktur. Wawacara dilakukan di Desa Kerta dengan
jumlah sampel sebanyak 30 responden yang ditentukan secara sengaja (purposive sampling).
Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan maka indikator analisis yang digunakan yaitu
analisis kontribusi penerimaan, analisis pendapatan usahatani dan kelayakan usahatani dengan
indikator BCR. Berdasarkan hasil analisis komoditas perkebunan yang mendominasi di Desa
Kerta adalah kakao, kopi, jeruk, pisang dan kelapa. Penerimaan tertinggi usahatani tanaman
tahunan dengan sistem tumpangsari yang dilakukan diperoleh pada komoditas kakao dengan
nilai penerimaan per tahun sebesar Rp. 804.333,33 atau berkontribusi sebesar 39,86% dari total
penerimaan uasahatani tanaman tahunan sebesar Rp. 2.018.133,34. Hasil analisa diperoleh
bahwa usahatani tanaman tahunan yang diusahakan masyarakat desa Kerta tidak layak untuk
diusahakan dengan nilai BCR yang diperoleh sebesar 0,96.
Kata kunci : Tanaman tahunan, penerimaan, tumpangsari
PENDAHULUAN
Tanaman tahunan biasanya identik dengan komoditas perkebunan yang merupakan salah
satu andalan ekspor non migas Indonesia. Komoditas perkebunan mendapatkan porsi perhatiaan
cukup besar. Berbagai kebijakan telah ditetapkan pemerintah untuk mendorong peningkatan
produksi komoditas perkebunan tertentu yang mempunyai potensi besar untuk pasar
internasional. Karet, kelapa, sawit, kopi, teh, cengkeh dan kakao adalah beberapa dari sekian
banyak komoditas andalan Indonesia untuk pasar luar negeri (Erwidodo dkk, 1994).
Dibandingkan sektor-sektor lainnya, sektor pertanian (termasuk tanaman tahunan)
dianggap sektor yang lentur dalam menghadapi krisis moneter dan ekonomi, karena selain
merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat, ternyata juga mampu
meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa usaha yang
berbasis pada sumberdaya domestik masih menunjukkan keunggulannya dalam menghadapi
krisis ekonomi dibandingkan usaha yang berbasis sumberdaya impor (G. Kartono dkk, 2004).
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Menurut Rachmadi Ramli dan Dewa K.S. Swastika (2005) pemilihan komoditas yang akan
dikembangkan di suatu daerah seharusnya yang memiliki keunggulan kompetitif, sehingga
menguntungkan dan berkesinambungan. Pada era perdagangan bebas, semua komoditas
pertanian dapat bebas diperdagangkan antar daerah, bahkan negara. Konsekuensi dari
perdagangan bebas adalah hanya komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif saja yang
dapat bersaing.
Tanaman tahunan merupakan jenis tanaman yang dapat menghasilkan lebih dari satu
tahun. Dari berbagai macam jenis tanaman tahunan ada beberapa jenis tanaman yang tidak
secara langsung dapat berproduksi. Seringkali petani dalam hal ini tidak memperhatikan jenis
tanaman tahunan apa yang dapat menghasilkan pendapatan yang dapat menghidupi
keluarganya. Oleh karena itu para petani biasanya melakukan usahatani dalam satu kawasan
dengan cara tumpangsari. Tumpangsari dari dua atau lebih tanaman banyak dipraktekkan pada
daerah beriklim tropik. Keuntungan dari tumpangsari adalah : (a) dengan tumpangsari
penggunaan sumberdaya alam lebih optimal (sinar matahari, nutrisi dan air), (b) meningkatkan
produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan pertanaman secara monokultur (Mutsaers et al.,
1993 dalam Arsana, I GKD, 2004).
Di propinsi Bali terdapat 170.000 ha tanaman tahunan, seperti perkebunan kopi (40.000
ha), kakao (6.500 ha) dan cengkeh (26.000 ha), 99% diantaranya perkebunan rakyat. Meskipun
areal perkebunan kopi, kakao dan cengkeh tidak seluas perkebunan kelapa, namun ketiganya
memiliki arti ekonomi strategis, karena merupakan komoditas ekspor yang penting. Dari aspek
lingkungan, sebagian besar tanaman kopi, kakao dan cengkeh dibudidayakan di daerah medium
dan tinggi dengan topografi yang miring bergelombang memiliki fungsi hidrologis (penyimpan air)
serta menekan terjadinya erosi (Guntoro dkk, 2004).
Pada umumnya petani menentukan komoditas yang diusahakan adalah merespon
kenaikan tingkat harga satu komoditas dalam jangka pendek. Padahal komoditas tersebut belum
tentu mempunyai keunggulan wilayah itu. Sering terjadi kelebihan produksi di suatu wilayah
karena petani menanam komoditas yang sama pada waktu yang sama dan jumlah banyak serta
mutu hasil yang kurang diperhatikan sehingga berdampak pada harga jual.
Tujuan dari pengkajian ini adalah (1) mengetahui seberapa besar pendapatan petani dari
usahatani tanaman tahunan yang diusahakan secara tumpangsari dan tradisional, (2)
mengetahui jenis tanaman tahunan yang memperoleh nilai ekonomis tertinggi dan berpotensi
untuk diusahakan secara intensif, dan (3) Mengetahui nilai kelayakan usahatani tanaman
tahunan yang diusahakan dengan sistem tumpangsari.
METODOLOGI
Pengkajian dilakukan dengan metode survei/wawancara menggunakan kuesioner
sederhana terstruktur. Wawacara dilakukan di Desa Kerta, Kecamatan Payangan Kabupaten
Gianyar dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden yang ditentukan secara sengaja
(purposive sampling). Kajian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Nopember tahun
2008 dengan melakukan wawancara mengenai usahatani tanaman tahunan yang diusahakan
secara tumpangsari.
Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan maka indikator analisis yang digunakan yaitu
analisis kontribusi penerimaan, analisis pendapatan usahatani dan analisis kelayakan usahatani.
Analisis kelayakan finansial usahatani dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan
tabulasi silang dan statistik sederhana yakni analisis anggaran parsial dengan indikator BCR
(Benefit Cost Ratio).
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Analisis pendapatan digunakan rumus (Downey dan Erickson, 1985 dan Suratiyah, 1997) :
I

=

 (y . Py ) -  (Xi . Pxi )

Keterangan :
I
Y
Pxi
Py
Xi

=
=
=
=
=

Pendapatan (Rp/ha)
Output/hasil (kg)
Harga input (Rp)
Harga output (Rp)
Jumlah input (i = 1,2,3….n)

Analisis Benefit Cost Ratio (B/C ratio) dengan menggunakan rumus (Kadariah, 1988 dan
Soetrisno, 1982) :

BCR =

BPV
------CPV

Keterangan :
BCR = Rasio pendapatan terhadap biaya
BPV = Totan pendapatan dalam rupiah pada tingkat nilai sekarang
CPV = Total biaya dalam rupiah pada nilai sekarang
BCR > 1, usahatani dianggap layak (menguntungkan)
BCR < 1, usahatani dianggap tidak layak (tidak menguntungkan)
BCR = 1, impas (tidak untung maupun merugi)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerimaan Usahatani Tanaman Tahunan
Tanaman tahunan merupakan jenis tanaman yang dapat menghasilkan lebih dari satu
tahun. Dari berbagai macam jenis tanaman tahunan ada beberapa jenis tanaman yang tidak
secara langsung dapat berproduksi. Jenis tanamanan tahunan yang diusahakan masyarakat
Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yaitu jenis tanaman kakao, kopi, jeruk,
pisang dan kelapa.
Tabel 1. Rata-rata Penerimaan Usahatani Tanaman Tahunan pada Luas Lahan 0,49 Ha
dengan Sistem Tumpangsari di Desa Kerta, Payangan, Gianyar Tahun 2008
No.
1
2
3
4
5

Jenis Tanaman Tahunan
Kakao
Kopi
Jeruk
Pisang
Kelapa
Total

Jumlah Pohon
13.60
29.50
7.50
3.47
3.67
57.74

Produksi/Tahun
(kg/butir)
93.33
68.83
148.33
35.17
9.87
355.53

Nilai Produksi (Rp)
804,333.33
550,666.67
296,666.67
351,666.67
14,800.00
2,018,133.34

Berdasarkan Tabel 1 dari kelima jenis tanaman tahunan yang diusahakan masyarakat desa
Kerta diperoleh bahwa jenis tanaman tahunan yang produktif atau yang menghasilkan yaitu ratarata sebanyak 57,7 pohon. Dari jumlah tanaman produktif yang diusahakan masyarakat Desa
Kerta, jenis tanaman yang banyak diusahakan adalah tanaman kopi dan tanaman kakao dengan
rata-rata jumlah tanaman yang diusahakan sebanyak 29,50 pohon dan 13,60 pohon.
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Gambar 1. Kontribusi Penerimaan Usahatani Tahunan di Desa Kerta Tahun 2008

Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata penerimaan dari jenis tanaman tahunan yang
diusahakan masyarakat Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yaitu sebesar Rp.
2.018.133,34,-. Dari rata-rata penerimaan per tahun dari usahatani tanaman tahunan yang
diusahakan, jenis tanaman tahunan yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu tanaman kakao
dengan nilai kontribusi sebesar 39,86% atau senilai Rp. 804.333,33,-. Kemudian diikuti oleh jenis
tanaman tahunan lain yang mendominasi yaitu tanaman kopi dan pisang yang rata-rata
berkontribusi selama setahun terhadap penerimaan usahatani tanaman tahunan yaitu sebesar
27,29% dan 17,43% atau senilai Rp. 550.666,67 dan Rp. 351,666.67,- (Tabel 1 dan Gambar 1).
Biaya Usahatani Tanaman Tahunan
Berdasarkan hasil wawancara di Desa Kerta, biaya usahatani tanaman tahunan yang
diusahakan adalah pupuk, pestisida, herbisida dan tenaga kerja. Jenis pupuk yang digunakan
masyarakat desa Kerta dalam berusahatani tanaman tahunan yaitu urea, KCl, Sp36, NPK dan
pupuk kandang.
Berdasarkan Tabel 2 rata-rata jumlah biaya pupuk dan pestisida yang dikeluarkan dalam
berusahatani tanaman tahunan yaitu sebesar Rp. 541.285,71. Dari rata-rata tersebut
pembiayaan tertingi dalam berusahatani tanaman tahunan dalam kurun waktu satu tahun yaitu
biaya pupuk kandang yaitu sebesar Rp. 408.333,33. Kemudian diikuti dengan biaya penggunaan
pestisida yaitu sebesar Rp. 51.666,67.
Tabel 2. Rata-rata Biaya Pupuk pada Usahatani Tanaman Tahunan pada Luas Lahan 0,49
Ha dengan Sistem Tumpangsari di Desa Kerta, Payangan, Gianyar Tahun 2008.
No.
1
2
3
4
5
6

Jenis Pupuk/Pestisida
Urea
KCl
SP36
NPK
Pukan
Pestisida
Jumlah

Jumlah Pupuk (kg)
17.86
7.20
6.80
8.00
816.00
1.78
857.64

Biaya Pupuk (Rp)
26,785.71
18,000.00
16,500.00
20,000.00
408,333.33
51,666.67
541,285.71

Berdasarkan Tabel 3 rata-rata total curahan tenaga kerja dalam berusahatani tanaman
tahunan yang diusahakan masyarakat desa Kerta sebesar 15,81 HOK dengan rata-rata curahan
tenaga kerja laki-laki sebesar 9,05 HOK dan rata-rata curahan tenaga kerja perempuan sebesar
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6,76 HOK. Hal ini berarti untuk berusahatani tanaman tahunan dalam kurun waktu satu tahun
usaha tersebut biasa dilakukan bersama-sama dalam satu keluarga baik laki-laki maupun
perempuan dengan komposisi curahan tenaga prja yang hampir sama.
Tabel 3. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja pada Usahatani Tanaman Tahunan pada Luas Lahan
0,49 Ha dengan Sistem Tumpangsari di Desa Kerta, Payangan, Gianyar Tahun
2008
No.

Uraian

1

Tenaga Kerja Laki

2

Jumlah Tenaga Kerja

Biaya Tenaga Kerja

(HOK)

(Rp)

9.05

226,250.00

Tenaga Kerja Perempuan

6.76

135,200.00

Jumlah

15.81

361,450.00

Catatan :
Biaya Tenaga Kerja Laki = Rp. 25.000/HOK
Biaya Tenaga Kerja Perempuan = Rp. 20.000/HOK

Sedangkan rata-rata total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan masyarakat Desa Kerta
dalam berusahatani tanaman tahunan yaitu sebesar Rp. 361.450,- dengan rata-rata biaya tenaga
kerja tertinggi diperoleh pada biaya tenaga kerja laki-laki yaitu sebesar Rp. 226.250,-. Sedangkan
untuk rata-rata biaya tenaga kerja perempuan dalam berusahatani tanaman tahunan dalam
kurun waktu satu tahun sebesar Rp. 135.200,-. Perbedaan rata-rata biaya tenaga kerja laki-laki
maupun perempuan disebabkan biaya tenaga kerja laki-laki dan perempuan per HOK berbeda
yaitu laki-laki sebesar Rp.25.000/HOK dan biaya tenaga kerja perempuan sebesar Rp.
20.000/HOK.
Berdasarkan Tabel 4 bahwa total biaya usahatani tanaman tahunan rata-rata sebesar Rp.
1.028.055,71. biaya tertinggi yang dikeluarka dalam berusahatani tanaman tahunan yaitu biaya
pupuk dan tenaga kerja yaitu sebesar Rp. 489.619,04 dan Rp. 361.450,-. Sedangkan untuk biaya
lain seperti pestisida, penyusutan alat dan bunga modal berturut-turut sebesar Rp. 51.666,67;
Rp. 10.000,- dan Rp. 115.320,-.
Tabel 4. Rata-rata Total Biaya Usahatani Tanaman Tahunan pada Luas Lahan 0,49 Ha
dengan Sistem Tumpangsari di Desa Kerta, Payangan, Gianyar Tahun 2008
No

Jenis Biaya

1

Pupuk

2

Pestisida

3

Tenaga Kerja

4

Penyusutan Alat

5

Bunga Modal
Total Biaya

Jumlah Biaya (Rp)
489,619.04
51,666.67
361,450.00
10,000.00
115,320.00
1,028,055.71

Analisa Usahatani Tanaman Tahunan
Berdasarkan Tabel 5 Rata-rata jumlah pendapatan usahatani tanaman tahunan yang
diusahakan masyarakat Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yaitu sebesar Rp.
990.077,63 dengan rata-rata jumlah penerimaan yang dihasilkan sebesar Rp. 2.018.133,34 dan
rata-rata jumlah biaya yang dikeluarkan dalam berusahatani tanaman tahunan sebesar Rp.
1.028.055,71.
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Tabel 5. Rata-rata Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Tanaman Tahunan pada Luas
Lahan 0,49 Ha dengan Sistem Tumpangsari di Desa Kerta, Payangan, Gianyar
Tahun 2008
No
I
II
1
III
1
2
3
IV
1
V
VI
VII

Uraian
Penerimaan
Biaya Tetap
Penyusutan Alat
Biaya Variabel
Pupuk
Pestisida
Tenaga Kerja
Biaya Lain-lain
Bunga Modal
Total Biaya
Pendapatan
B/C Ratio

Jumlah Biaya (Rp)
2,018,133.34
10,000.00
10,000.00
902,735.71
489,619.04
51,666.67
361,450.00
115,320.00
115,320.00
1,028,055.71
990,077.63
0.96

Dari rata-rata jumlah pendapatan yang dihasilkan dalam berusahatani tanaman tahunan
yang diusahakan masyarakat desa Kerta, kecamatan Payangan, kabupaten Gianyar, maka dapat
dihasilkan nilai kelayakan usahatani atau efisiensi usaha tersebut. Hasil analisa diperoleh bahwa
usahatani tanaman tahunan yang diusahakan masyarakat desa Kerta tidak layak untuk
diusahakan dengan nilai B/C ratio yang diperoleh yaitu sebesar 0,96.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian pendapatan tanaman tahunan dengan sistem tumpangsari di
Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar diperoleh bahwa :
1. Rata-rata pendapatan usahatani tanaman tahunan pada luas lahan sebesar 0,49 Ha dengan
sistem tumpangsari yang diusahakan diperoleh sebesar Rp. 990,077.63/Tahun.
2. Jenis tanaman tahunan yang memperoleh nilai ekonomis tertinggi diperoleh pada tanaman
kakao dengan nilai kontribusi penerimaan sebesar 39,86%.
3. Usahatani tanaman tahunan dengan sistem tumpangsari yang diusahakan tidak layak untuk
diusahakan dengan nilai BCR sebesar 0,96.
DAFTAR PUSTAKA
Downey, W.D. dan S.P. Erickson. 1985. Manajemen Agribisnis. Dialihbahasakan oleh Rochidayat,
Gonda S dan Alfonsus. Penerbit Erlangga. Jakarta. 516 hal.
Erwidodo; K. Noekman; M. Syukur; Sugiarto; A. Zulham; G.S. Hardono; T.B. Purwantini; I. Setiaji
dan H. Tarigan. 1994. Potensi, Peluang dan Kendala Produksi dan Ekspor Beberapa
Komoditas Pertanian dalam Monograph Series No.16. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Guntoro, S., M. Rai Yasa, N. Suyasa dan Rubiyo. 2004. Success Story Integrasi Tanaman Industri
dengan Kambing. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.
Kadariah. 1988. Evaluasi Proyek. Analisis Ekonomi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (LPFE).
Univesitas Indonesia. Jakarta.

80

Kartono G., Suyamto, F. Kasijadi, R. Hardianto, B. Irianto dan Z. Arifin. 2004. Prosiding Seminar
Prospek Sub Sektor Pertanian Menghadapi Era AFTA Tahun 2003, Malang 4 Juni 2003.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.
Mutsaers,H.J.W., H.C.E.Z.U. Mah and D.S.O. Osiro. 1993. Cassava-Based Inter Croping dalam
Arsana, IG.K.D. 2004. Pengkajian Sistem Usahatani di Lahan Kering Dataran Medium
Beriklim Basah. Prosiding Semnas Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal untuk
Mendukung Pembangunan Pertanian. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian.
Rachmadi Ramli dan Dewa K.S. Swastika. 2005. Analisis Keunggulan Kompetitif Beberapa
Tanaman Palawija di Lahan Pasang Surut Kalimantan Tengah. Jurnal Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian Vol. 8, No.1, Maret 2005 : 67 – 77. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
Soetrisno. 1982. Dasar-dasar Evaluasi Proyek. Jilid II. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
Suratiyah, K. 1997. Analisis Usahatani. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

81

POLA PEMASARAN TERNAK SAPI BALI DI KAWASAN PRIMATANI LKDRIK
KABUPATEN BULELENG
I Ketut Mahaputra
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
ABSTRAK
Ternak sapi Bali merupakan program prioritas yang dikembangkan terutama pada wilayah
barat Kabupaten Buleleng, dengan dijadikannya Kecamatan Gerokgak sebagai sentra
pengembangan pembibitan sapi Bali. Demikian halnya dengan program Prima Tani LKDRIK
Kabupaten Buleleng yang menjadikan ternak sapi Bali sebagai titik ungkit dalam penerapan
inovasi teknologi guna menunjang peningkatan pendapatan petani setempat. Penelitian ini
dilaksanakan di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sebagai salah satu sentra peternakan
rakyat ternak sapi Bali, penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposive,
di lokasi Prima Tani LDRIK Kabupaten Buleleng. Pengambilan contoh petani dilakukan dengan
teknik penarikan contoh acak sederhana di masing-masing Desa pada Kecamatan Gerokgak
sebanyak 50 petani. Teknik penarikan contoh sederhana digunakan, karena petani/peternak sapi
didaerah tersebut dalam penggunaan teknologi dan pemasaran cenderung sama/homogen.
Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel pedagang (Belantih sebanyak 10 responden)
maupun pedagang antar pulau (3 responden) dengan metode snowball sampling yakni dengan
menentukan sampel awal kemudian menentukan sampel berikutnya berdasarkan informasi yang
diperoleh. Analisis margin pemasaran digunakan untuk mengetahui distribusi biaya dari setiap
aktivitas pemasaran dan keuntungan dari setiap lembaga perantara serta bagian harga yang
diterima petani. Pola pemasaran sapi Bali di kecamatan Gerokgak terdapat 3 jenis pola saluran
pemasaran, yaitu: 1) Pola 1 (Petani --- Belantih --- Pedagang antar pulau) sebanyak 34 %; 2) Pola
2 (Petani --- Belantih---Pasar hewan---- pedagang antar pulau) sebanyak 52 % ; dan Pola 3 (Petani
--- Pasar hewan---Pedagang antar pulau) sebanyak 14 %. Margin pemasaran tertinggi terdapat
pada pola 1 yaitu Rp. 2,950,000/ekor diikuti pola 2 sebesar Rp.2.250.000/ekor dan pola 3 yaitu
Rp. 1.608.000/ekor. Sedangkan share yang diterima petani tertinggi pada pola pemasaran 3 yaitu
78.12 %, pola 2 sebesar 67.86% dan pola 1 sebesar 61.69 %.
Kata Kunci : Pemasaran, Sapi Bali, Prima Tani
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kawasan Primatani LKDRIK Kabupaten Buleleng, selain tanaman jagung yang menjadi
titik ungkit adalah ternak sapi Bali. Pelaksanaan Prima Tani di Desa Sanggalangit diarahkan pada
pengembangan teknologi integrasi, penguatan kelembagaan, dan membangun infrastruktur
pendukung. Implementasi teknologi integrasi salah satu diantaranya adalah pembibitan dan
penggemukan sapi Bali (Rai Yasa, dkk. 2005). Ternak sapi Bali memberikan kontribusi yang
cukup signifikan terhadap pendapatan petani setempat. Oleh karena itu perubahan sedikit saja
pada budidaya ternak sapi Bali akan sangat berpengaruh terhadap total penerimaan masyarakat
lahan kering dataran rendah beriklim kering tersebut.
Adanya respon positif dari Pemda sangat menunjang program Prima Tani yang
dilaksanakan di kabupaten Buleleng Kecamatan Gerokgak khususnya pada Desa Sanggalangit,
diantaranya dengan menetapkan Kecamatan Gerokgak sebagai basis pembibitan sapi Bali karena
dilihat dari potensi dan sumberdaya yang selama ini dimiliki. Hal ini disesuaikan dengan
komoditas peternakan prioritas pilihan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng,
yaitu ternak sapi Bali (Anonim, 2007).
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Berfluktuasi serta tidak adanya kepastian harga di tingkat petani membuat lemahnya
aktifitas usahatani maupun usaha peternakan yang selama ini menjadi andalan petani (sumber
mata pencaharian) di daerah kering dataran rendah di Bali. Berbagai dugaan banyak
dikemukakan bahwa pengaruh non ekonomis sedang beroperasi pada tingkat harga yang berlaku
ditingkat petani. Informasi pasar sangat dibutuhkan petani guna lebih intensifnya usaha yang
dikerjakan.
Singh dalam Sahara (2001) mengatakan bahwa fluktuasi harga yang tinggi di
sektor pertanian merupakan suatu fenomena yang umum akibat ketidakstabilan (inherent
instability) pada sisi penawaran. Pengaruh fluktuasi harga pertanian lebih besar bila
dibandingkan dengan fluktuasi produksi. Keadaan ini dapat menyebabkan petani menderita
kerugian dalam jangka pendek sehingga menimbulkan kurangnya keinginan untuk melakukan
investasi di sektor pertanian atau petani akan beralih ke komoditas yang memiliki harga jual yang
lebih tinggi.
Selanjutnya banyaknya lembaga tataniaga yang terlibat dalam pemasaran akan
mempengaruhi panjang pendeknya rantai tataniaga dan besarnya biaya tataniaga. Besarnya
biaya tataniaga akan mengarah pada semakin besarnya perbedaan harga antara petani produsen
dengan konsumen. Hubungan antara harga yang diterima petani produsen dengan harga yang
dibayar oleh konsumen pabrikan sangat bergantung pada struktur pasar yang
menghubungkannya dan biaya transfer. Apabila semakin besar margin pemasaran ini akan
menyebabkan harga yang diterima petani produsen menjadi semakin kecil dan semakin
mengindikasikan sebagai sistem pemasaran yang tidak efisien (Tomek and Robinson, 1990).
Pada sisi sistem pemasaran sapi Bali sebagai komoditas unggulan, pendapatan petani akan
meningkat dengan semakin efisiennya saluran pemasaran anggur tersebut. Sementara itu
persoalan kelancaran pemasaran sangat tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan oleh
petani produsen dan juga upaya penyempurnaan kinerja lembaga-lembaga pemasaran dan
sistem pemasaran itu sendiri sehingga pada akhirnya akan memperluas lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan serta kualitas tingkat kesejahteraan petani yang memadai.
1.2. Perumusan Masalah
Ternak sapi Bali merupakan program prioritas yang dikembangkan terutama pada wilayah
barat Kabupaten Buleleng, dengan dijadikannya Kecamatan Gerokgak sebagai sentra
pengembangan pembibitan sapi Bali. Demikian halnya dengan program Prima Tani LKDRIK
Kabupaten Buleleng yang menjadikan ternak sapi Bali sebagai titik ungkit dalam penerapan
inovasi teknologi guna menunjang peningkatan pendapatan petani setempat. Adanya kesamaan
dalam program pembangunan pertanian ini akan lebih mudah lagi mencapai sasarannya apabila
didukung oleh sumberdaya dan potensi daerah bersangkutan. Pengembangan program pertanian
secara umum tidak hanya berpikir kearah peningkatan produksi, tapi perlu kiranya dipikirkan
kemana akan dibawa produksi yang dihasilkan tersebut (pemasaran produk). Adanya saluran
penjualan/pemasaran akan lebih merangsang petani untuk meningkatkan produksi. Hal ini
sangat berkaitan antara produksi dan pemasaran yang mengarah pada nilai jual sampai akhirnya
pada nilai diterima petani dari usaha yang dilakukan.
Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah
keuntungan dan saluran pemasaran komoditas unggulan sapi Bali di daerah penelitian? Untuk
itu kegiatan ―Studi Pola Pemasaran Sapi Bali‖ perlu dilakukan guna mengidentifikasi saluran
pemasaran sapi Bali yang selama ini dianggap memegang peranan penting dalam kontribusi
pendapatan petani pada wilayah Prima Tani LKDRIK Kabupaten Buleleng.
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1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah mengetahui kelayakan dari
usaha penggemukan sapi Bali serta saluran pemasaran yang terjadi di daerah penelitian.
II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sebagai salah satu
sentra peternakan rakyat ternak sapi Bali, Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara
sengaja atau purposive, di lokasi Prima Tani LDRIK Kabupaten Buleleng. Pengambilan contoh
dilakukan dengan teknik penarikan contoh acak sederhana di masing-masing Desa pada
Kecamatan Gerokgak sebanyak 50 petani, karena petani/peternak sapi didaerah tersebut dalam
penggunaan teknologi dan pemasaran cenderung sama/homogen. Metode yang digunakan untuk
pengambilan sampel pedagang (Belantih sebanyak 10 responden) maupun pedagang antar pulau
(3 responden) dengan metode snowball sampling yakni dengan menentukan sampel awal
kemudian menentukan sampel berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh langsung dari petani dan pelaku pemasaran, seperti pedagang pengumpul,
pedagang besar (pedagang antar pulau), meliputi harga ditingkat petani, harga ditingkat pengecer,
biaya-biaya pemasaran (pengandangan, timbang, tenaga kerja dalam pemasaran, transportasi,
penyusutan dan lain-lain) serta semua data input output usaha peternakan, dengan
menggunakan metode wawancara melalui pengisian daftar pertanyaan (kuisioner). Data sekunder
yaitu data yang diambil dari instansi terkait dengan produksi dan pemasaran sapi Bali.
Analisis R/C digunakan untuk melihat kelayakan usaha penggemukan sapi Bali dan
analisis margin pemasaran digunakan untuk mengetahui distribusi biaya dari setiap aktivitas
pemasaran dan keuntungan dari setiap lembaga perantara serta bagian harga yang diterima
petani. Atau dengan kata lain analisis margin pemasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat
kompetensi dari para pelaku pemasaran yang terlibat dalam pemasaran/disribusi. Secara
matematis margin pemasaran dihitung dengan formulasi sebagai berikut (Tomeck and Robinson,
1990; Sudiyono, 2001) :
MP = Pr – Pf
Keterangan :

MP = Bi + Ki

atau

MP : Margin pemasaran; Pr : Harga tingkat pedagang antar pulau; Pf : Harga tingkat petani; Bi :
Jumlah biaya yang dikeluarkan lembaga – lembaga pemasaran (B1, B2, B3…..Bn); Ki : Jumlah
keuntungan yang diperoleh lembaga-lembaga pemasaran (K1, K2, K3…Kn)

Keuntungan lembaga pemasaran :
Ki

m
= Hji – Hbi -  Bpi
S=1

Keterangan : Hji : Harga jual lembaga pemasaran ke –i; Hbi : Harga beli lembaga Pemasaran ke-i; Bpi : Biaya
pemasaran lembaga pemasaran ke-i; m : Jumlah jenis biaya; s : Jenis biaya pemasaran

Bagian keuntungan dan biaya pemasaran masing-masing lembaga pemasaran :
SKi =

Ki
Pr-Pf
SBi = Bi
Pr-Pf

x

100%

x

100%

Keterangan : SKi : Bagian keuntungan lembaga pemasaran i; SBi : Bagian biaya fungsi pemasaran lembaga
pemasaran i .
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Sedangkan besarnya bagian atau share yang diterima petani (SP) dari harga pedagang antar
pulau dapat dihitung dengan menggunakan:
SP =

Pf
Pr

x

100%
III. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Finansial Usaha Penggemukan Sapi Bali
Secara umum peternak sapi di Kecamatan Gerokgak belum memiliki kelembagaan khusus
peternak sapi Bali maupun kelembagaan pemasarannya. Sehingga dalam hal pemasaran
umumnya dilakukan langsung pada tengkulak atau pedagang pengumpul/belantih, walau ada
juga yang langsung kepasar hewan namun sangat sedikit sekali. Sistem pemasaran yang banyak
dijumpai umumnya adalah sistem cawangan atau tafsiran dibandingkan dengan sistim timbang.
Usaha ternak sapi Bali dapat dikatakan cukup prospektif untuk dikembangkan, asalkan
diimbangi dengan harga jual yang cukup layak ditingkat produsen, hal ini ditunjukkan dari hasil
analisa finansial yang dilakukan terhadap beberapa petani/peternak sapi Bali di kecamatan
Gerokgak. Analisa finansial usahatani dilakukan berdasarkan pada biaya total (termasuk tenaga
kerja dalam keluarga) dalam kurun waktu penggemukan dilakukan. Walaupun sesungguhnya
umur penggemukan berbeda-beda antara satu petani dengan petani lainnya, yang dipergunakan
dalam perhitungan adalah hasil rata-rata.
Hasil analisis finansial terhadap biaya total (Tabel 1) terlihat bahwa sampai pada saat
penjualan dibutuhkan biaya sebesar Rp. 4.402.750,-. Rata-rata berat awal sapi penggemukan
adalah 200 kg dengan harga beli Rp. 3.250.000/ekor. Bibit sapi yang digemukkan masih
tergolong kecil, sehingga memerlukan waktu pemeliharaan cukup lama yaitu sampai dengan 11
bulan. Berbeda dengan peternak yang sudah profit oriented yang berusaha ternak sudah
mempertimbangkan umur atau berat bibit awal, lama penggemukan serta efisiensi tenaga kerja
semaksimal mungkin dalam mencapai keuntungan yang optimal. Beberapa literatur dan hasil
pengkajian menyatakan bahwa bobot awal yang tepat untuk sapi penggemukan minimal 300 kg,
sehingga hanya perlu waktu ± 6 bulan untuk mencapai berat diatas 400 kg dengan asumsi
ketersediaan pakan yang cukup mendukung.
Demikian halnya dengan bobot rata-rata penjualan yang masih dibawah 400 kg yaitu ratarata 340 kg, yang berakibat pada harga jual tabel lebih rendah dari harga jual tabel sapi dengan
bobot diatas 400 kg. Pada daerah penelitian harga diterima petani peternak sapi Bali per kg
adalah Rp. 13.970,-. Harga tersebut lebih rendah dari harga yang berlaku dipasar-pasar hewan (±
Rp. 15.500/kg – Rp 16.500/kg). Hal ini akibat dari sistem penjualan berdasarkan
tafsiran/cawangan, tidak berdasarkan timbangan. Namun secara keseluruhan usaha
penggemukan yang dilakukan cukup menguntungkan serta masih layak diusahakan terlihat dari
nilai R/C yang lebih besar dari 1 (R/C = 1,08), yang berarti bahwa total biaya masih dapat
tertutupi oleh produksi yang dihasilkan. Untuk 1 ekor sapi yang digemukkan petani rata-rata
memperoleh pendapatan bersih Rp. 347.250,- dalam jangka waktu 11 bulan. Disamping itu
dengan dihitungnya tenaga kerja dalam keluarga petani berarti bahwa petani telah mendapat
pekerjaan yang memperoleh upah dari usaha penggemukan sapi yang dilaksanakannya.
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Tabel 1. Hasil analisis Usaha Penggemukan Sapi Bali di Kecamatan Gerokgak, Buleleng,
Tahun 2007
No
I.

Uraian

Vol

Satuan

Harga Satuan

Jumlah

Biaya Sarana Produksi
1

Bibit (200 kg)

1

ekor

3,250,000

3,250,000

Kandang Tradisional (1 kandang 2 ekor)

1

buah

500,000

1

buah

83,500

83,500

1,200

18,000

2
bambu, atap asbes, alas kayu geladag
umur ekonomis + 3 tahun
3

Penyusutan kandang
(1 buah kandang Rp. 500.000)
Penyusutan @ Rp. 167.000 (2 ekor)

4
Dedak (MK) (0,5 kg/3 hari, selama 3 bulan)

15

kg

5
Biaya Vaksin dan Vitamin @ Rp. 20.000

1

ekor

20,000

Total Biaya Saprodi
II.

Biaya Tenaga Kerja
1

Mencari pakan (1 ikat pagi, 1 ikat sore)
1 jam/hari, 11bulan

2

Pembersihan kandang

41.25

HOK

20,000

825,000

10.313

HOK

20,000

206,250

Total Biaya Tenaga kerja
III.

IV

20,000
3,371,500

1,031,250

Penerimaan

1

Produksi (340 kg)

2

Harga penjualan per kg hidup
Pendapatan Bersih
R/C

1

ekor

4,750,000

4,750,000

13.971
347,250
1,08

Sumber : Data Primer Diolah

3.2. Saluran Pemasaran
Banyak jalur yang digunakan petani dan lembaga pemasaran dalam memasarkan sapi Bali.
Distribusi sapi dari pusat produksi hingga ke pedagang antar pulau, berdasarkan wawancara dan
pengamatan dilapangan terhadap 50 responden peternak sapi Bali, 10 belantih, 3 pedagang antar
pulau masing-masing di Kabupaten Buleleng 1 orang, Kabupaten Jembrana 1 orang dan
Kabupaten Klungkung 1 orang)
Berdasarkan skema alur pemasaran sapi Bali dari produsen hingga konsumen dapat dilihat
bahwa terdapat tiga tipe saluran pemasaran yang terbentuk yaitu : 1) Petani - Belantih -Pedagang
antar pulau; 2) Petani - Belantih - Pasar hewan - pedagang antar pulau; 3) Petani - Pasar hewan Pedagang antar pulau.
Dengan adanya perbedaan saluran dan panjang pendeknya saluran pemasaran ini akan
mempengaruhi tingkat harga, bagian keuntungan dan biaya serta margin pemasaran yang
diterima setiap pelaku pemasaran sapi Bali. Berdasarkan distribusi jenis saluran pemasaran sapi
Bali terlihat bahwa 34 persen petani melakukan pemasaran melalui pola 1, sebanyak 52 persen
dengan pola 2 dan 14 persen pada pola 3.
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Gambar 1. Skema alur pemasaran Sapi Bali

Ditingkat petani, sebagian petani mencari informasi harga kepada petani lain yang telah
melakukan penjualan atau kepada pedagang pengumpul/belantih lainnya yang bukan menjadi
langganannya. Tetapi sebagian besar petani hanya menerima informasi harga dari belantih
langganannya karena faktor kepercayaan. Kondisi tersebut tentunya tidak menguntungkan bagi
petani karena pedagang pada umumnya memberikan informasi harga yang memberikan
keuntungan baginya, sebagai suatu penerapan kekuatan daya beli atau oligopsonistiknya. Untuk
mengatasi hal ini sebagaimana disarankan Hutabarat dan Rahmanto (2004) peran pemerintah
daerah sangat diperlukan untuk membangun jaringan informasi harga di dareah sentra produksi
dan menyebarluaskannya ke masyarakat, sehingga persaingan bisnis akan semakin dirangsang.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap pedagang antar pulau, ternyata
sekitar 80 persen pemasaran sapi Bali adalah ke kota-kota diluar pulau Bali antara lain Jakarta,
Bekasi, Semarang, Cakung. Sedangkan sisanya sekitar 20 persen adalah terdistribusi di Bali
dimana pangsa pasar utamanya adalah kota Denpasar. Biasanya permintaan akan daging akan
meningkat dengan adanya peringatan hari-hari keagamaan, musim liburan pada tingkat
pariwisata. Hal ini diikuti juga dengan meningkatnya harga baik ditingkat produsen maupun
konsumen, sesuatu yang wajar dalam hal permintaan penawaran suatu produk.
3.3. Margin Pemasaran
Analisa margin pemasaran dapat digunakan untuk mengetahui distribusi margin
pemasaran yang terdiri dari biaya dan keuntungan dari setiap aktivitas lembaga pemasaran yang
berperan aktif, serta untuk mengetahui bagian harga (farmer share) yang diterima petani.
Didasarkan pada saluran pemasaran yang dilalui, jumlah ternak sapi yang dipasarkan, jumlah
lembaga pemasaran yang turut berperan aktif dalam pemasaran, jarak petani ke konsumen,
panjang saluran pemasaran yang dilalui, sistem pembayaran dan daerah tujuan pemasaran akan
membedakan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas pemasaran yang selanjutnya akan
mempengaruhi besarnya margin pemasaran, bagian keuntungan dan biaya dari tiap lembaga
pemasaran serta bagian harga yang diperoleh petani.
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Lebih lanjut Saliem (2004) menyatakan tujuan analisis margin pemasaran bertujuan untuk
elihat efisiensi pemasaran yang diindikasikan oleh besarnya keuntungan yang diterima oleh
masing-masing pelaku pemasaran. Semakin tinggi proporsi harga yang diterima produsen,
semakin efisien sistem pemasaran tersebut. Besarnya keuntungan yang diterima oleh masingmasing pelaku pemasaran relatif terhadap harga yang dibayar konsumen dan atau relatif
terhadap biaya pemasaran terkait dengan peran yang diakukan oleh masing-masing pelaku.
Berdasarkan hasil analisis, pada Tabel 2 terlihat bahwa margin pemasaran yang terjadi
antara petani dan pedagang antar pulau cukup besar, yaitu Rp. 2,950,000/ekor. Hal ini
dimungkinkan dengan cukup panjangnya saluran/rantai pemasaran yang terjadi. Sedangkan
bagian keuntungan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran juga cukup bervariasi,
dimana bagian terbesar justru pada lembaga pemasaran akhir yaitu pedagang antar pulau 72.73
persen sedangkan petani hanya mendapatkan bagian 61.69 persen. Tingginya bagian keuntungan
yang diperoleh pedagang antar pulau berkaitan dengan dikeluarkannya biaya tinggi dengan resiko
yang sepadan dalam membawa ternak sapi keluar pulau sehingga tingkat keuntungan yang
diperoleh menjadi lebih besar. Dengan mengetahui bagian yang diterima petani ini, dapat dilihat
keterkaitan antara pemasaran dan proses produksi. Komoditi yang diproduksikan secara tidak
efisien (biaya per unit tinggi) maka harus dijual dengan harga per unit yang tinggi pula, sehingga
komoditi yang diproduksikan secara tidak efisien menyebabkan bagian harga yang diterima
petani (farmer’s share) menjadi kecil, yang pada gilirannya tidak akan merangsang produksi lebih
lanjut.
Tabel 2. Margin Pemasaran, Distribusi Margin dan Share Pemasaran Sapi Bali dalam Pola
Pemasaran Saluran 1, di Kecamatan Gerokgak, Buleleng, 2007.
Lembaga Pemasaran dan Komponen Margin
Petani
a. Harga jual
Belantih
a. Harga beli
b. Transport dari lapangan
c. Pemeliharaan sebelum dijual
- Tenaga kerja
- Pakan
- Pengandangan
d. Transport penjualan
e. Konsumsi
f. Keuntungan
g. Harga jual
Pedagang Antar Pulau
a. Harga beli
b. Biaya timbang
c. Biaya Karantina
d. Biaya Dinas Peternakan
e. Biaya penyebrangan
f. Biaya transportasi
g. Biaya pengawalan
h. Pakan
g. Keuntungan
h. Harga jual
Margin Pemasaran

(Rp/ekor)

Distribusi Margin

4,750,000
4,750,000
30,500
35,700
32,200
10,000
31,000
26,250
684,350
5,600,000
5,600,000
15,000
20,000
15,000
2,000
267,857
53,571
15,000
1,711,572
7,700,000
2,950,000

Share (%)
61.69

0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.23

0.01
0.01
0.01
0.00
0.09
0.02
0.01
0.58

61.69
0.40
0.46
0.42
0.13
0.40
0.34

72.73
0.19
0.26
0.19
0.03
3.48
0.70
0.19

Sumber : Analisis Data Primer

Saluran pemasaran pola 2 merupakan yang banyak terjadi pada penelitian ini yaitu
sebanyak 52 persen, atau kurang lebih ada 26 petani dari 50 petani responden yang
melaksanakan pola pemasaran ini. Pada saluran pemasaran sapi Bali pola 2 margin pemasaran
yang terjadi adalah sebesar Rp. 2.250.000,-/ekor, dimana harga sapi Bali ditingkat petani sebesar
Rp. 4,750,000,- /ekor sedangkan harga jual ditingkat pedagang antar pulau sebesar Rp.
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7,000,000/ekor (Tabel 3). Tingginya bagian keuntungan yang diterima lembaga pasar hewan
adalah karena tidak mengeluarkan biaya pemasaran tetapi hanya melakukan fungsi pertukaran
saja. Sudiyono (2001) menyatakan bahwa margin pemasaran yang tinggi tidak selalu
mengindikasikan keuntungan yang tinggi, tergantung berapa besar biaya-biaya yang harus
dikeluarkan lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Share atau
bagian keuntungan dari masing-masing lembaga pemasaran tertinggi terdapat pada pedagang
antar pulau yaitu sebesar 82,52 persen. Sedangkan pada pedagang pengumpul/belantih biaya
pemasaran yang dikeluarkan untuk melakukan fungsi pemasaran cukup tinggi namun bagian
keuntungan yang diperoleh lebih rendah dari pedagang antar pulau, hal ini menunjukkan bahwa
distribusi margin, biaya dan keuntungan tidak tersebar secara merata sehingga pemasaran yang
terjadi tidak efisien.
Tabel 3. Margin Pemasaran, Distribusi Margin dan Share Pemasaran Sapi Bali dalam Pola
Pemasaran Saluran 2, di Kecamatan Gerokgak Buleleng, 2007.
Lembaga Pemasaran dan Komponen Margin
Petani
a. Harga jual
Belantih
a. Harga beli
b. Transport dari lapangan
c. Pemeliharaan sebelum dijual
- Tenaga kerja
- Pakan
- Pengandangan
d. Transport penjualan
e. Konsumsi
f. Biaya masuk
g. Biaya balik nama
h. Keuntungan
i. Harga jual
Pasar Hewan
a. Harga transaksi
b. Keuntungan
c. Harga jual
Pedagang Antar Pulau
a. Harga beli
b. Biaya pengeluaran sapi
c. Biaya Karantina
d. Biaya Dinas Peternakan
e. Biaya penyebrangan
f. Biaya transportasi
g. Biaya pengawalan
h. Pakan
g. Keuntungan
h. Harga jual
Margin Pemasaran

(Rp/ekor)

Distribusi Margin

4,750,000
4,750,000
30,500
35,700
32,200
10,000
31,000
26,250
8,000
25,000
826,350
5,775,000
5,742,000
33,000
5,775,000
5,775,000
20,000
20,000
15,000
2,000
267,857
53,571
15,000
831,572
7,000,000
2,250,000

Share (%)
67.86

0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.37

67.86
0.44
0.51
0.46
0.14
0.44
0.38
0.11
0.36

82.03
0.01

0.01
0.01
0.01
0.00
0.12
0.02
0.01
0.37

82.50
0.29
0.29
0.21
0.03
3.83
0.77
0.21

Sumber : Analisis Data Primer

Pada saluran pemasaran pola 3 (Tabel 4) margin pemasaran yang terjadi antara petani
produsen dan pedagang antar pulau relatif lebih rendah yaitu sebesar Rp. 1.608.000/ekor.
Saluran pemasaran pola 3 harga jual yang diterima petani cenderung lebih baik dibandingkan
pada pola 1 yaitu rata-rata sebesar Rp. 5,742,000/ekor dengan harga jual ditingkat pedagang
antar pulau sebesar Rp. 7,350,000/ekor. Tingginya harga jual ditingkat petani berkaitan dengan
rantai pemasaran yang terjadi, dimana petani mendapatkan harga tabel berlaku saat itu dan
ternak ditimbang pada pasar hewan. Hal ini akan lebih meyakinkan dari segi harga diterima
petani. Lain halnya pada model saluran pemasaran 1 atau 2 , petani hanya menerima harga jual
berdasarkan tafsiran saja (cawangan). Model ini masih terus berkembang mengingat peternakan
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petani merupakan peternakan rakyat. Transaksi terjadi langsung dilapangan/dikandang petani.
Waktu penjualannyapun tergantung dari kebutuhan petani sebagai produsen. Demikian halnya
jumlah ternak yang dijual oleh petani hanya 1-2 ekor saja, sehingga peran belantih menjadi
dominan didaerah penelitian.
Tabel 4. Margin Pemasaran, Distribusi Margin dan Share Pemasaran Sapi Bali dalam Pola
Pemasaran Saluran 3, di Kecamatan Gerokgak Buleleng, 2007.
Lembaga Pemasaran dan Komponen Margin
Petani
a. Harga jual
b. Biaya masuk
c. Biaya balik nama
Pasar Hewan
a. Harga beli/transaksi
a. Keuntungan
b. Harga jual
Pedagang Antar Pulau
a. Harga beli
b. Biaya pengeluaran sapi
c. Biaya Karantina
d. Biaya Dinas Peternakan
e. Biaya penyebrangan
f. Biaya transportasi
g. Biaya pengawalan
h. Pakan
g. Keuntungan
h. Harga jual
Margin Pemasaran

(Rp/ekor)
5,742,000
8,000
25,000
5,742,000
33,000
5,775,000
5,775,000
20,000
20,000
15,000
2,000
267,857
53,571
15,000
1,181,572
7,350,000
1,608,000

Distribusi Margin

Share (%)

0.005
0.016

78.12
0.11
0.34
78.12

0.021

0.012
0.012
0.009
0.001
0.167
0.033
0.009
0.735

78.57
0.27
0.27
0.20
0.03
3.64
0.73
0.20

Sumber : Data Primer Diolah

Bagian keuntungan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran yang tertinggi
diperoleh pada tingkat pedagang antar pulau yaitu sebesar 78.57 persen sedangkan produsen
memperoleh bagian keuntungan sebesar 78.12 persen. Share atau bagian keuntungan dari
masing-masing lembaga pemasaran relatif cukup merata, hal ini menunjukkan bahwa distribusi
margin, biaya dan keuntungan tersebar secara merata sehingga pemasaran yang terjadi sudah
cukup efisien.
Saluran pemasaran tersebut secara keseluruhan merupakan dilema yang dihadapi
peternak sapi. Seluruh kelembagaan yang ada menginginkan keuntungan tertinggi dari transaksi
yang terjadi. Pada sisi lain masing-masing kelembagaan yang ada seolah-olah saling
membutuhkan satu sama lain sampai terjadinya transaksi atau uang cash yang diterima oleh
petani/peternak sapi di Bali.
KESIMPULAN
1)

2)

Hasil analisis finansial usahatani ternak sapi yang dilaksanakan di kecamatan Gerokgak
memiliki pospektif yang cukup baik dan menguntungkan dilaksanakan, hal dengan nilai
R/C > 1.
Pola pemasaran sapi Bali di kecamatan Gerokgak terdapat 3 jenis pola saluran pemasaran,
yaitu: 1) Pola 1 (Petani - Belantih - Pedagang antar pulau) sebanyak 34 %; 2) Pola 2 (Petani
– Belantih - Pasar hewan - pedagang antar pulau) sebanyak 52 % ; dan Pola 3 (Petani Pasar hewan - Pedagang antar pulau) sebanyak 14 %.
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3)

Fungsi pemasaran yang dilakukan pelaku pemasaran dalam pemasaran sapi Bali meliputi
fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan), fungsi fisik (pengangkutan, transportasi dan
penyimpanan), fungsi fasilitas (timbang). Margin pemasaran tertinggi terdapat pada pola 1
yaitu Rp. 2,950,000/ekor diikuti pola 2 sebesar Rp.2.250.000/ekor dan pola 3 yaitu Rp.
1.608.000/ekor. Sedangkan share yang diterima petani tertinggi pada pola pemasaran 3
yaitu 78.12 %, diikuti pola 2 sebesar 67.86% dan pola 1 sebesar 61.69 %.
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POTENSI PEMANFAATAN LIMBAH KOPI
UNTUK PAKAN PENGGEMUKAN KAMBING PERANAKAN ETAWAH
I Made Londra1 dan Kuntoro Boga Andri2
1Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian Bali 2Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRACT

The study on fermented coffee waste and rice bran as Etawah grade goats (PE) additional
feed was conducted on Pucakari Village, Busungbiu sub Districk, Buleleng District, Bali from April
to September 2007. The experimental design used for this study was completely Randomized
Design of 3 treatments. Each treatment used 12 head of post-weaning buck kids at 4-5 month-old
with average live weight of 25-29 kg. The treatments were as following: P1 - roughage (as given by
farmer), P2 - PI plus rice bran of 200 g/head/d, P3 - P1 + coffee waste fermented with Aspergilus
niger . The result showed that ration contain coffee waste fermented with Aspergilus niger (P3)
increase daily body weight gain significantly different as compared to control (P1). However there
was not significantly different as compared to P2. The average, daily gain of P1, P2, and P3 were
68.41 g/head/d, 100.50 g/head/d and 102.92 g/head/d, respectively. Financial analysis showed
that, P3 gave more benefit as compared to the others treatment. The profit for P1, P2 and P3 were
Rp 189,005,- ; Rp 227,110,- and Rp. 244,620,-, per 5 month respectively, with MBCR 1,42; 1,46;
and 1,55 respectively.
Key words: coffee waste product, fermentation, growth, PE goat
I. PENDAHULUAN
Potensi pengembangan ternak kambing di Bali masih cukup besar, terutama dikawasan
perkebunan dan lahan marginal. Di Bali terdapat areal perkebunan seluas 169.454 ha atau
28.88 % dari luas daratan, yang terdiri dari perkebunan kopi (39.923 ha), kelapa (72.500 ha),
cengkeh (23.250 ha), kakao (6.223 ha), panili (448 ha), dan lainnya1 dan lahan kering atau
marginal 50.627 hektar2. Untuk kopi sebagai bahan industri adalah bijinya dengan komposisi
52% dari buah basah, sehingga sisanya (48%) merupakan limbah, yang terdiri dari kulit buah
42% dan kulit biji 6% 3
Integrasi usahatani kambing dengan tanaman industri (kopi, kakao, cengkeh) di Bali sudah
berlangsung lama yaitu dari tahun 1980-an, sejak digalakkannya pengembangan kambing PE.
Namun pola integrasi yang ada masih menggunakan teknologi tradisional sehingga hasilnya
belum optimal. Karena itu, salah satu alternatif untuk penyediaan pakan yang murah dan tidak
kompetitif adalah melalui pemanfaatan limbah baik limbah pertanian, peternakan maupun
industri4 . Pada kawasan perkebunan tersebut petani pada umumnya memelihara ternak
kambing, dengan tujuan utamanya sebagai sumber pupuk, disamping untuk mendapatkan
produksi anak untuk tambahan pendapatan5
Terpuruknya harga kopi akhir – akhir ini menyebabkan pendapatan petani kopi merosot.
Bila para petani kopi sampai mengubah komoditas kopinya dengan tanaman lain dikhawatirkan
akan merusak ekosistem yang ada, mengingat tanaman kopi juga memiliki fungsi hidrologis.
Karena itu, untuk meningkatkan pendapatan petani, perlu mengoptimalkan pola integrasi yang
ada dengan aplikasi teknologi maju sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi
usaha dan pendapatan petani.
Meningkatnya produksi tanaman industri akan menghasilkan limbah yang lebih banyak,
dengan proses pengolahan, limbah kopi dapat dimanfaatkan sebagai pakan penguat6 Penggunaan
limbah kopi terfermentasi diharapkan dapat memacu produktivitas ternak7 serta mensubstitusi
kebutuhan dedak yang selama ini telah banyak digunakan sebagai pakan penguat namun
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didatangkan dari luar lokasi dengan harga relatif mahal. Saat kini permintaan kambing secara
nasional belum terpenuhi sedangkan peluang eksport sangat besar 8 . Disamping itu, kambing
juga memiliki potensi sebagai sumber susu9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
pakan penguat (dedak dan atau limbah kopi) sebanyak 200 gram/ekor/hari dan enzym philazim
sebanyak 2,5 gram/ekor/hari, menyebabkan meningkatnya produksi susu kambing PE lokal di
desa Bongancina hingga mencapai 800 – 1.200 gram/ekor/hari10
Dipihak lain mutu genetik dan produktivitas kambing masih perlu ditingkatkan, antara lain
melalui penggunaan bibit unggul, perbaikan pakan dan perbaikan manajemen11. Pentingnya
introduksi teknologi tersebut didasarkan atas pertimbangan kopi merupakan jenis tanaman
industri yang dominan di kecamatan Busungbiu bahkan menjadi salah satu andalan Kabupaten
Buleleng. Demikian pula kambing merupakan komoditas peternakan unggulan Kabupaten
Buleleng yang selama ini peluangnya pasarnya cukup cerah12. Integrasi ternak kambing dengan
tanaman industri akan dapat menekan input usaha, sehingga pendapatan petani dapat
ditingkatkan. Dengan demikian, keterpurukan harga kopi akhir-akhir ini tidak akan memotivasi
petani mengubah tanaman kopinya dengan tanaman lain, sehingga kelestarian ekosistem tetap
terjaga
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan tambahan
dalam bentuk limbah kopi dan dedak padi terhadap pertumbuhan kambing PE jantan, (2).
Mengevaluasi kelayaan finansial pemberian pakantambahan dalam usaha ternak kambing
peranakan Etawah.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Desa Pucak Sari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
Bali selama 5 (lima) bulan dari bulan April sampai September 2007. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan. Masing-masing perlakuan menggunakan
12 ekor kambing Peranakan Etawah (PE) jantan lepas sapih umur 4 – 5 bulan berat awal 25 –
29 kg sebagai ulangan.
Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut :
P1, Kambing hanya diberi hijauan saja (cara petani) sebagai kontrol
P2, Kambing diberikan perlakuan P1 ditambah dedak padi 200 g/ekor/hari
P3, Kambing diberi perlakuan P1 ditambah limbah kopi terfermentasi g/ekor/hari
Limbah kopi yang diolah untuk pakan penguat adalah bagian kulit dan daging buahnya
hasil proses pembijian.
Sebelum digunakan, limbah kopi tersebut difermentasi dengan
Aspergillus niger selama 5 hari kemudian dijemur selanjutnya digiling. Kambing dipelihara
menggunakan kandang panggung, yang terbuat dari kayu dan beratap asbes dengan ukuran
panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter,
Parameter yang diamati meliputi pertumbuhan kambing PE, angka kematian (mortalitas),
serta nilai ekonomis usahataninya. Untuk mengetahui nilai gizi pakan dilakukan analisis
proksimat di Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor. Data dianalisis dengan Sidik Ragam
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan13. Selanjutnya dianalisa kelayakan finansial
dengan menggunakan analisa keuntungan usahatani dan MBCR (Marginal Benefit Cost Ratio)
dengan rumus:
Total Keuntungan

MBCR=
Total Biaya (Biaya Tetap + Biaya Variabel)
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil analisis proksimat limbah kopi
Berdasarkan analisis secara fisik, diperoleh limbah dari buah kopi yaitu berupa daging
buah 42,20 % dan kulit biji 5,90 % atau total produksi limbah 48,10 % dari produksi buah
basah.
Hasil analisis proksimat menunjukkan, limbah kopi mengandung 6,67% protein kasar,
dengan serat kasar 18,28%. Meningkat setelah dilakukan fermentasi selama 5 hari, terjadi
peningkatan kadar protein (CP) menjadi 12,43 % meningkat sebanyak 46,34 % dibandingkan
dengan limbah tanpa fermentasi. Sedangkan terjadi penurunan serat kasar (CF) sebanyak
menjadi 11,05 %, sedangkan lemak, kalsium dan phospor hampir sama (Tabel 1). Hal ini
menunjukkan, fermentasi dengan Aspergillus niger mampu meningkatkan nilai gizi limbah kopi,
yang ditunjukan dengan meningkatnya protein dan menurunkan kadar serat kasar.
Tabel. 1. Hasil analisis proksimat limbah kopi *]
No

Perlakuan

Komposisi (%)
Protein

Serat

Lemak

Kalsium

Phosfor

kasar

Kasar

1

Tanpa fermentasi

6,67

21,40

1,04

0,21

0,03

2

Fermentasi dengan Aspergilus niger

12,43

11,05

1,05

0,34

0,07

3

Dedak

10,06

14,68

10,45

0,01

1,16

*] Analisis dilakukan di Lab. Nutrisi dan Pakan Ternak Balai Penelitian Ternak - Ciawi, Bogor

3.2. Pertumbuhan kambing PE
Penggunaan limbah kopi terfermentasi untuk pakan penguat mampu memberikan
peningkatan berat badan (PBB) secara nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan P0 (kontrol) dari
rata-rata 68.41 gram/ekor/hari (kontrol) menjadi 102.92 gram/ekor/hari (P3). Sedangkan dengan
dedak (P2) memberikan PBB 100.50 gram/ekor/hari dan secara statistik tidak berbeda nyata
(P>0,05) (Tabel 2).
Meningkatnya pertumbuhan kambing yang mendapat pakan tambahan
(pakan penguat) disebabkan pada pakan penguat tersebut mengandung kandungan protein dan
energi yang lebih tinggi dibanding hijauan.
Keberadaan teknologi ini memberikan harapan bagi peternak kambing untuk memperoleh
bahan pakan penguat yang ada di sekitarnya, yang selama ini sebagian besar dibuang.
Tabel 2. Pengaruh penggunaan limbah kopi sebagai penguat terhadap pertambahan berat
badan dan mortalitas kambing PE di Pucak Sari.
No

Parameter

Perlakuan
P1

P2

P3

27,25 a

27,17 a

1

Berat awal ( Kg)

27,38 a

2

Berat akhir (Kg)

37,64 a

42,33 b

42,61 b

3

PBB (gram/ekor/hari)

68,41 a

100,50b

102,92 b

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 0,05)

Dari ketiga perlakuan pakan yang diberikan, tidak ada satupun ternak yang diteliti
menunjukkan gejala sakit ataupun mati, dengan demikian limbah kopi terfermentasi aman
digunakan untuk pakan kambing.
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Pertambahan Berat Badan

Pertumbuhan Kambing PE Jantan yang diberi
Limbah Kopi Terfermentasi
50
40
30
20
10
0

1

2

3

4

5

6

P.1

27.38

28.88

30.42

31.75

33.83

35.96

P.2

27.25

29.88

33

36.71

40.33

44.46

P.3

27.17

30.29

33.33

36.83

40.71

44.71

Bulan Penimbangan

3.3. Analisa usahatani
Untuk mengetahui sejauh mana nilai ekonomis pemberian limbah kopi olahan sebagai
pakan penguat kambing, dapat dilihat dari analisa tambahan input dan output. Pengurangan
tambahan output dengan tambahan input merupakan nilai tambah keuntungan dari penggunaan
limbah kopi.
Dengan memperhitungkan biaya-biaya seperti pembelian bibit, hijauan makanan ternak
(HMT), konsentrat, kesehatan dan penyusutan kandang, penggunaan limbah kopi memberikan
tingkat keuntungan tertinggi (Tabel 3). Kambing kontrol secara ekonomis menghasilkan
keuntungan terendah, karena pertumbuhannya paling lambat sehingga, mengakibatkan nilai
jualnya rendah .
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Tabel 3. Analisa finansial penggunaan limbah kopi untuk pakan penguat kambing PE
Jantan (per ekor per 150 hari) di Pucaksari, 2007
No

A

Parameter

PERLAKUAN
P1 (Kontrol)

P2 (dedak)

P3 (Limbah kopi)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Biaya-biaya
1. Pembelian bibit 27,25 kg @’ Rp. 14.000

381.500

381.500

381.500

2. Pembelian HMT @ Rp. 75,-

P1 = 3.5 kg X 150 hr = 525 kg

-

P2 = 4.0 kg X 150hr = 600 kg

-

P3 = 4.2 kg X 150 hr = 630 kg

39.375
45.000
47.250

3. Pembelian konsentrat
- P1 =

-

- P2 = 30 Kg @’ Rp. 1.200,-

36.000

- P3 = 30 Kg @’ Rp. 700
4. Vitamin dan obat-obatan
5. Penyusutan kandang
Total biaya
B

21.000
20.000,-

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000

450.875

492.500

479.750

Pendapatan
Hasil Penjualan Kambing
- P1 = 37,64 kg @ Rp.17000

639.880

- P2 = 42.33 kg @ Rp.17.000

719.610

- P3 = 42.61 kg @ Rp.17.000
C

Keuntungan

D

MBCR

724.370
189.005

227.110

244.620

1,42

1,46

1,51

Keterangan : - Harga berdasarkan berat badan (tanpa memperlihatkan performance).
- PBB untuk P1 : 68.41 gram, P2 = 100,50 gram dan P3 = 102,92 gram/ekor/hari

Hasil analisa finansial menunjukkan bahwa pemberian limbah kopi terfermentasi dapat
meningkatkan nilai keuntungan sebesar Rp. 244.620, sedang pemberian dedak padi mendapat
keuntungan Rp. 227.110 dan cara petani mendapat keuntungan Rp. 189.005 selama 150
hari/ekor.untuk setiap ekor anak kambing dibandingkan dengan pola pemeliharaan tradisional.
Dimana biaya bahan baku dan biaya proses pengolahan limbah mete telah diperhitungkan dalam
nilai (harga) pakan penguat. Sementara MBCR dari ketiga perlakuan P1, P2 dan P3 yang diujikan
adalah 1,42; 1,46 dan 1,51 secara berurutan.
Meningkatnya nilai keuntungan dan tingginya nilai MBCR pada kambing P3 disebabkan
adanya peningkatan produktivitas (pertumbuhan) kambing yang mengakibatkan tambahan
output yang nilainya lebih besar dibanding tambahan input. Namun perlu pula diingat bahwa
penggunaan alat mekanisasi dalam pengolahan limbah kopi juga merupakan faktor yang turut
menentukan efisiensi .
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1.
2.

3.

Fermentor Aspergillus niger mampu meningkatkan nilai gizi
Ransum yang mengandung limbah kopi yang difermentasi dengan Aspergillus niger
meningkatkan pertambahan bobot badan kambing dibandingkan dengan cara yang dipakai
petani.
Ransum yang mengandung limbah kopi menguntungkan secara finansial.
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PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DALAM USAHATANI PADI SAWAH DENGAN
SISTEM TANAM BENIH LANGSUNG(TABELA) DI KABUPATEN BANTUL
Nur Hidayat dan Sutardi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pendapatan dan efisiensi dalam
usahatani padi menggunakan sistem tanam benih langsung(tabela). Metode penelitian yang
digunakan adalah ‖on farm research‖ melibatkan 38 petani padi sawah dengan total luas lahan
sebesar 3 hektar. Penelitian dilakukan di desa Srigading kec Sanden Kab. Bantul, pada musim
tanam bulan Februari – Juli 2009. Analisa pendapatan dan biaya usahatani dinilai berdasarkan
kelayakan ekonomi dengan menggunakan rumus MBCR(Ratio keuntungan dan biaya marginal).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh dari
usahatani padi sawah dengan sistem tanam benih langsung(tabela) adalah sebesar Rp 998.000,per 790 m2 per musim tanam dan Rp 670.000,- per 790 m2 per musim tanam untuk usahatani
padi sawah dengan sistem tanam pindah(tapin). Pendapatan bersih usahatani padi padi sawah
dengan sistem tanam benih langsung(tabela) lebih tinggi bila dibandingkan dengan usahatani
padi sawah dengan sistem tanam pindah(tapin) dengan peningkatan pendapatan bersih sebesar
33,41 %. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa ratio keuntungan dan biaya
marginal(MBCR) mempunyai nilai 5,75 ini artinya bahwa setiap tambahan biaya produksi Rp
1.000,- akan mendapat keuntungan sebesar Rp 5,75,-. Dilihat dari nilai MBCR yang lebih besar
dari dua maka penerapan teknologi tabela lebih efisien dan menguntungkan dibandingkan
dengan sistem tanam pindah.
Kata Kunci : Peningkatan pendapatan, padi sawah, tabela
EARNINGS IMPROVEMENT OF FARMER IN PADDY RICE FIELD FARMING
WITH SYSTEM PLANT SEED DIRECT IN BANTUL DISTRICT
ABSTRACT
This Research aim to to analyse earnings storey;level and efficiency in paddy farming use
system plant direct. Research method was " on farm research " entangling 38 rice field paddy
farmer totally wide of farm equal to 3 hectare. Research done in Srigading village, Sanden
subdistrick, Bantul district, at season plant Februari - July 2009. Earnings analysis and farming
expense assessed pursuant to economic elegibility by using MBCR(Ratio advantage formula and
marginal cost). Result of research indicate that obtained Mean net earning from rice field paddy
farming with system direct plant is equal to Rp 998.000,- per 790 m2 per season plant and Rp
670.000,- per 790 m2 per season plant for the farming of rice field paddy with move plant system.
Rice field paddy farming paddy net earning with system direct plant higher when compared to rice
field paddy farming with move plant system with make-up of net earning equal to 33,41 %. From
result of calculation indicate that advantage ratio and marginal(MBCR expense) having 5,75 value
this its meaning that each;every Rp production cost addition 1.000,- will get advantage equal to Rp
5,75,-. Seen from MBCR larger ones value from two hence ―tabela‖ adjusment of technology more
efficient and profit to be compared to move plant system
Keyword : Earnings improvement, rice field paddy, direct plant
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PENDAHULUAN
Beras sebagai bahan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai arti
yang besar dalam mewujudkan stabilitas nasional. Dari sisi pemenuhan kebutuhan beras, ada
tiga aspek yang perlu ditingkatkan yaitu ketersediaan, stabilitas dan kemampuan produksi.
Ketersediaan mengisyaratkan adanya rata-rata pasokan yang cukup dan tersedia setiap saat.
Stabilitas bisa dipandang sebagai kemampuan meminimumkan kesenjangan antara prediksi dan
permintaan riil konsumsi beras terutama pada musim-musim sulit (Suryana,2003).
Hal senada juga dinyatakan oleh Simatupang dan Susastra (2004) bahwa walaupun
cenderung menurun, sistem agribisnis padi masih tetap memegang peranan penting dalam
perekonomian nasional. Pertama, beras masih tetap merupakan makanan pokok penduduk
sehinga sistem agribisnis padi berperan strategi dalam pemantapan ketahan pangan, baik dalam
penyediaan, distribusi maupun akses terhadap beras guna menjamin kecukupan pangan
penduduk. Kedua, system agribisnis padi menciptakan lapang kerja dan nilai tambah yang sangat
besar karena hingga saat ini usahatani padi masih yang paling dominan dalam sektor pertanian.
Ketiga, sistem agribisnis padi sangat instrumental dalam upaya pengentasan kemiskinan. Disatu
sisi, sistem agribisnis padi merupakan lapangan kerja bagi sejumlah besar penduduk miskin,
disisi lain, harga beras merupakan determinan pengeluaran utama penduduk miskin
Dilain pihak, alih fungsi (konversi) lahan-lahan pertanian produktif termasuk lahan sawah
kepenggunaan non pertanian terutama di Jawa termasuk D.I. Yogyakarta terus meningkat dari
tahun ketahun seiring dengan peningkatan populasi penduduk, sementara peningkatan populasi
penduduk harus diiringi dengan peningkatan produksi pangan terutama beras. Disisi lain,
produktivitas padi sawah di Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif rendah (< 6 ton/ha GKG).
Produktivitas padi DIY tahun 2004 adalah 5,732 ton/ha GKG (BPS,2005).
Rendahnya produktivitas padi tersebut diduga disebabkan oleh rendahnya aplikasi
teknologi budidaya padi ditingkat petani diantaranya belum digunakannya padi varietas unggul
disamping telah terjadi degradasi kualitas lahan sawah, sebagaimana dinyatakan oleh ketua
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) DIY bahwa tanah pertanian di DIY sudah mengalami titik
jenuh sehingga cenderung padat dan tidak subur (KOMPAS, 2004). Dalam upaya peningkatan
produktivitas padi antara lain dapat ditempuh melalui penggunaan varietas unggul baru
dengan sistem tanam benih langsung .
Varietas unggul memegang peranan penting dalam peningkatan produktivitas usahatani
padi. Pengalaman menunjukkan bahwa selama revolusi hijau produktivitas padi meningkat
cukup tajam setelah dilakukan introduksi berbagai varietas unggul dari IRRI. Hingga kini
pemerintah melalui Badan Litbang Pertanian telah melepas 124 varietas unggul padi sawah
dimana 100 varietas diantaranya merupakan padi sawah dataran rendah (ketinggian < 500 m dpl)
(Irawan.B, 2004).
Sistem tanam benih langsung(Tabela) pada tanaman padi sawah dapat mengatasi
kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian. Menurut Mudjisihono, et al, 1998 cara tanam benih
langsung dapat memberikan kemudahan bagi petani dalam hal melakukan penyiangan,
pemupukan, pengendalian hama/penyakit dan cara melaksanakan panenan. Beberapa hasil
percobaan menunjukkan sistem Tabela dapat menghasilkan hasil padi lebih tinggi dari pada
sistem tandur yaitu 6,59 ton/ha(Pane, et al, 1993). Hasil percobaan Mudjisihono, et al 1996
menunjukkan hasil padi lebih tinggi dari pada sistem tandur dan umur panen optimum menjadi
lebih pendek sekitar 10-12 hari; disamping itu dengan sistem Tabela dapat menghemat biaya
produksi 15 % dibanding dengan sistem Tapin.
Meskipun sudah cukup banyak teknologi yang dihasilkan dan direkomendasi pemerintah
(Badan Litbang Pertanian) namun hanya sebagian kecil saja yang diadopsi petani. Untuk itu perlu

100

dilakukan sosialisasi dan alih teknologi secara intensif kepada para pengguna terutama petani
dan pelaku agribisnis perpadian teknologi tersebut cepat dikenal, diminati dan dimanfaatkan
guna meningkatkan produktivitas padi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah ‖on farm research‖ dengan melibatkan 38
petani padi sawah yang tergabung didalam tiga kelompoktani; yaitu kel tani Dadi Makmur
Dusun Dengokan; kel tani Maju Makmur dusun Bonggalan.dan kel tani Mugi Makmur dusun
Kalijurang desa Srigading kec Sanden Kab. Bantul. Penelitian dilakukan pada musim tanam
bulan Februari – Juli 2009 dengan total luas lahan 3 hektar.
Analisa pendapatan dan biaya usahatani dinilai berdasarkan kelayakan ekonomi dengan
mengunakan rumus MBCR/Ratio keuntungan dan biaya marginal(Palaniapan, 1985).
Yaitu :
P(B) – P(P)
MBCR = ---------------------TB(P)-TB(P)
Dimana :
MBCR = Ratio keuntungan dan biaya marginal
P(B)
= Penerimaan pada teknologi introduksi(sistem tabela)
P(P)
= Penerimaan pada teknologi petani(sistem tapin)
TB(B) = Total Biaya teknologi introduksi(sistem tabela)
TB(P) = Total Biaya teknologi petani(sistem tapin)
MBCR = 1 teknologi introduksi (sistem tabela) tidak memberikan tambahan
penerimaan dibanding teknologi petani(sistem tapin )
MBCR ≥ 2 teknologi introduksi(sistem tabela) memberikan tambahan penerimaan
dan layak untuk direkomendasikan
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik petani
Identitas petani kooperator/responden meliputi umur dan tingkat pendidikan. Dari tabel 1
terlihat bahwa rata-rata berumur 45,41 tahun dengan umur termuda 28 tahun dan tertua 63
tahun. Sebagian besar tingkat pendidikan petani adalah SD (41,80 %) kemudian SLTP (29,25 %),
SLTA (26,73 %), dan S-1(2,22 %) selengkapnya sebaran tingkat pendidikan petani disajikan pada
tabel 1.
Tabel 1. Rataan umur dan tingkat pendidikan
Uraian
Juml petaniOrg)
Umur KK(tahun)
-SD(%)
-SLTP(%)
-SLTA(%)
- Perg tinggi(%)

Dadi Makmur
15
49,60
41,14
22,85
29,35
6,66

Nama Kelompok Tani
Maju Makmur
9
45,23
Pendidikan :
38,42
37,48
24,10
-

Mugi Makmur
14
41,39
45,85
27,41
26,74
-

Rata-rata
45,41
41,80
29,25
26,73
2,22

Sumber : Data primer
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2. Analisis Usahatani Padi Sawah Dengan Sistem tabela dan tapin
2.1. Penggunaan sarana produksi
Sarana produksi yang digunakan pada budidaya tanaman padi sawah baik sistem tabela
maupun tapin meliputi benih, pupuk, pestisida dan herbisida. Tabel 2 memperlihatkan
penggunaan sarana produksi pada usahatani padi sawah dengan sistem tabela dan sistem tapin.
Tabel 2. Penggunaan sarana produksi pada usahatani padi sawah dengan sistem tanam
benih langsung(tabela) dan sistem tanam pindah(tapin) di Desa Srigading, Kec.
Sanden, Kab. Bantul MT I tahun 2009(luas lahan rata rata 790 m2)
NO

Uraian

1.
2

Benih(ciherang)
Pupuk :
-Urea
-SP-36
-KCL
-Kompos
Pestisida:
-Fostox
Herbisida :
-Rice star
Jumlah biaya sarana roduksi

3.
4.
5.

Sistem tanam benih
langsung(Tabela) (Rp)
Jumlah(kg)
Biaya(Rp)
2
10.000

Sistem tanam pindah
(Tapin) (Rp)
Jumlah(kg)
Biaya(Rp)
5
25000

20
10
5
160

28.000
18.000
55.000
96.000

20
10
5
0

28.000
18.000
55.000
0

250 ml

35.000

100 ml

11.000

1 bks

60.000
302.000

0
137.000

Sumber : Data primer

2.2. Penggunaan tenaga kerja
Tenaga kerja yang digunakan pada usahatani padi sawah adalah tenaga kerja manusia
dan traktor. Traktor diperlukan pada saat pengolahan tanah sedang tenaga kerja manusia
digunakan pada saat penanaman, penyiangan, pemupukan dan panen/pasca panen..
Penggunaan tenaga kerja pada usahatani padi sawah dengan sistem tabela dan sistem tapin
disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Penggunaan tenaga kerja pada usahatani padi sawah dengan sistem tanam benih
langsung(tabela) dan sistem tanam pindah(tapin) di Desa Srigading, Kec. Sanden,
Kab. Bantul MT I tahun 2009(luas lahan rata rata 790 m2)
No

Uraian
Persemaian
Pengolahan tanah(traktor)
Penanaman
Pemupukan
Penyiangan
Pengend hama /penyakit
Panen dan pengol hasil
Jumlah biaya tenaga kerja

Sistem tanam benih
langsung(Tabela) (Rp)
Jumlah
Biaya
(HOK)
(Rp)
70.000
Borongan dng
40.000
Atabela
1
20.000
1
20.000
1
20.000
Borongan
100.000
270.000

Sistem tanam pindah
(Tapin) (Rp)
Jumlah
Biaya
(HOK)
(Rp)
1
16.000
70.000
3
60.000
1
1
1
Borongan

20.000
20.000
20.000
100.000
366.000

Sumber : Data primer

2.3. . Pendapatan bersih dan nilai MBCR.
Rata-rata hasil tanaman padi adalah 720 kg per 790 m2 gabah kering panen(gkp) untuk
sistem tabela dan 540 kg per 790 m2 gkp untuk tapin. Penerimaan petani tidak saja ditentukan
oleh jumlah produksi yang diperoleh tetapi ditentukan oleh harga jual yang berlaku pada saat
hasil atau produk tersebut dijual. Harga jual gabah(gkp) pada saat penelitian adalah Rp 2200,-/kg
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sehingga dapat dihitung penerimaan yang diperoleh petani dengan sistem tabela adalah sebesar
Rp 1.585.000,- per 790 m2 sedang untuk petani dengan sistem tapin Rp 1.188.000,- per 790
m2 . Dari table 4 dapat dilihat bahwa nilai B/C ratio baik sistem tabela maupun tapin
mempunyai nilai yang lebih besar dari satu. Dengan nilai B/C ratio lebih besar dari satu berarti
bahwa pendapatan bersih yang diperoleh petani baik sistem tabela maupun tapin selalu lebih
besar dari biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya proses produksi. Nilai B/C ratio ini
menunjukkan besarnya penerimaan yang diperoleh petani untuk setiap rupiah biaya yang
dikeluarkan selama berlangsungnya proses produksi. Ini berarti pula untuk setiap rupiah yang
diinvestasikan dalam kegiatan usahatani padi sawah diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp
1,7,- untuk sistem tabela dan Rp 1,29,- untuk sistem tapin. Makin besar nilai B/C ratio dari satu
maka makin besar keuntungan yang diperloleh dan terjadi kadaan sebaliknya bila nilai B/C ratio
makin kecil dari satu.
Kegiatan usahatani yang bertujuan untuk memperoleh produksi pertanian pada akhirnya
akan dinilai dengan uang yang diperhitungkan dari nilai produksi setelah dikurangi biaya yang
dikeluarkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bersih yang diperoleh dari
usahatani padi sawah adalah sebesar Rp 998.000,- per 790 m2 untuk sistem tabela dan Rp
670.000,- per 790 m2 untuk tapin(Tabel 4). Pendapatan bersih usahatani padi sawah dengan
sistim tabela lebih tinggi bila dibandingkan dengan tapin atau meningkat 33,41 %. Menurut
Flin(1982) dalam Saleh, dkk, 1993 bahwa teknologi baru akan mempunyai peluang untuk
diadopsi petani bila memberikan keuntungan sedikitnya 30 % lebih tinggi dari teknologi yang
biasa diterapkan oleh petani. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa ratio keuntungan dan
biaya marginal(MBCR) mempunyai nilai 5,75 ini artinya bahwa setiap tambahan biaya produksi
Rp 1.000,- akan mendapat keuntungan sebesar Rp 5,75,-. Dilihat dari nilai MBCR yang lebih
besar dari dua maka penerapan teknologi tabela lebih efisien dan menguntungkan dibandingkan
dengan sistem tanam pindah.
Tabel 4. Penerimaan kotor, pendapatan bersih, dan nilai MBCR pada usahatani padi sawah
dengan sistem tanam benih langsung(tabela) dan sistem tanam pindah(tapin) di
Desa Srigading, Kec. Sanden, Kab. Bantul MT I tahun 2009(luas lahan rata rata
790 m2)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uraian
Penerimaan kotor
Biaya sarana produksi
Biaya tenaga kerja
Biaya lain-lain(PBB dll)
Total Biaya Produksi
Pendapatanh bersih(1 – 5)
B/C
MBCR

Teknologi Introduksi
(Sistem Tabela)
Rp
1.585.000
302.000
270.000
15.000
587.000
826.000
1,70

Teknologi Petani
(Sistem Tapin)
Rp
1.188.000
137.000
366.000
15.000
518.000
670.000
1,29
5,75

Sumber : Data primer

KESIMPULAN
Hasil pengkajian ini menunjukkan bahwa :




Rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh dari usahatani padi sawah dengan sistem tanam
benih langsung(tabela) adalah sebesar Rp 998.000,- per 790 m2 per musim tanam dan Rp
670.000,- per 790 m2 per musim tanam untuk usahatani padi sawah dengan sistem tanam
pindah(tapin).
Pendapatan bersih usahatani padi padi sawah dengan sistem tanam benih langsung(tabela)
lebih tinggi bila dibandingkan dengan usahatani padi sawah dengan sistem tanam
pindah(tapin) dengan peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,41 %.
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Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa ratio keuntungan dan biaya marginal(MBCR)
mempunyai nilai 5,75 ini artinya bahwa setiap tambahan biaya produksi Rp 1.000,- akan
mendapat keuntungan sebesar Rp 5,75,-. Dilihat dari nilai MBCR yang lebih besar dari dua
maka penerapan teknologi tabela lebih efisien dan menguntungkan dibandingkan dengan
sistem tanam pindah.
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ANALISIS DAMPAK SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TERPADU KEDELAI
TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHATANI
DI JAWA TIMUR (KASUS DI KABUPATEN JEMBER DAN BOJONEGORO)
Pudji Santoso dan Agus Suryadi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRACT
The effort in increasing of soy bean production has been done by the Local Government of
East Java Province such as application of Program on Field Education of Integrated Crop
Management (FE-ICM) which was started in year 2008 in 13 regencies in East Java. The aim of the
assessment were (1) To find information on the application of the soy bean seed distribution
program for FE-ICM of soy bean in the assessment location, (2) to find the impact of the FE-ICM to
the increasing of productivity, income and efficiency of farming system of soy bean in the
assessment location in 2008. Data collection was done in two regencies, i. e. Jember and
Bojonegoro regency during November 2008 using survey method. Analyses result showed, that
program on Field Education of Integrated Crop Management (FE-ICM) of soy bean can increased
productivity, income and efficiency of the farming system of the commodity. By the Field Education
of Integrated Crop Management (FE-ICM), soy bean productivity in Jember regency increased as
much as 20 %, while in Bojonegoro regency 14 % respectively. Income of the soy bean farming
system increased 25 % in Jember and 16 % in Bojonegoro regency. Farming efficiency of soy bean
increased as much as 8 % in Jember and 2 % in Bojonegoro regency. The increasing of soy bean
productivity for the cooperated farmers of FE-ICM in Jember regency was 3 kw/ha and 7 kw/ha
for the cooperated farmers of FL, while in Bojonegoro regency were 2 kw/ha and 5 kw/ha.
Key words: Field education, Integrated Crop Management, Seed distribution, Field
laboratory.
ABSTRAK
Upaya peningkatan produksi kedelai telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa
Timur antara lain melalui program sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) yang
dimulai pada tahun 2008 di 13 Kabupaten. Tujuan pengkajian ini adalah (1) memperoleh
informasi pelaksanaan program bantuan benih pada SL-PTT kedelai di wilayah pengkajian dan (2)
memperoleh informasi dampak SL-PTT terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan dan
efisiensi usahatani kedelai di wilayah pengkajian tahun 2008. Pengumpulan data dilakukan di
dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Jember dan Bojonegoro pada bulan Nopember 2008 dengan
metode survei. Hasil analisis menunjukkan bahwa program SL-PTT kedelai dapat meningkatkan
produktivitas, pendapatan dan efisiensi usahatani dari komoditas yang bersangkutan. Dengan
SL-PTT, produktivitas kedelai di Kabupaten Jember meningkat 20 % dan 14 % di Kabupaten
Bojonegoro. Pendapatan usahatani kedelai di Kabupaten Jember meningkat 25 % dan di
Kabupaten Bojonegoro meningkat 16 %. Sedangkan efisiensi usahatani kedelai Kabupaten
Jember meningkat 8 % dan 2 % di Kabupaten Bojonegoro. Kenaikkan produktivitas kedelai di
Jember untuk petani peserta SL-PTT adalah 3 kw/ha dan 7 kw/ha untuk LL. Sedangkan di
Bojonegoro, kenaikkan produktivitas kedelai untuk petani peserta SL-PTT baru mencapai 2
kw/ha dan 5 kw/ha untuk LL.
Kata Kunci : Sekolah lapang, Pengelolaan Tanaman Terpadu, Bantuan benih dan
Laboratorium Lapang
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PENDAHULUAN
Jawa Timur dikenal sebagai daerah sentra produksi kedelai di Indonesia, yang telah
memberikan kontsribusi terhadap produksi kedelai nasional sekitar 45 % (Diperta Prop. Jatim,
2005). Namun produksi kedelai di Jawa Timur sejak tahun 2000 mengalami penurunan yang
disebabkan karena menurunnya luas areal panen. Luas areal panen kedelai tahun 2001
mencapai 278.017 ha dengan produksi 342.097 ton, sedangkan pada tahun 2005 menurun
menjadi 255.443 ha dengan produksi 335.106 ton. Dengan demikian selama lima tahun luas
panen kedelai terjadi penurunan 8,80 % dan penurunan produksi 2,09 %. Sementara itu
produktivitas kedelai selama kurun waktu tersebut hanya mengalami peningkatan dari 1,23
ton/ha (tahun 2001) menjadi 1,31 ton/ha (tahun 2005) atau meningkat 5,69 %.
Penurunan produksi kedelai di Jawa Timur tentunya akan berdampak terhadap produksi
kedelai nasional. Sebagai gambaran bahwa produksi kedelai nasional tahun 2001 mencapai
827.000 ton, sedangkan tahun 2004 turun menjadi 707.000 ton atau turun 17 %. Dilain pihak
kebutuhan kedelai dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang cukup besar, secara
nasional konsumsi kedelai tahun 2001 mencapai 1,96 juta ton sedangkan tahun 2004 meningkat
menjadi menjadi 2.015 juta ton atau meningkat 2,80 %. Peningkatan kebutuhan kedelai ini
disamping disebabkan karena pertambahan penduduk, juga akibat dari berkembangnya industri
makanan dan pakan ternak (Adnyana, 1999). Kondisi yang demikian menyebabkan import
kedelai dari tahun ketahun semakin meningkat. Import kedelai tahun 2001 mencapai 1,14 juta
ton dan tahun 2004 menjadi menjadi 1,31 juta ton atau meningkat 15,05 %.
Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai upaya untuk peningkatan produksi dan
produktivitas kedelai telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2008
adalah : (1) peningkatan luas tanam dengan cara pemanfaatan secara optimal penggunaan lahan,
(2) peningkatan produktivitas melalui penerapan inovasi teknologi, (3) penyediaan bibit bermutu
dan sarana produksi lainnya dan (4) perbaikan sistem pemasaran dan (5) penguatan
kelembagaan tani. Strategi untuk peningkatan produksi dan produktivitas kedelai ini antara lain
dituangkan dalam program sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT). Program SLPTT kedelai tahun 2008 dilaksanakan di tiga belas Kabupaten di Jawa Timur, dengan luas tanam
82.400 ha. Dengan program SL-PTT ini diharapkan produktivitas kedelai tahun tersebut di
tingkat petani peserta SL-PTT diharapkan dapat ditingkatkan rata-rata sekitar 30,66 % bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau petani non peserta (Diperta Prop. Jatim, 2008).
Upaya peningkatan produksi tersebut sangat berkorelasi dengan inovasi teknologi, strategi dan
pelaksanaan program (Badan Litbang Pertanian, 2005).
Sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) kedelai merupakan program yang
bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani kedelai (Diperta Prop. Jatim,
2008). Program ini adalah program bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam bentuk benih
yang disalurkan melalui rekening kelompok tani yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian
Kabupaten. Program SL-PTT ini dicirikan adanya laboratorium lapang (LL) yang berfungsi sebagai
pusat pembelajaran kepada petani dan sebagai tempat percontohan bagi di kawasan PTT yang
dibina oleh pemandu lapang (Diperta Prop. Jatim, 2008). Luas 1 unit SL-PTT kedelai adalah
sekitar 10 ha, dimana 1 unit LL adalah seluas 1 ha. Petani peserta program SL-PTT kedelai ini
mendapat bantuan benih sebanyak 40 kg/ha, sedangkan areal LL disamping mendapat bantuan
benih juga bantuan pupuk urea (50 kg/ha), SP-36 (100 kg/ha), pupuk organik (500 kg/ha) dan
bio-hayati (5 lt/ha) (Diperta Prop. Jatim, 2008). Penyaluran benih dilakukan melalui kelompok
tani ini, hal ini karena kelompok tani merupakan sarana dalam pelaksanaan SL-PTT, disamping
untuk mempermudah interaksi antar anggota dalam satu hamparan.
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Penggunaan benih bermutu merupakan salah satu komponen teknologi utama yang
mampu meningkatkan produktivitas kedelai dan pendapatan petani (Siregar. 1999). Oleh karena
itu dalam program SL-PTT kedelai, benih bermutu ini sangat menentukan dalam keberhasilan
program tersebut. Penggunaan benih bermutu ini merupakan prasyarat utama dalam budi daya
kedelai karena mudah diadopsi oleh petani. Oleh karena itu pengembangan varietas unggul
menuntut penyediaan benih yang bermutu tinggi dalam jumlah yang mencukupi dan tersedia
tepat waktu (Badan Litbang Pertanian, 2008). Menurut Dipertan Prop. Jatim (2008), beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi untuk benih bermutu adalah ; (1) bersertifikat dan varietas
unggul yang telah dilepas, (2) mempunyai daya tumbuh minimal 80 %, (3) kadar air maksimum
11 %, (4) benih murni minimum 97 %, (5) kotoran benih maksimum 3 % serta (6) benih telah
dikemas yang diberi label.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa program bantuan benih pada SL-PTT kedelai
berperan penting dalam upaya peningkatan produktivitas dari komoditas yang bersangkutan.
Adapun tujuan dari pengkajian ini adalah ; (1) memperoleh informasi pelaksanaan program
bantuan benih pada SL-PTT kedelai di wilayah pengkajian dan (2) memperoleh informasi
dampak SL-PTT terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan serta efisiensi usahatani
kedelai di wilayah pengkajian.
MATERI DAN METODOLOGI
Kajian ini merupakan evaluasi dampak dari program bantuan benih pada kegiatan SL-PTT
kedelai di Jawa Timur yang dilakukan di dua Kabupaten Prima Tani di Jawa Timur, yaitu
Kabupaten Jember dan Bojonegoro. Pengumpulan data dilakukan dua tahap yaitu; (1) tahap
pengumpulan data sekunder dan (2) tahap pengumpulan data primer. Pengumpulan data
sekunder dilakukan pada bulan April – Mei 2008, yaitu data yang berkaitan dengan program SLPTT kedelai. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur dan Dinas
Pertanian Kabupaten Jember dan Bojonegoro. Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan
dengan metode survei yang dilakukan pada bulan Nopember 2008 (setelah panen kedelai MK II di
lahan sawah).
Pemilihan lokasi Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta kelompok tani berdasarkan
pertimbangan : (1) daerah sentra produksi kedelai dan (2) luas areal tanam SL-PTT kedelai.
Dimana tiap Kabupaten diambil dua Kecamatan dan tiap Kecamatan diambil satu Desa.
Petani responden dibedakan dua kelompok, yaitu petani peserta dan petani non peserta SLPTT. Petani non peserta diambil dari satu kelompok tani yang sama, hal ini karena dalam satu
kelompok tani tidak seluruh anggotanya menjadi peserta SL-PTT kedelai. Petani non peserta ini
digunakan sebagai pembanding. Jumlah contoh petani yang diambil hanya mampu untuk
masing-masing Kabupaten adalah untuk petani peserta sebanyak 30 orang sedangkan petani non
peserta SL-PTT kedelai sebanyak 20 orang. Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan
pengurus kelompok tani yang bersangkutan. Setelah data terkumpul kemudian ditabulasi dan
dianalisis secara deskretif yang selanjutnya ditampilkan dalam Tabel-Tabel dan
diinterprestasikan.
Tabel 1. Lokasi pengkajian analisis dampak sekolah lapang terpadu kedelai terhadap
peningkatan produksi dan pendapatan usahatani di Jawa Timur
Kabupaten
1. Jember

Kecamatan
1. Ambulu
2. Umbulsari

Desa
1. Andongsari
2. Paleran

Kelompok tani
Margo Rahayu III
Rahardjo I

2. Bojonegoro

1. Kapas
2. Sukosewu

1. Tanjung Harjo
2. Sidodadi

Ngudi Tirto Tani
Mitra Tani
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Petani
Rata-rata luas hamparan kelompok tani di Kabupaten Jember adalah seluas 35 ha, dimana
kesemuanya berupa lahan sawah. Dari luas hamparan yang mendapat bantuan benih kedelai
(SL-PTT) adalah seluas 10 ha dengan jumlah petani peserta 25 orang. Sedangkan luas hamparan
kelopok tani di Bojonegoro adalah seluas 87 ha dan 50 ha adalah luas hamparan petani peserta
SL-PTT kedelai. Dengan demikian tidak seluruh anggota dalam satu kelompok tani mendapatkan
benih kedelai, yang berarti dalam satu kelompok tani ada petani yang menjadi peserta SL-PTT
dan petani non peserta SL-PTT. Menurut Diperta Prop. Jatim (2008) dasar pemilihan petani
peserta SL-PTT kedelai adalah ; (1) petani dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah, (2)
memiliki lahan garapan, (3) bersedia mengikuti seluruh kegiatan SL-PTT.
Petani peserta dan non peserta SL-PTT dalam mengelola usahatani kedelai pada MK II 2008
mempunyai karakteristik yang berbeda, baik di Jember maupun di Bojonegoro. Karakteristik ini
meliputi ; (1) umur, (2) pendidikan formal, (3) jumlah anggota keluarga yang aktif dalam usahatani
dan (4) luas usahatani kedelai pada MK II 2008, terlihat pada Tabel 2.
Umur petani peserta program SL-PTT kedelai di dua Kabupaten tersebut, ternyata umur
lebih tua bila dibandingkan dengan petani non peserta. Jika ditinjau dari tingkat pendidikan
formalnya petani peserta maupun non peserta program SL-PTT di Jember tidak lulus SLTP.
Tabel 2. Karakteristik petani peserta dan non peserta SL-PTT kedelai di Kabupaten Jember
dan Bojonegoro, tahun 2008
Uraian
1. Umur (th)
2. Pendidikan formal (th)
3. Jumlah anggota keluarga yang
membantu usahatani (jiwa)
4. Luas lahan usahani kedelai pada
MK II 2008 (ha)

Jember
Petani peserta
Petani non
peserta
43
46
8
7
2
0,26

2
0,25

Bojonegoro
Petani peserta
Petani non
peserta
42
48
9
9
2
0,30

2
0,28

Sedangkan di Bojonegoro pendidikan formalnya adalah lulus SLTP. Jumlah anggota keluarga
termasuk kepala keluarga yang membantu usahatani, antara petani peserta dengan petani non
peserta SL-PTT kedelai di dua lokasi pengkajian tersebut adalah sama, yaitu 2 orang, baik untuk di
Jember maupun di Bojonegoro. Dimana 2 orang ini adalah kepala keluarga dan istri.
Luas lahan garapan usahatani kedelai pada MK II 2008 di dua lokasi pengkajian tersebut
secara umum tergolong sempit, yaitu kurang dari 1 ha, baik untuk petani peserta maupun petani
non peserta SL-PTT. Namun lahan garapan petani peserta lebih luas bila dibandingkan dengan
petani non peserta SL-PTT kedelai. Menurut Sudana, et al (2002) dan Santoso, et al (2003), luas
garapan petani ini akan berpengaruh terhadap respon petani dalam mengadopsi teknologi. Petani
yang mempunyai luas garapan luas, akan mempunyai respon yang lebih tinggi terhadap
teknologi, bila dibandingkan dengan petani yang mempunyai luas garapan sempit. Jika ditinjau
dari status lahan garapan tersebut umumnya sebagian besar (75 %) petani pemilik penggarap,
baik Jember maupun Bojonegoro (Tabel 2).
Pola tanam dominan di lahan sawah di Kabupaten Jember untuk petani peserta maupun
petani non peserta program SL-PTT kedelai adalah : (1) Padi – Kedelai – Kedelai dan (2) Padi – Padi
– Kedelai + Jagung. Sedangkan pola tanam dominan di Kabupaten Bojonegoro juga ada dua yaitu;
(1) Padi – Padi – Kedelai dan (2) Padi – Padi – Jagung + Kacang Hijau. Dari pola tanam tersebut
memberikan gambaran bahwa tanaman kedelai di lahan sawah umumnya ditanam pada MK II.
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Oleh karena itu program SL-PTT di lahan sawah Kabupaten Jember dan Bojonegoro lebih banyak
dilakukan pada musim tersebut.
Di Atas telah disebutkan bahwa dalam satu kelompok tani, ada patani yang mengikuti
program SL-PTT kedelai (petani peserta) dan ada yang tidak mengikuti (non peserta). Alasan
petani di Kabupaten Jember dan Bojonegoro mengikuti program SL-PTT kedelai sebagian besar
(80 %) adalah (1) mendapatan benih yang berkualitas dengan cuma-cuma dan dan 20 % ingin
meningkatkan produksi dan pendapatan. Sedangkan bagi petani non peserta tidak mengikuti
program SL-PTT kedelai dalam satu kelompok tani, untuk Kabupaten Jember yaitu tidak aktif
dalam keanggotaan kelompok (72 %) dan benih bantuan jumlahnya terbatas (28 %). Sedangkan di
Bojonegoro mengatakan tidak aktif dalam keanggotaan kelompok (76 %) dan terbatasnya benih
bantuan (24 %).
2. Bantuan Benih Pada Program SL-PTT Kedelai
Sebelum pelaksanaan program SL-PTT kedelai di Kabupaten Jember dan Bojonegoro
dilaksanakan pada MK II 2008 telah dilakukan persiapan yang meliputi ; (1) penentuan kelompok
tani/petani peserta program, (2) sosialisasi program kepada petani/kelompok tani peserta dan (3)
sosialisasi tentang teknologi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sosialisasi ini dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing kelompok tani yang dikoordinir oleh
Dinas pertanian Kabupaten beserta petugas lapang dan penangkar benih sebagai penyalur benih
berbantuan.
Luas tanam benih kedelai berbantuan di Kabupaten Jember pada tahun 2008 adalah
seluas 8.800 ha, sebagian besar 93 % (8.170 ha) terdiri dari program SL-PTT dan sisanya 7 %
(630 ha) adalah program CBN (cadangan benih nasional). Program SL-PTT kedelai ini
diperuntukkan pada lahan sawah MK II 2008 yang baru dimulai tahun 2008. Sedangkan
bantuan benih kedelai di Kabupaten Bojonegoro tahun 2008 hanya program SL-PTT yang luas
tanamnya mencapai 7.000 ha yang seluruhnya untuk lahan sawah MK II 2008. Dari hasil
wawancara dengan pengurus kelompok tani peserta SL-PTT kedelai di Kabupaten Jember dan
Bojonegoro, bahwa kualitas benih kedelai yang diterima dari penangkar benih telah sesuai dengan
seperti yang telah dipersyaratkan benih dalam program SL-PTT di atas.
Verietas kedelai yang ditanam oleh petani peserta SL-PTT ditentukan oleh kesepakatan
kelompok dan tersedia varietas benih yang ada dipenangkar benih. Dengan demikian varietas
kedelai yang ditanam oleh petani peserta SL-PTT dalam satu kelompok tani adalah sama
demikian pula kualitasnya. Varietas kedelai yang ditanam oleh petani peserta di Kabupaten
Jember adalah Anjasmoro, sedangkan petani non peserta SL-PTT adalah varietas Wilis. Untuk
petani peserta dan petani non peserta SL-PTT kedelai di Kabupaten Bojonegoro varietas yang
ditanam adalah Wilis. Perbedaannya kalau benih kedelai varietas Wilis untuk petani peserta
adalah bersertifikat sedangkan Wilis untuk petani non peserta tidak bersertiifikat.
Kebutuhan benih kedelai untuk petani peserta SL-PTT adalah 40 kg/ha, baik di Jember
maupun di Bojonegoro. Menurut pengurus kelompok tani harga benih tersebut adalah benih
bersertifikat dengan harga Rp 9.000,-/kg. Dengan demikian nilai bantuan benih adalah Rp
360.000,-/ha. Sedangkan kebutuhan benih untuk petani non peserta SL-PTT kedelai rata-rata 48
kg/ha (Jember) dan 50 kg/ha (Bojonegoro). Asal benih yang ditanam oleh petani tersebut 35 %
berasal dari hasil panen musim sebelumnya, 30 % membeli dari petani lain dan 25 % membeli
dari kios pertanian terdekat. Sedangkan petani non peserta untuk Bojonegoro, 26 % berasal dari
hasil panen musim sebelumnya, 41 % membeli dari petani lain dan 33 % dari kios pertanian
terdekat. Harga benih kedelai tersebut rata-rata adalah Rp 7.000,-/kg, baik di Jember maupun
Bojonegoro.
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3. Dampak Program SL-PTT Terhadap Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Usahatani
Kedelai
Benih kedelai yang digunakan oleh petani peserta SL-PTT adalah benih berbantuan, dimana
harganya lebih mahal bila dibandingkan dengan harga benih kedelai yang digunakan petani non
peserta SL-PTT. Dengan demikian akan membawa konsekwensi tambahan biaya produksi
usahatani dari komoditas yang bersangkutan. Biaya produksi usahatani kedelai lahan sawah
pada MK II 2008 masing-masing lokasi berbeda satu sama lain, hal ini terutama tergantung dari
nilai input yang digunakan, yaitu sarana produksi dan tenaga kerja.
Biaya produksi usahatani kedelai lahan sawah pada musim tersebut di Kabupaten Jember
untuk petani peserta lebih tinggi (11 %) bila dibandingkan dengan petani non peserta SL-PTT
yaitu masing-masing Rp 2.955.000,-/ha dan Rp 2.664.750,-/ha. Demikian pula di Bojonegoro,
biaya produksi usahatani kedelai lahan sawah pada MK II 2008 untuk petani peserta lebih tinggi
(11 %) bila dibandingkan dengan petani non peserta SL-PTT, yaitu masing-masing Rp 3.035.000,/ha dan Rp 2.722.500,-/ha. Hal ini dikarena petani peserta menggunakan sarana produksi
produksi pupuk dan pestisida yang lebih banyak bila dibandingkan dengan petani non peserta
SL-PTT (Tabel 3).
Tujuan SL-PTT kedelai antara lain adalah meningkatkan produktivitas, pendapatan dan
efisiensi usahatani kedelai (Diperta, Prop. Jatim, 2008). Peningkatan produktivitas, pendapatan
dan efisiensi usahatani ini merupakan salah satu indikator dampak SL-PTT kedelai. Produktivitas
kedelai di lahan sawah pada MK II 2008 petani peserta juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan
petani non peserta SL-PTT baik di Jember maupun Bojonegoro. Produktivitas kedelai petani
peserta di Jember dapat mencapai 18 kw/ha sedangkan petani non peserta hanya 15 kw/ha,
berarti produktivitas kedelai petani peserta lebih tinggi 20 % bila dibandingkan dengan petani non
peserta SL-PTT. Sedangkan di Bojonegoro produktivitas kedelai petani non peserta mencapai 16
kw/ha sedangkan petani non peserta hanya 14 kw/ha, berarti produktivitas kedelai petani
peserta lebih tinggi 14 % bila dibandingkan dengan petani non peserta SL-PTT.
Dampak SL-PTT terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan usahatani dapat
dihitung dari selisih antara produktivitas dan pendapatan usahatani petani peserta dengan
produktivitas dan pendapatan usahatani petani non peserta SL-PTT kedelai. Pada Tabel 4. terlihat
bahwa dengan adanya program SL-PTT berdampak terhadap peningkatan produktivitas kedelai,
yaitu sebesar 3 kw/ha (Jember) dan 2 kw/ha (Bojonegoro). Luas areal panen SL-PTT kedelai pada
MK II 2008 di Kabupaten Jember adalah seluas 9.104 ha dan 6.708 ha di Bojonegoro, maka
dampak fisik SL-PTT komoditas tersebut masing-masing 27.312 kw dan 13.416 kw atau senilai
Rp 1.365.600.000,- dan Rp 670.800.000,-.
Di Atas telah disebutkan bahwa program SL-PTT kedelai ini dicirikan adanya laboratorium
lapang (LL) yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran petani dan tempat percontohan bagi di
kawasan PTT. Produktivitas kedelai di tingkat LL di Kabupaten Jember dan Bojonegoro ternyata
lebih tinggi daripada produktivitas kedelai petani peserta SL-PTT, yaitu rata-rata 22 kw/ha
(Jember) dan 19 kw/ha (Bojonegoro). Hal ini dikarenakan LL pada SL-PTT kedelai menerapkan
teknologi anjuran serta mendapat bantuan sarana produksi secara penuh (benih, pupuk dan
biohayati).
Peningkatan produktivitas kedelai di dua Kabupaten tersebut, juga diikuti dengan
peningkatan pendapatan usahataninya. Pendapatan usahatani kedelai lahan sawah pada MK II
2008 petani peserta di Kabupaten Jember lebih tinggi (25 %) bila dibandingkan petani non
peserta, demikian juga di Kabupaten Bojonegoro, pendapatan usahatani kedelai lebih tinggi (16 %)
bila dibandingkan dengan petani non peserta SL-PTT. Pendapatan usahatani kedelai petani
peserta di Kabupaten Jember dapat mencapai Rp 6.045.000,-/ha, sedangkan non peserta SL-PTT
hanya mencapai Rp 4.835.250,-/ha. Di Kabupaten Bojonegoro, pendapatan usahatani kedelai
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petani peserta mencapai Rp 4.965.000,-/ha sedangkan petani non peserta SL-PTT hanya
mencapai Rp 4.277.500,-/ha.
Tabel 3. Biaya produksi usahatani kedelai lahan sawah MK II 2008 untuk petani peserta
dan non peserta di Kabupaten Jember dan Bojonegoro, tahun 2008
Kabupaten
1. Jember
a. Biaya produksi (Rp/ha)
b. Produksi (kw/ha)
c. Nilai produksi (Rp/ha
d. Pendapatan (Rp/ha)
e. R/C rasio
2. Bojonegoro
a. Biaya produksi (Rp/ha)
b. Produksi (t/ha)
c. Nilai produksi (Rp/ha)
d. Pendapatan (Rp/ha)
e. R/C rasio

Petani peserta
SL-PTT
kedelai

Petani non
peserta
SL-PTT
kedelai

Perbedaan petani peserta
dengan non peserta (%)

2.955.000
18
9.000.000
6.045.000
3,046

2.664.750
15
7.500.000
4.835.250
2,814

11
20
20
25
8

3.035.000
16
8.000.000
4.965.000
2,636

2.722.500
14
7.000.000
4.277.500
2,571

11
14
14
16
2

Dampak lain dari program SL-PTT kedelai juga dapat dilihat dari kegiatan kelompok tani,
seperti pertemuan kelompok dan sekolah lapang yang dilakukan di laboratorium lapang, baik di
Jember maupun di Bojonegoro. Dimana kegiatan tersebut dipandu oleh pemandu lapang yang
diikuti oleh petani peserta SL-PTT kedelai. Sekolah lapang dilakukan secara rutin satu minggu
sekali selama 8 kali pertemuan. Materi yang diajarkan pada sekolah lapang antara lain adalah ;
(1) teknik pengolahan tanah, (2) penanaman, (3) pemupukan, (4) pengelolaan air yang tepat, (5)
pengendalian OPT dan (6) penanganan panen dan pasca panen.
Efisiensi usahatani kedelai petani peserta ternyata lebih efisien daripada petani non peserta
SL-PTT, baik di Jember maupun di Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dari nilai R/C rasio, dimana
semakin tinggi nilai R/C rasio usahataninya semakin efisien. Untuk petani peserta di Jember R/C
rasio usahatani kedelai dapat mencapai 3,05 sedangkan petani non peserta hanya mencapai
2,81. Usahatani kedelai petani peserta di Bojonegoro. R/C rasio dapat mencapai 2,64, sedangkan
petani non peserta SL-PTT mencapai 2,57 (Tabel 4).
Tabel 4. Dampak kegiatan SL- PTT kedelai, terhadap produktivitas, pendapatan dan
efisiensi usahatani kedelai lahan sawah MK II 2008 di Kabupaten Jember dan
Bojonegoro, tahun 2008
Uraian
1. Produktivitas (kw/ha)
a. Petani peserta
b. Petani non peserta
Perbedaan a dan b
2. Pendapatan (Rp/ha)
a. Petani peserta
b. Petani non peserta
Perbedaan a dan b
3. Areal tanam SL-PTT kedelai (ha)
4. Areal panen SL-PTT kedelai (ha)
5. Dampak produksi kedelai (kw)
6. Nilai dampak kedelai (Rp)

Jember

Bojonegoro

18
15
3

16
14
2

6.045.000
4.835.250
1.209.750
9.500
9.104
27.312
1.365.600.000

4.965.000
4.277.500
687.500
7.000
6.708
13.416
670.800.000

Dengan adanya SL-PTT kedelai tahun 2008, Dinas Pertanian Prop. Jatim telah
mentargetkan kenaikkan produktivitas bagi petani peserta sebesar 5 kw/ha, sedangkan
produktivitas kedelai di LL ditargetkan 10 kw/ha bila dibandingkan dengan petani non peserta.
Dari hasil pengkajian di Kabupaten Jember dan Bojonegoro, ternyata target kenaikkan
produktivitas kedelai belum dapat tercapai, baik untuk petani peserta maupun LL. Kenaikkan
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produktivitas kedelai di Jember untuk petani peserta SL-PTT hanya dapat dicapai 3 kw/ha dan 7
kw/ha untuk LL. Berarti kenaikkan produktivitas kedelai petani peserta SL-PTT baru dicapai 60
% dan 70 % untuk kenaikkan produktivitas kedelai di LL dari target kenaikkan produktivitas yang
telah ditentukan. Sedangkan di Bojonegoro, kenaikkan produktivitas kedelai untuk petani peserta
SL-PTT adalah 2 kw/ha dan 5 kw/ha untuk LL. Berarti kenaikkan produktivitas kedelai petani
peserta SL-PTT baru dicapai 40 % dan 50 % untuk kenaikkan produktivitas kedelai di LL dari
target kenaikkan produktivitas yang telah ditentukan (Tabel 5).
Tabel 5. Target kenaikkan produktivitas kedelai pada SL-PTT di Kabupaten Jember dan
Bojonegoro, tahun 2008
Uraian
1. Produktivitas kedelai (kw/ha)
a. Petani peserta SL-PTT
b. Laboratorium lapang
c. Petani non peserta SL-PTT
2. Kenaikkan produktivitas kedelai (kw/ha) *)
a. Petani peserta SL-PTT
b. Laboratorium lapang
3. Persentase kenaikkan produktivitas kedelai (%)
a. Petani peserta SL-PTT
b. Laboratorium lapang

Jember

Bojonegoro

18
22
15

16
19
14

3
7

2
5

60
70

40
50

Keterangan: *) a. Dihitung dari produktivitas kedelai petani peserta - produktivitas kedelai petani non peserta
SL-PTT
b. Dihitung dari produktivitas kedelai LL - produktivitas kedelai petani non peserta SL- PTT

KESIMPULAN DAN SARAN
Program SL-PTT kedelai di lahan sawah pada MK II 2008 berdampak terhadap
meningkatkan produktivitas, pendapatan dan efisiensi usahatani dari komoditas yang
bersangkutan. Dengan SL-PTT ini, produktivitas kedelai di Kabupaten Jember meningkat 20 %
dan 14 % di Bojonegoro. Pendapatan usahatani kedelai di Kabupaten Jember meningkat 25 %
dan di Bojonegoro meningkat 16 %. Sedangkan efisiensi usahatani kedelai Kabupaten Jember
meningkat 8 % dan 2 % di Kabupaten Bojonegoro.
Peningkatan produktivitas kedelai tersebut masih di bawah target yang telah ditentukan
oleh Diperta Prop. Jatim, baik untuk petani peserta SL-PTT maupun produktivitas kedelai di LL.
Dimana target peningkatan produktivitas kedelai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian
Prop. Jatim untuk petani peserta SL-PTT adalah 5 kw/ha dan 10 kw/ha untuk di LL. Kenaikkan
produktivitas kedelai di Jember untuk petani peserta SL-PTT adalah 3 kw/ha dan 7 kw/ha untuk
LL. Sedangkan di Bojonegoro, kenaikkan produktivitas kedelai untuk petani peserta SL-PTT baru
mencapai 2 kw/ha dan 5 kw/ha untuk LL.
Dalam rangka upaya peningkatan produktivitas kedelai melalui program SL-PTT masih
diperlukan pembinaan petani secara terus menerus sejak persiapan hingga pasca panen,
sehingga petani mampu menerapkan teknologi anjuran. Untuk itu perlu langkah-langkah
antisipatif sebagai bahan kebijakan, yaitu ;
1. Sebelum pelaksanaan kegiatan SL-PTT kedelai perlu ditingkatkan pembinaan bagi
petani peserta dan pelatihan pelatihan bagi kelompok tani dan pemandu lapang.
2. Pernyediaan sarana produksi tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis dan tepat harga di
wilayah SL-PTT kedelai.

112

DAFTAR PUSTAKA
Adnyana, M. O. dan Kariyasa. K., 1999. Potensi Peningkatan Produksi Kedelai di Indonesia
Melalui Penelitian dan Pemanfaatan Sumber Pertumbuhan Produksi. Forum Penelitian
Agroekonomi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 17 (1) : 38 – 48.
Badan Litbang Pertanian. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai. Badan
Litbang Pertanian. Jakarta.
------------------------------. 2008. Menggenjot Produksi Kedelai Dengan Teknologi. Warta Penelitian
dan Pengembangan Pertanian. Badang Litbang Pertanian. Jakarta. 30 (1) : 1 – 3.
Dinas Pertanian Prop. Jatim. 2008. Petunjuk Pelaksanaan Sl-PTT Padi, Jagung dan Kedelai.di
Jawa Timur. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur. Surabaya.
Siregar. M., 1999. Pembinaan Sistem Perbenihan Terpadu. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Pusat
Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 17 (1) : 14 – 26.
Santoso. P., A. Suryadi., H. Subagyo dan Yuniarti. Kajian Adopsi Paket Teknologi Sistem Usaha
Pertanian Kedelai di Jawa Timur. 2003. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 6 (1) : 50 –
63.
Sudana. W., Hendiarto, Roesmiyanto dan Al. G. Pratomo. 2002. Karakteristik Rumah Tangga Tani
di Lima Agroekosistem Wilayah Pengembangan SUT di Jawa Timur. Jurnal Pengkajian dan
Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
Bogor. 5 (2) : 83 - 96.

113

PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) PADI SAWAH IRIGASI
DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN PETANI PADI
DI DESA MANDALA KECAMATAN TELAGA LANGSAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Retna Qomariah, Sumanto, Noor Amali, Susi Lesmayati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan
ABSTRAK
Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi
Kalimantan Selatan merupakan salah satu desa pelaksana Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) dari Departemen Pertanian. Salah satu
inovasi teknologi yang dikembangkan adalah tentang model pengelolaan tanaman sumbedaya
terpadu (PTT) padi di sawah irigasi berupa demplot seluas 3,9 ha, dan hamparan binaan hampir
seluas 5 ha. Tujuannya untuk meningkatkan produksi padi sekaligus pendapatan petani di desa
setempat. Kegiatan dimulai dengan survei potensi lahan dan identifikasi masalah dengan metode
PRA (Participatory Rural Appraisal). Komponen teknologi PTT padi di sawah irigasi berupa (1)
Penggunaan varietas unggul yang sesuai dengan karakteristik lahan dan keinginan petani
setempat. (2) Benih bermutu (bersertifikat dan daya kecambah tinggi). (3) Bibit muda (< 21 HSS).
(4) Jumlah bibit 1 – 3 batang per lubang dan sistem tanam jajar legowo 4 ; 1. (5) Pemupukan N
berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD). (6) Pemupukan P dan K berdasarkan bedasarkan status
hara tanah, PUTS, atau petak omisi. (7) Penggunaan pupuk organik (pupuk kandang 2 ton/ha).
(8) Pengairan berselang. (9) Pengendalian gulma secara terpadu. (10) Pengendalian hama penyakit
secara terpadu (PHT). (11) Panen diusahakan secara bersama-sama dan pascapanen
menggunakan alat perontok. Data input dan ouput dari usahatani yang diambil dari petani
peserta dan non peserta demplot petani binaan dan petani biasa), digunakan untuk menganalisis
kelayakan ekonomi dari model teknologi yang diterapkan, yaitu nilai R/C rasio dan MBCR. Hasil
kegiatan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan produksi padi di lahan irigasi Desa Mandala
dengan penerapan komponen PTT lebih baik (6,04 ton GKG/ha) dibanding dengan yang hanya
menerapkan sebagian dari komponen PTT ( 4,50 ton GKG/ha) maupun dengan teknologi petani (3
ton GKG/ha). Penerimaan tertinggi dari usahatani yang menerapkan komponen teknologi PTT di
Desa Mandala yaitu Rp 13.288.000/ha, kemudian dari usahatani yang menerapkan hanya
sebagian dari komponen teknologi PTT/petani binaan yaitu Rp 9.900.000/ha, dan yang paling
kecil dari usahatani dengan model petani yaitu Rp 6.600.000/ha. Rasio pendapatan (R/C)
terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan pada padi di lahan irigasi Desa Mandala dengan
penerapan komponen teknologi PTT senilai 3,4 sehingga layak untuk diusahakan. Selisih
pendapatan dengan penerapan komponen teknologi PTT padi di lahan irigasi dibanding dengan
model petani sebesar Rp 6.688.000 (101%) dengan nilai MBCR 12,28, sedangkan jika
menerapkan hanya sebagian dari komponen teknologi PTT (petani binaan) dibanding dengan
model petani, maka selisih penerimaannya sebesar Rp 3.300.000 (50%) dengan nilai MBCR 9,13.
Oleh sebab itu usahatani dengan model PTT padi sawah irigasi di Desa Mandala Kecamatan
Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dapat
dikembangkan dan diadopsi petani, serta dapat dijadikan model pengembangan padi untuk
mendukung program peningkatan produksi beras nasional.
Kata kunci : PTT Padi, Sawah Irigasi, Produksi, Pendapatan, Kalimantan Selatan
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PENDAHULUAN
Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi
Kalimantan Selatan merupakan salah satu desa pelaksana Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) dari Departemen Pertanian yang
bertujuan untuk mempercepat penyampaian informasi dan pemanfaatan teknologi inovatif
kepada pengguna, mensinergiskan kegiatan pembangunan pertanian di daerah melalui
pendekatan secara komprehensif, holistik dan partisipatif dengan calon pengguna teknologi
(petani maupun praktisi agribisnis) dan instansi terkait/stakeholders.
Desa Mandala terpilih sebagai lokasi Prima Tani di Kalimantan Selatan dengan karakteristik
agroekosistem lahan sawah semi intensif dan lahan kering dengan pertimbangan : (1) Potensi
lahan cukup besar, (2) Sumberdaya pertanian beragam, (3) Peluang pengembangan dan
keberhasilan inovasi teknologi cukup tinggi, (4) Adanya dukungan dari instansi terkait sebagai
daerah agropolitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Potensi lahan sawah beririgasi teknis di desa Mandala seluas 198 ha dengan komoditas
utama padi, cabe, dan tomat, sehingga frekwensi tanam padi dapat dilakukan 2 kali setahun.
Dari data BPS HSS (2006), pada tahun 2001 - 2006 menunjukkan bahwa rata-rata produksi padi
hanya mencapai 3,5 - 4,9 ton/ha. Pencapaian rata-rata produksi padi dan frekwensi tanam padi
ini berpeluang besar untuk ditingkatkan melalui penerapan teknologi spesfik lokasi. Sebab dalam
upaya meningkatkan pendapatan petani di Desa Mandala, program pembangunan pertanian
dalam lima tahun terakhir ini masih terfokus pada usaha peningkatan produksi dan
pengembangan usahatani berbasis agribisnis, tetapi tidak dibarengi ketersediaan teknologi
spesifik lokasi dan tingkat adopsi teknologi anjuran oleh petani masih relatif rendah.
Hasil PRA (Participatory Rural Appraisal) atau PPSP (Pemahaman Pedesaan Secara
Partisipatif) dan data hasil Baseline Survey di Desa Mandala, diketahui bahwa komponen
teknologi budidaya padi sawah irigasi yang perlu diperbaiki seperti: (1) Penggunaan benih
bermutu rendah, sebab umumnya benih bersumber dari hasil panen berulang-ulang dan bukan
nerasal dari varietas unggul. (2) Jumlah bibit yang dipindahkan pada setiap lubang tanam
berkisar 5 – 10 batang, sehingga memerlukan banyak benih (±30 – 60 kg benih/ha) dan
penggunaan benih tidak efisien/pemborosan. (3) Pemupukan tidak didasarkan pada kemampuan
hara tanah dan sangat jarang yang menggunakan pupuk organik. (4) penanganan panen dan
pasca panen yang kurang tepat sehingga menyebabkan tingginya kehilangan hasil dan rendahnya
mutu beras yang dihasilkan.
Berdasarkan data tersebut di atas, maka disusun rancang bangun Prima Tani Desa
Mandala yang memadukan antara inovasi teknologi dengan inovasi kelembagaan, dan sekaligus
proses desiminasi kepada pengguna. Salah satu inovasi teknologi yang dikembangkan adalah
tentang model pengelolaan tanaman sumbedaya terpadu (PTT) padi di sawah irigasi, yaitu suatu
pendekatan yang mempertimbangkan keserasian dan sinergisme antara komponen teknologi
produksi (budidaya) dengan sumberdaya lingkungan setempat.
Secara prinsip tujuan pengembangan pendekatan PTT padi adalah untuk : (1), Peningkatan
produktivitas, (2) Peningkatan nilai ekonomi/keuntungan usahatani berbasis padi melalui
efisiensi input dan (3) Melestarikan sumberdaya untuk keberlanjutan sistem produksi.
Pendekatan PTT padi mengacu kepada keterpaduan teknologi dan sumberdaya setempat yang
dapat menghasilkan efek sinergis dan efisiensi yang tinggi, sebagai wahana pengolahan tanaman
dan sumber daya spesifik lokasi (Anonim,2007).
Dengan introduksi model pengelolaan tanaman sumbedaya terpadu (PTT) padi diharapkan
dapat meningkatkan produksi padi sekaligus pendapatan petani di Desa Mandala. Secara rinci
tujuan dari kegiatan ini adalah untuk : (1) Mengetahui karakteristik biofisik lahan dan sosial
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ekonomi masyarakat. (2) Mengetahui gambaran tentang penggunaan sumberdaya pertanian oleh
petani. (3) Mengetahui tingkat produktivitas usahatani dengan penerapan model pengelolaan
tanaman sumbedaya terpadu (PTT) padi di sawah irigasi secara menyeluruh dan terintegrasi.
METODOLOGI
Kegiatan introduksi model pengelolaan tanaman sumbedaya terpadu (PTT) padi di sawah
irigasi dimulai dengan survei potensi lahan dan identifikasi masalah dengan metode PRA
(Participatory Rural Appraisal) atau PPSP (Pemahaman Pedesaan Secara Partisipatif) untuk
mengetahui secara rinci kegiatan usahatani di Desa Mandala. Metode PRA adalah suatu
pendekatan untuk memahami desa secara partisipatif, dimana masyarakat desa secara bersamasama menganalisis kondisi, potensi, dan masalah yang dihadapi masyarakat, serta merumuskan
perencanaan dan kebijakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Chambers, 1992).
Penerapan model pengelolaan tanaman sumbedaya terpadu (PTT) padi di sawah irigasi
berupa demplot seluas 3,9 ha, dan hamparan binaan hampir seluas 5 ha. Dilakukan di Desa
Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan
Selatan, dan merupakan salah satu desa pelaksana Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) dari Departemen Pertanian pada tahun
2007.
Demplot dilaksanakan oleh 1 kelompok tani (Kelompok Tani Sanghara) dengan 20 orang
petani kooperator. Varietas padi yang ditanam adalah Ciherang (bersertifikat), bibit muda (tapin
15 -21 HSS), 1 – 3 bibit/lubang, jarak tanam : jajar legowo 4 ; 1, pupuk organik (tahi sapi 2
ton/ha), pupuk anorganik/ha (urea berdasarkan BWD, SP-36 75 kg, KCl 50 kg), sistem
penggenangan air secara intermetten, penggendalian gulma dan hama secara terpadu,
pascapanen dengan alat perontok.
Secara terperinci komponen teknologi PTT sebagai berikut : (1) Penggunaan varietas unggul
yang sesuai dengan karakteristik lahan dan keinginan petani setempat. (2) Benih bermutu
(bersertifikat dan daya kecambah tinggi). (3) Bibit muda (< 21 HSS). (4) Jumlah bibit 1 – 3 batang
per lubang dan sistem tanam jajar legowo 4 ; 1. (5) Pemupukan N berdasarkan Bagan Warna
Daun (BWD). (6) Pemupukan P dan K berdasarkan bedasarkan status hara tanah, PUTS, atau
petak omisi. (7) Penggunaan pupuk organik (kompos jerami 5 ton/ha atau pupuk kandang 2
ton/ha). (8) Pengairan berselang. (9) Pengendalian gulma secara terpadu. (10) Pengendalian hama
penyakit secara terpadu (PHT). (11) Panen diusahakan secara bersama-sama dan pascapanen
menggunakan alat perontok. (Anonim, 2007).
Komponen teknologi PTT padi sawah irigasi yang diterapkan petani demplot di Desa
Mandala, petani binaan dan model petani setempat seperti pada Tabel 1.
Pendampingan penerapan teknologi budidaya padi sesuai model PTT di lapangan, dilakukan
oleh peneliti dan penyuluh BPTP Kalimantan Selatan, PPL dan PHP setempat, sedangkan
koordinatornya adalah peneliti dari BPTP Kalimantan Selatan.
Data teknis/agronomis penerapan teknologi model PTT diamati di lokasi demplot dan luar
lokasi demplot/petani binaan, meliputi data: pertumbuhan tanaman, serangan hama penyakit,
hasil ubinan GKP (10 x 10 m) yang dikonversikan menjadi gabah kering giling dengan kadar air ±
14%.
Data input dan ouput dari usahatani yang diambil dari petani peserta dan non peserta
demplot (petani binaan dan petani biasa), digunakan untuk menganalisis kelayakan ekonomi dari
model teknologi yang diterapkan, yaitu nilai R/C rasio dan MBCR (Malian, 2004).
1. Analisis pendapatan dan keuntungan
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2. Analisis imbangan penerimaan atas biaya, R/C dengan rumus:
RC = total penerimaan/total biaya
(penerimaan teknologi baru – penerimaan model petani)
3. MBCR = ----------------------------------------------------------------------------(biaya UT dgn teknologi baru – biaya UT dgn model petani)
Tabel 1. Paket teknologi yang diterapkan petani demplot PTT padi, petani binaan dan non
PTT di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Provinsi Kalimantan Selatan, MH
2007.
No

Komponen teknologi

Satuan
-

Petani demplot
PTT
Ciherang
Unggul berlabel

Petani binaan

1
2

Varietas
Benih padi

3
4
5
6
7

Jumlah benih
Umur bibit
Jumlah bibit per rumpun
Persemaian
Sortir benih

kg/ha
hari
batang
meter
-

8

Sistem/jarak tanam

cm2

9

Pengelolaan air

-

Intermitten

10

Pengendalian HPT

-

Manual
Pestisida &
herbisida
sesuai anjuran

Manual
Pestisida &
herbisida tidak
sesuai anjuran
/dicampur

Petakan,
20 x 20 atau
20 x 18
Digenangi 1520 hari
Manual
Pestisida &
herbisida tidak
sesuai anjuran
/dicampur

11

Pemupukan:
Pupuk organik
Urea
TSP/SP36
KCl/ZA
Ponska

2
100 - 150*
75
50
-

0-1
150
75
50
20-100

50 -300
30-160
50-160
20-100

ton/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha

15-20
15-21
2-3
20 x 20
Sortir, rendam,
pilih
Legowo 4 ; 1
20 x 20

Ciherang
Unggul berlabel

Petani non
PTT/tanpa
binaan
Ciherang
Unggul, tidak
berlabel
25-30
25-30
5-10
20 x 20
Rendam

25-30
21
3-5
20 x 20
Rendam, pilih
Petakan,
20 x 20 atau
20 x 18
Intermitten

*) Berdasarkan penggunaan BWD

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Wilayah
Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi
Kalimantan Selatan merupakan salah satu desa pelaksana Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) dari Departemen Pertanian dengan luas
232 ha, terdiri dari 198 ha lahan sawah berpengairan, 9 ha lahan perkebunan, 8 ha ladang, 10 ha
perumahan dan perkantoran, 4 ha hutan rakyat dan 4 ha lain-lain dengan elivasi 75 m di atas
permukaan laut. Jarak dari ibu kota kecamatan sejauh 800 km, dan dari ibu kota kabupaten
sejauh 13,5 km (BPS Kab.HSS, 2006).
Jumlah penduduk Desa Mandala 1151 orang, terdiri dari laki-laki 584 orang dan
perempuan 567 orang, dengan 330 KK, tetapi petani/buruh tani hanya 250 KK (75,76%) dari
jumlah tersebut (Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, 2006), dengan rasio
kepadatan penduduk sekitar 496 orang/km. Mayoritas penduduknya dari suku Banjar Pahuluan
dan beragama Islam.
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Karakteristik Lahan Pertanian
Desa Mandala merupakan salah satu sentra produksi padi dengan frekwensi tanam dua
kali setahun di Kabupaten HSS sejak dahulu sampai sekarang, selain itu komoditas cabe dan
tomat. Pada tahun 2008 dicanangkan sebagai kawasan agropolitan. Kondisi persawahan pada
umumnya baik dan hampir seluruhnya beririgasi teknis. Pada saat ini pertanaman padi
dilakukan dua kali setahun (MH dan MK), dan berpotensi untuk pengembangan padi sampai IP
300 atau IP 400 karena lahan sawah sebagian besar terletak di sepanjang jalur irigasi.
Curah hujan tahunan pada lima tahun terakhir di Desa Mandala mencapai 19962,4 mm,
dengan bulan basah sekitar 7 – 9 bulan dan bulan kering sekitar 3 – 5 bulan. Rata-rata suhu
minimum 280C dan maksimum 350C.
Jenis tanah di Desa Mandala .adalah podsolik merah kuning (PMK), tekstur tanah sedang,
tingkat kesuburan tanah rendah – sedang, dan dengan pH tanah agak masam – netral (pH 5 – 6).
Kondisi tanah seperti ini memerlukan perbaikan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman
dan produktivitas lahan, misalnya melalui penambahan bahan organik serta pemupukan yang
sesuai kondisi lahan dan waktu yang tepat.
Pencapaian produksi padi unggul dalam lima tahun terakhir sekitar 2,25 - 4,25 ton/ha,
lebih rendah dari potensi produksi yang seharusnya dapat dicapai. Kurangnya produktivitas
lahan antara lain disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan sarana produksi pertanian secara
efisien dan efektif. Pemupukan tidak sesuai dengan kondisi lahan dan kurangnya penambahan
bahan organik tanah sebagai alternatif sumber hara tanaman, dan juga sebagai pensubstitusi
kebutuhan pupuk. Sebab kesadaran dan pengetahuan petani untuk memanfaatkan sumber
bahan organik seperti jerami yang cukup berlimpah di saat musim panen masih kurang.
Indentifikasi Masalah
Perasalahan usahatani padi di Desa Mandala adalah:
1. Petani belum seluruhnya menggunakan benih bermutu.
Petani umumnya menggunakan benih yang ditanam berasal dari hasil panen ke panen
berikutnya dan hanya sebagian kecil petani yang melakukan sortasi benih. Jumlah bibit yang
dipindahkan pada setiap lubang tanam berkisar antara 5 – 10 bibit per lubang tanam, sehingga
memerlukan benih cukup banyak dan tidak efisien, yaitu sekitar 30 – 60 kg/ha.
2. Pengolahan lahan dan umur tanam.
Pengolahan tanah umumnya menggunakan hand traktor, tetapi karena jumlah hand
traktor terbatas, sehingga saat tanam menjadi bergeser atau bibit menjadi lebih lama di
persemaian (antara 20 – 30 hari setelah semai). Hal ini merugikan bagi pertumbuhan tanaman.
Tidak ada petani ynag menggunakan teknik tanam benih langsung (tabela) sebagai salah satu
solusi kekurangan hand traktor di Desa Mandala.
Sebagian petani tidak mentaati jadwal waktu tanam secara serentak yang telah disepati,
sehingga tdak jarang tanaman padi terserang hama tikus.
3. Pemupukan tidak sesuai kondisi lahan.
Petani belum menggunakan pupuk sesuai kondisi lahan atau kebutuhan tanaman karena
kekurangan modal akibat harga pupuk relatif tinggi, atau karena pupuknya tidak ada/langka
pada saat pupuk tersebut diperlukan. Penggunaan pupuk organik masih sangat jarang
digunakan, kecuali dari hasil pembakaran jerami bekas panen sebelumnya.
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4. Pemeliharaan tanaman/pengendalian OPT secara berlebihan.
Pemeliharaan tanaman/pengendalian OPT dilakukan petani secara manual maupun
menggunakan herbisida, seperti DMA, Ally Plus, Logram dan lain-lain.Organisme pengganggu
tanaman dengan serangan tertinggi dari waktu ke waktu adalah tikus, selain itu ada juga
pengerak batang, ulat grayak, dan walang sangit.
Pestisida yang digunakan seperti Matador, Dursban, dan lain-lain dengan dosis terkadang
tidak sesuai anjuran dan dicampur-campur. Hal ini berpotensi terjadinya pencemaran
lingkungan, sebab pengendalian OPT tidak sesuai dengan siklus biologi hama dan penggunaan
obat yang kurang tepat.
5. Penanganan panen dan pascapanen yang kurang tepat.
Petani pada umumnya menentukan saat panen padi tidak berdasarkan diskripsi tanaman,
tetapi hanya berdasarkan pengamatan secara visual.
Hampir seluruh petani sudah menggunakan tresher untuk merontokan gabah, tetapi pada
saat musim panen jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan petani, sehingga ada sebagian petani
yang terlambat merontok padinya yang sudah dipanen. Hal ini menyebabkan kualitas gabah
turun dan pada akhirnya harganya juga turun.
Akibat tidak seluruh jalan usaha tani dapat dilalui oleh alat angkut dan bahkan ada
sebagian lahan yang tidak ada jalan usahataninya, maka perlu tambahan modal untuk buruh
angkut gabah, atau butuh waktu yang lebih lama dalam proses penanganan pascapanen bagi
petani yang modalnya terbatas.
6. Pemasaran hasil yang belum memadai.
Pemasaran hasil usahatani padi dilakukan pada KUD atau melalui pedagang pengumpul
yang langsung mendatangi petani. Pada kondisi dimana petani menjual gabahnya pada pedagang
pengumpul, menjadikan posisi tawar petani menjadi lemah dan pendapatan menjadi berkurang.
7. Peran kelembagaan masih kurang.
Kelembagaan yang terkait langsung dengan kegiatan usahatani ada di Desa Mandala adalah
Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani, P3A, Gapoktan, Balai Penyuluhan Kecamatan dan KUD.
Umumnya sebagian kelompok tani baru aktif pada saat ada proyek masuk dan pertemuan
secara rutin untuk membahas kegiatan usahatani cukup jarang dilakukan. Akibatnya kerja sama
antar anggota kelompok tani kurang, hasil kesepakatan kelompok kuarang dilaksanakan, dan
administrasi kelompok tani kurang tertata dengan baik. Demikian juga dengan peran Gapoktan
yang kurang aktif berperan dalam mengakomodir dan manaungi beberapa kelompok tani yang
ada di Desa Mandala.
Kemampuan penyuluah dalam berkomunikasi dengan petani dan penguasaan bahan
penyuluhan, serta sarana penyuluhan yang masih terbatas menyebabkan tidak semua petani
mendapatkan informasi teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani dan potensi
sumberdaya yang ada di desa tersebut.
KUD sebagai lembaga yang bisa menyediakan saprodi dan membeli hasil gabah petani
belum berfungsi secara optimal, sehingga petani masih lebih banyak berhubungan dengan kioskios saprodi dengan harga yang lebih tinggi karena berhutang untuk modal usahatani. Selain itu
harga gabah yang dijual petani ke pedagang keling tidak jarang di bawah harga seharusnya,
karena posisi tawar yang masih lemah.
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Penerapan PTT Padi dan Keragaan Agronomis Padi
Dari hasil pengamatan terhadap petani peserta demplot dan petani binaan yang ada di
sekitar area demplot dalam penerapan PTT padi menunjukkan bahwa minat dan harapan petani
binaan yang hanya mendapatkan sosialisasi teknologi PTT untuk melaksanakan komponenkomponen teknologi PTT seperti yang dilaksanakan di area demplot cukup besar, sehingga
sebagian dari komponen tersebut mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka.
Keragaan tanaman dan produksi padi terlihat berbeda dengan adanya perbedaan perlakuan
teknologi budidaya seperti pada Tabel 2 berikut ini..
Tabel 2. Keragaan tanaman dan produksi padi di Desa Mandala Kecamatan telaga Langsat
Kabupaten HSS Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perlakuan teknologi,
tahun 2007
Varietas

Keragaan
tanaman

Perlakuan
teknologi
Veg
Teknologi PTT
(petani demplot)
Gabungan antara
teknologi PTT padi
dan teknologi
petani
(petani binaan)
Teknologi petani
(petani yang tidak
peserta demplot &
tidak dibina)

Gen

Reaksi
terhadap
hama &
penyakit
T
Bl

Rata-rata
tinggi
tanaman
(cm)

Rata-rata
jlh anakan
(batang)

Rata-rata
produktivi
-tas GKP
(ton/ha)

Ciherang

1-2

1-2

T

T

91,9

14,5

6,04

Ciherang

2-3

2-3

AT

AP

87,5

12,4

4,50

Ciherang

2-4

2-4

P

P

86,2

11,9

3,00

Keterangan:
Keragaan tanaman:
1 = sangat baik, 2 = baik & merata, 3 = baik & kurang merata, 4 = kurang baik & tidak merata Reaksi terhadap
penyakit:
T = tahan, AT = agak tahan, P = peka, AP = agak peka Veg = vegetatif, Gen = generatif, T = tikus, Bl = Balst

Jenis varietas padi yang ditanam petani di Desa Mandala pada tahun 2007 umumnya sama
dengan yang ditanam oleh petani demplot, yaitu Ciherang (Tabel 1). Sebab pada saat itu ada
proyek pengadaan benih padi unggul bersertifikat dari pemerintah pusat (P2BN), sehingga pilihan
varietas sudah sesuai dengan anjuran untuk menggunakan benih unggul berlabel. Tetapi untuk
mencukupi kekurangan benih, petani menggunakan benih unggul produksi sendiri, antara lain
varietas Digul, Jalur, IR64, IR 66 dan lain-lan. Penggunaan varietas Ciherang juga merupakan
pilihan petani peserta demplot PTT maupun petani yang dibina untuk menerapkan teknologi PTT
pada saat pertemuan musyawarah dalam rangka introduksi dan sosialisasi komponen-komponen
teknologi yang ada di PTT tersebut. Alasan memilih varietas Ciherang adalah mudah dipasarkan,
harga jualnya relatif tinggi dan stabil, serta rasanya tidak terlalu pulen. Sebab orang Banjar pada
umumnya lebih menyukai rasa nasi yang pera.
Pemberian air irigasi secara berganti (intermitten) pada petani demplot dan yang dibina
untuk melaksanakan teknologi PTT juga berpengaruh pada produksi GKG, sebab memberikan
hasil gabah lebih tinggi dibanding sawah yang digenangi seperti yang umum dilakukan petani
selama ini di Desa Mandala (Tabel 1 dan 2). Menuru Las et al (1999), dengan pemberian air irigasi
secara berganti (intermitten) dapat menghemat penggunaan air irigasi dan dapat meningkatkan
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aerasi tanah yang bermanfaat bagi pertumbuha akar, keracunan unsur hara tertentu seperti besi,
dan juga dapat menghindari penimbunan asam-asam organik dalam tanah.
Pengaturan jarak tanam sistem jajar legowo dan pengendalian HPT sesuai anjuran pada
petani demplot PTT padi (Tabel 1) juga memberikan hasil yang lebih tinggi (Tabel 2) dibandingkan
dengan petani yang tidak menerapkan jajar legowo dan mengendalikan HPT semaunya seperti
umumnya yang dilakukan petani di Desa Mandala. Dengan jarak tanam sistem jajar legowo
menyebabkan serangan HPT terutama tikus dan blast sangat berkurang, serta memudahkan
dalam pembersihan lahan/merumput dan memupuk tanaman.
Pada saat tapin (Tabel 1) umumnya petani memindahkan bibit tanaman padi untuk tiap
lubang tanaman antara 5 - 10 bibit/lubang tanam umur 20 - 30 hari , sehingga memerlukan
benih sekitar 25 – 30 kg benih/ha areal sawah. Dengan penerapan PTT, petani hanya menanam 2
– 3 bibit/lubang tanam umur 15 - 21 hari, sehingga mereka dapat menghemat penggunaan
benih. Sebab petani hanya menggunakan 15 -20 kg/ha areal sawah.
Agar tanaman dapat memperhatikan potensi genetik maksimumnya, maka sebaiknya
penanaman dilakukan dengan bibit muda dan hanya 1 – 3 tanaman per lubang tanam, sebab
akan memberikan pertumbuhan dan perkembangan akar anakan lebih baik, anakanya lebih
banyak, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan lebih tinggi serta dapt menghemat
benih dibanding penanaman dengan bibit yang tua dan jumlah bibit banyak tiap lubangnya (Las
et al, 2003).
Pemberian pupuk organik sebanyak 2 ton/ha selain pupuk an aorganik (Tabel 1) pada
sawah petani demplot memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas lahan
yang berbeda (Tabel 2) dengan sawah yang tidak diberikan pupuk organik sama sekali. Hasil GKG
dengan pemberian pupuk organik selain pupuk an organik mencapai 6,04 ton/ha, sedangkan
lahan petani yang dipupuk tidak sesuai rekomendasi dan tanpa ditambah pupuk organik hanya
memberikan hasil 3 ton/ha. Menurut Muljady et al (2005), pemberian pupuk organik pada tanah
menyebabkan optimasimalisasi hara dalam tanah dan akan berpengaruh pada pertumbuhan
tanaman.
Analisis Usahatani
Tingkat kemampuan pengembalian atas biaya usahatani padi dihitung berdasarkan nisbah
penerimaan atas biaya input yang digunakan, sedangkan pendapatan usahatani merupakan
selisih antara nilai hasil dan biaya produksi. Hasil analisis usahatani padi dengan adanya
perbedaan perlakuan teknologi budidaya seperti terlihat pada Tabel 3
Hasil analisis usahatani menunjukkan bahwa penerimaan usahatani dengan penerapan
teknologi yang berbeda menghasilkan penerimaan yang berbeda pula. Penerimaan yang tertinggi
dari usahatani yang menerapkan komponen teknologi PTT/petani demplot yaitu Rp
13.288.000/ha, kemudian dari usahatani yang menerapkan hanya sebagian dari komponen
teknologi PTT/petani binaan yaitu Rp 9.900.000/ha, dan yang paling kecil dari usahatani dengan
model petani yaitu Rp 6.600.000/ha.
Rasio pendapatan terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan pada usahatani yang
menerapkan komponen teknologi PTT/petani demplot adalah Rp 9.390.700/ha dengan nilai R/C
= 3,4 , dari usahatani yang menerapkan hanya sebagian dari komponen teknologi PTT/petani
binaan nilainya Rp 6.185.950/ha dengan nilai R/C = 2,7 , sedangkan dari usahatani dengan
teknologi petani nilainya Rp 5.067.550/ha dengan nilai R/C = 1,9.
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Tabel 3. Analisa usahatani dari petani demplot PTT padi, petani binaan dan non PTT di
Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Provinsi Kalimantan Selatan, MH 2007.
Uraian
INPUT:
Biaya sarana produksi:
- Benih
- Pupuk organik
- Pupuk urea
- Pupuk TSP/SP36
- Pupuk KCl/ZA
- Ponska
- Insektisida
- Herbisida
Total biaya sarana produksi
Biaya tenaga kerja:
- Pengolahan tanah
- Penanaman
- Pemupukan
- Penyiangan
- Penyemprotan
- Panen
- Merontok
- Pengeringan
Total biaya tenaga kerja
Total INPUT
OUTPUT:
Produksi/hasil
Harga gabah
Penerimaan
Pendapatan
R/C

Satuan

Kelompok Teknologi
Gabungan PPT
PTT padi/demplot
padi & teknologi
petani (binaan)

Non PTT
padi/teknologi
petani

Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha

43.750
400.000
156.250
150.000
135.000
75.000
75.000
1.035.000

68.750
200.000
187.500
150.000
135.000
200.000
100.000
100.000
1.141.250

68.750
187.500
150.000
135.000
200.000
100.000
100.000
941.250

Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha
Rp/ha

700.000
525.000
100.000
200.000
100.000
312.500
724.800
200.000
2.862.300
3.897.300

700.000
500.000
100.000
200.000
100.000
232.800
540.000
200.000
2.572.800
3.714.050

700.000
500.000
100.000
200.000
100.000
199.200
462.000
150.000
2.411.200
3.352.450

kg/ha
Rp/kg
Rp/ha
Rp/ha
-

6.040
2.200
13.288.000
9.390.700
3,4

4.500
2.200
9.900.000
6.185.950
2,7

3.000
2.200
6.600.000
5.067.550
1,9

Sumber: Data primer, 2007.

Hal ini menunjukkan bahwa usahatani padi di lahan irigasi dengan penerapan komponen
teknologi PTT maupun petani binaan (yang hanya menerapkan sebagian dari komponen teknologi
PTT) di Desa Mandala layak diusahakan sehingga dapat dijadikan model pengembangan padi
sawah irigasi untuk mendukung peningkatan produksi padi, sebab menurut Malian (2004), jika
nilai R/C ≥ 2, maka kegiatan usahatani akan layak jika diusahakan.
Analisis biaya dan pendapatan usahatani padi dengan model PTT, yang dibina untuk
menerapkan usahatani padi dengan model PTT, dan model petani di Desa Mandala seperti pada
Tabel 4. Berdasarkan hasil analisa biaya dan pendapatan, menunjukkan bahwa dengan
penerapan komponen teknologi PTT padi dibanding dengan model petani menghasilkan selisih
penerimaan sebesar Rp 6.688.000 (101%) dengan nilai MBCR 12,28, sedangkan jika dibanding
dengan yang hanya menerapkan sebagian komponen teknologi PTT (petani binaan) selisih
penerimaannya sebesar Rp 3.300.000 (50%) dengan nilai MBCR 9,13. Hal ini berarti bahwa
dengan penerapan seluruh komponen teknologi PTT dalam budidaya padi di lahan irigasi dapat
meningkatkan pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model petani, serta layak
untuk dikembangkan dan diadopsi petani Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta dapat dijadikan model pengembangan
padi lahan irigasi untuk mendukung program peningkatan produksi beras nasional.
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Tabel 4. Biaya dan pendapatan usahatani padi dengan model PTT, yang dibina untuk
menerapkan usahatani padi dengan model PTT, dan model petani di Desa Mandala
Kecamatan Telaga Langsat Provinsi Kalimantan Selatan, MH 2007.
Model teknologi

Produksi
(ton)

Penerimaan
(Rp)

Biaya
(Rp)

Pendapatan
(Rp)

R/C

MBCR

Model PTT padi di lahan
irigasi/introduksi

6.04

13.288.000

3.897.300

9.390.700

3,4

12,28

Model PTT padi di lahan
irigasi/demplot

4,50

9.900.000

3.714.050

6.185.950

2,7

9,13

Model petani

3,00

.600.000

3.352.450

5.067.550

1,9

Keterangan: 1kg padi = Rp 220,-

KESIMPULAN
1.

Pertumbuhan dan produksi padi di lahan irigasi Desa Mandala dengan
penerapan komponen PTT lebih baik (6,04 ton GKG/ha) dibanding dengan
yang hanya menerapkan sebagian dari komponen PTT ( 4,50 ton GKG/ha)
maupun dengan teknologi petani (3 ton GKG/ha).
2. Penerimaan yang tertinggi dari usahatani yang menerapkan komponen
teknologi PTT di Desa Mandala yaitu Rp 13.288.000/ha, kemudian dari
usahatani yang menerapkan hanya sebagian dari komponen teknologi
PTT/petani binaan yaitu Rp 9.900.000/ha, dan yang paling kecil dari
usahatani dengan model petani yaitu Rp 6.600.000/ha.
3. Rasio pendapatan (R/C) terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan pada padi di
lahan irigasi Desa Mandala dengan penerapan komponen teknologi PTT senilai
3,4 sehingga layak untuk diusahakan.
4. Selisih pendapatan dengan penerapan komponen teknologi PTT padi di lahan
irigasi dibanding dengan model petani sebesar Rp 6.688.000 (101%) dengan
nilai MBCR 12,28, sedangkan jika menerapkan hanya sebagian dari komponen
teknologi PTT (petani binaan) dibanding dengan model petani, maka selisih
penerimaannya sebesar Rp 3.300.000 (50%) dengan nilai MBCR 9,13. Oleh
sebab itu usahatani dengan model PTT padi sawah irigasi
di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikembangkan dan diadopsi petani, serta
dapat dijadikan model pengembangan padi untuk mendukung program
peningkatan produksi beras nasional.
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ANALISIS USAHATANI MELON PRIMA TANI BOJONEGORO
(Studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu kabupaten Bojonegoro)
Rika Asnita, Gunawan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
Abstrak
Usahatani hortikultura, khususnya buah-buahan secara komersial kini sedang
dikembangkan untuk mengisi pasar domestik maupun luar negeri yang diperkirakan
permintaan di masa mendatang akan meningkat. Namun belum dapat dipenuhi oleh
produksi yang dihasilkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu
pemerintah harus dapat mengembangkan produk hortikultura khususnya buah buahan. Salah satunya buah melon relatif mempunyai prospek dan nilai ekonomi
yang baik agar bisa bersaing dengan produk impor sebagai tindakan strategi untuk
meningkatkan pendapatan petani,tapi harga cenderung menurun. Usahatani melon di
Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro diusahakan dengan
penjalaran yang berbeda yaitu ajir dan para-para., mayoritas petani didaerah tersebut
membudidayakan melon dengan penjalaran ajir. Mengenai pendapatan dan efisiensi
dari usahatani melon yang dilakukan petani dengan penjalaran para-para ataupun ajir
belum diketahui secara jelas, maka penelitian ini bertujuan: 1)mengetahui dan
membandingkan tingkat pendapatan dalam usaha tani melon dengan system
penjalaran ajir dan para-para,2) mengetahui seberapa besar tingkat kelayakan
financial usahatani melon dengan penjalaran ajir dan para-para. Sehingga nantinya
petani diharapkan dapat memilih usahatani yang lebih baik untuk meningkatkan
usahataninya. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu,
Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu desa binaan dari Prima Tani yaitu Program
Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian dari Departemen
Pertanian. Pengambilan sample menggunakan metode sensus, dimana data yang
diambil dari seluruh petani melon sebanyak 11 petani melon( 7 orang dengan
penjalaran ajir, 4 orang dengan penjalaran para-para). Analisis data yang digunakan
antara lain : Analisis Biaya,Penerimaan dan Pendapatan,Analisis NPV (Net Present
Value),IRR (Internal Rate of Return),Net B/C ratio,Analisis Sensitivitas. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa usaha tani melon dengan system penjalaran parapara secara finansial lebih layak untuk dikembangkan daripada usahatani melon
dengan penjalaran ajir . Usahatani melon sistem penjalaran ajir didapat hasil NPV
(Rp. 3.080.605),para-para (Rp. 6.512.827,00),IRR penjalaran ajir (4,63%); para-para
(7,19% ),dan nilai Net B/C penjalaran ajir (1,735);penjalaran para-para (,824) pada
tingkat bunga 2 %.Analisis Sensitivitas menunjukkan usahatani melon dengan
penjalaran para-para juga masih layak dikembangkan daripada system penjalaran
ajir, dapat dilihat dari hasil analisis yaitu: Dengan adanya kenaikan biaya produksi
sebesar 65%, nilai NPV (Rp. 2.765.610,00),nilai IRR (6,29%),& Net B/C ratio (1,063)
untuk penjalaran para-para. Dan penjalaran sistem ajir NPV (Rp.-664.003,00),nilai IRR
(0,87%) dan nilai net B/C ratio (0,984). Dengan adanya penurunan harga jual sebesar
40%, usahatani melon penjalaran para-para adalah nilai NPV (Rp. 1.346.427,00), nilai
IRR (5,50%) dan nilai Net B/C ratio (1,051). penjalaran ajir Nilai NPV (Rp. 691.141,00),nilai IRR : (0,02%) dan nilai B/C ratio (0,972). Adanya juga kenaikan biaya
produksi sebesar 50% ,penurunan harga jual dan produksi sebesar 10%, nilai NPV
(Rp. 2.019.641), nilai IRR:(5,50%) dan nilai Net B/C ratio(1,051) untuk usahatani
melon penjalaran para-para. Sedangkan untuk usahatani melon penjalaran ajir adalah
nilai NPV (Rp. -1.036.711), nilai IRR (0,02%), dan nilai Net B/C ratio (0,972). Dari hasil
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yang didapatkan usahatani melon dengan penjalaran para-para lebib layak
dikembangkan daripada penjalaran system ajir dengan memperhatikan aspek
pemeliharaan yang lebih besar lagi akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk
meningkat demikian juga pendapatan.
Kata Kunci: Usahatani, Melon, penjalaran , ajir, para-para
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara tropis memiliki kekayaan sumberdaya khas tropis untuk
menghasilkan berbagai produk pertanian tropis yang tidak dapat dihasilkan negara non-tropis.
Diantara berbagai komoditas pertanian khas tropis yang potensial untuk dikembangkan di
Indonesia dan memiliki prospek yang cerah pada masa mendatang sekaligus sebagai perolehan
devisa adalah komoditas hortikultura terutama sayuran dan buah-buahan. Usahatani
hortikultura, khususnya buah-buahan secara komersial kini sedang dikembangkan untuk
mengisi pasar domestik maupun luar negeri yang diperkirakan permintaan di masa mendatang
akan meningkat. Namun belum dapat dipenuhi oleh produksi Indonesia baik dari segi kualitas
maupun kuantitas. Untuk itu pemerintah harus dapat mengembangkan produk hortikultura
khususnya buah-buahan agar bisa bersaing dengan produk impor sebagai tindakan strategi
untuk meningkatkan pendapatan petani. ( Rukmana, 1999 ).
Salah satu buah yang berpotensi untuk dikembangkan adalah buah melon. Hal ini
ditunjang dengan semakin meningkatnya konsumsi melon di Indonesia seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan pola makan masyarakat
Indonesia yang membutuhkan buah segar sebagai salah satu menu gizi sehari-hari (Rohayati,
2003). Melon mempunyai potensi untuk dikembangkan di Bojonegoro, khususnya di Desa
Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, dimana daerah ini merupakan sangat berpotensi untuk
pengembangan melon, hal ini ditunjang oleh faktor klimatologi seperti keadaan lahan dan iklim
yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman melon. Serta merupakan salah satu desa binaan
Prima Tani Program Rintisan dan Akselerasi Permasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian dari
Deptan yang berfungsi untuk percepatan pelaksanaan dari adopsi teknologi yang tujuannya
untuk meningkatkan pendapatan petani dengan pengembangan potensi daerah yang ada. Buah
melon relatif mempunyai nilai ekonomi yang baik, tapi harga jual melon untuk sekarang ini tidak
seperti dulu lagi. Dengan keadaan yang seperti itu membuat petani melon berkurang dalam
berusahatani melon karena pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan modal yang
dikeluarkan sangat besar. Usahatani melon yang diusahakan di Desa Sidodadi diusahakan
dengan penjalaran yang berbeda yaitu dengan penjalaran ajir dan para-para. Budidaya melon
dengan penjalaran para-para masih relatif baru bagi petani di Desa Sidodadi, Kecamatan
Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Sebelum mengenal penjalaran para-para, mayoritas petani
didaerah tersebut membudidayakan melon dengan penjalaran ajir. Dengan adanya teknik
penjalaran baru yang telah dikenalkan oleh Prima Tani membuat petani memperoleh pengalaman
baru. Saat ini belum diketahui secara jelas mengenai pendapatan dan efisiensi dari usahatani
melon dengan penjalaran para-para ataupun ajir yang telah dilakukan oleh petani tersebut.
Berdasarkan uraian diatas maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :1)mengetahui dan
membandingkan tingkat pendapatan dalam usaha tani melon dengan system penjalaran ajir dan
para-para,2) mengetahui seberapa besar tingkat kelayakan financial usahatani melon dengan
penjalaran ajir dan para-para. Sehingga nantinya petani diharapkan dapat memilih usahatani
yang lebih baik untuk meningkatkan usahataninya. mengetahui perbandingan tingkat
pandapatan dan efisiensi usahatani melon dengan menerapkan teknologi sistem penjalaran ajir
dan para-para. Sehingga nantinya petani dapat memilih usahatani yang lebih baik untuk
meningkatkan usahatninya.
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METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi Pengambilan Data dilakukan secara ―Purposive‖ di Desa Sidodadi Kecamatan
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu desa binaan Prima Tani yaitu Program
Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian dari Departemen Pertanian
yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dengan mengembangkan potensi daerah
yang ada. Pengambilan sample menggunakan metode sensus, demikian juga data yang diambil
dari seluruh petani melon sebanyak 11 petani melon yaitu 7 orang petani melon yang
mengusahakan usahatani melon dengan penjalaran ajir dan 4 orang petani melon yang
mengusahakan usahatani melon dengan penjalaran para-para. Penelitian ini dilaksanakan mulai
dari bulan Maret 2007 sampai dengan Mei 2008 secara observasi partisipasif Pengambilan data
berupa data primer dan data sekunder sebagai data pelengkap.
Analisa Data
Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif
digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai fenomena-fenomena yang ada dalam kegiatan
usahatani melon. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan
pada usahatani melon dengan penjalaran ajir dan para-para. Metode analisis kuantitatif yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Analisis Pendapatan
Menurut Soekartawi (2002), pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan
semua biaya. Untuk mengetahui besarnya pendapatan usahatani melon yang diperoleh petani
dengan penjalaran ajir maupun petani dengan penjalaran para-para. Maka dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut:
Dimana:
π = Pendapatan usahatani melon
TR = Penerimaan total
TC = Biaya total

π = TR – TC

Menurut Soekartawi (2002), penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang
diperoleh dengan harga jual. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut:
TR = Y . Py
Dimana:
TR = Penerimaan total
Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani
Py = Harga jual hasil produksi
Sedangkan biaya total adalah semua biaya yang telah dikeluarkan dalam suatu usahatani
atau penjumlahan dari biaya tetap (sewa lahan, irigasi , penyusutan.)dan biaya variabel (biaya
benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja). Sehingga besarnya biaya produksi total yang dikeluarkan
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Dimana:
TC = Biaya total
TFC = Total biaya tetap
TVC = Total biaya variabel

TC = TFC + TVC
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Analisis Kelayakan Finansial
Untuk mencari ukuran menyeluruh tentang layak tidaknya usahatani melon dengan sistem
penjalaran yang berbeda, dapat digunakan dengan rumus dibawah ini:
1. Net Present Value

Net Present Value digunakan untuk menghitung nilai keuntungan bersih
yang diperoleh serta total keuntungan yang didapat dari suatu usaha selama
umur ekonomis tanaman. Jika nilai NPV > 0 atau bernilai positif maka
usahatani bisa berjalan terus akan tetapi jika nilai NPV < 0 berarti usahatani
tidak layak untuk diteruskan karena ada penggunaan lain yang lebih
menguntungkan untuk sumber-sumber yang diperlukan dalam usahatani.
Rumusan dari NPV adalah sebagai berikut:

Keterangan :
NPV : Net Present Value
B
: Benefit (penerimaan usahatani pada bulan ke-t)
C
: Cost (biaya usahatani pada bulan ke-t)
i
: Tingkat bunga yang berlaku (social discount rate)
n
: Umur usahatani
t
: bulan ke-t
2. Internal Rate of Return (IRR)
Nilai IRR menunjukkan kemampuan suatu investasi atau usaha dalam menghasilkan
―return‖ atau tingkat keuntungan yang bisa dicapai. Kriteria yang dipakai untuk menunjukkan
bahwa suatu usaha layak berjalan adalah jika nilai IRR > dari tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat usahatani tersebut diusahakan (Gittinger, 1993). IRR dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan :
IRR
: Internal Rate of Return (tingkat pengembalian internal)
NPV’
: NPV yang mempunyai nilai positif
NPV’’
: NPV yang mempunyai nilai negatif
i’
: Tingkat bunga (menghasilkan NPV positif
)
i’’
: Tingkat bunga (menghasilkan NPV negatif
)
3. Net B/C ratio
Net B/C ratio digunakan untuk menghitung perbandingan antara selisih biaya manfaat
yang positif dengan biaya manfaat negatif. Kriteria yang dipakai dalam analisis ini untuk
menunjukkan suatu usaha bisa memberikan manfaat adalah jika nilai Net B/C ratio > 1. Rumus
yang digunakan:
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Net B/C =

Keterangan
Bt
Ct
i
n
t

:
:
:
:
:

Benefit (penerimaan usahatani pada bulan ke-t)
Cost (biaya pada bulan ke-t)
Tingkat bunga yang berlaku
Umur usahatani
bulan ke-t

4. Analisis Sensitivitas
Analisis ini digunakan untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan hasil usahatani jika
terdapat suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau benefitnya.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis ini yang biasanya terjadi pada usahatani
yaitu biaya yang berlebihan, perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga
umum, adanya kesalahan dalam memperkirakan hasil produksi tiap hektarnya.
Persentase perubahan yang terjadi adalah peningkatan biaya produksi sebesar 65%,
penurunan harga jual sebesar 40%, dan penurunan produksi 40%. Asumsi yang digunakan
dalam analisis ini adalah:
1. Peningkatan biaya produksi akibat peningkatan harga-harga saprodi yaitu sebesar
65%.
2. Adanya panen raya serta panen buah-buahan lainnya menyebabkan harga
mengalami penurunan maksimal yaitu sebesar 40%.
3. Jika usahatani ini terkena serangan hama yang mengakibatkan berkurangnya
produksi yang dihasilkan serta meningkatnya biaya produksi sebagai akibat
pembelian insektisida.
Penetapan persentase berdasarkan keterangan petani yang mengatakan bahwa kerugian
maksimal yang mungkin terjadi dalam suatu usahatani adalah sebesar 65%
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Reponden Berdasarkan Luas Lahan
Luas lahan sangat mempengaruhi produksi yang diperoleh dari usahatani tersebut, dimana
secara umum semakin luas lahan yang digunakan untuk usahatani maka semakin besar
produksinya. Komposisi luas lahan responden dapat dilihat pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Persentase Responden Berdasarkan Luas Lahan
Luas Lahan
(ha)
< 0,25
0,25 – 0,5
Total

Petani penjalaran ajir
Jumlah
Persentase (%)
(orang)
3
42,86
4
57,14
7
100,00

Petani penjalaran para-para
Jumlah (orang)
Persentase (%)
3
1
4

75,00
25,00
100,00

Sumber : Analisis Data Primer, 2008
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Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa petani yang menggunakan penjalaran ajir paling banyak
memiliki luas lahan antara 0,25-0,5 yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase 57,14%.
Sedangkan petani yang menggunakan penjalaran para-para paling banyak memiliki luas lahan
<0,25 yaitu sebanyak 3 orang dengan persentase 75%.
Analisis Biaya Usahatani Melon
Bidang pertanian atau usahatani, untuk menilai harus dilihat dari hasil yang diperoleh dan
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu komoditi tertentu. Semakin besar hasil
yang diperoleh atau semakin kecil biaya-biaya yang dikeluarkan maka secara umum usahatani
semakin menguntungkan atau pendapatannya semakin besar, Biaya usahatani adalah semua
pengeluaran yang dipergunakan dalam usahatani melon selama umur ekonomis tanaman yaitu
mulai 0-3 bulan. Biaya yang dikeluarkan dikelompokkan menjadi biaya investasi dan biaya
produksi dan dari keduanya dikelompokkan lagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel.
Biaya Investasi
Investasi adalah penggunaan sumberdaya untuk kegiatan produksi yang diharapkan dapat
menghasilkan pendapatan pada masa yang akan datang, biaya tersebut perlu diketahui bila
seseorang ingin melakukan usahatani harus mengetahui seberapa besar biaya investasi yang
harus dikeluarkan, sehingga dapat dipakai dasar apakah modal yang dimiliki mencukupi atau
tidak untuk melakukan usahatani. Kegiatan investasi pada usahatani melon di Desa Sidodadi
dilakukan pada bulan pertama meliputi biaya sewa lahan, iuran irigasi, benih, pupuk, pembelian
peralatan, dan upah tenaga kerja. Biaya tersebut merupakan biaya pokok yang harus dikeluarkan
dalam usahatani. Biaya investasi usahatni melon didaerah penelitian disajikan pada Tabel 2
berikut ini :
Tabel 2. Biaya investasi per hektar usahatani melon dengan Penjalaran Ajir dan
Penjalaran Para-para di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten
Bojonegoro.
Uraian
Sewa lahan
Iuran irigasi
Peralatan
Benih
Pupuk
Tenaga kerja
Total

Biaya Investasi (Rp)
Penjalaran ajir
Penjalaran para-para
1.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
6.582.430,00
7.433.250,00
2.000.000,00
1.900.000,00
2.705.433,00
2.445.000,00
14.932.863,00

2.710.600,00
2.215.000,00
15.458.850,00

Sumber : Diolah dari data primer, 2008

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat total biaya investasi dari usahatani melon penjalaran parapara lebih tinggi dari total biaya investasi usahatani melon penjalaran ajir yaitu dengan selisih
sebesar Rp. 525.987,00. Perbedaan biaya tersebut disebabkan oleh banyaknya input produksi
yang ada pada usahatani melon penjalaran para-para atau tingginya harga input produksi
tersebut.
Biaya Produksi
Biaya produksi adalah semua pengeluaran dan pembiayaan yang diperlukan untuk
menghasilkan suatu produk tertentu. Biaya yang dibayarkan meliputi biaya untuk pembelian
pupuk, bibit, pestisida, sewa lahan dan upah tenaga kerja di luar keluarga. Sedangkan biaya yang
tidak dibayarkan meliputi upah tenega kerja dalam keluarga, pemakaian bibit, pupuk, lahan milik
sendiri. Seluruh biaya baik biaya yang dibayarkan maupun biaya yang tidak dibayarkan dihitung

130

sebagai biaya produksi. Biaya produksi dalam usahatani melon yang harus dikeluarkan setiap
bulannya selama 3 bulan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel.
1. Biaya tetap
Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus menerus dikeluarkan
walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Termasuk biaya tetap dalam adalah biaya
sewa lahan dan iuran irigasi. Untuk biaya pajak lahan sudah termasuk dalam biaya sewa lahan.
Biaya tetap rata-rata usahatani melon dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Biaya tetap rata-rata per hektar usahatani melon dengan Penjalaran Ajir dan
Penjalaran Para-para selama Satu Musim Tanam di Desa Sidodadi Kecamatan
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
Jenis Biaya
1. Sewa Lahan
2. Iuran irigasi
Total

Biaya tetap (Rp)
Penjalaran ajir
Penjalaran para-para
1.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00

Sumber : Data primer, 2008

Biaya sewa lahan adalah nilai uang yang harus dikeluarkan untuk menyewa lahan dalam
satu kali musim tanam melon yaitu selama 3 bulan. Sebagian besar petani menggunakan sewa
lahan untuk usahatani melon. Sehingga lahan yang dipakai usahatani melon baik sewa maupun
lahan milik sendiri dihitung sebagai sewa untuk mengetahui pendapatan bersih dari usahatani..
Biaya sewa lahan rata-rata usahatani melon adalah Rp. 1.000.000 baik yang sistem penjalaran
ajir atau penjalaran para-para. Untuk pembayaran iuran irigasi adalah satu kali musim tanam
yang besarnya ditentukan oleh luas lahan yang diusahakan oleh dengan Iuran irigasi rata-rata
per hektar usahatani melon sebesar Rp. 200.000,00 baik yang menggunakan sistem penjalaran
ajir ataupun sistem penjalaran para-para.
2. Biaya Variabel
Biaya variabel adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan selalu
berubah-ubah sifatnya tergantung dari besar kecilnya produksi yang diinginkan yaitu meliputi
biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja. Biaya variabel masing-masing responden tidak
sama . Biaya variabel rata-rata usahatani melon dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Biaya variabel rata-rata per hektar usahatani melon dengan Penjalaran Ajir
dan Penjalaran Para-para selama Satu Musim Tanam di Desa Sidodadi
Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
Jenis Biaya
1.
2.
3.
4.
5.

Benih
Pupuk
Pestisida
Peralatan
Tenaga kerja
Total

Biaya variabel (Rp)
Penjalaran ajir
Penjalaran para-para
2.000.000,00
1.900.000,00
6.545.631,00
8.795.600,00
5.211.819,00
4.723.831,00
6.582.430,00
7.433.250,00
8.310.000,00
7.870.000,00
28.649.880,00
30.722.681,00

Sumber : Data primer, 2008

Biaya sarana produksi adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk pembelian sarana
produksi yang digunakan dalam usahataninya. Sarana produksi yang digunakan dalam
usahatani melon meliputi benih, pupuk, pestisida dan peralatan. Benih yang digunakan petani
dalam usahatani melon baik penjalaran ajir ataupun penjalaran para-para diperoleh dengan
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membeli di toko pertanian. Dari tabel 4 diatas untuk benih rata-rata yang dikeluarkan petani
melon penjalaran ajir sebesar Rp 2.000.000,00 per ha dan untuk penjalaran para-para sebesar Rp
1.900.000,00 per ha. Perbedaan biaya ini disebabkan karena perbedaan harga benih di masingmasing toko pertanian. Pemupukan yang tepat merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan hasil produksi tanaman dari segi kuantitas maupun kualitasnya untuk
menghasilkan produktifitas tanaman tinggi.. Dari tabel 4 diketahui bahwa biaya rata-rata yang
dikeluarkan petani penjalaran ajir untuk pembelian pupuk sebesar Rp 6.545.631,00 per ha dan
untuk petani penjalaran para-para sebesar Rp 8.795.600,00 per ha. Perbedaan biaya ini juga
disebabkan perbedaan harga pupuk dan jumlah pupuk yang digunakan oleh petani. Pengunaan
pestisida juga tidak sama baik jumlah maupun jenisnya ini tergantung pada pilihan masingmasing petani melon untuk setiap gejala penyakit maupun hama yang menyerang tanaman
melon mereka, sehingga biaya rata-rata yang dikeluarkan petani untuk pestisidapun juga
berbeda. Rata-rata pembelian pestisida yang dikeluarkan petani penjalaran ajir sebesar Rp
5.211.819,00 per ha dan Rp 4.723.831,00 per ha untuk petani penjalaran para-para. Untuk
pembelian alat diketahui biaya rata-rata yang dikeluarkan petani penjalaran ajir sebesar Rp
6.582.430,00 per ha dan Rp 7.433.250,00 untuk petani penjalaran para-para. Perbedaan biaya
peralatan yang dikeluarkan karena perbedaan harga beli di toko pertanian. Biaya tenaga kerja
usahatani melon yaitu tenaga kerja untuk penyemaian, pengolahan lahan, penanaman,
pemeliharaan, panen hingga pasca panen. Tenaga kerja untuk usahatani melon yaitu tenaga
kerja luar keluarga ( pria dan wanita ). Dengan sistem upah harian yaitu sebesar Rp 25.000,00
per hari baik untuk tenaga kerja pria atau wanita. Dengan biaya rata-rata keseluruhan tenaga
kerja petani penjalaran ajir sebesar Rp 8.310.000,00 per ha dan Rp 7.870.000,00 per ha untuk
tenaga kerja petani penjalaran para-para.
3. Biaya total
Biaya produksi total usahatani merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk
usahatani tersebut. Biaya produksi total diperoleh dari hasil penjumlahan biaya tetap total dan
biaya variabel total yang dikeluarkan oleh masing-masing petani. Biaya total rata-rata usaha tani
melon pada tabel 5 berikut ini:
Tabel 5. Biaya total rata-rata per hektar usahatani melon dengan Penjalaran Ajir dan
Penjalaran Para-para selama Satu Musim Tanam di Desa Sidodadi Kecamatan
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
No

Jenis biaya

Biaya tetap (Rp)
a. Sewa lahan
b. Iuran irigasi
Total biaya tetap

Penjalaran ajir

Penjalaran para-para

1.

1.000.000,00
200.000,00
1.200.000,00

1.000.000,00
200.000,00
1.200.000,00

Biaya variabel (Rp)
a. Sarana produksi

Benih

Pupuk

Pestisida

Peralatan
b. Tenaga kerja
Total biaya variabel

2.000.000,00
6.545.631,00
5.211.819,00
6.582.430,00
8.310.000,00
28.649.880,00

1.900.000,00
8.795.600,00
4.723.831,00
7.433.250,00
7.870.000,00
30.722.681,00

Total biaya produksi

29.849.880,00

31.922.681,00

2.

Sumber : Data primer, 2008

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa total biaya produksi pada petani yang menggunakan
penjalaran para-para lebih besar dibandingkan petani yang menggunakan penjalaran ajir. Hal ini
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bisa dimengerti karena petani yang menggunakan penjalaran para-para dalam penggunaan
sarana produksi lebih tinggi atau harga beli dari sarana produksi pada tiap petani tidak sama.
Analisis Penerimaan Usahatani Melon
Besarnya penerimaan dipengaruhi oleh output yang dihasilkan dan harga jual output
tersebut. Semakin besar output yang dihasilkan dan semakin besar harga jualnya, maka
penerimaan yang diperoleh semakin tinggi pula. Penerimaan rata-rata usahatani melon dapat
dilihat pada tabel 6 sebagai berikut ini:
Tabel 6. Penerimaan rata-rata per hektar usahatani melon dengan Penjalaran Ajir dan
PenjalaranPara-para selama Satu Musim Tanam di Desa Sidodadi Kecamatan
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
Uraian

Petani penjalaran ajir

Jumlah produksi (kg)
Harga jual (Rp/kg)
Penerimaan (Rp)

Petani penjalaran para-para

16.857

19.000

3.000

3.000

50.571.000

57.000.000

Sumber : Data primer, 2008

Dari tabel.6 diatas diketahui penerimaan rata-rata usahatani melon dengan penjalaran
para-para lebih besar yaitu Rp 57.000.000,00 per ha dari penerimaan usahatani melon dengan
penjalaran ajir yaitu sekitar Rp 50.571.000,00 per ha . Hal ini disebabkan karena hasil produksi
pada usahatani melon dengan penjalaran para-para lebih besar daripada penjalaran ajir, yaitu
sebesar 19.000 kg untuk penjalaran para-para dan 16.857 kg untuk penjalaran ajir. Semakin
besar produksi yang dihasil maka semakin besar pula penerimaan yang diperoleh.
Analisis Pendapatan Usahatani Melon
Pendapatan usahatani sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan biaya biaya produksi total.
Adapun pendapatan rata-rata usahatani melon dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:
Tabel 7. Pendapatan rata-rata per hektar usahatani melon dengan Penjalaran Ajir dan
Penjalaran Para-para selama Satu Musim Tanam di Desa Sidodadi Kecamatan
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
Uraian

Petani penjalaran ajir

Petani penjalaran parapara

Penerimaan (Rp)

50.571.000,00

57.000.000,00

Biaya produksi total (Rp)

29.849.880,00

31.922.681,00

Pendapatan (Rp)

20.721.120,00

25.077.319,00

Sumber : Data primer, 2008

Berdasarkan tabel 7 pendapatan rata-rata per ha usahatani melon dengan penjalaran parapara sebesar Rp 25.077.319,00 lebih besar dibanding pendapatan usahatani melon dengan
penjalaran ajir sebesar Rp 20.721.120,00. Hal ini disebabkan karena penerimaan pada usahatani
melon dengan penjalaran para-para lebih besar dibandingkan dengan usahatani melon dengan
penjalaran ajir.
Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Melon
Untuk mengetahui layak tidaknya usahatani, maka perlu diadakan analisis finansial untuk
menilai pemanfaatannya. Upaya mencari suatu ukuran menyeluruh tentang baik tidaknya suatu
proyek telah dikembangkan berbagai macam indeks atau ukuran yang disebut ― Investment
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Criteria‖ yaitu NPV, IRR dan Net B/C ratio. Dalam analisis finansial usahatani melon secara
keseluruhan yaitu dari awal penanaman sampai tanaman melon sudah tidak menghasilkan lagi
yaitu berumur 3 bulan. Asumsi yang digunakan dalam analisis finansial adalah harga jual melon
per kilogram. Tingkat bunga sebesar 2% didapat dari tingkat bunga per tahun yang berlaku pada
saat usahatani dilakukan dibagi 12 (bulan), dan umur melon 3 bulan. Dari perhitungan analisis
kelayakan finansial diperoleh hasil seperti dalam tabel 8. berikut ini:
Tabel 8. Hasil Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Melon per hektar dengan
Penjalaran Ajir dan Penjalaran Para-para di Desa Sidodadi Kecamatan
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro
Uraian

Petani penjalaran ajir

NPV 2%
IRR
Net B/C 2%

Petani penjalaran para-para

18.364.012

23.106.627

27,81%

31,82%

1,735

1,868

Sumber : Data primer, 2008

NPV menunjukkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh investor dalam usahatani
melon selama 3 bulan yang dihitung dengan nilai sekarang. Dari hasil analisis tampak bahwa
nilai NPV yang diperoleh pada tingkat bunga 2% adalah sebesar Rp. 18.364.012,00 untuk
penjalaran ajir yang artinya usahatani melon dengan penjalara ajir pada tingkat bunga 2% akan
menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 18.364.012,00 jika dinilai dengan nilai sekarang.
Sedangkan usahatani melon dengan penjalarn para-para NPV yang diperoleh pada tingkat bunga
2% adalah sebesar Rp. 23.106.627,00 yang artinya usahatani melon dengan penjalara para-para
pada tingkat bunga 2% akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 23.106.627,00 jika dinilai
dengan nilai sekarang. Dalam literatur disebutkan bahwa suatu proyek dikatakan layak untuk
dikembangkan bila memberikan hasil NPV > 0,Pada tabel diatas nilai NPV para-para lebih besar
dari NPV ajir sehingga usahatani melon dengan penjalaran para-para lebih layak untuk terus
dikembangkan dan diusahakan dari pada usahatani melon dengan penjalaran ajir. IRR
menunjukkan suatu tingkat bunga dimana diperoleh nilai NPV = 0 yang artinya suatu usahatani
tidak mengalami kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. IRR juga digunakan untuk
membandingkan persentase keuntungan dari usahatani melon baik penjalaran ajir ataupun
para-para dibandingkan dengan keuntungan yang didapat jika uang tersebut didepositokan di
bank. Suatu usahatani dikatakan layak apabila nilai IRR > tingkat bunga yang digunakan. Hasil
nilai IRR yang didapat sebesar 27,81% untuk usahatani melon dengan penjalaran ajir, artinya
dengan penjalaran ajir ini memberikan tingkat pengembalian modal sebesar 27,81%. Dapat
diartikan juga dengan penjalaran ajir mencapai NPV = 0 saat tingkat bunga 27,81%. Jika
dibandingkan dengan tingkat bunga deposito dibank (2%), maka usahatani ini memberikan
tingkat laba lebih besar sehingga lebih baik menginvestasikan uang dalam usahatani ini karena
lebih menguntungkan daripada didepositokan di bank. Sedangkan untuk penjalaran para-para
nilai IRR didapatkan 31,82%, artinya memberikan tingkat pengembalian modal sebesar 31,82%.
Dapat diartikan juga bahwa dengan penjalaran para-para mencapai NPV = 0 saat tingkat bunga
31,82%. Jadi dibandingkan dengan tingkat bunga deposito dibank(2%), maka usahatani ini juga
memberikan tingkat laba lebih baik menginvestasikan uang dalam usahatani ini karena lebih
menguntungkan daripada didepositokan di bank. Tetapi jika dibandingkan dengan nilai IRR
dengan penjalaran ajir, nilai IRR penjalaran para-para jauh lebih menguntungkan lebih baik
menginvestasikan uang dalam usahatani melon system penjalaran para-para dari pada
menginvestasikan pada usahatani melon penjalaran ajir. Net B/C dihitung untuk mengetahui
nilai indeks efisiensi dari usahatani melon baik dengan penjalaran ajir dan penjalaran para-para,
sehingga dapat diketahui seberapa efisien usahatani melon dengan penjalaran ajir dan penjalaran
para-para. Dari hasil analisis diperoleh nilai Net B/C > 1 yaitu sebesar 1,735 pada DF 2% untuk
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penjalaran ajir, yang berarti setiap Rp. 1,00 yang dikeluarkan untuk investasi usahatani melon
dengan penjalaran ajir selama 3 bulan memberikan keuntungan sebesar Rp. 1,735. Sedangkan
penjalaran para-para juga mendapat nilai Net B/C > 1 yaitu sebesar 1,868 pada DF 2%. Artinya
setiap Rp. 1,00 yang dikeluarkan untuk investasi usahatani melon dengan penjalaran para-para
selama 3 bulan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 1,868. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa usahatani melon dengan penjalaran ajir dan penjalaran para-para layak
untuk diusahakan dan dikembangakan. Tetapi dilihat dari besarnya kecilnya nilai Net B/C antara
usahatani melon dengan penjalaran ajir dan penjalaran para-para, maka usahatani melon
dengan penjalaran para-para lebih layak untuk terus diusahakan dan dikembangkan dari pada
penjalaran ajir. Hasil analisis kelayakan finansial usahatani Melon dengan Penjalaran Ajir dan
Penjalaran Para-para juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Tingkat discount rate (%)
Para-para
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Gambar 1. Grafik Hubungan antara NPV dengan Tingkat Discount Rate

Gambar diatas menunjukkan bahwa pada saat discount rate 27,81% nilai NPV ajir sebesar
20.721.120 dan pada saat discount rate sebesar 31.82% nilai NPV para-para sebesar 25.827.319,
sehingga semakin besar tingkat discount rate maka semakin tinggi pula nilai NPV yang diperoleh.
Maka dapat dikatakan bahwa usahatani melon dengan penjalaran para-para yang lebih layak
untuk dikembangkan.
Analisis Sensitivitas
Analisis sensitivitas adalah untuk mengetahui kelayakan finansial pada perubahan biaya
produksi, perubahan harga produk dan perubahan jumlah produksi. Asumsi presentase yang
digunakan adalah peningkatan biaya produksi 65% dan 50%, penurunan harga jual 40% dan
10%, penurunan produksi 40% dan 10%. Hasil perhitungan analisis sensitivitas usahatani melon
dengan penjalaran ajir dan para-para dapat dilihat pada tabel.9
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Tabel 9. Hasil Analisis Sensitivitas Usahatani Melon per hektar dengan Penjalaran Ajir dan
Penjalaran Para-para di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten
Bojonegoro
Kriteria Investasi

Kenaikan biaya 64%
Penurunan Harga
Jual 40%
Penurunan Produksi
40%
Biaya Naik 50%,
Harga Jual
& Produksi turun
10%

Tingkat

Penjalaran ajir

Penjalaran para-para

bunga

NPV

IRR

Net

NPV

IRR

Net

(%)

(Rp)

(%)

B/C

(Rp)

(%)

B/C

2

-664.003

0,87

0,984

2.765.610

6,29

1,063

2

-691.141

0,02

0,972

1.346.427

5,50

1,051

2

-691.141

0,02

0,972

1.346.427

5,50

1,051

2

-1.036.711

0,02

0,972

2.019.641

5,50

1,051

Sumber : Data primer, 2008

Pada analisis sensitivitas perubahan biaya produksi, biaya yang dikeluarkan mengalami
kenaikan sebesar 65% sedangkan penerimaan tetap, sehingga pendapatan yang diperoleh
mengalami perubahan. Pada saat terjadi kenaikan biaya produksi sebesar 65%, dengan tingkat
bunga 2% nilai NPV untuk melon penjalaran ajir menjadi Rp. -664.003,00 dan untuk melon
penjalaran para-para menjadi Rp. 2.765.610,00. Artinya jika terjadi kenaikan biaya produksi
sebesar 65% maka usahatani melon penjalaran ajir mengalami kerugian sebesar Rp. -664.003,00.
Sedangkan usahatani melon penjalaran para-para masih mengalami keuntungan sebesar Rp.
2.765.610,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kenaikan biaya produksi yang mungkin
terjadi yaitu sebesar 65% menyebabkan keuntungan yang diperoleh usahatani melon penjalaran
para-para menurun sedangkan usahatani melon penjalaran ajir sudah mengalami kerugian.
Adanya kenaikan biaya produksi sebesar 65% pada tingkat bunga 2%, nilai IRR mengalami
penurunan menjadi 0,87% untuk usahatani melon penjalaran ajir dan 6,29% untuk usahatani
melon penjalaran para-para. Artinya jika terjadi kenaikan biaya produksi sebesar 65% maka
tingkat pengembalian modal usahatani melon penjalaran ajir adalah 0,87% dan usahatani melon
penjalaran para-para adalah 6,29%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila terjadi
kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan, menyebabkan semakin kecil nilai tingkat
pengembalian modal. Nilai Net B/C pada kenaikan biaya produksi sebesar 65% dan tingkat
bunga 2% adalah 0,984 untuk penjalaran ajir dan 1,063 untuk penjalaran para-para. Artinya
setiap Rp1,00 investasi yang dikeluarkan untuk usahatani melon penjalaran ajir selama 3 bulan
menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 0,984 dan keuntungan sebesar Rp. 1,063 untuk
penjalaran para-para. Dengan kenaikan biaya produksi sebesar 65% usahatani melon penjalaran
ajir mengalami kerugian sedangkan usahatani melon penjalaran para-para masih mengalami
keuntungan.
Dari analisis sensitivitas pada kenaikan biaya produksi sebesar 65%, usahatani melon
penjalaran para-para masih layak untuk dikembangkan karena nilai NPV>0, IRR>tingkat bunga
yang berlaku dan Net B/C>I, sedangkan usahatani melon penjalaran ajir sudah tidak layak untuk
dikembangkan karena NPV<0 dan IRR< tingkat bunga yang berlaku dan Net B/C<I . Hasil
Analisis Sensitivitas Penjalaran Ajir dan Para-para dengan kenaikan biaya 65% dapat dilihat pada
gambar 2. Menunjukkan bahwa pada saat biaya produksi mengalami kenaikan sebesar 65%, dan
penerimaan tetap diperoleh nilai NPV dari penjalaran ajir menurun dan menghasilkan nilai
negative yaitu Rp. -664.003,00. Sedangkan untuk penjalaran para-para juga mengalami
penurunan pada nilai NPVnya tetapi masih dapat menghasilkan nilai positif yaitu Rp.
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2.765.610,00. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa usahatani melon dengan penjalaran parapara layak untuk terus dikembangkan dari pada usahatani melon penjalaran ajir.

Gambar 2. Analisis Sensitivitas Usahatani Melon dengan
penjalaran ajir dan para-para pada saat biaya naik 65%

Analisis sensitivitas perubahan harga jual dilakukan dengan menurunkan harga jual
sebesar 40 % atas pertimbangan bahwa hal itu bisa saja terjadi, terutama saat panen raya
dimana sering terjadi ―over product” sehingga mengakibatkan harga melon turun. Berdasarkan
perhitungan analisis sensitivitas pada tabel 9, yaitu nilai NPV, IRR dan Net B/C mengalami
penurunan pada saat terjadi penurunan harga sebesar 40 %. Hal ini disebabkan nilai dari ketiga
parameter kriteria investasi tersebut dipengaruhi oleh besarnya benefit bersih, semakin tinggi nilai
benefit bersih maka semakin besar pula nilai kriteria investasi. Nilai benefit bersih tergantung
besarnya biaya dan penerimaan. Dalam hal ini analisis sensitivitas ini dilakukan dengan
menurunkan harga produk sedangkan biaya yang dikeluarkan tetap sehingga nilai pendapatan
turun. Pada saat penurunan harga produk 40% nilai NPV untuk penjalaran ajir adalah Rp.691.141,00 dan penjalaran para-para adalah Rp. 1.346.427,00 dengan tingkat bunga 2%. Artinya
jika terjadi penurunan harga produk sebesar 40% maka kerugian usahatani melon penjalaran ajir
selama 3 bulan adalah Rp. -691.141 dan penjalaran para-para mengalami keuntungan sebesar
Rp. 1.346.427 sehingga penurunan harga produk 40% melon penjalaran para-para masih
mengalami keuntungan. Penurunan harga produk sebesar 40 % pada tingkat bunga 2% nilai IRR
turun menjadi 0,02% untuk penjalaran ajir dan 5,50% untuk penjalaran para-para. Artinya jika
terjadi penurunan harga produk sebesar seperti tersebut di atas maka tingkat pengembalian
modal usahatani melon untuk penjalaran ajir sebesar 0,02% dan 5,50% untuk penjalaran parapara. Dengan penurunan harga sebesar seperti tersebut di atas usahatani melon penjalaran parapara dinyatakan masih layak untuk dikembangkan karena IRR yang dihasilkan masih lebih besar
dari tingkat bunga yang berlaku. Nilai Net B/C pada penurunan harga produk 40 % dan tingkat
bunga 2 % adalah 0,972 untuk penjalaran ajir dan 1,051 untuk penjalaran para-para, artinya
setiap RP.1,00 investasi yang dikeluarkan untuk usahatani selama 3 bulan menghasilkan
keuntungan Rp. 0,972 untuk penjalaran ajir dan Rp. 1,051 untuk penjalaran para-para. Sehingga
diketahui bahwa semakin kecil tingkat harga yang berlaku maka semakin kecil perbandingan
antara keuntungan dan biaya.
Dari analisis sensitivitas penurunan harga produk 40 %, usahatani melon penjalaran parapara masih layak untuk dikembangkan karena nilai NPV>0, IRR>tingkat bunga yang berlaku dan
Net B/C>I, sedangkan usahatani melon penjalaran ajir sudah tidak layak untuk dikembangkan.
Hasil Analisis Sensitivitas Usahatani Melon Penjalaran Ajir dan Penjalaran Para-para dengan
penurunan harga jual 40% juga dapat dilihat pada gambar 3.
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Gambar 3. Analisis Sensitivitas Usahatani Melon dengan
penjalaran ajir dan para-para pada saat harga jual turun 40%

Dapat di lihat diatas menunjukkan pada saat harga jual produk mengalami penurunan
sebesar 40% dan biaya produksi tetap, nilai penerimaan mengalami penurunan. Sehingga nilai
NPV dari penjalaran ajir menurun dan menghasilkan nilai negative yaitu Rp. -691.141.
Sedangkan untuk penjalaran para-para juga mengalami penurunan pada nilai NPVnya tetapi
masih dapat menghasilkan nilai positif yaitu Rp. 1.346.427. Maka dapat diambil kesimpulan
bahwa usahatani melon dengan penjalaran para-para layak untuk terus dikembangkan dari pada
usahatani melon penjalaran ajir.
Analisis sensitivitas dengan menaikan biaya produksi 50%, menurunkan jumlah produksi
dan harga jual sebesar 10% untuk mengantisipasi adanya gagal panen. Berdasarkan
perhitungan pada tabel 9, yaitu nilai dari ketiga kriteria investasi turun saat terjadi penurunan
jumlah produksi seperti tersebut di atas. Dalam analisis sensitivitas ini dilakukam dengan
menurunkan jumlah produksi yang berpengaruh pada penerimaan, sedangkan biaya naik,
sehingga pendapatan yang diperoleh turun. Adanya kenaikan biaya produksi, penurunkan
jumlah produksi dan harga jual sebesar seperti tersebut di atas, nilai NPV adalah -1.036.711
untuk usahatani melon penjalaran ajir dan 2.019.641 untuk penjalaran para-para pada tingkat
bunga 2 %. Artinya jika terjadi kenaikan biaya produksi, penurunan jumlah produksi dan harga
jual sebesar seperti tersebut di atas maka kerugian yang diperoleh usahatani melon penjalaran
ajir selama 3 bulan adalah sebesar Rp. -1.036.711,00 dan melon penjalaran para-para mengalami
keuntungan sebesar Rp. 2.019.641,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kenaikan biaya
produksi, penurunkan jumlah produksi dan harga jual menyebabkan kerugian untuk usahatani
melon penjalaran ajir. Dengan kenaikan biaya produksi, penurunkan jumlah produksi dan harga
jual sebesar seperti tersebut di atas pada tingkat bunga 2 % nilai IRR turun menjadi 0,02% untuk
penjalaran ajir dan 5,50% untuk penjalaran para-para. Artinya jika terjadi kenaikan biaya
produksi, penurunkan jumlah produksi dan harga jual seperti tersebut di atas maka tingkat
pengembalian modal usahatani melon penjalaran ajir 0,02% dan penjalaran para-para 5,50%.
Pada kenaikan biaya produksi, penurunkan jumlah produksi dan harga jual seperti tersebut ,
usahatani melon penjalaran para-para dinyatakan masih layak untuk dikembangkan karena IRR
yang dihasilkan masih lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku. Kenaikan biaya produksi,
penurunkan jumlah produksi dan harga jual menyebabkan semakin kecil nilai tingkat
pengembalian modal.
Nilai Net B/C pada kenaikan biaya produksi 50%, penurunan jumlah produksi dan harga
jual 10% pada tingkat bunga 2% adalah 0,972 untuk penjalaran ajir dan 1,051 untuk
penjalaran para-para, artinya setiap Rp. 1,00 investasi yang dikeluarkan untuk usahatani selama
3 bulan menghasilkan keuntungan Rp. 0,972 untuk penjalaran ajir dan keuntungan Rp. 1,051
untuk penjalaran para-para. Dari analisis sensitivitas kenaikan biaya produksi, penurunkan
jumlah produksi dan harga jual, usahatani melon penjalaran para-para dinyatakan masih layak
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untuk dikembangkan karena nilai NPV > 0, nilai IRR > tingkat bunga yang berlaku dan Net B/C >
1. Sedangkan usahatani melon penjalaran ajir sudah tidak layak untuk dikembangkan. Hasil
Analisis Sensitivitas Usahatani Melon Penjalaran Ajir dan Penjalaran Para-para dengan menaikan
biaya produksi 50%, menurunkan jumlah produksi dan harga jual sebesar 10% juga dapat
dilihat pada gambar 4. menunjukkan bahwa pada saat biaya dinaikkan sebesar 50%, harga jual
produk dan jumlah produksi mengalami penurunan sebesar 10%, mengakibatkan nilai NPV dari
penjalaran ajir menurun dan menghasilkan nilai negative sebesar Rp. -1.036.711. Sedangkan
untuk penjalaran para-para nilai NPV juga mengalami penurunan tetapi masih dapat
menghasilkan nilai positif sebesar Rp. 2.019.641. Dapat dikatakan untuk usahatani melon
dengan penjalaran para-para layak untuk terus dikembangkan.

Gambar 4. Analisis Sensitivitas Usahatani Melon dengan penjalaran ajir
dan para-para pada saat biaya naik 50%, harga jual dan hasil produksi turun 10%.

KESIMPULAN
Usahatani melon dengan penjalaran para-para secara finansial lebih layak untuk
dikembangkan daripada usahatani dengan penjalaran ajir. Dapat dilihat dari perolehan nilai
NPV.Rp. 3.080.605, Nilai IRR 4,63% dan Net B/C 1,735 pada tingkat bunga 2 % untuk penjalaran
ajir. Sedangkan untuk usahatani melon penjalaran para-para nilai NPV sebesar Rp. 6.512.827,00,
Nilai IRR 7,19% dan Net B/C 1,842 pada tingkat 2 %.
SARAN
Dalam pelaksanaan usahatani melon maka perlu diperhatikan aspek pemeliharaan dalam
penggunaan penjalaran agar kuantitas dan kualitas produk dapat meningkat sehingga nantinya
akan meningkatkan pendapatan. Demikian juga adanya pengembangan usahatani melon dengan
penjalaran para-para kepada petani, karena usahatani melon dengan penjalaran para-para saat
ini belum berkembang, maka perluasan usahatani dengan penjalaran para-para patut dilakukan
pada daerah lain yang berpotensi untuk usahatani melon. Perlu juga dilakukan suatu uji varietas
melon untuk spesifik lokasi yang nantinya akan dapat dikembangkan varietas melon untuk
spesifik lokasi.
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PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI INTRODUKSI USAHATANI
MODEL PTT (PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU)
DI DESA KEMBANG NANGGULAN KULON PROGO
Subagiyo, Heni Purwaningsih dan Setyorini Widyayanti
Balai pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
PENDAHULUAN
Program revitalisasi pertanian dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005 dan
bertekad untuk swasembada beras dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Sebagai
salah satu implementasi dari program revitalisasi pertanian tersebut, maka pada awal bulan
Januari 2007 telah dilakukan rapat koordinasi terbatas Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin
langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan suatu hasil keputusan penting yaitu target
peningkatan produksi beras 2 juta ton pada tahun 2007 dan selanjutnya 5 % per tahun hingga
tahun 2009 (BB Padi, 2007). Tindak lanjut dari komitmen tersebut, Departemen Pertanian
meluncurkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).
Guna memenuhi target peningkatan produksi beras tersebut yaitu dengan menerapkan
pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah. PTT sudah sudah mulai dikenal
dan memasyarakat sejak tahun 2002, PTT berbeda dengan program intensifikasi padi seperti
Insus dan Supra Insus, PTT juga bukan suatu teknologi atau paket teknologi tetapi pendekatan
dalam pemecahan masalah produksi di daerah setempat dengan menerapkan teknologi yang
sesuai dan dipilih sendiri oleh petani dengan bantuan penyuluh pertanian (Badan Litbang
Pertanian, 2007).
Penerapan PTT dalam intensifikasi padi merupakan penyempurnaan dari konsep
sebelumnya yang dikembangkan untuk menunjang peningkatan hasil padi seperti Supra Insus.
FAO mengadopsi PTT sebagai penyempurnaan dari Pengelolaan Hama Terpadu (PHT ). Dalam
penerapan PTT : tidak lagi dikenal rekomendasi paket teknologi untuk diterapkan secara nasional,
petani secara bertahap dapat memilih komponen teknologi yang paling sesuai dengan keadaan
setempat maupun kemampuan petani, efisiensi biaya produksi menjadi prioritas utama dan
suatu teknologi saling menunjang dengan teknologi lain.
PTT merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil padi dan efisiensi masukan
produksi dengan memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Melalui usaha ini
diharapkan kebutuhan beras nasional dapat dipenuhi, pendapatan petani padi dapat
ditingkatkan dan usaha pertanian padi dapat berlanjut serta hasil gabah dan mutu beras
meningkat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Budidaya padi model PTT pada prinsipnya memadukan komponen teknologi yang saling
menunjang (sinergis) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi usahatani. Telah terbukti
bahwa pelaksanaan budidaya padi melalui pendekatan model PTT di 28 kabupaten pada tahun
2002 – 2003 dapat meningkatkan hasil panen rata-rata 19 % dan pendapatan petani 15 %.
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pendapatan petani melalui
introduksi usaha tani dengan pendekatan PTT di desa Kembang Kecamatan Nanggulan
Kabupaten Kulon Progo
METODOLOGI
Pendekatan
Pengkajian ini dilaksanakan melalui integrasi antara peneliti, penyuluh, teknisi dan
kelompok tani. Semua unsur tersebut sebagai mesin penggerak pembangunan ekonomi
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pertanian. Program pengkajian ini termasuk kedalam program penelitian adaptif dengan
manajemen penelitian : Pengkajian Teknologi Inovasi Spesifik Lokasi.
Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan keluaran tersebut di atas adalah
kajian pustaka hasil penelitian dari lembaga penelitian atau Balai Penelitian komoditas sebagai
acuan dan observasi serta penelitian/pengkajian lapang.
Metode Pengkajian dan Analisis
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode on farm research dan survai,
dengan lokasi penelitian di desa Kembang kecamatan Naggulan kabupaten Kulon Progo pada
bulan Januari sampai dengan Desember 2008. Kegiatan ini dilakukan di lahan milik petani dan
komponen teknologi PTT yang diterapkan disesuaikan dengan keinginan dan kondisi lingkungan
fisik maupun sosial ekonomi petani dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Participatory Rural Appraisal (PRA), untuk menggali masalah utama yang
dihadapi petani. Melalui PRA, keinginan dan harapan petani dapat diketahui dan
karakteristik lingkungan biofisik, kondisi sosial ekonomi, budaya petani setempat dan
masyarakat sekitarnya dapat dipahami.
2. Penyusunan komponen teknologi PTT yang sesuai dengan karakteristik dan masalah di lokasi
pengembangan. Komponen teknologi tersebut bersifat dinamis karena sesuai dengan
perkembangan inovasi dan masukan dari petani dan masyarakat setempat.
3. Kegiatan ini dilakukan pada lahan seluas 25 hektar, satu hektar untuk LL (Laboratorium
Lapang) PTT dan 24 hektar di luar LL PTT. LL PTT, komponen teknologi PTT yang diterapkan
lebih banyak dari pada di luar LL PTT
Analisis data digunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk mengetahu kelayakan
introduksi melalui introduksi usahatani model PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) di desa
Kembang Nanggulan Kulon Progo digunakan pendekatan before and after atau with and without
dan untuk mengetahui kelayakan finansial usahatani digunakan pendekatan Margin Benefit Cost
Ratio (MBCR) (A, Husni Malian, 2004)
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Diagnosis terhadap permasalahan
Untuk mengetahui permasalahan di lapang maka dilakukan kegiatan PRA yang
dilaksanakan pada awal kegiatan, pelaksanaan PRA dilakukan bersama – sama dengan ketua
dan anggota kelompok tani ―Tani Rejo‖ di Dusun Kulon Kenteng, Desa Kembang, Kecamatan
Naggulan, Kabupaten Kulon Progo yang merupakan lokasi PTT serta dihadiri oleh penyuluh –
penyuluh dari BPP Nanggulan, Kulon Progo. Sebelum dilakukan diskusi, disampaikan tentang
apa yang dimaksud dengan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), selanjutnya dilakukan diskusi
tentang permasalahan dan komponen-komponen PTT yang akan diterapkan dalam kegiatan ini.
Hasil diskusi menentukan bahwa untuk Laboratorium Lapang (LL) PTT dengan luas 1 ha, dan
komponen PTT yang diterapkan adalah penggunaan benih Varietas Unggul Baru (yaitu Cimelati),
umur bibit muda (kurang dari 21 hss), 2 bibit per lubang, penggunaan pupuk organik dan pupuk
an organik berimbang dengan uji PUTS sebelum penentuan dosis pupuk, pengendalian hama
penyakit dan penanganan pasca panen. Adapun untuk lahan 24 ha yang dikelola oleh lebih dari
20 orang petani, komponen PTT yang diterapkan adalah penggunaan benih Varietas Unggul Baru
(Cimelati dan Ciherang).
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2. Keragaan Pelaksanaan PTT
Pelaksanaan kegiatan PTT diawali dengan pelatihan penggunaan Perangkat Uji Tanah
Sawah (PUTS) dilakukan setelah pengolahan tanah tetapi sebelum tanam, untuk menentukan
dosis pemupukan. Tanam dilakukan pada bulan April 2008. Dalam perjalanannya, sebagian
pertanaman terserang hama dan penyakit sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi.
Adapun hasil pengamatan baik komponen vegetatif (tinggi tanaman dan jumlah anak) sedangkan
komponen generatif (panjang malai, jumlah gabah per malai, berat jerami, berat gabah per 1000
butir, produksi baik yang terserang dan tidak terserang) disampaikan berturut-turut dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil pengamatan komponen vegetatif pelaksanaan PTT di desa Kembang,
Kabuapten Kulon Progo
Varietas
Cimelati LL
Cimelati
Ciherang
IR-64

Tinggi tanaman
(cm)
83,88
76,64
75,25
70,37

Jumlah anakan
generatif
20,63
17,10
14,10
13,24

Berat jerami kering (gr)
164,00
143,43
199,67
116,20

Berat 1000 butir
(gr)
26,90
26,82
25,97
24,85

Tabel 2. Hasil pengamatan komponen geraratif (produksi) pelaksanaan PTT di desa
Kembang, Kabuapten Kulon Progo.
Varietas
Cimelati LL
Cimelati
Ciherang
IR-64

Produksi (ton/ha GKP)
tdk terserang HPT
terserang HPT
11,12
10,82
5,46
9,44
4,05
6,88
3,74

Produksi (ton/ha GKG)
tdk terserang HPT
terserang HPT
8,23
7,98
4,08
6,53
2,85
5,13
2,87

Produksi padi pelaksanaan TPP baik dalam bentuk GKP maupun GKG untuk lahan
terserang hama penyakit (HPT) dapat dilihat pada Tabel 2 dibandingkan dengan yang bebas
serangan HPT. Terlihat bahwa berkurangnya produksi akibat serangan hama penyakit (HPT) ini
sangat nyata (significant).
Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa produksi VUB IR 64 adalah paling rendah diantara 2
VUB yang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang sering disampaikan bahwa di Provinsi DIY
sebagian besar petani (kurang lebih mencapai 70 %) masih menggunakan Varietas IR 64 yang
produktivitasnya sudah mulai mengalami penurunan. Data produksi IR 64 tersebut diambil dari
lahan milik petani di luar kegiatan PTT karena benih VUB yang diintroduksikan adalah Cimelati
dan Ciherang, sehingga semua petani kooperator menanam Cimelati dan Ciherang.
Tingginya serangan ini diduga disebabkan oleh pola tanam yang kurang tepat, empat kali
dalam satu tahun, lahan ditanami padi secara terus menerus. Disamping itu, penggunaan
pestisida yang kurang tepat sasaran dan tidak dilakukan lumintu sesuai jadwal penyemprotan
sehingga serangan HPT sulit terkendali. Musim tanam II merupakan musim tanam padi pada
periode ke-4 (tanpa diselingi tanaman lain) sehingga areal endemik HPT. Pengaturan pengairan
yang kurang diperhatikan menyebabkan intensitas serangan Penggerek Batang Padi (Sundep /
Beluk) tidak terkendali. Penggunaan pupuk kimia yang berupa Urea tablet dapat menyebabkan
kondisi tanah lebih masam dan disukai cendawan/jamur.
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Serangan HPT pada musim kemarau tahun 2008, tidak hanya terjadi pada lokasi
pelaksanaan kegiatan PTT. Namun juga terjadi pada lahan-lahan lain di Kecamatan Nanggulan.
Intensitas serangan OPT di lokasi PTT maupun lahan di sekitarnya di Kecamatan Nanggulan
adalah bervariasi dan OPT yang menyerang tanaman tersebut meliputi penggerek batang padi
((Scirpophoga sp), Xanthomonas campestris, walang sangit (Leptocorisa oratorius) dan hawar daun
bakteri (Yellow red strip). Ada 10 titik pengamatan pada survai tersebut yang meliputi tempat
dengan ketinggian antara 112 m dpl sampai 148 m dpl. Titik pertama dimulai dari lokasi PTT
pada posisi dengan ketinggian 116 m dpl. Serangan OPT tersebut bermacam-macam, ada yang
satu titik terserang 1 OPT, atau 2 OPT, atau 3 OPT, tetapi tidak ada satu titik lokasi yang
terserang 4 macam OPT sekaligus. Data pengamatan OPT disertai dengan prosentase menurut
fase pertumbuhan disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Data pengamatan serangan OPT menurut fase pertumbuhan pelaksanaan
PTT di desa Kembang, Kabuapten Kulon Progo.
Jenis OPT

Persentase (%)

Pengamatan Fase Vegetatif (0 - ± 30 hspt)
1. Penggerek Batang Padi (Scirpophoga sp)
2. Keong Mas (Pomacea canallculata)

35,65 % ± 4,75
7,5 % ± 3,45

3. Tikus (Rattus sp)

4,5 % ± 0,15

4. Bercak daun (Cercospora oryzae)

15,5 % ± 4,50

Pengamatan Fase Generatif 1 (31 - ± 60 hspt)

30,15 % ± 2,50

1. Penggerek Batang Padi (Scirpophoga sp)
2. Tikus (Rattus sp)

15,35 % ± 1,55

3. Bercak daun (Cercospora oryzae)

5,55 % ± 0,75

4. Busuk batang (Helminthosporium oryzae)

5,25 % ± 0,50

5. Hawar daun (Xanthomonas oryzae)

35,75 % ± 4,55

6. Hawar pelepah (Rhizoctonia solani)

8,50 % ± 0,75

Pengamatan Fase Generatif 2 (61 - ± 90 hspt)

45,95 % ± 0,25

1. Penggerek Batang Padi (Scirpophoga sp)
2. Tikus (Rattus sp)

20,75 % ± 5,55

3. Busuk batang (Helminthosporium oryzae)

4,50 % ± 2,55

4. Hawar daun (Xanthomonas oryzae)

69,55 % ± 5,50

5. Hawar pelepah (Rhizoctonia solani)

0,00 ± 0,00

3. Analisis Usahatani
Analisa usahatani padi dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
menggunakan pendekatan analisis with and without atau before and after, yaitu dengan
membandingkan rata-rata produksi pada sistem usahatani padi sebelum PTT menggunakan VUB
IR 64 (produksi = 5,6 ton/ha GKG) dan produksi di luar PTT pada saat kegiatan PTT
menggunakan VUB IR 64 (produksi = 5,13 ton/ha GKG seperti pada Grafik 8) dan setelah PTT
menggunakan VUB Cimelati (produksi rata-rata = 7,98 ton/ha GKG) dan VUB Ciherang (produksi
rata-rata = 6,53 ton/ha GKG). Untuk keperluan analisis maka perlu diinventaris segala biaya
yang dikeluarkan dalam usahatani padi. Biaya produksi usahatani padi dengan pendekatan PTT
antara lain pengadaan sarana produksi (benih, pupuk), biaya tenaga kerja dan sewa lahan). Hasil
analisis usahatani tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Analisis usahatani padi dengan pendekatan PTT di Desa Kembang, Nanggulan
Kulon Progo MK 2008
Rata-rata produksi ton/ha GKG
Uraian
Biaya produksi (Rp)

Sebelum PTT

Pendapatan

Setelah PTT

Di Luar PTT

(Ciherang)

(Cimelati)

(IR 64)

4.890.000

Produksi Rata-rata (kg/ha) GKG
Nilai hasil (Rp/ha)

Setelah PTT
5.490.000

5.490.000

4.890.000

5.600

6.530

7.980

5.130

14.000.000

16.325.000

19.950.000

12.825.000

9.110.000

10.835.000

14.460.000

7.935.000

MBCR

3,875

11,875

Keterangan : Harga gabah = Rp. 2500,- / kg GKG

Hasil pengkajian usahatani dengan pendekatan PTT di desa Kembang Nanggulan Kulon
Progo memberikan kenaikan pendapatan petani baik sebelum introduksi sebesar
Rp
1.725.000/ha (18,94%), sedangkan dengan petani yang diluar PTT sebesar Rp 6.525.000/ha
(82,23%), hal ini ni sejalan dengan Pedum pelaksanaan PTT dimana dikatakan bahwa model
pendekatan PTT dapat meningkatkan produktivitas padi sawah dan pendapatan petani.
Selanjutnya hasil penelitian Syamsiah et al., (2002) menunjukkan bahwa introduksi model PTT
padi sawah lahan irigasi dapat meningkatkan produktivitas padi sawah dan meningkatkan
keuntungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan analisis
finansial usahatani dengan pendekatan PTT diperoleh nilai MBCR sebesar 3,875 sehingga
introduksi teknologi dengan pendekatan PTT layak dan menguntungkan.
KESIMPULAN
Komponen PTT yang paling berpengaruh terhadap hasil adalah penggunaan VUB. Tanpa
pendekatan PTT dengan VUB IR 64 rata-rata produksi 5,13 ton/ha sampai 5,6 ton/ha GKG ,
sedangkan dengan PTT menggunakan VUB Cimelati dan Ciherang, produksi 6,53 ton/ha sampai
7,98 ton/ha GKG.
Hasil pengkajian usahatani dengan pendekatan PTT di desa Kembang Nanggulan Kulon
Progo memberikan kenaikan pendapatan petani baik sebelum introduksi sebesar
Rp
1.725.000/ha (18,94%), sedangkan dengan petani yang diluar PTT sebesar Rp 6.525.000/ha
(82,23%). Hasil analisa finansial usahatani dengan pendekatan PTT diperoleh nilai MBCR sebesar
3,875 sehingga introduksi teknologi dengan pendekatan PTT layak dan menguntungkan.
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DAMPAK IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TABELA LEGOWO TERHADAP
PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH
Suharyanto, AANB Kamandalu dan Ni Putu Sutami
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
ABSTRAK
Penelitian dampak penerapan teknologi Tanam Benih Langsung (Tabela) Legowo
dilaksanakan di Subak Kekeran Desa, Desa Selan Bawak, Kecamatan Marga, Kabupaten
Tabanan. Penelitian difokuskan untuk mengukur dampak penerapan teknologi Tabela Legowo
terhadap produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah dan mengukur biaya adopsi
penerapan teknologi tabela legowo. Penentuan petani contoh dilakukan secara purposive dengan
pola pendekatan with and without project antara petani kooperator vs non koperator. Jumlah.
Pengumpulan data dilakukan melalui survey dengan menggunakan kuisioner, terhadap 30 petani
koperator dan 10 orang petani non koperator. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif
baik kualitatif maupun kuantitatif. Untuk mengetahui perubahan tingkat pendapatan dari
mengadosi teknologi dilakukan beberapa analisis finansial seperti BC rasio, Marginal benefit Cost
Ratio serta dampak penerapan teknlogi terhadap perubahan struktur biaya dan tenaga kerja
usahatai padi sawah. Hasil peneitian menunjukkan bahwa introduksi sistem tanam Tabela
Legowo ampu meningkatkan produktivitas usahatani padi sawah sebesar 14,75 persen dan
pendapatan usahatai padi sawah sebesar 25,58 persen. Sistem tanam Tabela Legowo juga layak
secara finasial, hal ini ditunjukan dengan nilai B/Crasio sebesar 1,72 dan nilai MBCR sebesar
13.09. Untuk lebih mendiseminasikan teknologi Tabela Legowo pada cakupan yang lebih luas
maka sangat diperlukan dukungan berbagai pihak, melalui kegiatan pendampingan dan
pengawalan pada tahap awal intorduksi.
Kata kunci : Dampak, Tabela Legowo, Produktivitas, Pendapatan
PENDAHULUAN
Program pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya padi sawah masih terfokus
pada upaya peningkatan produksi yang didukung dengan pengembangan usahatani berbasis
agribisnis dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Laju
peningkatan produksi padi sawah di Provinsi Bali selama 3 tahun terakhir hanya mencapai 0,28
t/ha, yakni dari rata-rata produksi sekitar 5,56 t/ha pada tahun 2005 menjadi 5,84 t/ha pada
tahun 2007 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2007).
Belum optimalnya produktivitas padi tersebut disebabkan oleh kurangnya ketersediaan
teknologi spesifik lokasi dan tingkat adopsi teknologi anjuran yang masih relatif rendah ditingkat
petani. Penerapan teknologi ditingkat petani dari waktu ke waktu umumnya tidak berbeda,
sehingga banyak komponen teknologi budidaya padi sawah yang perlu diperbaiki antara lain
penggunaan benih bermutu rendah dan umumnya bersumber dari hasil panen berulang-ulang
dan bukan berasal dari varietas unggul, jumlah bibit yang ditanam per lubang masih relatif
banyak . Dengan demikian kondisi ini tentunya kurang menguntungkan karena tidak efisien dan
merupakan pemborosan biaya produksi.
Keberhasilan peningkatan produksi padi didominasi oleh peningkatan produktivitas
dibandingkan dengan peningkatan luas panen. Peningkatan produktivitas memberikan kontribusi
sekitar 56,1% terhadap peningkatan produksi padi, sedangkan peningkatan luas paen dan
interaksi keduanya memberikan kontribusi masing-masing hanya 26,3% dan 17,5%. Hal tersebut
menunjukkan besarnya peran inovasi teknologi dalam menunjang peningkatan produksi padi.
Upaya perluasan areal sawah disamping membutuhkan waktu juga memerlukan biaya yang
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relatif lebih besar. Dalam upaya peningkatan produksi beras, untuk jangka pendek penerapan
inovasi teknologi lebih realistis dibandingkan dengan upaya perluasan bak sawah (Sembiring dan
Widiarta, 2008).
Demikian halnya pendapat Adnyana dan Kariyasa (2006), perbaikan teknologi yang
dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan untuk memecahkan masalah aktual di lapang
diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.
Perbaikan teknologi juga diperlukan untuk membantu produsen merespon perubahan
lingkungan, termasuk peningkatan produktivitas dan pendapatan. Teknologi baru yang efisien
memberi peluang bagi petani produsen untuk memproduksi lebih banyak dengan korbanan yang
lebih sedikit.
Agar usahatani padi lebih menguntungkan maka perlu diupayakan agar komoditas ini bisa
kompetitif dengan komoditas lain. Untuk itu perlu diupayakan terobosan-terobosan teknologi
budidaya padi yang pada intinya berusaha untuk meningkatkan produksi dengan tetap
memperhatikan efisiensi biaya, pendapatan petani dan kelestarian alam. Tanam Benih Langsung
(Tabela) Legowo merupakan salah satu komponen dalam pendekatan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) padi sawah. Cara tanam padi sistem legowo merupakan rekayasa teknologi yang
ditujukan untuk memperbaiki produktivitas usaha tani padi. Teknologi ini merupakan perubahan
dari teknologi jarak tanam tegel menjadi tanam jajar legowo. Jadi, di antara kelompok barisan
tanaman padi terdapat lorong yang luas dan memanjang sepanjang barisan. Jarak
antarkelompok barisan (lorong) bisa mencapai 50 cm, 60 cm atau 70 cm bergantung pada
kesuburan tanah (Suriapermana et al., 1990 dalam Pahruddin et al, 2004). Teknologi legowo
dikembangkan untuk memanfaatkan pengaruh barisan pinggir tanaman padi (border effect) yang
lebih banyak. Dengan sistem legowo, tanaman padi tumbuh lebih baik dan hasilnya lebih tinggi
karena luasnya border effect dan lorong di petakan sawah sehingga menghasilkan bulir gabah
yang lebih bernas
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan inovasi teknologi sistem
tanam Tabela Legowo terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan dilaksanakan di Subak Guama, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga,
Kabupaten Tabanan. Lokasi penelitian juga merupakan lokasi Prima Tani Lahan Sawah Irigasi,
dimana komponen teknologi PTT berupa sistem tanam Tabela Legowo diintroduksikan untuk
meningkatkan produktitas dan pendapatan usahatani padi sawah. Pengumpulan data dilakukan
melalui survey wawancara dengan menggunakan kuisioner terhadap 30 petani koperator yang
ditentukan secara purposif dan 10 petani non koperator. Data yang dikumpulkan merupakan
input-output usahatani padi sawah pada MH 2007.
Dalam studi ini diterapkan dua pendekatan yaitu : 1) analisis deskriptif da kualitatif yang
ditujukan untuk mengkaji input-output usahatani padi sawah lahan irigasi melalui pendekatan
with and without project, dan 2) analisis B/C rasio yang ditujukan untuk menghitung rasio antara
pendapatan yang meliputi hasil output padi (kg) dikalikan dengan harga jual gabah (Rp/kg)
dengan biaya total yaitu masukan meliputi input sarana produksi (bahan) ditambah input tenaga
kerja (upah).
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Dampak inovasi teknologi dianalisis dengan mengunakan persamaan matematika sebagai
berikut (Hendayana, 2003) :
J = Y x t x A
Dimana : J =
Y =
t =
A =

peningkatan produksi (ton)
peningkatan hasil (t/ha)
tingkat adopsi teknologi introduksi (hamparan atau jumlah petani)
total area tanam yang menerapkan teknologi introduksi

Biaya yang dikeluarkan petani sebagai konsekuensi mengadopsi teknologi baru dapat
didefinisikan sebagai peningkatan biaya per unit yang diperlukan untuk peningkatan produksi
(J). Penghitungannya dapat menggunakan formula sebagai berikut :
I = C x ( t/Y )
Dimana : I

=

biaya tambahan per unit hasil yang diperlukan untuk mendapatkan
peningkatan produksi sebanyak J (Rp/Kg)
biaya mengadopsi per unit area karena petani beralih ke teknologi baru
(Rp/Ha)
tingkat adopsi teknologi baru dalam hektar atau jumlah petani
rata-rata hasil (Kg/Ha)

C =
t
Y

=
=

Dampak penerapan teknologi baru terhadap pendapatan rumahtangga tani dapat didekati
dengan menggunakan analisis usahatani dengan membandingkan antara rata-rata pendapatan
usahatani sebelum dan sesudah menerapkan teknologi baru dengan pendekatan partial budgeting
analysis. Marginal Benefit Cost Ratio (MBCR) dapat digunakan untuk mengukur kelayakan
teknologi baru/introduksi dibandingkan dengan teknologi petani (Swastika, 2004; Malian, 2004)
yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

MBCR =

dimana :

I
P

=
=

Penerimaan kotor (I) - Penerimaan kotor (P)
-----------------------------------------------------Total biaya (I) - Total biaya (P)

Teknologi introduksi
Teknologi petani

Secara teoritis, keputusan mengadopsi teknologi baru layak dilakukan jika MBCR > 1.
Artinya, tambahan penerimaan yang diperoleh dari penerapan teknologi baru harus lebih besar
daripada tambahan biaya (Malian, 2004).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak Teknologi Terhadap Produktivitas Usahatani Padi Sawah
Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dampak teknologi terhadap tingkat
produktivitas dan pendapatan dilakukan terhadap jenis kegiatan pengkajian, sehingga akan
diperoleh gambaran yang realistis dari tampak teknologi pengkajian yang bersangkutan. Dalam
analisis ini yang dikaji adalah petani koperator yang mengintroduksi teknologi (koperator) dan
petani non koperator. Harapannya adalah selisih antara dua kegiatan itu positif karena hal itu
artinya teknologi berdampak positif. Namun bila kenyataannya negatif, artinya teknologi
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introduksi menyebabkan terjadinya penurunan pada aspek yang dikaji. Harapannya yang bernilai
negatif ini hanya terjadi pada komponen input dan tidak pada komponen output. Dalam kegiatan
pengkajian ini biaya input saprodi yang terlihat terjadi perubahan penurunan hanya pada
penggunan tenaga kerja khususnya pada saat panen dan menyulam tanaman yang mati atau
rusak sebesar 5,4 persen persen dibandingkan dengan petani non koperator. Sedangkan pada
input saprodi lainnya terjadi peningkatan penggunaan herbisida yang mencapai 2,8 persen.
Secara keseluruhan perubahan total biaya saprodi mengalami penurunan sebesar 3,4 persen
dibandingkan sebelum menerapkan teknologi introduksi tabla legowo 2: 1.
Pada awalnya tanam sistem legowo 2:1 atau 4:1 petani khawatir akan mengurangi jumlah
populasi tanaman sehingga akan mengurangi hasil gabah. Namun setelah diberi pengertian
bahwa baris rumpun tanaman yang tidak ditanami dirapatkan ke rumpun tanaman di
sebelahnya, maka petani mau mencobanya. Tenaga kerja borongan tanam meminta upah tanam
lebih tinggi daripada sistem tegel, hal ini karena tenaga kerja tanam belum terbiasa menanam
dengan sistem legowo sehingga waktu penyelesaiannya lebih lama. Namun dengan menggunakan
sistem tanam Tabela Legowo dengan menggunakan alat tanam benih langsung pekerjaan tersebut
dapat dilakukan oleh 1-2 orang yang tentunya sangat efisien dalam penggunaan tenaga kerja.
Pemberian pupuk pada cara tanam legowo juga lebih efektif karena distribusi pupuk lebih
merata dan langsung ke pertanaman. Pupuk hanya diberikan pada lorong kecil di antara barisan
tanaman sehingga pertumbuhan tanaman serta hasil dan kualitasnya lebih baik. Selain itu,
lorong yang lebih lebar pada sistem legowo memudahkan dalam pelaksanaan pemupukan,
penyiangan, dan pengendalian hama penyakit.
Tabel 1. Analisis input-output petani koperator vs petani non koperator usahatani
padi sawah MH 2007 di Desa Selanbawak, Kec. Marga, Kab. Tabanan.
No

Uraian

Petani non koperator
Volume

A

Volume

Perubahan

Biaya

Biaya upah tenaga kerja
1 Persemaian
2 Pengolahan tanah (Traktor)
3 Membuat
pematang dan
meratakan tanah

1 HOK
Borongan

40,000
700,000

0

0

Borongan

700,000

(40,000)
-

7 HOK

280,000

8 HOK

320,000

17 HOK

680,000

5 HOK

200,000

(480,000)

5 Penyulaman

8 HOK

320,000

4 HOK

160,000

(160,000)

6 Penyiangan

19 HOK

760,000

24 HOK

960,000

200,000

7 Pemupukan

12 HOK

480,000

12 HOK

480,000

8 Panen

28 HOK

1,120,000

33 HOK

1,320,000

200,000

143,000

58,500

4 Tanam

B

Biaya

Petani koperator

Biaya sarana produksi
1 Benih padi

40,000

-

13

kg

84,500

22

kg

2 Pupuk :

-

- Urea

162

kg

210,000

162

kg

210,000

-

- NPK Phonska

185

kg

360,000

185

kg

360,000

-

3 Insektisida

1.6

ltr

176,000

1.6

ltr

176,000

-

4 Pestisida

1.4

ltr

105,000

1.4

ltr

105,000

-

5 Herbisida

14

kg

294,000

18

kg

378,000

84,000

C

Total biaya

D

Produksi

5,609,500

E

Penerimaan

12,650,000

14,973,000

2,323,000

F

Pendapatan

7,040,500

9,461,000

2,420,500

G

B/C rasio

5550

5,512,000
6510

1.26

(97,500)
960.00

1.72
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Secara keseluruhan biaya usahatani padi sawah antara petani koperator dibandingkan
petani non koperator relatif tidak berbeda jauh. Hal ini disebabkan jumlah saprodi (pupuk,
pestisida, dll) tidak menunjukkan perbedaan yang tinggi Namun demikian dengan sistem tanam
Tabela Legowo ternyata memberikan peningkatan produksi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 15
persen dibandingkan dengan petani non koperator yang menggunakan sistem tanam pindah,
yaitu dari 5,55 t/ha meningkat menjadi 6,51 ha.
Introduksi teknologi Tabela Legowo selain meninkatkan produktivitas usahatani juga
meningkatkan pendapatan petani dari Rp. 7.040.500 menjadi Rp. 9.461.000,- per hektar, atau
meningkat sekitar 14.75 persen dengan tingkat harga Rp.2.300 per kg. Meningkatnya pendapatan
usahatani padi per hektar pada sistem tanam Tabela Legowo, selain dikarenakan peningkatan
produktivitas juga dikarenakan adanya efisiensi biaya produksi pada peggunaan tenaga kerja
khususnya pada penanaman, karna menggunakan tanam benih langsung.
Tabel 2. Dampak implementasi terhadap perubahan pendapatan
usahatani padi sawah MH 2007 di Desa Selanbawak, Kec.
Marga, Kab. Tabanan
No

Uraian

1 Jumlah petani koperator (orang)
2 Rata-rata luas lahan usahatani padi (ha)
3 Total areal dampak (ha)

Volume
30.00
0.33
9.90

4 Produktivitas sesudah menjadi petani koperator (kg/ha)

6510.00

5 Produktivitas sebelum menjadi petani koperator (kg/ha)

5550.00

6 Selisih produktivitas (kg)
7 Persentase peningkatan hasil (%)
8 Dampak terhadap produksi (kg)
9 Dampak terhadap pendapatan (Rp)
10 Dampak terhadap pendapatan w ilayah (Rp)
11 Perubahan pendapatan kotor (Rp)
12 Perubahan biaya (Rp/ha)
13 Perubahan biaya per unit (Rp/kg)
14 Marginal Benefit Cost Ratio

960.00
14.75
316.80
2420500.00
23962950.00
2323000.00
177500.00
184.90
13.09

15 Biaya adopsi per ha (Rp)

5512000.00

16 Biaya adopsi per kg (Rp)

101.56

17 Rasio biaya terhadap harga

0.08

Lahan (tanah) sebagai faktor produksi mempunyai kedudukan paling penting dalam
usahatani. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan
dengan faktor produksi lainnya. Sebagai faktor produksi, lahan mendapat bagian dari hasil
produksi karena jasanya dalam produksi itu. Luas tidaknya lahan garapan mencerminkan tingkat
kemampuan dan penguasaan atas lahan tersebut. Bila dihubungkan dengan ketersediaan tenaga
kerja petani, semakin luas lahan garapan akan semakin berkurang tenaga kerja petani yang
dapat di alokasikan pada lahan garapan demikian pula sebaliknya.
Rata-rata pengelolaan lahan usahatani padi sawah di lokasi penelitian adalah sekitar 0,33
hektar. Untuk melihat dampak teknologi terhadap produksi dapat dihitung dari perkalian selisih
produksi dikalikan areal dampak. Sedangkan areal dampak yang diperoleh dari perkalian jumlah
petani koperator dengan rata-rata luas kepemilikan lahan per petani koperator. Dalam introduksi
teknologi ini jumlah petani koperator ada 30 orang, dengan rata-rata kepemilikan lahan seluas
0,33 hektar sehingga total areal dampaknya adalah sekitar 9.09 hektar. Dengan demikian
dampak teknologi introduksi terhadap produktivitas adalah sebesar 960 kg, atau terjadi
peningkatan hasil sebesar 14,75 persen. Namn demikian pada kenyataannya di lapangan areal
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dampak tersebut ternyata lebih luas dibandingkan dengan simulasi analisis perhitungan, hal ini
karea sifat teknologi dan kelompok tani yang bersifat bersifat dinamis dalam perkembangannya.
Selanjutnya dampak teknologi terhadap pendapatan dapat dihitung dari perkalian
tambahan produktivitas dengan tingkat harga per kg yang berlaku yakni sekitar Rp.2.300/kg
yaitu sebesar Rp. 2.420.500. Selanjutnya dengan mengalikan total areal dampak dengan
pendapatan yaitu 9.09 ha dikalikan dengan Rp.2.420.000,- maka hasilnya mencerminkan
pendapatan wilayah. Hasil perkalian areal dampak dengan pendapatan menghasilkan nilai
Rp.23.962.950 ,-. Dalam areal dampak dalam satu musim tanam. Selain diperoleh gambaran
dampak teknologi terhadap produktivitas, produksi dan pendapatan, dengan analisis ini dapat
pula diketahui informasi lainnya seperti disajikan pada Tabel 2.
Hubungan antara tambahan biaya yang harus dikeluarkan akibat penerapan teknologi
Tabela Legowo dengan tambahan manfaat yang mampu didatangkan dapat dilihat dari indikator
MBCR. Nilai MBCR juga dapat dipakai sebagai indikator apakah teknologi Tabela Legowo yang
diintroduksi tersebut lebih unggul atau kurang bermanfaat dibanding teknologi yang sudah
diterapkan petani setempat. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap Rp. 1,0 tambahan biaya
yang diperlukan untuk menerapkan teknologi Tabela Legowo mampu memberikan tambahan
penerimaan pada MH Rp. 13,09 terhadap teknologi petani non koperator. Dari indikator MBCR
terlihat bahwa tambahan biaya yang dikeluarkan petani untuk menerapkan Tabela Legowo pada
tingkat biaya produksi tertentu secara signifikan mampu memberikan tambahan penerimaan.
Untuk itu biaya adopsi yang dibutuhkan sebesar Rp.5.512.000/ha atau sekitar Rp.101.56/kg.
KESIMPULAN
Implementasi inovasi teknologi Tabela Legowo layak untuk diusahakan baik secara teknis
maupun ekonomis. Secara teknis budidaya dengan penanaman tabela akan mengurangi waktu
tanam relatif lebih singkat. Karena dengan menggunakan seeder cukup menggunakan sedikit
tenaga kerja. Sedangkan dengan sistem tanam legowo, memungkinkan tanaman untuk tumbuh
dan berproduksi secara optimal dikarenakan adanya barisan yang kosong diantara tanaman,
sehingga tanaman akan mendapatkan cahaya matahari secara penuh dan pada saat pemupukan
maupun pemeliharaan/penyiangan mudah untuk melaksanakanya karna adanya barisan yang
kosong diantara tanaman.
Secara ekonomis sistem tanam Tabela Legowo juga menguntungkan, dimana produktivitas
meningkat sekitar 14.75 persen. Dan pendapatan meningkat 15.51 persen. Sistem tanam Tabela
Legowo secara finansial juga layak untuk diusahakan, hal in ditandai dengan nlai B/C rasio
sebesar 1,72 dengan nilai MBCR sebesar 13.09. Selain itu indikator finansial lainnya yaitu biaya
adopsi yang tidak terlalu mahal dan berdampak terhadap ekonomi wilayah.
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KELAYAKAN EKONOMI MODEL INTEGRASI USAHATANI
KOPI-KAMBING DI KABUPATEN BULELENG
Suharyanto, Suprio Guntoro dan Jemmy Rinaldi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
ABSTRAK
Model usahatani integrasi merupakan bentuk diversifikasi usahatani yang memiliki satu
rantai ekosistem terutama dalam pemanfaatan biomasa. Namun pola integrasi yang ada di
masyarakat masih menggunakan teknologi tradisional sehingga hasilnya belum optimal. Melalui
penerapan teknologi seperti teknologi pemberian pakan penguat limbah kopi, pembuatan kompos
dari limbah ternak, peningkatan mutu genetik kambing dan penanganan hasil susu, integrasi
tanaman kopi dengan ternak kambing mampu meningkatkan produktivitas tanaman kopi dan
ternak kambing. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan petani setelah
menerapkan teknologi integrasi. Kajian dilakukan di desa Boongancina pada Bulan Juni –
Agustus 2006 dengan melibatkan 30 petani koperator. Pendekatan yang digunakan dalam kajian
ini adalah before and after. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei wawancara
dengan menggunakan kuisioner. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif maupun kuantitatif
melalui analisis benefit cost ratio maupun marginal benefit cost ratio. Hasil analisis menunjukan
bahwa usahatani kopi melalui model integrasi mampu meningkatkan pendapatan petani sebesar
Rp. 2.922.647,50 dengan BC ratio sebesar 3.03 dan MBCR 5.42. Peningkatan pendapatan usaha
ternak kambing juga meningkat sebesar Rp. 833.250 dengan nilai MBCR 12.48. Secara
keseluruhan pendapatan model usahatani integrasi tanaman kopi dengan ternak kambing
mampu meningkatkan pendapatan petani sebesar 122.78 persen.
Kata kunci : finansial, integrasi, kopi, kambing
PENDAHULUAN
Secara umum petani di Indonesia, khususnya di Bali telah meklakukan usahatani secara
integerasi. Jarang petani mengusahakan satu komoditas saja. Namun, pola integerasi yang
diterapkan petani masih bersifat tradisional, sehingga hasil yang diperoleh belum optimal.
Seperti halnya di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, hampir
seluruh petaninya melakukan usahatani dengan mengusahakan komoditas lebih daripada satu.
Komoditas yang diusahakan secara turun-temurun pada umumnya adalah kopi dan ternak
kambing. Kedua komoditas tersebut telah diusahakan dalam waktu yang cukup lama, namun
belum digarap secara baik atau dengan kata lain petani belum mampu memanfaatkan
sumberdaya yang dikelola secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh pun belum optimal.
Berkenaan dengan hal tersebut, sejak 1999, di Desa Bongancina, Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) Bali telah merintis kajian yang berlandaskan agroekosistem pada satu
hamparan kelompoktani, dengan memanfaatkan sumberdaya petani secara optimal melalui
pendekatan integerasi ternak (kambing) dan tanaman kopi. Beberapa teknologi yang dikaji antara
lain: pengolahan limbah kopi sebagai pakan penguat bagi ternak, pembuatan kompos dari
limbah ternak, peningkatan mutu genetik kambing dan penanganan produk susu kambing.
Percepatan transfer suatu teknologi (pertanian) sangat dipengaruhi oleh keberpihakan
teknologi tersebut tehadap kepentingan petani sebagai penggunanya. Sudana (2005) menyatakan
bahwa faktor dominan yang mendorong petani dalam mengadopsi suatu teknologi adalah : 1)
menguntungkan dari usahatani sebelumnya; 2) produktivitasnya meningkat; 3) sumber
pendapatan lebih banyak; 4) meningkatkan kesuburan tanah; 5) meningkatkan lapangan kerja.
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Berdasarkan uraian di atas, untuk memperoleh informasi dari dampak pengkajian
tersebut khususnya secara ekonomi, maka tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat keuntungan petani setelah menerapkan rakitan teknologi integerasi tanaman
kopi dengan ternak kambing.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian.
Penelitian dilakukan di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
sesuai dengan lokasi pengkajian integerasi tanaman kopi dengan ternak kambing yang
dilaksanakan BPTP Bali. Penelitian ini dilakukan pada Juni – Agustus 2006.
Metode Pengumpulan Data.
Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari petani
kooperator (pelaksana pengkajian) sebanyak 30 orang, melalui wawancara langsung dengan
menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner) yang telah dipersiapkan. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah before and after. Oleh karena itu data yang
dikumpulkan mencakup data usahatani sebelum dan sesudah pengkajian yang dilakukan oleh
BPTP Bali. Data tersebut meliputi karakteristik petani, luas penguasaan lahan, jumlah dan biaya
produksi tunai, jumlah dan biaya tenaga kerja tunai, jumlah produksi usahatani, jumlah
penerimaan usahatani, dan jumlah pendapatan usahatani.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi/lembaga berupa buku-buku, laporanlaporan, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Metode Analisis Data.
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 secara deskriptif
(Adnyana, 1989). Pendapatan/keuntungan usahatani merupakan selisih antara hasil perkalian
jumlah produksi dan harga per unit produksi dengan jumlah biaya (tunai) yang dikeluarkan
dalam proses produksi. Secara matematis, pendapatankeuntungan usahatani dihitung dengan
formulasi sebagai berikut:
I = P.Q – TC
keterangan :
I
=
P
=
Q
=
TC
=

Pendapatan./keuntungan
Harga produksi per unit
Jumlah produksi
Jumlah biaya produksi (tunai)

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani tersebut dilakukan melalui
analisis benefit cost ratio (B/C ratio). Apabila B/C ratio > 0, maka usahatani tersebut layak untuk
diusahakan, sebaliknya jika B/C ratio < 0, maka usahatani tersebut tidak layak unruk
dilaksanakan. B/C ratio merupakan perbandingan antara pendapatan yang diperoleh dengan
jumlah biaya (tunai) yang dikeluarkan dalam proses produksi. Secara matematis dirumuskan
sebagai berikut:
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I
B/C ratio =
TC
Keterangan:
I
=
TC
=

Pendapatan/keuntungan
Jumlah biaya (tunai)

Mengingat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini before dan after, maka perlu
juga diketahui perubahan tingkat pendapatan/keuntungan (MBCR) yang diperoleh sebagai akibat
dari perubahan teknologi yang diterapkan. Secara matematis MBCR diformulasikan sebagai
berikut:
I1 – I0
MBCR =
TC1 – TC0
Keterangan:
I1
=
I0
=
TC1
=
TC0
=

Pendapatan/keuntungan sesudah pengkajian
Pendapatan/keuntungan sesudah pengkajian
Jumlah biaya (tunai) sesudah pengkajian
Jumlah biaya (tunai) sesudah pengkajian
HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Responden
Usahatani kopi yang umumnya dilakukan oleh petani di lokasi penelitian pada umumnya
adalah kopi robusta, sedangkan jenis ternak kambing yang diusahakan adalah jenis kambing PE
lama dan kambing lokal. Baik usahatani kopi maupun ternak kambing yang diusahakan
merupakan usaha turun temurun, yang umumnya juga merupakan usaha warisan dari
keluarganya. Namun demikian usahatani kopi maupun ternak kambing yang dilakukan kurang
intensif pada awal pengkajian integrasi tanaman kopi-ternak kambing, hal ini dikarenakan
produktivitas kopi dan harga jual kopi yang relatif tendah dan juga mewabahnya penyakit pada
ternak (scabies). Namun saat ini petani sudah mulai giat kembali mengusahakan tanaman
kopinya dan usaha ternak kambing yang mereka lakukan.
Rata-rata umur petani responden berkisar antara 30 sampai 66 tahun dengan rata-rata
berumur 45.03 tahun, hal ini berkorelasi dengan pernyataan petani yang umumnya sudah
memiliki pengalaman berusahatani rata-rata 22.3 tahun. Namun dikarenakan informasi inovasi
teknologi yang mereka dapatkan umumnya terbatas, merekapun ccenderung kurang intensif
mengelola kebun maupun ternak kambingnya. Sedangkan pendidikan petani umumnya
mengenyam pendidikan formal selama 8.4 tahun atau setara dengan pendidikan SMP. Tinggi
rendahnya pendidikan tentunya akan berpengaruh terhadap adopsi inovasi teknologi, dimana
semakin tinggi pendidikan umumnya mereka akan semakin cepat mengadopsi teknologi baru.
Kegiatan kursus atau pelatihan yang berkaitan dengan usahatani umunya telah mengikuti
sebanyak 2.37 kali, diharapkan dengan semakin seringnya petani mengikuti kegiatan
kursus/pelatihan yang berkaitan dengan usahataninya maka pengetahuan mereka akan
bertambah yang tentunya akan meningkatkan pendapatan usahataninya. Jumlah tanggungan
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keluarga responden rata-rata menanggung 3.8 orang. Sumber pendapatan utama umumnya
berasal dari usahatani kopi, sedangkan lainnya adalah dari ternak kambing, buruh, berdagang
dan lain-lain.
Tabel 1. Karakteristik petani responden dan lokasi penelitian
Karakteristik
Umur petani responden (thn)
Pendidikan (thn)

Minimum

Maksimum

30

66

Rata-rata
45.03

6

12

8.4

10

46

22.3

Rata-rata pendapatan utama (Rp)

7,850,635

13,835,874

7,228,836

Rata-rata pendapatan sampingan/tahun (Rp)

3,674,585

6,845,885

3,506,823

Jumlah tanggungan keluarga (org)

1

6

3.8

Kursus/pelatihan yang pernah diikuti (kali)

1

6

2.37

Luas kebun kopi (Rp)

0.7

5.2

1.53

Jumlah populasi tanaman kopi (phn)

84

357

218.4

Jarak rumah ke kebun (m)

0

3000

423.06

Jumlah ternak kambing (ekor)

4

24

11.2

Jumlah ternak kambing milik sendiri (ekor)

4

24

9.46

Jumlah ternak kambing bukan milik (ekor)

0

6

4.42

Jumlah ternak lain (ekor)

1

3

2.14

Pengalaman usahatani (thn)

Rata-rata luas kebun kopi yang mereka usahakan adalah 1.53 ha walaupun ada yang
memiliki hingga 5.2 hektar dengan rata-rata populasi tanaman kopi sebanyak 218.4 pohon, dan
kebanyakan adalah kebun milik sendiri hanya sebagian kecil saja yang merupakan kebun orang
lain dan disakapkan dengan system bagi hasil. Secara geografis kebun kopi yang mereka
usahakan bertofografi miring pada daerah yang berbukit, dan pada umumnya lokasi kebun
menjadi satu dengan tempat tinggal petani kecuali pada petani penyakap antara kebun dan lokasi
tempat tinggal agak berjauhan.Demikian halnya dengan ternak kambing yang merupakan salah
satu sumber penghasilan, tidak kesemuanya merupakan kambing milik sendiri tapi merupakan
bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan peternaknya dengan rata-rata
kepemilikan ternak kambing sebanyak 11.2 ekor. Selain ternak kambing mereka juga memelihara
ternak lain seperti babi, ayam dan lain-lain dengan jumlah yang relatif kecil karena hanya
merupakan sambilan bagi mereka.
Analisis Finansial Usahatani Integrasi Tanaman Kopi dengan Kambing
Adopsi inovasi teknologi integrasi tanaman kopi dengan ternak kambing oleh petani telah
mengubah sikap dan perilaku petani dari tadinya bersifat apriori terhadap hasil usaha pertanian
dan pesimis untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi menjadi bersifat dinamis, proaktif
disertai rasa optimisme yang kuat akan keberhasilan usaha pertaniannya. Setelah mengadopsi
teknologi dari BPTP, usaha pertanian yang dilakukannya menunjukkan peningkatan
produktivitas, baik tanaman kopi maupun ternak kambing. Umur sapih mengalami percepatan,
dari 4–5 bulan menjadi lebih singkat 3–4 bulan. Berat sapih per ekor meningkat dari 10 kg
menjadi 14,5 kg atau meningkat sekitar 50 persen. Selain perubahan dalam penampilan, juga
diperoleh produksi susu. Dari satu ekor kambing diperoleh 45 liter susu per tahun (15 liter per
bulan selama masa laktasi). Dampak perubahan tampilan ternak kambing ini berpengaruh pada
harga jual. Petani yang tadinya hanya menerima harga jual Rp 150 ribu per ekor meningkat
menjadi Rp 400.ribu per ekor atau meningkat hampir 3 kali. Selain itu, frekwensi kambing
beranak juga meningkat dari 2-3 kali per 3 tahun menjadi 3 kali per 2 tahun. Dengan demikian,
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teknologi baru memberi manfaat ganda, yaitu perbaikan kualitas dan juga peningkatan kuantitas
anak kambing. Pada tanaman kopi, penerapan teknologi introduksi juga meningkatkan
produktivitas dari 400-500 kg/ha/tahun menjadi sekitar 800-900 kg/ha/tahun.
Dalam analisis finansial usahatani ini, biaya yang diperhitungkan adalah pengeluaran
tunai. Disamping itu mengingat tanaman kopi ini tergolong tanaman tahunan, analisis tidak
memperhitungkan pembelian bibit, tetapi dibatasi pada tahun terakhir saat penelitian
berlangsung.
Dengan dasar pertimbangan tersebut, diketahui bahwa teknologi petani dalam usahatani
kopi mengeluarkan biaya tunai sebesar Rp 1.385.582,5. Biaya tersebut sebagian besar (73,62%)
dialokasikan untuk pembayaran tenaga kerja penyiangan, pemangkasan dan panen. Sisanya
(26,38%) digunakan untuk pembelian saprodi (pupuk urea dan herbisida). Dengan input seperti
itu, produktivitas kopi yang dihasilkan adalah 505,25 kg/ha. Jika dinilai dengan harga kopi saat
studi ini (Rp 8500/kg), maka total penerimaan petani sebesar Rp 4,29 juta/ha/tahun. Setelah
dikurangi biaya usaha tani sebesar Rp 1.385.582,5 petani mendapatkan keuntungan sekitar Rp
2,90 juta/ha/tahun. Dalam usahatani ini rasio penerimaan terhadap biaya usahatani adalah
2,10 yang berarti bahwa setiappengeluaran biaya usahatani sebesar Rp 1000, akan memberikan
total penerimaan Rp 2100.Setelah mengadopsi inovasi teknologi usahatani kopi, terjadi perubahan baik dalam hal
biaya usahatani maupun dalam penerimaan. Petani tidak lagi menggunakan herbisida dalam
melakukan penyiangan rumput. Penyiangan dilakukan dengan menggunakan sabit karena
rumput yang diperoleh digunakan sebagai pakan ternak. Dengan demikian tidak ada biaya tunai
untuk pembelian herbisida. Di sisi lain terjadi penambahan biaya upah kerja sebesar Rp 714.000
pada kegiatan-kegiatan pemupukan, penyiangan, pemangkasan dan panen.

Pemupu
kan
26%
Panen
36%

Pemang
kasan
18%

Penyian
gan
20%

Gambar 1. Struktur pengeluaran tenaga kerja sebelum
dan sesudah adopsi teknologi

Adopsi teknologi ushatani kopi pada model integrasi tanaman kopi dengan ternak kambing
juga telah meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk masing-masing kegiatan usahatani kopi yang
secara keseluruhan meningkat sebesar 70 persen. Perubahan penggunaan tenaga kerja terbesar
terjadi pada kegiatan panen dan pasca panen yaitu sebesar 82.66 persen, tingginya penggunaan
panen dan pasca panen pada teknologi adopsi berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas
yang hampir mencapai 100 persen dari produktivitas sebelumadopsi teknologi.
Dengan menerapkan teknologi ini produktivitas kopi menjadi 912,50 kg/ha/tahun yang
berarti meningkat 407,25 kg dibandingkan dengan teknologi petani. Pada tingkat harga yang
sama (Rp 8500/kg), petani memperoleh total penerimaan Rp 7,75 juta yang berarti mengalami
peningkatan Rp 3,46 juta per hektar/tahun. Nilai rasio penerimaan bersih terhadap biaya adalah
3.03 yang berarti setiap biaya Rp 1000, petani akan menerima Rp 3030. (Tabel 1.) Hasil analisis
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ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi teknologi usahatani kopi di wilayah kajian
menghasilkan tambahan keuntungan bagi petani sebesar Rp 2,92 juta/ha/tahun. Nilai MBCR
(marginal benefit cost ratio) dari penerapan inovasi teknologi tersebut adalah sebesar 5,42 yang
berarti setiap tambahan biaya dalam menerapkan inovasi teknologi baru sebesar Rp 1000, dapat
meningkatkan penerimaan sebesar Rp 5420. Ini berarti penerapan inovasi teknologi usahatani
kopi sangat layak untuk dikembangkan ke wilayah yang lebih luas dengan tipe agroekosistem
yang relatif sama.
Tabel 1. Analisis finansial usahatani kopi per ha, sebelum dan sesudah adopsi teknologi di
Bali, 2006.
Uraian

Sebelum adopsi
Fisik

Nilai (Rp)

Sesudah adopsi
Fisik

Nilai (Rp)

Perubahan

Sarana Produksi
- Herbisida (lt)
- Pupuk

2.15

76,862.50

180.45

288,720.00

- Fermentor (lt)

(76,862.50)
95.35

152,560.00

(136,160.00)

2.00

38,000.00

38,000.00

Tenaga kerja (HOK)
- Pemupukan

12.40

248,000.00

22.40

448,000.00

200,000.00

- Penyiangan

5.80

116,000.00

17.20

344,000.00

228,000.00

- Pemangkasan

15.50

310,000.00

15.50

310,000.00

- Panen

17.30

346,000.00

31.60

632,000.00

Produksi (kg)

505.25

912.50

Harga (Rp/kg)

8500.00

8500.00

286,000.00
407.25

Penerimaan (Rp)

4,294,625.00

7,756,250.00

3,461,625.00

Total biaya tunai (Rp)

1,385,582.50

1,924,560.00

538,977.50

Keuntungan (Rp)

2,909,042.50

5,831,690.00

2,922,647.50

B/C ratio
MBCR

2.10

3.03
5.42

Untuk ternak kambing, hasil analisis finansial per ekor induk/tahun disajikan dalam Tabel
2. Dalam analisis ini perhitungan dibatasi atas biaya tunai. Pembelian induk tidak dihitung,
karena induk dapat dijual kembali sebagai kambing potong. Sementara itu biaya pembuatan
kandang hanya dihitung biaya penyusutannya.
Sebelum mengadopsi teknologi usaha ternak kambing, petani tidak mengeluarkan biaya
tunai sama sekali karena semua pekerjaan dilakukan oleh tenaga kerja dalam keluarga. Setelah
menerapkan inovasi teknologi, petani mengeluarkan biaya tunai Rp 66.750/tahun untuk biaya
obat-obatan, IB dan penyusutan kandang.
Penerapan inovasi teknologi dalam usaha ternak kambing ini memberikan tambahan
pendapatan bagi peternak kambing yang relatif besar yakni Rp 833.250 per induk per tahun.
Tambahan pendapatan diperoleh selain dari selisih nilai jual anak, juga dari nilai jual susu
selama satu tahun. Berdasarkan perolehan dari usahatani kopi dan ternak kambing dalam satu
tahun petani memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp 3.755.897,-. Kontribusi tambahan
pendapatan paling besar (85.57%) diperoleh dari usahatani tanaman kopi.
Dengan diadopsinya berbagai komponen teknologi yang diintroduksikan dan dikaji oleh
petani/masyarakat setempat, telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap simpul-simpul
agribisnis. Hal ini senada dengan Guntoro et al (2004), yang menyatakan bahwa teradopsinya
berbagai komponen teknologi berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja baru di sektor
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pertanian secara umum antara lain pengolah limbah perkebunan, pembuat kompos, pemerah
susu kambing, pengolah susu kambing, agrokriya dan pemandu lokal kawasan agrowisata yang
sedang berkembang. Selain itu peran wanita tani dalam kegiatan usahatani meningkat dari 2530% menjadi 40% terutama dalam pengolahan hasil seperti penanganan limbah kopi/kakao,
penanganan susu kambing.
Tabel 2. Analisis finansial pemeliharaan kambing per ekor induk sebelum dan sesudah
adopsi teknologi di Bali, 2006.
Uraian

Sebelum

Sesudah

Perubahan (+/-)

- Konsentrat

-

Pakai(tidak beli)

Pakai

- Fermentor

-

25,000.00

25,000.00

- Obat-obatan

-

15,000.00

15,000.00

- Biaya IB

-

10,000.00

10,000.00

- Biaya susut kandang

-

16,750.00

16,750.00

Sarana Produksi (Rp)

Tenaga upahan
- Mencari hijauan

-

-

-

- Sanitasi

-

-

-

- Mengolah kotoran

-

-

-

1.50

0.50

Produksi
- Produksi anak (ekor/tahun)
- Berat sapih/ekor (kg)

1.00
10.00

14.50

4.50

- Harga/ekor (Rp)

150,000.00

400,000.00

275,000.00

- Nilai (Rp)

150,000.00

600,000.00

450,000.00

- Hasil susu (ltr)

-

- Harga susu (Rp/ltr)

-

10,000.00

10,000.00

- Nilai susu (Rp)

-

450,000.00

450,000.00

66,750.00

66,750.00

Total biaya tunai (Rp)

45.00

45.00

Total penerimaan

150,000.00

1,050,000.00

900,000.00

Keuntungan (Rp)

150,000.00

983,250.00

833,250.00

MBCR

12.48

Nilai MBCR 12.48 berarti bahwa tiap tambahan biaya Rp 1.000 akibat penerapan teknologi
baru, peternak mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 12.480,-. Hal ini menunjukkan
bahwa teknologi baru ternak kambing sangat layak untuk dikembangkan ke daerah lain yang
mempunyai tipe agro-ekosistem yang relatif sama dengan perkebunan kopi di Bongancina.
KESIMPULAN DAN SARAN
Rakitan teknologi yang diterapkan pada pengkajian integerasi tanaman kopi dengan ternak
kambing di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng telah memberikan
dampak yang positif terhadap tingkat pendapatan/keuntungan usahatani petani kooperator di
lokasi pengkajian. Pendapatan/keuntungan usahatani kopi setelah pengkajian meningkat
sebesar Rp 2.922.647,50 (100,47%) dibandingkan sebelum pengkajian. Demikian juga halnya
dengan ternak kambing mengalami peningkatan pendapatan/keuntungan sebesar Rp 833.250
(555,5%). Di samping itu, analisis marginal benefit cost ratio (MBCR) menunjukkan bahwa, setiap
Rp 1,00 tambahan biaya yang dikeluarkan akibat menerapkan rakitan teknologi yang
diintroduksikan menyebabkan peningkatan keuntungan sebesar Rp 5,42 untuk tanaman kopi
dan Rp 12,48 untuk ternak kambing.
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Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani maka rakitan teknologi integerasi tanaman
kopi dan ternak kambing sudah selayaknya dikembangkan di daerah lain yang mempunyai tipe
agro-ekosistem yang relatif sama dengan di Desa Bongancina.
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UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING HASIL PADI SAWAH
MELALUI PENGEMBANGAN PADI HIBRIDA
Wahyunindyawati, F.Kasijadi ,Yuliastuti, Sunaryo dan Taman.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Luas padi lahan sawah intensif di Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun dan
produktivitasnya cenderung melandai sehingga dikhawatirkan mengganggu pencapaian target
produksi beras yang terus naik. Untuk meningkatkan produktivitas padi sawah dapat dilakukan
melalui penerapan teknologi pengelolaan sumberdaya terpadu (PTT) menggunakan varietas padi
hibrida. Untuk itu dilakukan pengkajian dengan pendekatan ―farmer partisipatory research‖pada
hamparan seluas 112 ha di lokasi Prima Tani Desa Bulu, kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk
tahun 2007. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan)
―Tani Manunggal‖ yang menerapan padi hibrida Intani-2 pada MK-1 2007 adalah 87,5% dan pada
MK-2 52,6%, sedangkan sisanya menggunakan varietas Ciherang. Penerapan PTT menggunakan
varietas hibrida Intani-2 secara teknis dan ekonomis layak dikembangkan di lahan intensif,
karena pada MK-1 mampu meningkatkan produktivitas 32,8%, keuntungan 58,23% dan
keunggulan kompetitif 16,3% dibandingkan varietas Ciherang. Sedangkan MK-2 mampu
meningkatkan produktivitas 31,76%, keuntungan 45,3% dan keunggulan kompetitif 11,6%. Dari
hasil Demplot uji varietas menunjukkan bahwa varietas padi hibrida umumnya memberikan hasil
lebih tinggi dibandingkan varietas Inbrida
Kata kunci : produktivitas, daya saing hasil, padi hibrida, sawah intensif
PENDAHULUAN
Kegiatan pertanian di Jawa Timur didominasi oleh usahatani padi dengan usaha skala
sempit (72% keluarga tani memiliki lahan kurang dari 0,5 ha), tetapi secara nasional Jawa Timur
pada tahun 2004 mampu memberikan kontribusi produksi padi sekitar 16,66%. Namun
demikian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2000 – 2004), produktivitas padi peningkatannya
relatif mengalami penurunan. Produktivitas padi pada tahun 2000 sebesar 53,85 kw/ha menjadi
53,05 kw/ha pada tahun 2004, (Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, 2000; 2004). Selain itu,
keragaman produktivitas padi antar musim di Jawa Timur cukup tinggi. Produktivitas padi pada
musim hujan mencapai 55,6 kw/ha, tetapi padi MK-I turun sebesar 13,7% (Dinas Pertanian
Propinsi Jawa Timur, 1998). Akan tetapi menurunnya produktivitas tersebut tidak diikuti dengan
menurunnya biaya produksi, akibatnya daya saing hasilnya juga menurun. Hal ini berakibat
harga produk pertanian di dalam negeri belum mampu bersaing dengan harga produk pertanian
dari luar negeri (Suyamto dan Kasijadi, 2000). Selain itu produktivitas lahan dan efisiensi
usahatani menurun, akhirnya pendapatan petani menurun juga.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi padi telah tersedia teknologi
pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Hasil penerapan teknologi PTT di Bojonegoro dan Blitar pada
MK 2002 dapat meningkatkan produktivitas 10 – 16 % dan pendapatan usahatani 16 – 20 % dari
pengelolaan sistem usahatani (Tim Teknis BPTP Jatim, 2002). Sedangkan dari uji coba di 28
lokasi di Indonesia dapat meningkatkan produktivitas sekitar 20 % dan pendaptan usahatani 35
% (Budianto, 2002).
Penyebab terjadi turunnya produktivitas dan efisiensi usahatani padi di Jawa Timur
diantaranya adalah : (a) sebagian besar petani menggunakan benih kualitas rendah dan
jumlahnya berlebihan; (b) bibit yang ditanam umurnya relatif tua; (c) penanaman yang intensif
diikuti penggunaan pupuk yang tidak rasional berakibat tingkat kesuburan tanah menurun
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karena semakin rendahnya bahan organik dalam tanah; (d) berkembangnya organisme
pengganggu tanaman (OPT) dan (e) penguasan lahan semakin menyempit (Kasijadi, dkk, 2007a).
Untuk meningkatkan produktivitas padi telah tersedia rakitan teknologi pengelolaan
terpadu spesifik lokasi, meliputi : (a) adanya varietas unggul spesifik lokasi yang dapat diterima
oleh petani dan tidak berdampak negatif terhadap kelestarian alam; (b) pemupukan rasional
spesifik lokasi yang mengacu pada kandungan hara tanah dan kebutuhan tanaman; (c)
penambahan pupuk organik, karena semakin rendahnya bahan organik dalam tanah; dan (d)
pengendalian hama dan penyakit (Irsal Las dkk; 2002).
Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan rakitan teknologi peningkatan produktivitas
padi lahan sawah melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu, salah satu komponen
teknologinya memanfatkan pupuk organik (Irsal Las dkk., 2002; Zaini dan Erythrina, 2002).
Untuk memacu pupuk organik, telah diperoleh pula rakitan teknologi pengelolaan ternak sapi
dengan pakan utama dari jerami padi (Haryanto dkk, 2002). Hasil uji coba skala hamparan di 28
lokasi yang tersebar di Indonesia, ternyata penerapan sistim pengelolaan terpadu memerlukan
tambahan biaya terutama pupuk organik sebesar 8 %, tetapi dapat meningkatkan produktivitas
padi sekitar 20 % dan pendapatan usahatani sebesar 25 % (Budianto, 2002) Sedangkan
penerapan pemberdayaan kelompok melalui model usahatani kooperatif (Cooperative Farming) di
Jawa Timur, ternyata dapat meningkatkan produktivitas padi 10 – 18 %, keuntungan bersih 21 –
30 % dan keunggulan kompetitif 10 13 % (Kasijadi, dkk, 2001). Dari hasil pengkajian di
kabupaten Lumajang pada tahun 2003 menunjukkan bahwa : (1) Penerapan pengelolaan terpadu
tanaman padi secara partisipatif dapat menaikkan daya saing hasil padi yang ditunjukkan
dengan meningkatnya produktivitas 15,7%, keuntungan bersih 22,3% dan keunggulan kompetitif
11,6%; (2) Penerapan Sistem Integrasi Padi-Ternak paada kelompok tani dapt memberikan nilai
tambah yang ditunjukkan oleh kebutuhan pupuk organik dilahan sawahnya dapt dicukupi dari
hasil sendiri dan diperoleh anak sapi; (3) akan tetapi model Cooperative Farming dalam
pemberdayan kelompok tani, khususnya pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil belum
dapat diterapkan (Kasijadi, dkk., 2004).
Tujuan pengkajian ini adalah mengetahui tingkat kelayakan secara teknis ekonomis
pengembangan teknologi pengelolaan sumberdaya terpadu padi sawah intensif menggunakan
varietas hibrida
METODOLOGI:
Pengkajian dilakukan di lahan sawah irigasi pada lokasi Prima Tani desa Bulu, kecamatan
Berbek, kabupaten Nganjuk, tahun 2007 Luas penerapan pada satu desa lahan sawah padi
Kegiatan penerapan program Prima Tani meliputi: inovasi kelembagaan, teknologi PTT dan
teknologi sistim integrasi tanaman pangan ternak sapi (Kasijadi dan Wahyunindyawati, 2007b).
Penerapan teknologi PTT Tanaman padi pada MK-1 dan MK-2 disusun berdasarkan kondisi
agroekologi dan permasalahan yang ada. Pengkajian menggunakan metode ―farmer partisipatif
research‖ dengan luas hamparan 112 ha, terdiri : teknologi PTT varietas Ciherang dan Intani-2
Rakitan teknologi PTT padi disajikan pada Tabel 1,
Teknologi PTT padi untuk MK 1-2007 disusun secara partisipatif berdasarkan
pengalaman petani dan permasalahan yang ada serta teknologi anjuran PTT dari BPTP oleh petani
di gapoktan ―Tani Manunggal‖ meliputi : (a) varietas hibrida Intani-2; (b) umur bibit; (c) sistim
tanam jajar legowo; (d) penggunaan pupuk organik (e) dosis pupuk anorganik sesuai dengan
kesepakatan dan (f) pengendalian HP melalui PHT. Anjuran pemupukan P dan K dari BPTP Jawa
Timur didasarkan status hara P dan K dalam tanah. Dari hasil kesepakatan dan penerapan PTT
secara partisipatif pada MK 1 2007 di 3 (tiga) kelompok tani Kabupaten Nganjuk ternyata yang

163

menanam padi hibrida Intani-2 98 ha (87,5%), sedangkan sisanya menanam padi varietas
Ciherang (Tabel 1).
Teknologi PTT padi untuk MK 2-2007 disusun secara partisipatif berdasarkan pengalaman
petani dan permasalahan yang ada serta teknologi anjuran PTT dari BPTP oleh petani di gapoktan
―Tani Manunggal‖ seperti pada MK 1-2007. Luas tanaman padi hibrida Intani-2 adalah 50 ha,
sedangkan padi inbrida yang ditanam petani sebagian besar varietas Ciherang dengan luas
45
ha. (Tabel 1)
Tabel 1. Rakitan Teknologi : PTT dan Teknologi petani
No

Komponen Teknologi

TAHUN 2007

1.

Luas (ha)MK-1

2.

Luas (ha)MK-2

3.

Umur bibit (hari)

18-25

15-18

4.

Cara tanam

Jajar legowo(40X20X10) cm

Jajar legowo (40X20X15) cm

5.

Pupuk Organik (t/ha)

>1

2

Ciherang

Intani-2

14

98

45

50

Pupuk majemuk
-Urea (kg/ha)

300

200

-Phonska (kg/ha)

120

300 -

Pengendalian gulma

Osrok (2X)

Osrok (2X)

Pengendalian OPT

Hayati SLPTT

Hayati SLPTT

1. Analisis Data :
1. Analisis Keuntungan Usahatani.
(a) Penerimaan usahatani.

TR  PxQ
Keterangan:
TR = Total Revenue (total penerimaan) (Rp/ha/musim tanam)
P = Price (Harga Produksi) (Rp)
Q = Jumlah produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani (Kw/ha)
(b). Pendapatan usahatani.
Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diterima petani
kuantitatif. yaitu perbandingan antara penerimaan dan biaya usaha tani.

digunakan analisis

  TR  TC
  PX .Q  TFC  TVC 
Keterangan :
π = Pendapatan uasahatani (Rp/ha/musim tanam)
TR = Total Revenue (penerimaan total) (Rp/ha/musim tanam)
TC = Total Cost (biaya total) (Rp/ha/musim tanam)
TFC = Biaya tetap total(Rp/ha/musim tanam)
TVC = Biaya variabel total(Rp/ha/musim tanam)
P
= Harga per unit produk di tingkat petani.
Q
= Jumlah produk yang dihasilkan.
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2. Analisis Efisiensi Usahatani : R/C ratio
Analisis R/C ratio untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani padi, digunakan rumus
sebagai berikut:

R

C

Ratio 

Penerimaan
Biaya Pr oduksiTotal

Keterangan:
a. R/C ratio = 1, usahatani tidak mengalami keuntungan atau kerugian.
b. R/C ratio < 1, usahatani mengalami kerugian.
c. R/C ratio > 1, usahatani mengalami keuntungan.
3. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam meningkatkan daya saing produk padi
Intani-2 dan Ciherang dilakukan dengan pendekatan (Kasijadi dkk, 2000)
(a). Nilai peningkatan produktivitas dan keuntungan bersih (NKB), yaitu

NKB 

KBcf  KBpt
KBpt

......................................................................................................................... (1)
KB cf
= keuntungan bersih atau produktivitas hasil
KB pt
= keuntungan bersih atau produktivitas teknologi Ciherang.
(b). Nilai keuntungan kompetitif yang menggambarkan, tingkat produksi atau harga minimal dari
varieatas Intani-2 terhadap varietas ciherang sehingga mencapai tingkat keuntungan yang
sama.

Pti vsPts 

Bti  K ts 
H ti

.................................................... .................................................................... (2)
dimana:
Pti vs Pts = produksi/harga minimal teknologi Intani-2
Bti
= biaya produksi teknologi Intani-2
Kts
= keuntungan dari teknologi Ciherang
Hti
= produktivitas aktual teknologi varitas Intani-2/harga
produksi
HASIL PENGKAJIAN
Produktivitas padi yang diperoleh petani yang menanam padi Intani-2 mencapai
8,5t/GKP/ha, sedangkan yang menanam Ciherang rata-rata mencapai 6,25 t/GKP/ha. (Tabel 2).
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Tabel 2. Kelayakan Ekonomi Penerapan Teknologi Partisipatif PTT di Kabupaten Nganjuk,
2007
No

Uraian
Fisik

A.
1.
2.

B
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saprodi
Benih (Kg)
Pupuk (Kg/lt)
Urea
Phonska
Organik/kandang
Total Biaya Saprodi (A)
Tenaga Kerja
Olah tanah/popok galeng
-Traktor
-Pria
Persemaian
Pria
Tanam + daud + blak
Pria
Wanita
Pemupukan (2 x)
Pria
Menyiang (2 x)
Pria
Wanita
Pengairan (7x)
Pria
Pengendalian HP (1.x)
Pria
Panen
Pria
Total Biaya TK (B)
Total Biaya Produksi A+ B*)
Produksi (kg GKP/ha)
Pendapatan bersih (Rp/ha)
R/C ratio

Ciherang
Harga (Rp)

Fisik

Intani-2
Harga (Rp

40

200.000

15

450.000

300
120
2000

390.000
210.000
1.000.000
1.800.000

200
300
2.000

260.000
525.000
1.000.000
2.235.000

20

480.000
300.000

20

480.000
300.000

5

75.000

5

75.000

7
50

140.000
600.000

7
50

140.000
600.000

12

180.000

12

180.000

12
90

180.000
1.080.000

12
90

180.000
1.080.000

-

2.100.000

-

2.700.000

-

-

-

-

1.312.500
6.416.000
6.250

8.247.500
13.125.000
4.877.500
1,59

1.743.000
7.572500
8.500

9.713.000
17.850.000
8.137.000
1,79

Keterangan : * biaya belum termasuk sewa lahan

Produktivitas padi pada MK-2 yang diperoleh petani yang menanam padi Intani-2 mencapai
9,75t/GKP/ha, sedangkan yang menanam Ciherang rata-rata mencapai 7,4t/GKP/ha. Dengan
penerapan PTT padi secara partisipatif baik pada MK-1 dan MK-2 menggunakan varietas hibrida
Intani-2 ternyata memberi efisiensi usaha lebih tinggi dari pada menggunakan varietas Ciherang.
Produktivitas tersebut lebih tinggi dibandingkan MK I.
Dari penerapan teknologi PTT padi sawah pada secara partisipatif pada MK-2 memberikan
nilai daya saing hasil lebih tinggi dibandingkan MK-1. Hal ini disebabkan varietas padi Intani-2
mempunyai kualitas yang lebih tinggi, bibit yang ditanam lebih muda, penerapan jajar legowo dan
penggunan pupuk organik dibanding Ciherang. Sedangkan peningkatan keuntungan yang
diperoleh lebih tinggi dibandingkan produktivitasnya, karena peningkatan penerimaan lebih tinggi
dibandingkan dengan penambahan biaya dalam menerapkan varietas Ciherang
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Tabel 3.
No

Kelayakan Ekonomi Penerapan Teknologi Partisipatif PTT di Kabupaten
Nganjuk, MK-2 2007

Uraian
Fisik

A.
1.
2.

B
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saprodi
Benih (Kg)
Pupuk (Kg/lt)
Urea
Phonska
Organik/kandang
Total Biaya Saprodi (A)
Tenaga Kerja
Olah tanah/popok galeng
-Traktor
-Pria
Persemaian
Pria
Tanam + daud + blak
Pria
Wanita
Pemupukan (2 x)
Pria
Menyiang (2 x)
Pria
Wanita
Pengairan (13x)
Pria
Pengendalian HP (1.x)
Pria
Panen
Pria
Total Biaya TK (B)
Total Biaya Produksi A+ B*)
Produksi (kg GKP/ha)

Ciherang
Harga (Rp)

Fisik

Intani-2
Harga (Rp

40

200.000

15

450.000

300
120
2000

390.000
210.000
1.000.000
1.800.000

200
300
2.000

260.000
525.000
1.000.000
2.235.000

20

480.000
300.000

20

480.000
300.000

5

75000

5

75000

7
50

140.000
600.000

7
50

140.000
600.000

12

180.000

12

180.000

12
90

180.000
1.080.000

12
90

180.000
1.080.000

-

3.900.000

-

5.100.000

-

-

-

-

1.554.000
8.426.000

7.400

Pendapatan bersih (Rp/ha)
R/C ratio

10.289.000
15.540.000

2.477.500
1.0612500

9.750

12.847.500
20.475.000

5.251.000
1,51

7.627.500
1,59

Keterangan : * biaya belum termasuk sewa lahan

Ditinjau dari daya saing hasil padi Intani-2 terhadap Ciherang ternyata penerapan
teknologi PTT secara partisipatif dapat meningkatkan produksi padi sebesar 32,8 kg/ha pada
Mk-1 dan MK-2 sebesar 31,76 kg/ha serta keunggulan kompetitif MK-2 lebih tinggi
dibandingkan dengan Mk-1. (Tabel 4).
Tabel 4. Nilai Nisbah Produktivitas dan Keunggulan Kompetitif
Penerapan PTT Padi Ciherang dan Intani-2 Di Kabupaten
Nganjuk, 2007
Uraian
Nilai Nisbah
-Produksi minimal (kg/ha)
-Harga minimal (Rp/kg)
Nilai Indikator Kompetitif
-Produksi minimal (kg/ha)
-Harga minimal (Rp/kg)

Varietas Intani-2 vs Ciherang
MK-1

MK-2

32,8
58,23
6.940
(83,71)
1.758

31,76
45,25
8.619
(88,38)
1.856
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KESIMPULAN DAN SARAN.



Hasil penerapan PTT padi Intani -2 mulai dari produksi, keuntungan dan efisiensi lebih tinggi
dibanding menggunakan varietas Ciherang.
Untuk menerapkan sistim dan usaha agribisnis berbasis padi melalui usahatani kooperatif
diperlukan penguatan kelembagaan tani secara terus-menerus dan pada masa mendatang
penerapan pengadaan sarana produksi dan pemasaran secara korporasi.
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ANALISIS FINANSIAL USAHATANI JERUK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN PETANI DI LAHAN GAMBUT SULAWESI BARAT
Yanti Rina D
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru
ABSTRAK
Lahan gambut memiliki potensi untuk pengembangan komoditas hortikultura khususnya
jeruk. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kelayakan usahatani jeruk dan kontribusinya
terhadap pendapatan petani di lahan gambut. Data primer dikumpulkan di tingkat petani
Kecamatan Pangale, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju dan Kecamatan Sarudu Kabupaten
Mamuju Utara Sulawesi Barat pada tahun 2007. Jumlah sampel ditentukan secara purposive
berdasarkan klasifikasi umur tanaman. Data yang dikumpulkan antara lain luas pemilikan
lahan, teknologi budidaya jeruk, input output usahatani jeruk, input output usahatani komoditas
selain jeruk dan pendapatan diluar pertanian. Data dianalisis melalui analisis finansial dengan
kriteria Benefit Cost Ratio (B/C), Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa usahatani jeruk di lahan gambut layak untuk dikembangkan,
karena dengan tingkat bunga 12%, 15%, 18% dan 24% pada luas 1 ha diperoleh nilai B/C lebih
besar dari satu, NPV positif, Pay Back Periode lebih kecil dari umur pengusahaan tanaman dan
IRR lebih besar dari tingkat bunga. Kontribusi usahatani jeruk terhadap pendapatan rumah
tangga petani berkisar 22,28 – 98,72%. Masalah utama dalam usahatani jeruk adalah serangan
hama penyakit seperti serangan semut, diplodia dan pemasaran serta stabilitas harga.
Kata kunci : usahatani, jeruk, lahan gambut
PENDAHULUAN
Lahan rawa di Indonesia tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian
Jaya mencapai 33,4 juta ha. Dari luas tersebut lahan pasang surut diperkirakan seluas 20,11
juta ha yang terdiri dari 2,07 juta ha lahan potensial, 6,71 juta ha lahan sulfat masam, 10,89 juta
ha lahan gambut dan 0,44 juta ha lahan salin (Balittra, 2001). Pemanfaatan lahan pasang surut
untuk pengusahaan tanaman hortikultura berkembang pesat, seiring dengan dibukanya lahan
pasang surut untuk program transmigrasi.
Pengusahaan komoditas jeruk di lahan pasang surut cukup luas terutama di lahan pasang
surut wilayah Kalimantan Selatan, lahan gambut Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat. Di
Sulawesi Barat jeruk banyak dibudidayakan di daerah Kabupaten Mamuju seluas 5.282 ha dan
Mamuju Utara seluas 4.804 ha (Dinas Pertanian dan Peternakan Tk I, Sul Bar, 2007).
Pengembangan lahan pasang surut untuk pertanian dihadapkan pada kendala biofisik
lahan seperti sifat lahan yang marjinal dan rapuh. Kesalahan dalam mengelola lahan dapat
mengakibatkan masalah terhadap kesuburan. Sedangkan kendala sosial ekonomi seperti
terbatasnya tenaga kerja, rendahnya penguasaan teknologi, permodalan, dan kelembagaan yang
kurang mendukung. Agar lahan pasang surut dapat dimanfaatkan secara baik maka perlu
penataan lahan maupun air. Kunci utama dalam usahatani di lahan pasang surut adalah tata
air. Hasil penelitian (Swamps, 1993) bahwa sistem penataan lahan dapat dilakukan dengan
sistem surjan bertahap pada lahan sulfat masam atau gambut dangkal pada tipe luapan B dan C.
Pengelolaan air di lahan gambut dimaksudkan untuk menjaga kelembaban gambut karena
gambut yang mengalami kekeringan akan sulit menyerap air dan hara (kering tak balik) dan pada
musim kemarau mudah mengalami kebakaran.
Penanaman jeruk di lahan pasang surut memerlukan investasi lebih besar atau biaya
tenaga kerja untuk pembuatan surjan lebih besar dibanding bertanam jeruk di lahan kering.
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Pengusahaan jeruk di lahan pasang surut sulfat masam potensial dibutuhkan tenaga kerja lebih
banyak dibandingkan di lahan gambut untuk luas yang sama.
Pengembangan jeruk memerlukan biaya investasi karena tanaman jeruk merupakan
tanaman jangka panjang. Menurut Johnson (1970), setiap investasi diharapkan agar (a) cepat
menghasilkan keuntungan, (b) keuntungan diperoleh diusahakan sebesar-besarnya, dan (c)
resiko pemasaran produk harus sekecil-kecilnya. Penanaman tanaman yang berjangka panjang
ini akan menghasilkan uang tunai yang kecil pada awal pelaksanaannya, sehingga perhitungan
biaya sangat diperlukan berapa
yang dibutuhkan agar dapat membandingkan berapa
keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang diinvestasikan. Menurut Soekartawi et al (984)
bahwa dalam melakukan penilaian ekonomi suatu kegiatan program pengembangan maka perlu
diketahui apakah rencana tersebut layak dilakukan dan dijamin memberikan keuntungan yang
diharapkan. Oleh karena itu analisis kelayakan dan tingkat keuntungan usahatani jeruk di lahan
gambut perlu dilakukan. Menurut Wahyunindyawati et al (1991) menyatakan bahwa jeruk
merupakan komoditas yang paling ekonomis untuk diusahakan bila dibandingkan dengan
komoditas buah-buahan lainnya dan dengan skala minimum (0,25 ha) sudah pulang pokok
(BEP). Sedangkan menurut Taufik (1999) skala yang paling menguntungkan adalah diatas 400
pohon.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usahatani jeruk dan kontribusinya
terhadap pendapatan rumah tangga petani di lahan gambut Sulawesi Barat.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan dengan metode survei pada tahun 2007. Lokasi ditentukan secara
purposive berdasarkan sentra produksi dan tipe lahan gambut di wilayah Kabupaten Mamuju
dan Mamuju Utara Sulawesi Barat. Desa terpilih adalah Desa Pangale Kecamatan Pangale, Desa
Tangkau dan Salopangkang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju, Desa Dapurang dan
Tabarudia Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Sampel
ditentukan secara purposive berdasarkan umur tanaman dengan kriteria 0-4 th, 5-10 th dan >
10 th dan jumlah sampel 15 petani per desa sehingga sebanyak 75 orang petani untuk lima
desa. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada petani menggunakan kuesioner
yang telah disiapkan Data yang dikumpulkan meliputi identitas petani, pola pemilikan lahan,
teknologi budidaya jeruk, input, output usahatani jeruk, usahatani selain jeruk, pendapatan
petani dari pertanian dan non pertanian dan masalah usahatani jeruk.
Metode analisis data adalah analisis kelayakan finansial digunakan untuk menghitung
kelayakan investasi usahatani dengan menggunakan tiga indikator kelayakan (Rianto, 1984 dan
Kadariah et al, 1976). Secara matematis model kelayakan dapat diformulasikan sebagai berikut.
1. Benefit Cost Ratio (B/C)
n
Bt
∑ ----------t=1 (1+i)t
B/C = ----------------n
Ct
∑ ----------t=1 (1+i)t

170

2. Net Present Value (NPV)
n Bt-Ct
NPV = ∑ ----------t=1 (1+i)t
3 Internal Rate of Return (IRR)
NPV’
IRR = i’ +( ----------------) (i‖-i’)
NPV’ – NPV‖
Dimana : NPV = Net Present Value (nilai bersih sekarang);
IRR = Inter Rate of Return (tingkat pengembalian internal)
B/C = Nisbah manfaat terhadap biaya ;
Bt
= penerimaan pada tahun ke-t
Ct = pengeluaran pada tahun ke-t;
i
= bunga bank yang berlaku
t
= waktu pengusahaan
Kriteria pengambilan keputusan apabila sistem surjan layak dikembangkan adalah : (1) NPV > 0;
(2) IRR > tingkat diskonto dan (3) B/C rasio > 1
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Usahatani
Lahan pekarangan ditanami dengan tanaman kakao dan jeruk. Sebagian petani memelihara
ternak unggas, sapi, dan kambing dengan skala kecil. Ternak ayam dipelihara berkisar 5—20
ekor per kepala keluarga (KK). Lahan usaha ditanami jeruk dan pada awal penanaman umur
tanaman jeruk 0—3 tahun, sebagian kecil petani menanami tanaman palawija atau sayuran
diantara tanaman jeruk terutama di Desa Pangale. Pola tanam yang dilakukan petani di lokasi
lain pada saat penelitian umumnya jeruk secara monokultur.
Karakterisasi Usahatani Jeruk
Tabel 1 menunjukkan bahwa pengalaman bertani bagi petani di lima desa penelitian cukup
bervariasi, berkisar 3,7—13,79 tahun. Luas lahan yang dimiliki petani berkisar 1,76—2,9 ha atau
rata-rata 2,282 ha. Dari luas lahan rata-rata yang dimiliki tersebut ditanami jeruk seluas 1,73 ha
atau sebesar 76%. Bibit yang digunakan bentuk okulasi diperoleh dari Pulau Jawa (Surabaya).
Populasi tanaman jeruk berkisar 295—648 pohon per ha.
Jarak tanam dalam baris yang digunakan petani cukup bervariasi yaitu di Desa
Salopangkang umumnya lebih rapat, menggunakan jarak tanam 3 x 4 m. Produksi jeruk ratarata per pohon pada lima lokasi penelitian cukup beragam berkisar 22-49 kg per pohon. Hal
tersebut sangat bergantung pada teknologi budidaya dan umur tanam.
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Tabel 1. Karakterisasi usahatani jeruk di lima desa penelitian lahan gambut Sulawesi Barat,
2007
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uraian
Pengalaman petani
bertanam jeruk (thn)
Pemilikan lahan (ha)
Luas tanam (ha)
Bentuk bibit
Umur dominan (th)
Jarak tanam (m)
Populasi tanaman
per ha (pohon)
Produksi rerata/phn (kg)

Pangale

Dapurang

Tabarudia

Salopangkang

Tangkau

3,7

7,11

7,9

9,2

13,79

2,52
1,40
Okulasi
4
4x5
295

1,89
1,90
Okulasi
8
4x5
385

2,9
2,29
Okulasi
7
5 x 5,5
360

1,76
1,60
Okulasi
10
4x4
462

2,34
1,46
Okulasi
7
3x4
648

22

49

43

29

31

Teknologi Budidaya Jeruk
Penyediaan Bibit dan Penanaman
Bibit yang digunakan petani adalah bibit okulasi dengan ciri-ciri: batang tegak, berukuran
besar, tinggi  30 cm, cabang 4—5 buah, daun lebar dan mengkilap serta tegak dan memiliki akar
banyak. Pembuatan tukungan (gundukan tanah berbentuk kubus) dilakukan dengan ukuran
tinggi 20—30 cm, panjang 50-100 cm dengan lebar 50—100 cm. Penanaman dapat dilakukan
setelah 1—3 bulan pembuatan tukungan. Pemberian pupuk kandang diberikan pada awal
penanaman dengan dosis rendah, bahkan beberapa petani tidak menggunakan pupuk kandang.
Sebagian petani terutama petani transmigran berasal dari Bali melakukan penanaman
berpedoman pada kalender tanam Bali. Beberapa petani dari Suku Bugis mengatakan bahwa
melakukan tanam pada bulan Syaban dan hari Senin. Waktu penanaman, sebaiknya pada awal
musim penghujan dan saat melakukan penanaman menghadap ke timur.
Pemeliharaan Tanaman
Awal tahun pertama, pemeliharaan dilakukan secara intensif. Pupuk diberikan terutama
pupuk urea dan TSP, yaitu satu sendok makan tiap pohon per tahun. Makin tua umur tanaman,
dosis pupuk makin besar diberikan hingga pada umur lima tahun. Pemupukan pada tanaman
jeruk hanya dilakukan oleh sebagian petani demikian pula kegiatan pemangkasan. Penyiangan
kadang-kadang bisa dilakukan sampai 2 kali setahun tergantung kondisi gulmanya.
Pemeliharaan tanaman lainnya adalah melakukan pengendalian hama penyakit dengan
melakukan penyemprotan dan pembuangan buah jika terlalu padat. Kebutuhan sarana produksi
per pohon jeruk pada masing-masing desa disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Penggunaan sarana produksi per pohon tanaman jeruk di desa penelitian lahan
gambut Sulawesi Barat, 2007
No.

Sarana produksi

Pangale

Dapurang

Tabarudia

Salopangkang

Tangkau

1
2
3
4
5
6
7
8

Umur tanaman (th)
Urea (kg/phn)
SP36 (kg/phn)
KCl (kg/phn)
NPK (kg/phn)
Pupuk kandang
Pestisida (Rp/phn)
Herbisida (Rp/phn)

3,2
0,29
0,03
0,02
2.670
728

6,5
0,70
0,05
0,11
0,63
218
443

6,7
1,08
0,01
0,06
0,02
813
402

7,2
0,22
0,04
0.01
0,03
0,44
987

7,7
0,48
0,08
0.06
59
250

566
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Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan jenis pupuk, ternyata pupuk Urea yang banyak
digunakan petani. Petani Desa Tabarudia dan Dapurang menggunakan dosis pupuk urea lebih
tinggi dibanding petani desa lainnya yaitu 1,08 kg/phn dan 0,7 kg per pohon. Sedangkan
penggunaan pestisida dan herbisida dalam bentuk rupiah lebih tinggi oleh petani desa Pangale.
Hal ini mungkin karena umur tanaman jeruk relatif lebih muda sehingga petani lebih intensif
dalam hal pemeliharaan terhadap hama penyakit dan gulma.
Masa Produksi dan Panen
Umumnya setelah tanaman berumur 3 tahun baru dijadikan sebagai tanaman untuk
produksi buah. Sebelum umur tersebut, buah-buah yang ada di pohon dibuang agar tidak
mengganggu pertumbuhan generatif. Musim berbunga pertama (normal) mulai bulan SeptemberOktober dan panen (panen raya) pada bulan Juli-Agustus tahun berikutnya. Umumnya sesudah
berbunga pertama, pohon jeruk ada yang terus berbunga, terutama pada cabang-cabang yang
tidak berbunga sebelumnya atau yang baru tumbuh, sehingga buah jeruk umumnya hampir ada
sepanjang tahun.
Rata-rata produksi buah awal (umur tanaman 3 tahun) sekitar 100—300 buah per pohon,
dan makin tambah umur makin bertambah produksinya. Produksi bertahan hingga umur 15
tahun. Menurut petani di Desa Salopangkang dan Dapurang, tanaman jeruk pada umur lebih
dari 10 tahun umumnya pertumbuhan tanaman mulai menurun bahkan ada beberapa tanaman
mulai mati akibat serangan penyakit. Serangan penyakit Diplodia kering ditandai dengan kulit
batang atau cabang tanaman yang terserang tidak mengeluarkan blendok tetapi kulit
mengelupas, mengering kemudian mati. Lingkungan yang lembab sehingga mengundang
cendawan yang menyebabkan penyakit tersebut. Menurut Semangun (1971) dalam Taufik et al
(2000) bahwa cendawan D. Natalensis umumnya menyerang jeruk keprok dan jeruk besar.
Tanaman yang terserang umumnya rantingnya mati secara bertahap dan akhirnya tanaman
mati, bahkan turunnya produktivitas jeruk keprok Selayar disebabkan antara lain oleh serangan
penyakit D. Natalensis yang intensitas serangannya mencapai 70-80% (Asaad dan Hutagalung,
1992). Panen umumnya dilakukan pada saat buah jeruk belum masak (< 75%) untuk memenuhi
permintaan pedagang untuk dikirim ke luar Sulawesi, akibatnya kualitas buah jeruk Mamuju
rendah dan rasa buah kurang manis. Panen dilakukan dengan cara dipetik dengan tangan dan
pemetikan dilakukan pada siang hari atau matahari sudah tinggi. Untuk memperlambat
kemasakan buah jeruk saat masih di pohon, petani memberikan pupuk Urea dan KCl sebanyak 1
kg/pohon pada umur > 5 tahun. Pemberian pupuk tersebut juga dapat memberikan rasa manis
buah jeruk.
Analisis Usahatani Jeruk
Kebutuhan Tenaga Kerja Per Hektar
Kebutuhan tenaga kerja untuk pengusahaan jeruk seluas 1 ha pada masing-masing desa
disajikan pada Gambar 1. Besarnya tenaga kerja yang digunakan tergantung pada populasi
tanaman per hektar dan kegiatan pemeliharaan hingga pasca panen. Analisis ini dilakukan pada
pola usahatani jeruk secara monokultur meskipun di desa Pangale terdapat beberapa petani yang
menanam palawija pada umur jeruk masih muda 0-3 tahun. Dari gambar 1 menunjukkan bahwa
kebutuhan tenaga kerja untuk bertanam jeruk pada tahun pertama diperlukan lebih besar
berkisar 82-105 HOK/ ha.. Tenaga kerja tersebut meliputi pembuatan gundukan, pembuatan
lubang, penanaman dan pemeliharaan tanaman.
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Keterangan : PG= Pangale, Dp=Dapurang,TB=Tabarudia,TK=Tangkau,SL=Salopangkang
Gambar 1. Kebutuhan tenaga kerja usahatani jeruk per tahun
pada berbagai umur di lahan gambut, Sulawesi barat, 2007

Kebutuhan tenaga kerja untuk pengusahaan jeruk di lahan gambut umumnya lebih rendah
dibanding di lahan pasang surut Kalimantan Selatan. Hal ini karena pembuatan gundukan pada
lahan gambut ditujukan agar tanaman tidak mudah tumbang, sementara di lahan pasang surut
tipe B, pembuatan surjan lebih tinggi mencapai 75 cm-100 cm agar pada saat pasang, akar jeruk
tidak terendam air. Pembuatan gundukan lebar 50 cm dan panjang 100 cm dan tinggi 25 cm
diperlukan tenaga kerja 15 HOK – 20 HOK per ha dengan 400 buah /ha, sementara untuk
pembuatan sistem surjan di lahan pasang surut seluas 1 ha di Desa Karang Indah lahan tipe
luapan C/B dengan luas surjan 0,35 ha (164 pohon) dibutuhkan 214, 3 hksp atau 160,7 HOK,
sementara di Desa Gudang Hirang lahan pasang surut tipe A untuk membuat surjan seluas 0,45
ha ( 239 pohon) diperlukan 382,9 hksp atau 287,2 HOK (Antarlina et al 2005 dan Rina et al,
2006). Demikian pula pembuatan surjan di lahan lebak seperti di Desa Pematang Hambawang
dengan luas surjan 0,37 ha diperlukan tenaga kerja sebesar 449 HOK Desa Mahang Matang
Landung dengan luas surjan 0,33 ha diperlukan tenaga kerja 642,5 HOK per hektar (Antarlina et
al, 2006 dan Rina, 2007).
Hasil Analisis Biaya Manfaat
Dalam menganalisis biaya manfaat usahatani jeruk di lahan gambut dengan luas lahan 1
ha dengan populasi rata-rata per ha pada masing-masing desa yaitu Desa Pangale 295 pohon/ha,
Dapurang 385 pohon/ha, Tabarudia 360 pohon/ha, Tangkau 648 pohon/ha dan Salopangkang
462 pohon/ha.
Untuk memperoleh hasil manfaat ini terlebih dahulu dilakukan perhitungan jumlah
produksi, penerimaan dan biaya. Produksi jeruk yang diperoleh seperti pada Gambar 2 sangat
tergantung pada pemeliharaan dan kepadatan tanaman.
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Gambar 2. Produksi jeruk per hektar pada berbagai umur di lahan gambut, Sulawesi barat, 2007

Hasil jeruk per ha tertinggi di desa Pangale sebesar 17.700 kg pada tahun ke 7, di desa
Dapurang tertinggi sebesar 13.860 kg pada tahun ke 9, Tabarudia, Salopangkang, dan Tangkau
pada tahun ke 7 masing-masing berturut-turut 13.660 kg, 16.632 kg dan 21.387 kg (Gambar 2).
Produksi yang diperoleh tergantung dari teknologi budidaya yang dilakukan petani dan tingkat
kesuburan lahan. Dari hasil analisis tanah dari ke lima desa penelitian kandungan P tersedia (Ptsd)
di Desa Dapurang yang lebih tinggi (63,66 ppm) sementara di desa lainnya 9-23,27 ppm (Antalina
et al, 2007).
Harga yang digunakan merupakan harga rata-rata pada saat panen dari 75 orang petani
responden yaitu Buah ukuran klas A (6 bh/kg) =Rp 750/kg, klas B (8 bh/kg)= Rp 700/kg dan
klas C (10 bh/kg)= Rp 600/kg. Perhitungan dilakukan dengan melakukan kriteria buah jeruk dari
hasil panen kemudian mengalikan dengan harga. Perbandingan buah jeruk berdasarkan ratarata dari informasi petani dengan ukuran A,B.C. Perbandingan Ukuran klas A :B : C di desa
Pangale adalah 30%:50%:20%, desa Dapurang dan Tabarudia adalah
50%:30%:20%,
Salopangkang dan Tangkau adalah 20%:50%:30%. Tingginya persen buah berklas A di Desa
Dapurang dan Tabarudia diduga adanya pemberian dosis pupuk/phn lebih tinggi dan
pemeliharaan seperti pemangkasan dan penjarangan buah lebih intensif dibanding desa lainnya.
Penggolongan biaya untuk usahatani jeruk dibagi dalam dua jenis biaya, yaitu biaya
investasi (biaya dikeluarkan sebelum berproduksi) dan biaya eksploatasi (biaya yang dikeluarkan
setelah tanaman berproduksi). Dalam penelitian ini karena yang dihitung hanya usahatani jeruk
monokultur maka biaya investasi hanya pembuatan gundukan dan biaya tetap. Biaya produksi
dibagi dua yaitu biaya produksi langsung meliputi biaya sarana produksi, biaya pemeliharaan,
biaya panen dan pasca panen. Sedangkan biaya produksi tidak langsung atau biaya tetap berupa
pajak lahan, dan penyusutan alat. Hasil analisis biaya manfaat seperti disajikan pada Tabel 3
menunjukkan bahwa analisis biaya manfaat yang dilakukan di Desa Pangale selama 7 tahun
(umur jeruk baru 7 tahun), sementara di Desa Dapurang dan Salopangkang 11 tahun, Tangkau
12 tahun dan Desa Tabarudia 10 tahun. Dalam analisis ini digunakan tingkat bunga 12%, 15%,
18% dan 24%.
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Tabel 3. B/C, NPV dan IRR dalam tingkat bunga 12%, 15%, 18% dan 24% Pada analisis
finansial seluas 1 ha, 2007
Desa dan kriteria Investasi
Df 12%
Desa Pangale
B/C
NPV (Rp)
IRR(%)
Desa Dapurang
B/C
NPV (Rp)
IRR(%)
Desa Tabarudia
B/C
NPV (Rp)
IRR(%)
Desa Salopangkang
B/C
NPV (Rp)
IRR(%)
Desa Tangkau
B/C
NPV (Rp)
IRR(%)

1,65
8.141.971,54
43,60

Analisis biaya manfaat
Df 15%
Df 18%

Df 24%

1,54
6.269.863,78
42,72

1,38
4.099.804,39
40,83

1,26
2.537.982,05
39,76

1,60
12.464.135,05
49,72

1,54
9.906.066,36
49,68

1,50
7.723.266,18
49,62

1,39
5.188.988,17
49,55

1,58
9.357.232,41
47,72

1,52
7.321.323,53
47,36

1,44
5.387.992.19
46,81

1,33
3.418.314,74
46,14

1,80
13.550.738,47
49,67

1,73
10.804.170,47
49,62

1,63
8.110.623,20
49,54

1,53
5.621.393,64
49,47

1,85
19.262.936,00
49,14

1,76
15.267.904,03
49,01

1,66
11.539.372,82
48,81

1,53
7.835.306,84
48,60

Penerimaan tertinggi per ha pada usahatani jeruk di desa Pangale, Desa Tangkau,
Salopangkang, Tabarudia diperoleh pada umur 7 tahun sementara di Desa Dapurang pada tahun
ke 9.
Tabel 3 juga menunjukkan bahwa hasil analisis jeruk di lahan gambut di kelima desa
yaitu Pangale, Dapurang, Tabarudia, Salopangkang dan Tangkau menunjukkan nilai B/C < 1
sampai umur ke 2, kemudian pada tahun ke 3 nilai B/C > 1. Nilai B/C tertinggi pada masingmasing desa berturut-turut pada Desa Pangale pada umur 5 tahun (7,4), Desa Dapurang pada
umur 7 tahun (3,3), Tabarudia pada umur 7 tahun (2,56), Salopangkang pada umur 8 tahun (3,3)
dan Tangkau pada umur 9 tahun (4,7).
Nilai Net Present Value (NPV) sampai tahun ke 2 di lima desa penelitian masih negatif, ini
berarti pada tingkat biaya investasi pengusahaan jeruk belum menguntungkan. Tetapi pada
tahun ke tiga nilai NPV sudah positip karena tanaman jeruk mulai menghasilkan artinya hasil
dari jeruk sudah dapat menutupi biaya yang dikeluarkan. Hal ini berbeda dengan di lahan pasang
surut dan lebak, nilai NPV positif terjadi pada tahun ke empat (Rina et al, 2006 dan Rina, 2007).
Dari nilai NPV yang diperoleh dari usahatani jeruk di lahan gambut, ternyata tertinggi di Desa
Tangkau, hal ini disebabkan karena populasi/ha yang lebih banyak dan umur jeruk yang lebih
tua. Menurut Santoso (1992) bahwa semakin tua umur tanaman, semakin tinggi produksinya,
tetapi produktivitasnya semakin menurun. Produksi yang diperoleh juga sangat dipengaruhi oleh
intensif tidaknya pemeliharaan termasuk pemberian pupuk. Tabel 3 juga menggunakan bahwa
tingkat bunga paling tinggi 24% masing-masing berturut-turut nilai Internal Rate of Return (IRR)
di Desa Pangale sebesar 39,76%, Desa Dapurang 49,55%, Desa Tabarudia 46,14%, Salopangkang
49,47% dan Tangkau 48,60%. Pada keadaan ini investasi jeruk di lahan gambut dinyatakan layak
karena nilai B/C > 1, nilai NPV positip, pay back periode 3 tahun lebih kecil dari umur analisis 711 tahun dan nilai IRR yang diperoleh masing-masing desa lebih besar dari tingkat bunga yang
gunakan.
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Kontribusi Usahatani Jeruk Terhadap Pendapatan
Sumber pendapatan petani lahan gambut di Sulawesi Barat berasal dari pertanian, luar
pertanian dan non pertanian. Pendapatan dari pertanian disumbang dari tanaman perkebunan
seperti kakao dan kelapa sawit kemudian jeruk, padi dan sayuran serta ternak. Sumbangan
usahatani jeruk terhadap pendapatan rumah tangga petani berkisar 22,28 – 98,72 % sementara
di lahan pasang surut berkisar 60,8 –88,2% dan lebak – 9,38% sampai 49,13% (Antarlina et al.,
2005, Rina 2006 dan 2007).
Besarnya kontribusi usahatani jeruk di lahan gambut ditentukan oleh populasi dan umur
tanaman jeruk. Kontribusi terkecil dari tanaman jeruk sebesar 22,28% berasal dari Desa Pangale
Kecamatan Pangale. Hal ini karena di desa ini umur jeruk rata-rata dibawah umur 5 tahun dan
populasi sebesar 295 pohon per hektar lebih rendah dibanding desa lainnya. Kontribusi
usahatani jeruk tertinggi sebesar 98,72% terdapat pada Desa Dapurang Kecamatan Sarudu dari
pendapatan total sebesar Rp 16.545.555,3/KK/tahun (Tabel 4).
Sistem Penjualan Dan Pascapanen
Sistem penjualan dan harga jeruk di lima lokasi (desa) dalam bentuk kilogram umumnya
dilakukan petani di kebun dan di rumah. Biaya pengangkutan Rp 50.000,00—Rp 75.000,00 per
ton menggunakan mobil atau sepeda motor atau kereta dorong (Argo). Petani sebagian besar
melakukan penyortiran. Jeruk setelah dipetik pada siang hari kemudian dijual sore hari atau satu
hari kemudian. Menurut petani dengan sistem penjualan yang ada sekarang kurang
menguntungkan, karena harganya sangat rendah Rp 400,00—Rp 800,00 per kg. Kadang-kadang
buah jeruk sudah dipetik, namun pedagang tidak ada yang membeli. Pemasaran buah jeruk ke
provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.
Tabel 4. Persentase kontribusi usahatani jeruk terhadap pendapatan rumah tangga petani di
lahan gambut Sulawesi Barat, 2007
Uraian
Pertanian
Kakao
Kelapa sawit
Jeruk
Sayuran
Padi
Buah lain
Ternak
Buruh tani
Non Pert
Jumlah

Pangale

Dapurang

Tabarudia

Salopangkang

Tangkau

3.150.000
(23,0)
107.692,3
(0,8)
3.057.307,7
(22,3)
984.615,4
(7,2)
1.211.538,5
(8,8)

106.667
(0,6)
-

640.000
(5,2)
200.000 (1,6)

3.250.000
(22,4)
1.238.466,7 (8,6)

16.333.333
(98,7)
50.000
(0,3)
-

6.705.000
(54,1)
-

2.226.363,6
(21,9)
57.636,0
(0,6)
5.912.727,3 (58,1)

80.769,2
(6,42)
1.769.230,7
(12,9)
2.561.538
(18,7
13.722.692,3
(100)

6.119.166,7 (42,2)
10.833,3 (0,08)

-

36.363,6
(0,4)
-

-

1.800.000 (14,5)

109.909,1 (1,1)
774.900,0 (7,6)

83.333,3 (0,6)
809.583,3 (5,6)

-

1.300.000 (10,5)

477.273,0 (4,7)

1.075.000 (7,4)

55.555,6
(0,3)
16.545.555,6
(100)

1.750.000
(14,1)
12.395.000
(100)

586.363,6
(5,8)
10.181.536,2
(100)

1.904.166,7
(13,1)
14.490.550 (100)

-
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Masalah Usahatani Jeruk
Masalah usahatani jeruk yang dihadapi petani lima lokasi penelitian disajikan pada Tabel 5.
Nampak pada tabel 5 berdasarkan jumlah jawaban petani berkisar 67-93% menyatakan bahwa
masalah utama yang dihadapi petani adalah serangan hama penyakit seperti semut, diplodia dan
busuk pangkal batang. Masalah pemasaran dan stabilitas harga juga merupakan masalah dalam
usahatani jeruk ditunjukkan dengan jawaban petani 67-93%. Menurut petani harga yang
diterima rendah disamping pembeli jumlahnya sedikit sehingga mereka umumnya sebagai
penerima harga. Hal ini karena lokasi sentra produksi yang jauh dari lokasi pemasaran,
kurangnya informasi harga dan kurang tersedianya sarana dan prasarana yang tersedia.
Demikian pula produksi buah jeruk yang diperoleh petani umumnya masih rendah, hal ini
karena masih kurangnya pemeliharaan pada tanaman jeruk. Pemeliharaan tersebut meliputi
pemupukan, penyiangan dan pengendalian hama penyakit. Menurut petani harga yang rendah
kurang memotivasi petani untuk memelihara tanaman jeruk lebih intensif, di samping mahalnya
harga pupuk. Di beberapa desa di Kabupaten Mamuju Utara nampak bahwa sebagian petani
mulai menggantikan fungsi lahannya dari tanaman jeruk ke tanaman kelapa sawit.
Tabel 5. Persentase jawaban petani terhadap masalah usahatani jeruk di lima desa lahan
rawa gambut Sulawesi Barat, 2007
Uraian

Pangale

Dapurang

Tabarudia

No

Salopang

Tangkau

kang

1.

Mendapatkan bibit

50

50

40

40

20

2.

Permodalan

80

50

60

60

40

3.

Tenaga kerja

20

40

40

20

20

4.

Hama penyakit

67

93

80

73

87

5.

Pemasaran

80

93

100

93

87

6.

Stabilitas harga

80

93

100

87

80

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Usahatani jeruk di lahan gambut layak untuk dikembangkan, karena dengan tingkat bunga
12%, 15% , 18% dan 24% pada luas 1 ha diperoleh nilai B/C lebih besar dari satu, NPV
positif, Pay Back Periode lebih kecil dari umur pengusahaan tanaman dan IRR lebih besar dari
tingkat bunga.
2. Kontribusi usahatani jeruk terhadap pendapatan rumah tangga petani berkisar 22,28 –
98,72%.
3. Masalah utama dalam usahatani jeruk adalah serangan hama penyakit seperti serangan
semut, diplodia dan pemasaran serta stabiltas harga.
Saran
1. erlunya penelitian pemasaran secara komprehensif sehingga diperoleh informasi pemecahan
masalah pemasaran dan bagaimana meningkatkan wilayah pemasaran jeruk
2. iperlukan penyuluhan untuk meningkatkan teknis budidaya jeruk guna meningkatkan
produksi.
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DAMPAK PENERAPAN PTT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
DAN EFISIENSI USAHATANI PADI
Purwanto dan Supi’i
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Beras merupakan komoditas pangan pokok yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat di
Indonesia. Konsumsi beras dalam negeri yang terus meningkat akibat peningkatan penduduk dan
stok pangan dunia yang terbatas merupakan peluang bagi upaya peningkatan produksi beras.
Padi dibudidayakan petani dengan 2 tujuan yaitu untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga
dan untuk menghasilkan uang tunai (tanaman cash crop). Berbagai upaya dilakukan untuk
meningkatkan produksi padi diantaranya melalui pengenalan berbagai varietas unggul baru yang
mempunyai potensi hasil tinggi dan inovasi teknologi yang mencakup teknik budidaya dan pasca
panen. Badan Litbang Pertanian sebagai institusi penghasil teknologi selama beberapa tahun
terakhir telah memperkenalkan inovasi teknologi yang dikenal dengan nama PTT. Penelitian ini
ditujukan untuk mengidentifikasi dampak penerapan teknologi PTT terhadap peningkatan
produktivitas, pendapatan dan efisiensi usahatani padi sawah. Penelitian dilaksanakan selama 4
musim tanam yaitu musim hujan (MH) dan musim kemarau I (MK I) tahun 2006-2008. Penelitian
dilaksanakan dengan menggunakan metode survey Analisis data dilakukan dengan
membandingkan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan PTT. Hasil penelitian memperlihatkan
bahwa penerapan PTT memberikan dampak terhadap peningkatan produksi, pendapatan dan
efisiensi input usahatani padi di lahan sawah. Produksi yang diperoleh petani setelah
menerapkan teknologi PTT meningkat sebesar 0,24% pada MH dan 5,62% pada MK I.
Keuntungan usahatani meningkat dengan rerata peningkatan sebesar 29,43% pada MH dan
38,39% pada MK I. Rasio penerimaan dan biaya (R/C ratio) meningkat dari 1,59 menjadi 1,76
pada MH dan 1,47 menjadi 1,60 pada MK I. Perhitungan finansial menunjukkan biaya
penggunaan sarana produksi meningkat akibat meningkatnya harga meskipun penggunaan
sarana produksi berupa benih dan pupuk anorganik (kimia) menurun terutama pada musim
hujan (MH). Namun demikian usahatani padi dengan penerapan teknologi PTT masih lebih efisien
dibandingkan teknologi petani dengan nilai besaran B/C ratio usahatani pada MH dan MK I
masing-masing sebesar 10,23 dan 2,39.
Kata Kunci:
I. PENDAHULUAN
Beras merupakan komoditas pangan pokok yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat di
Indonesia. Konsumsi beras dalam negeri yang terus meningkat akibat peningkatan penduduk dan
stok pangan dunia yang terbatas merupakan peluang bagi upaya peningkatan produksi beras.
Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil utama produksi
pangan nasional (Aminullah, 2000). Pada tahun 2004, luas areal pertanaman padi di Jawa Timur
mencapai 1,69 juta hektar dengan produktivitas 5,3 t/ha menghasilkan 9 juta ton gabah dan
memberikan kontribusi sebesar 16,6% terhadap produksi gabah nasional (Suwono, dkk, 2008).
Selama dekade terakhir produktivitas padi lahan sawah di Jawa Timur ditengarai mengalami
pelandaian. Sumarno (1997) mengisyaratkan, bahwa di beberapa lokasi sentra produksi padi
mengalami penurunan produktivitas lahan disertai merosotnya kualitas hasil. Faktor
penyebabnya antara lain adalah makin berkurangnya bahan organik dalam tanah akibat
ketergantungan petani pada pemakaian pupuk kimiawi (anorganik). Menurut Sri Adiningsih dan
Supartini (1995), tanah yang miskin bahan organik akan berkurang daya penyangga haranya
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sehingga efisiensi pupuk juga berkurang karena sebagian besar hara hilang dari lingkungan
perakaran.
Badan litbang pertanian sebagai lembaga penghasil teknologi pertanian terus melakukan
berbagai upaya untuk menghasilkan inovasi teknologi dalam rangka mendukung peningkatan
produksi beras. Salah satu inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Badan litbang pertanian
adalah pengelolaan tanaman terpadu (PTT).
Dalam pendekatan PTT, aplikasi pupuk mencakup pupuk organik dan pupuk anorganik
(kimiawi). Pupuk organik merupakan suatu syarat keharusan tetapi kebutuhan pupuk kimiawi
tetap diakomodasi sepanjang sesuai dengan kebutuhan tanaman secara spesifik lokasi. Melalui
pendekatan ini diharapkan tujuan peningkatan produktivitas lahan dan efisiensi pemupukan
untuk pupuk kimiawi bisa tercapai.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak penerapan PTT terhadap
peningkatan pendapatan dan efisiensi penggunaan input usahatani padi di lahan sawah.
II. METODE PENELITIAN
2.1. Lokasi dan Waktu
Penelitian dilaksanakan di lokasi Primatani Kabupaten Ngawi yaitu Desa Sidokerto
Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
survey secara bertahap dimana pengambilan data dilakukan selama empat musim tanam yaitu
musim hujan (MH) dan musim kemarau I (MK I) tahun 2006, dan 2007. Pada MK II tidak
dilakukan pengambilan data karena sebagian besar petani tidak menanam padi.
2.2. Penetuan Responden
Responden ditentukan secara purposive (sengaja) yaitu petani yang terlibat secara aktif
dalam kegiatan PTT padi di lokasi Primatani. Responden dipilih secara acak dari 5 kelompok tani
yang ada di dalam desa. Selanjutnya dipilih 5 orang petani responden untuk mewakili masingmasing kelompok tani sehingga total responden terpilih sebanyak 25 orang petani dalam satu
desa.
2.3. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan adalah data produksi dan biaya usahatani yang meliputi biaya
sarana produksi dan tenaga kerja. Data diambil dari 25 sampel petani yang telah mendapatkan
pengetahuan dan tata cara pelaksanaan dalam penerapan PTT padi yang mulai diperkenalkan
pada tahun 2007 dengan memberikan percontohan berupa demplot PTT padi. Data diambil
selama 4 musim tanam (2 tahun) yaitu MH dan MK I tahun 2006 sebelum pelaksanaan PTT dan
MH dan MK I tahun 2007 setelah pelaksanaan PTT. Pengambilan data dilaksanakan melalui
wawancara berdasarkan kuisener (daftar pertanyaan) terstruktur yang telah dipersiapkan.
2.4. Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dinalisis dengan menggunakan analisis finansial
dan disajikan dalam bentuk tabulasi serta grafik. Sedangkan untuk mengetahui tingkat efisiensi
penggunaan input usahatani digunakan tolok ukur besaran nilai B/C ratio dimana nilai rasio ≥ 1
adalah efisien sedangkan nilai rasio < 1 adalah tidak efisien. Perhitungan nilai B/C ratio
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
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R = B/C
dimana, R = rasio (angka)
B = benefit (keuntungan usahatani padi )
C = total cost (biaya total usahatani padi)
III. HASIL PENELITIAN
3.1. Produksi dan Keuntungan Usahatani
Pada tahun awal petani menerapkan teknologi PTT telah mulai tampak adanya peningkatan
hasil padi. Selama dua musim tanam yaitu musim hujan (MH) dan musim kemarau I (MK I)
produktivitas padi meningkat masing masing sebesar 0,24% dan 5,62% (gambar 1). Pada periode
yang sama juga terjadi peningkatan harga hasil padi di tingkat petani sebesar 11%. Peningkatan
produktivitas dan harga hasil padi ini mendorong kepada meningkatnya pendapatan dan
keuntungan usahatani padi per hektar. Pendapatan usahatani padi pada musim hujan (MH)
meningkat sebesar 12,03% dari 10,77 juta rupiah per hektar pada tahun 2006 menjadi 12,06 juta
rupiah per hektar pada tahun 2007 dan pada musim kemarau (MK I) pendapatan usahatani padi
meningkat sebesar 17,36% dari 9,62 juta per hektar pada tahun 2006 menjadi 11,29 juta rupiah
per hektar pada tahun 2007 (gambar 2 dan 3).
Selama periode waktu tahun 2006-2007 juga terjadi peningkatan biaya usahatani padi per
hektar. Biaya usahatani padi per hektar pada musim hujan (MH) dan musim kemarau I (MK I)
masing masing meningkat sebesar 1,71% dan 7,52%. Namun peningkatan produktivitas dan
harga hasil yang cukup tinggi mampu mendorong terjadinya peningkatan keuntungan usahatani
padi secara siginifikan. Keuntungan usahatani padi per hektar meningkat sebesar 29,43% pada
musim hujan (MH) dan pada musim kemarau I (MK I) meningkat sebesar 38,39%. Nilai
pengembalian investasi usahatani padi juga meningkat. Pada musim tanam MH, nilai
pengembalian investasi yang diukur dengan besaran R/C ratio meningkat sebesar 10,15% dari
1,59 pada tahun 2006 menjadi 1,76 pada tahun 2007. Demikian juga pada musim tanam MK I,
nilai pengembalian investasi (R/C ratio) usahatani padi juga meningkat sebesar 9,16% dari 1,47
pada tahun 2006 menjadi 1,60 pada tahun 2007.

Gambar 1. Tingkat Produktivitas Padi sebelum dan setelah Penerapan PTT.
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Gambar 2. Pendapatan, Biaya dan Keuntungan Usahatani Padi per Hektar pada MH 2006 dan MH 2007

Gambar 3. Pendapatan, Biaya dan Keuntungan Usahatani Padi per Hektar pada MK I 2006 dan MK I 2007

3.2. Efisiensi Usahatani
Tabel 3. Biaya Usahatani Padi per Hektar pada MH 2006 dan MH 2007
BIAYA USAHATANI
MH 2006
Biaya Sarana Produksi
(juta rupiah/ha)
Biaya Tenaga Kerja (juta
rupiah/ha)
Biaya Lain
(juta rupiah/ha)
Total
Biaya
Usahatani
(juta rupiah/ha)

MUSIM TANAM
MH 2007

PENINGKATAN/
PENURUNAN (%)

1.593

1.207

-24.20

2.649

2.996

13.11

2.517

2.671

6.11

6.758

6.874

1.71
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Tabel 4. Biaya Usahatani Padi per Hektar pada MK I 2006 dan MK I 2007
BIAYA USAHATANI
MK I 2006
Biaya Sarana Produksi
(juta rupiah/ha)
Biaya Tenaga Kerja (juta
rupiah/ha)
Biaya Lain
(juta rupiah/ha)
Total
Biaya
Usahatani
(juta rupiah/ha)

MUSIM TANAM
MK I 2007

PENINGKATAN/
PENURUNAN (%)

1.484

1.387

-6.57

2.542

2.985

17.43

2.524

2.671

5.81

6.550

7.043

7.52

Biaya sarana produksi yang meliputi penggunaan benih, pupuk dan pestisida menurun
dengan menerapkan teknologi PTT. Pada musim tanam (MH 2007) penurunan biaya sarana
produksi cukup siginifikan mencapai 24%. Demikian juga pada MK I 2007 biaya sarana produksi
juga mengalami penurunan meskipun relative kecil. Meskipun biaya sarana produksi menurun
namun biaya tenaga kerja dan biaya lain seperti iuran irigasi, pajak dan sewa tanah meningkat.
Peningkatan biaya tenaga kerja dan biaya lainnnya ini mengakibatkan total biaya usahatani
meningkat karena kontribusi kedua biaya ini terhadap total biaya usahatani sangat besar
(mencapai 80%). Total biaya usahatani pada dua musim tanam masing-masing meningkat
sebesar 1,71% pada MH dan 7,52% pada MK I (table 3 dan 4).
Pada sisi lain penerapan teknologi PTT juga mampu meningkatkan produktivitas lahan. Hal
ini tampak dari meningkatnya hasil padi baik pada MH maupun MK I (table 1 dan 2). Peningkatan
produktivitas padi ini bahkan mampu mendorong terjadinya peningkatan pendapatan dan
keuntungan usahatani secara signifikan. Pendapatan dan keuntungan usahatani masing-masing
meningkat sebesar 12% dan 29% pada MH dan pada MK I pendapatan dan keuntungan
usahatani masing-masing meningkat sebesar 17% dan 38%.
Secara keseluruhan usahatani padi dengan penerapan teknologi PTT masih lebih efisien
dibandingkan teknologi petani. Hasil perhitungan benefit cost ratio (B/C ratio) usahatani pada MH
dan MK I menunjukkan angka masing-masing sebesar 10,23 dan 2,39. Angka ini
memperlihatkan bahwa dengan menambah investasi (biaya) usahatani sebesar 1 rupiah pada
MH, akan didapatkan tambahan keuntungan usahatani sebesar 10,23 rupiah sedangkan
penambahan 1 rupiah investasi (biaya) usahatani pada MK I akan menghasilkan tambahan
keuntungan sebesar 2,39 rupiah. Ini menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan petani
untuk usahatani padi dengan menerapkan teknologi PTT menguntungkan.
IV. KESIMPULAN
Penerapan teknologi dengan penedekatan PTT memberikan dampak terhadap peningkatan
produktivitas, pendapatan dan efisiensi input usahatani padi di lahan sawah. Produksi padi per
hektar yang diperoleh petani setelah menerapkan teknologi PTT meningkat sebesar 0,24% pada
MH dan 5,62% pada MK I. Keuntungan usahatani meningkat sebesar 29,43% pada MH dan
38,39% pada MK I. Rasio penerimaan dan biaya (R/C ratio) meningkat dari 1,59 menjadi 1,76
pada MH dan 1,47 menjadi 1,60 pada MK I. Biaya penggunaan sarana produksi menurun namun
biaya total usahatani meningkat akibat meningkatnya biaya tenaga kerja dan biaya lain. Secara
keseluruhan usahatani padi dengan penerapan teknologi PTT masih lebih efisien dibandingkan
teknologi petani dengan nilai besaran B/C ratio usahatani pada MH dan MK I masing-masing
sebesar 10,23 dan 2,39.
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RESPON PEMBERIAN PUPUK KASCING
TERHADAP PENGURANGAN PUPUK ANORGANIK PADA TANAMAN KUBIS
Al. Gamal Pratomo1), Sarief Husein2) dan Robiin1)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Produktivitas lahan sawah di Jawa Timur relatif sudah menurun, ini ditandai dengan
adanya gejala levelling off. Penyebab gejala ini diantaranya adalah ketidakseimbangan unsur hara
dalam tanah akibat praktek pemupukan yang hanya menekankan pada penggunaan pupuk
anorganik tanpa pemberian pupuk organik sehingga berakibat kandungan bahan organik tanah
semakin menurun. Pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian oleh cacing
dinamakan kascing atau bekas cacing. Pupuk organik kascing mempunyai kelebihan dari pupuk
organik lainnya, sehingga sering disebut ”Pupuk Organik Plus karena unsur hara yang dikandung
dapat langsung tersedia bagi tanaman dan mengandung asam-asam amino dan protein yang siap
membangun jaringan pertumbuhan tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
respon pemberian pupuk kascing terhadap pengurangan pupuk anorganik pada tanaman kubis.
Penelitian dilakukan di desa Gerbo Kec. Purwodadi Kabupaten Pasuruan, pada bulan September
2006 sampai Januari 2007. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 kali
ulangan dengan jumlah perlakuan sebanyak 6 kombinasi perlakuan.
Hasil penelitian
menunjukkan pemberian pupuk kascing dengan dosis 2 ton/ha + 50% dosis anjuran pupuk
anorganik dapat menghasilkan produksi tanaman kubis sebesar 59,10 ton/ha dengan
keuntungan Rp. 36.550.000,- atau B/C ratio 3,40
Kata kunci : Kubis, pupuk organik, kascing, produksi
PENDAHULUAN
Produktivitas lahan di Jawa Timur umumnya baik lahan sawah maupun lahan kering relatif
sudah menurun ini ditandai dengan adanya gejala levelling off. Penyebab gejala ini diantaranya
adalah ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah akibat praktek pemupukan yang hanya
menekankan pada pupuk N saja dan rendahnya kandungan bahan organik yang ada di lahan.
Hasil penelitian Suwono, dkk. (2005) kandungan bahan organik sebagian besar lahan sawah di
Jawa Timur adalah rendah, hanya sebagian kecil yang mempunyai status bahan organik yang
tinggi. Kandungan bahan organik tanah dikatakan rendah bila kurang dari 4% dan dikatakan
cukup hingga tinggi bila kandungan bahan organiknya lebih dari 4%.
Rendahnya kandungan bahan organik di Jawa Timur umumnya dan Kabupaten Pasuruan
khususnya dikarenakan petani jarang sekali bahkan tidak pernah mengembalikan bahan
organik sisa panen ataupun penambahan pupuk organik ke dalam tanah terutama pada
usahatani tanaman pangan. Kondisi ini dapat menjadi faktor pembatas peningkatan produksi
tanaman. Indikasinya pada daerah semacam ini bila ditanami padi kebutuhan pupuk N sangat
tinggi yaitu dapat mencapai 500 kg Urea/ha (suwono, dkk, 2005).
Melihat uraian di atas peranan pupuk organik sangat penting sekali bagi kesuburan lahan
terlebih lagi pada saat ini ketersedian pupuk kimiawi/anorganik semakin langka dan mahal
harganya serta semakin sadarnya masyarakat menengah ke atas akan pentingnya produk-produk
organik bagi kesehatan maka diharapkan penggunaan pupuk organik mulai digunakan kembali
oleh petani atau yang lebih dikenal dengan pertanian organik.
Sumber bahan organik yang dapat dibuat menjadi pupuk organik sangat banyak mulai dari
kotoran hewan, kompos, limbah-limbah pertanian dan sampah-sampah organik dari rumah
tangga. Umumnya petani menggunakan kotoran hewan atau yang lebih dikenal dengan pupuk
kandang sebagai sumber bahan/pupuk organik bagi lahan pertaniannya. Ini karena sebagian
besar petani umumnya mempunyai ternak dan kotoran ternaknya dimanfaatkan sebagai
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penambah bahan organik/pupuk organik di lahan pertanian dan biasanya tanpa proses
pengolahan lebih lanjut sehingga baru dapat digunakan setelah 3 – 6 bulan kemudian dan
kebutuhannya sangat besar yaitu antara 10 – 20 ton/ha.
Pada saat ini telah banyak beredar di pasaran bahan-bahan pengurai/dekomposer bahan
organik seperti EM4, Starbio, Superdegra dan bahan dekomposer lainnya yang dapat memproses
pupuk kandang atau bahan organik lainnya hingga siap menjadi pupuk organik dalam waktu
yang cepat yaitu sekitar 1 minggu. Dekomposer tersebut mengandung mikro organisme efektif
(ME) seperti bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, ragi, actinomycetes dan jamur fermentasi
yang dapat mempercepat proses dekomposisi menjadi pupuk organik. Selain mikroorganisme
efektif (ME) ada hewan lain yang dapat mempercepat proses dekomposisi bahan organik terutama
pupuk kandang menjadi pupuk organik yaitu cacing tanah (Lumbricus rubellus), hanya
waktunya lebih lama yaitu + 1 bulan (Trimulat,2003).
Pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian oleh cacing dinamakan kascing atau
bekas cacing. Kascing ini merupakan kotoran atau faces cacing tanah. Pupuk organik kascing
mempunyai kelebihan dari pupuk organik lainnya, sehingga sering disebut ”Pupuk Organik Plus
(Kartini, 2000), karena unsur hara yang dikandung dapat langsung tersedia bagi tanaman dan
mengandung asam-asam amino dan protein yang siap membangun jaringan pertumbuhan
tanaman.
Keuntungan penggunaan cacing dalam pembuatan pupuk organik ini adalah petani cukup
sekali memberi cacing pada pupuk kandang yang akan diproses menjadi pupuk organik dan
cacing dibiarkan berkembang menghasilkan kascing. Sedangkan pada proses pembuatan pupuk
organik yang menggunakan dekomposer setiap kali petani akan membuat pupuk organik harus
membeli dan menyiapkan bahan-bahan lain seperti sekam, katul, tetes dan mikroorganisme itu
sendiri yang harganya relatif mahal. Selain itu proses pembuatan pupuk organik menggunakan
cacing relatif mudah yaitu petani tinggal memberi cacing pada pupuk kandang yang ditempatkan
pada bak-bak yang ternaungi dan dibiarkan cacing bekerja menghasilkan kascing.
Unsur hara yang terkandung dalam kascing cukup baik karena mengandung hara makro
dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Kandungan unsur haranya antara lain N = 1,99%; P =
3,92 %; K = 0,96%; S = 0,26%; Cu = 0,045% dan Fe = 0,081( CV. Sarana Petani Bali, 2000).
Selain itu kascing mengandung asam amino dan protein yang digunakan untuk membangun
jaringan tanaman (Kartini, 2000). Kascing juga mempunyai C/N ratio yang rendah yang baik
untuk meningkatkan aktvitas mikroorganisme tanah dalam pembenahan tanah-tanah sawah
(Kariada, dkk, 2005).
Hasil penelitian penggunaan kascing telah banyak dipublikasikan terutama oleh penelitipeneliti di Bali. Pemberian kascing dapat meningkatkan produksi bawang putih sampai 150%
(Kartini, 1994). Sedangkan dari hasil penelitian Kariada, dkk, (2000) dengan memupuk pupuk
organik kascing pada tanaman sawi hijau dan cabai merah dapat memberikan hasil sangat nyata
yaitu hingga 150% dibanding cara petani. Pemberian pupuk kascing dengan dosis 5 ton/ha
pada cabe merah memberikan pertumbuhan dan produksi terbaik (Kariada dan Ni Luh Kartini,
2005). Untuk tanaman pangan pemberian pupuk kascing pada tanaman jagung pada awal tanam
sebanyak 5 ton/ha memberikan produksi teringgi (Kariada, dkk, 2005).
Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui respon
pemberian pupuk kascing terhadap pengurangan pupuk anorganik pada tanaman kubis.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di desa Gerbo, kecamatan Purwodadi – Pasuruan pada bulan
September 2006 hingga Januari 2007. Bahan yang digunakan adalah tanaman kubis, Varietas
Super 37, pupuk kascing, pupuk urea, ZA, SP-36, KCl, Pestisida nabati dan bahan pelengkap
lain. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan acak kelompok diulang 3 kali dan
perlakuannya adalah sebagai berikut :
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Tabel 1. Perlakuan pemberian pupuk anorganik dan pupuk kascing
Kode
A
B
C
D
E
F

Perlakuan
100% dosis pupuk anorganik + 2 ton pupuk organik
100% dosis pupuk anorganik + 4 ton pupuk organik
100% dosis pupuk anorganik + 6 ton pupuk organik
50% dosis pupuk anorganik + 2 ton pupuk organik
50% dosis pupuk anorganik + 4 ton pupuk organik
50% dosis pupuk anorganik + 6 ton pupuk organik

Dosis anjuran yang digunakan untuk tanaman kubis berdasarkan dosis anjuran yang
direkomendasikan oleh Balai tanaman Sayuran Lembang yaitu : 100 kg Urea + 250 kg ZA + 350
kg SP-36 + 200 kg KCl/ha. Pestisida yang digunakan pada kegiatan ini adalah pestisida nabati
dan biologis seperti biji mimba dan empon-empon yang merupakan pestisida nabati sedangkan
pestisida biologisnya seperti Turicite dan Dipel untuk mengendalikan ulat kubis. Parameter
penelitian yang diamatidisajikan pada Tabel 2.:
Tabel 2 . Parameter yang diamati pada percobaan pemberian pupuk kascing
Parameter yang diamati
Uraian
Pertumbuhan tanaman:  Tinggi tanaman umur 15 hst, 30 hst dan 45 hst
 jumlah daun umur 15 hst, 30 hst dan 45 hst
 lebar tajuk umur 15 hst, 30 hst dan 45 hst
Produksi tanaman :
 Diameter krop saat panen
 Berat kotor per tanaman
 Berat bersih per tanaman
 Berat kubis per hektar (ton/ha)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan terhadap tinggi tanaman terlihat bahwa mulai dari awal pengamatan
umur 2 minngu setelah tanam hingga 6 minggu setelah tanam pertumbuhannya terlihat sama.
Ini terlihat dari analisa statistik bahwa masing-masing perlakuan tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata (Tabel 3). Berarti dengan pemberian pupuk dosis terendahpun yaitu 50 % dosis
anjuran pupuk anorganik + 2 ton pupuk kascing sudah mampu memenuhi kebutuhan hara
tanaman kubis.
Tabel 3. Pengaruh pemberian Kascing dan Pupuk anorganik terhadap tinggi tanaman Kubis
Tinggi tanaman Kubis umur
Perlakuan
2 MST
4 MST
6 MST
A. 100% dosis pupuk anorganik + 2 ton pupuk organik
11.13 a
20.20 a
33.06 a
B. 100% dosis pupuk anorganik + 4 ton pupuk organik
10.86 a
18.83 a
32.26 a
C. 100% dosis pupuk anorganik + 6 ton pupuk organik
11.56 a
18.66 a
31.80 a
D. 50% dosis pupuk anorganik + 2 ton pupuk organik
11.66 a
20.20 a
32.20 a
E. 50% dosis pupuk anorganik + 4 ton pupuk organik
11.30 a
19.96 a
31.20 a
F. 50% dosis pupuk anorganik + 6 ton pupuk organik
11.13 a
19.13 a
32.33 a
CV
10.92
6.08
3.88
Ket : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom tidak berbeda nyata pada uji
Duncan 5%
Pengaruh pemberian pupuk anorganik + pupuk kascing terhadap lebar tajuk kubis
terlihat pada awal pertumbuhan umur 2 minggu setelah tanam hingga 6 minggu setelah tanam
juga belum menunjukkan pengaruh yang nyata (Tabel 4). Hal ini memperlihatkan bahwa
kebutuhan hara tanaman kubis hingga umur 4 minggu setelah tanam masih dapat tercukupi
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walaupun dengan pemberian pupuk anorganik yang hanya 50 % dosis anjuran + 2 ton pupuk
kascing.
Tabel 4. Pengaruh pemberian Kascing dan Pupuk anorganik terhadap Lebar tajuk tanaman
Kubis
Tinggi tanaman Kubis umur
Perlakuan
2 MST
4 MST
6 MST
A. 100% dosis pupuk anorganik + 2 ton pupuk organik
24.63 a
61.10 a
58.10 a
B. 100% dosis pupuk anorganik + 4 ton pupuk organik
23.93 a
59.23 ab 57.96 a
C. 100% dosis pupuk anorganik + 6 ton pupuk organik
23.40 a
55.80 b
57.90 a
D. 50% dosis pupuk anorganik + 2 ton pupuk organik
24.00 a
60.00 ab 58.36 a
E. 50% dosis pupuk anorganik + 4 ton pupuk organik
23.43 a
58.90 ab 57.33 a
F. 50% dosis pupuk anorganik + 6 ton pupuk organik
23.96 a
59.66 ab 57.10 a
CV
5.04
3.92
3.43
Ket : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom tidak berbeda nyata pada uji
Duncan 5%
Hasil pengamatan terhadap jumlah daun kubis memperlihatkan bahwa pemberian pupuk
anorganik + pupuk kascing pada awal pertumbuhan umur 2 minggu setelah tanam dan 4 minggu
setelah tanam belum juga memperlihatkan pengaruh yang nyata antar perlakuan. Terlihat
dengan belum adanya perbedaan yang nyata pada masing-masing perlakuan ( Tabel 5).
Tetapi yang menarik dari hasil pengamatan di lapang pada penelitian kubis ini ternyata
pada perlakuan yang menggunakan pupuk kascing tidak terserang penyakit akar gada yang
merupakan momok yang menakutkan bagi petani. Sedangkan tanaman kubis yang diberi bokasi
ternyata masih terserang penyakit akar gada.
Tabel 5. Pengaruh pemberian Kascing dan Pupuk anorganik terhadap Jumlah daun tanaman
Kubis
Tinggi tanaman Kubis umur
Perlakuan
2 MST
4 MST
6 MST
A. 100% dosis pupuk anorganik + 2 ton pupuk organik 8.13 a
17.33 a
21.06 a
B. 100% dosis pupuk anorganik + 4 ton pupuk organik 8.40 a
16.40 a
21.20 a
C. 100% dosis pupuk anorganik + 6 ton pupuk organik 7.80 a
16.13 a
21.13 a
D. 50% dosis pupuk anorganik + 2 ton pupuk organik
8.33 a
17.06 a
21.33 a
E. 50% dosis pupuk anorganik + 4 ton pupuk organik
7.93 a
16.60 a
20.80 a
F. 50% dosis pupuk anorganik + 6 ton pupuk organik
8.13 a
16.86 a
20.40 a
CV
4.06
4.34
4.10
Ket : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom tidak berbeda nyata pada uji
Duncan 5%
Pengaruh pemberian pupuk kascing terhadap parameter produksi yang meliputi diameter
krop, berat kotor krop per tanaman, berat bersih tanaman per krop maupun berat krop per
hektar memperlihatkan bahwa antara pemberian pupuk kascing 2 ton/ha hingga 6 ton/ha baik
dengan dosis anjuran maupun dikurangi hingga 50% pupuk anorganik tidak ada perbedaan
(Tabel 6). Rata-rata diameter krop yang dihasilkan berkisar antara 19,75 cm hingga 20,53 cm
yang diicapai pada pemberian 50% dosis pupuk anorganik + 6 ton pupuk kascing. Besarnya
diameter kubis tidak menjamin semakin beratnya satu buah kubis walau kecenderungannya
demikian dengan semakin besar diameter kubis semakin berat kubis yang dihasilkan. Dari hasil
pengamatan ternyata pemberian 50% pupuk anorganik + 2 ton pupuk kascing menghasilkan
berat kotor krop hingga berat krop per hektar terberat yaitu mampu berproduksi hingga 59,10
ton/ha jauh diatas produktivitas kubis di Kabupaten Pasuruan yang hanya 18 ton/ha. Dari hasil
produksi di atas yang demikian tinggi penggunaan pupuk kascing dengan dosis 2 ton/ha dapat di
sarankan untuk digunakan dalam budidaya kubis.
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Tabel 6. Pengaruh pemberian Kascing dan Pupuk anorganik terhadap Diameter Krop, Berat Kotor
per Tanaman, Berat Bersih per Tanaman dan Berat Krop per Hektar
Perlakuan
A. 100% dosis pupuk anorganik + 2
ton pupuk organik
B. 100% dosis pupuk anorganik + 4
ton pupuk organik
C. 100% dosis pupuk anorganik + 6
ton pupuk organik
D. 50% dosis pupuk anorganik + 2
ton pupuk organik
E. 50% dosis pupuk anorganik + 4
ton pupuk organik
F. 50% dosis pupuk anorganik + 6
ton pupuk organik
CV

20.43 a

Berat Kotor krop
per tanaman
(kg)
2.60 a

20.31 a

2.56 a

1.82 a

54.70 a

20.33 a

2.63 a

1.81 a

54.35 a

20.35 a

2.70 a

1.97 a

59.10 a

19.75 a

2.53 a

1.87 a

56.10 a

20.53 a

2.63 a

1.83 a

55.09 a

3.03

6.76

9.57

9.57

Diameter Krop
(cm)

Berat Bersih krop Berat krop
per tanaman
per` hektar
(kg)
(ton)
1.85 a
55.60 a

Ket : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom tidak berbeda nyata pada uji
Duncan 5%
Pemberian pupuk kascing ternyata juga berpengaruh terhadap peningkatan kandungan
bahan organik tanah, dari hasil analisa kandungan bahan organik tanah di desa Gerbo tempat
lokasi penelitian sebelum diberi pupuk kascing terlihat sudah cukup tinggi yaitu 3,4% dan setelah
diberi kascing terlihat ada peningkatan kandungan bahan organik walaupun sedikit yaitu 3,8%
pada pemberian kascing 2 ton/ha, 4,05% pada pemberian kascing 4 ton/ha dan 4,1% pada
pemberian pupuk kascing 6 ton/ha. Peningkatan kandungan bahan organik tanah ini akan
berpengaruh terhadap penyerapan unsur-unsur hara lainnya yang ada di tanah sehingga
tanaman akan tumbuh baik walaupun pupuk anorganik yang diberikan dikurangi jumlahnya.
Dilihat dari segi usahatani, budidaya kubis yang menggunakan pupuk kascing jauh lebih
menguntungkan dibandingkan dengan cara petani. Keuntungan yang diperoleh dari pemupukan
menggunakan pupuk kascing sebesar Rp. 36.550.000,- atau dengan B/C ratio 3,40 sedangkan
keuntungan yang diperoleh dengan cara petani yang menggunakan pupuk kandang langsung
yaitu sebesar Rp.24.70.000,- atau dengan B/C ratio 2,20. dengan asumsi harga kubis Rp. 800,(Tabel 7)
Keuntungan yang demikian tersebut disebabkan produksi yang dihasilkan pada
penggunaan pupuk kascing jauh lebih tinggi yaitu 59,10 ton/ha sedangkan cara petani hanya 45
ton/ha, selain itu total biaya yang dikeluarkan pada cara petani jauh lebih banyak yaitu sebanyak
Rp. 11.220.000,- sedangkan bila menggunakan pupuk organik kascing hanya sebesar Rp.
10.730.000,-. Besarnya total biaya yang dikeluarkan pada cara petani disebabkan biaya saprodi
untuk pembelian pupuk anorganik ( pupuk N dan P) dan pupuk kandang jauh lebih banyak,
sedangkan pada penggunnan pupuk kascing pembelian pupuk anorgani ( Pupuk N, P dan K)
dosisnya hanya separuhnya saja dan pupuk kascing yang digunkan hanya 2 ton/ha sehingga
biayanya lebih murah..
Dari urain di atas memperlihatkan bahwa penggunaan pupuk organik kascing Jauh lebih
efisien dan hasilnya lebih optimal dibandingkan dengan cara petani yang menggunkan pupuk
anorganik lebih banyak numun tidak lengkap dan penggunaan pupuk kandang langsung yang
tanpa proses dengan jumlah lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk kandang yang
ada di kabupaten Pasuruan sebenarnya dapat lebih dioptimalkan penggunaannya bila diolah
terlebih dahulu menjadi pupuk kascing
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Tabel 7. Analisa usahatani per hektar pada perlakuan cara petani, perlakuan pemberian pupuk
kascing
Cara petani
Uraian

Nilai
(Rp/ha)

Fisik
Tenaga Kerja (HOK/ha)
1. Pengolahan lahan
2. Tanam
3. Pemupukan
4. Penyiraman
5. Penyiangan
6. Pengendalian hama
7. Panen
8. Pengangkutan
Jumlah tenaga kerja
Sarana Produksi
Benih
Pupuk (kg) :
1. Urea
2. ZA
3. SP-36
4. KCl
5. Pupuk kandang
6. Pupuk kascing
Pestisida
 Insektisida
 Fungisida (kg)
 Stiker/perekat (liter)
Jumlah
Total biaya produksi
Hasil (t/ha)
Harga Jual (Rp/kg)
Pendapatan
Kotor(Rp/ha)
Pendapatan
bersih(Rp/ha)
B/C ratio

50% doasis pupuk anorganik + 2 ton
pupuk kascing
Nilai
Fisik
(Rp/ha)

60
22
33
8
33
60
22
10
248

1.200.000
440.000
660.000
160.000
660.000
1.200.000
440.000
200.000
4.960.000

60
22
33
8
33
60
30
15
261

1.200.000
440.000
660.000
160.000
660.000
1.200.000
600.000
300.000
5.220.000

40.000

2.000.000

40.000

2.000.000

100
250
300
10.000

120.000
300.000
480.000

50
125
150
100
2.000

60.000
150.000
240.000
200.000
500.000
-

40 botol (@ 300 cc)
10
20
45

1.000.000
1.400.000
560.000
400.000
6.260.000
11.220.000
800
36.000.000
24.780.000
2.20

40 botol (@ 300 cc)
10
20
59.10

1.400.000
560.000
400.000
5.510.000
10.730.000
800
47.280.000
36.550.000
3.40

Keterangan : - Upah 1 HOK = Rp. 20.000,-
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KESIMPULAN
Pemberian pupuk kascing dengan dosis terendah yaitu 2 ton/ha + 50% dosis anjuran
pupuk anorganik dapat menghasilkan produksi tanaman kubis dapat berproduksi hingga 59,10
ton/ha dengan keuntungan Rp. 36.550.000,- atau B/C ratio 3,40.
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PENGARUH EFEKTIVITAS INSEKTISIDA SIPERMETRIN TERHADAP HAMA ULAT
Crocidolomia pavonana Zell. dan Plutella xylostella L.
PADA TANAMAN KUBIS
Diding Rachmawati dan Handoko
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Kubis merupakan salah satu komoditas sayuran yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
Produktifitas kubis di tingkat petani masih belum optimal yaitu 21 ton/Ha, padahal berpotensi
mencapai 30 ton/Ha. Salah satu penyebab rendahnya produksi adalah serangan hama dan
penyakit. Hama utama yang menyerang tanaman kubis adalah Crocidolomia pavonana Zell.dan
Plutella xylostella L. Kehilangan hasil panen kubis akibat serangan C. pavonana Zell. berkisar
65,8 % dan kehilangan hasil panen yang disebabkan oleh P. xylostella L. dapat mencapai 100 %
apabila tidak dikendalikan. P. xylostella L. merusak kubis sebelum tanaman membentuk krop,
sedangkan C. pavonana Zell. merusak tanaman sesudah terbentuk krop. Upaya petani dalam
mendapatkan mutu dan hasil panen kubis yang tinggi sampai saat ini tidak bisa lepas dari
insektisida. Pengendalian secara kimia masih merupakan sistim yang paling disukai oleh petani
karena dianggap paling praktis dan ekonomis. Penggunaan pestisida mencapai 30 % dari total
biaya produksi. Dampak yang timbul sebagai akibat penggunaan pestisida yang intensif tersebut
antara lain : Hama ulat kubis menjadi resisten terhadap beberapa jenis insektisida kimia dan
mikroba, Resurgensi hama P. xylostella L. terhadap Asefat, Permetrin dan Kunalfos , Residu
pestisida yang membahayakan konsumen, Terganggunya kehidupan dan peran parasitoid
Diadegma semielausum sebagai musuh alami. Percobaan dilaksanakan untuk mengetahui
efektivitas insektisida Tombak 189 EC (sipermetrin 189 g/l) terhadap C. pavonana Zell. dan P.
xylostella L. pada tanaman kubis. Percobaan dilaksanakan di lahan milik petani desa
Karanganyar, kecamatan Poncokusumo, Malang, mulai bulan Mei - September 2008.
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan lima perlakuan dan empat ulangan.
Perlakuan adalah sbb
A. Sipermetrin 189 g/l konsentrasi 0,25 ml/l, B. Sipermetrin 189 g/l konsentrasi 0,50 ml/l, C.
Sipermetrin 189 g/l konsentrasi 0,75 ml/l, D. Sipermetrin 189 g/l konsentrasi 1,00 ml/l, E.
Sipermetrin 50 g/l konsentrasi 1,00 ml/l, F Kontrol (tanpa perlakuan insektisida). Hasil
percobaan menunjukkan bahwa insektisida Sipermetrin 189 g/l sangat efektif untuk
mengendalikan hama P. xylostella L. yang menyerang tanaman kubis. Pada saat tanaman masih
kecil sebaiknya digunakan konsentrasi formulasi tinggi yaitu 1,00 ml/l. Apabila tanaman sudah
berdaun banyak dan lebar akan lebih efisien diaplikasikan konsentrasi formulasi rendah sampai
sedang (0,25 – 0,75 ml/l. Sedangkan untuk mengendalikan C. pavonana Zell., sebaiknya
digunakan konsentrasi tinggi. Insektisida Sipermetrin 189 g/l tidak menimbulkan efek fitotoksik
pada tanaman kubis dan relatif aman terhadap musuh alami D. eurocerophaga.
PENDAHULUAN
Kubis merupakan salah satu komoditas sayuran yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
Produktifitas kubis di tingkat petani masih belum optimal yaitu 21 ton/Ha, padahal berpotensi
mencapai 30 ton/Ha. Salah satu penyebab rendahnya produksi adalah serangan hama dan
penyakit. Hama utama yang menyerang tanaman kubis adalah Crocidolomia pavonana Zell.dan
Plutella xylostella L. (Anonim, 2003). Kehilangan hasil panen kubis akibat serangan C. pavonana
Zell. berkisar 65,8 % (Uhan, 1993) dan kehilangan hasil panen yang disebabkan oleh P. xylostella
L. dapat mencapai 100 % apabila tidak dikendalikan (Sastrosiswojo, 1975). P. xylostella L.
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merusak kubis sebelum tanaman membentuk krop, sedangkan C. pavonana Zell. merusak
tanaman sesudah terbentuk krop.
Larva P. xylostella L. makan daun-daun dan bagian tanaman yang lain di atas permukaan
tanah, akibat serangan tersebut kualitas dan kuantitas kubis menurun dan dalam keadaan yang
ekstrim kubis tidak dapat dipanen sama sekali. Sampai saat ini ulat tersebut merupakan hama
utama yang sering menimbulkan kerugian besar, oleh karena itu petani selalu berusaha
mengendalikan secara intensif dengan insektisida. Ambang kendali P. xylostella L. di Jawa Timur
adalah bila ditemukan lima larva per sepuluh tanaman dan lima persen tanaman terserang
(Anonim, 2003).
Ngengat P. xylostella L. berwarna coklat kelabu, aktif pada malam hari, telur berwarna
kuning, berkilau dan lembek. Telur diletakkan secara tunggal atau dalam kelompok kecil3-4 butir
atau dalam gugusan 10-20 butir. Larva berwarna hijau muda, tidak berbulu terdiri dari 4 instar.
Larva dewasa (instar 3-4) berukuran 1 cm lincah dan jika tersentuh menjatuhkan diri seta
menggantungkan diri dengan benang halus (Kalshoven ,1981).
Sedangkan larva C. pavonana Zell. makan daun-daun muda yang berada di dalam krop.
Dengan tipe serangan dari dalam krop tersebut mengakibatkan bobot produksi rendah walaupun
krop kelihatan besar dilihat dari luar. Karena keberadaan ulat di dalam krop, penyemprotan
insektisida yang dilakukan petani sering kali kurang efektif karena tidak mengenai sasaran.
Ambang kendali C. pavonana Zell. di Jawa Timur adalah bila ditemukan tiga paket telur per
sepuluh tanaman dan lima persen tanaman terserang, dapat disemprot dengan insektisida
anjuran berbahan aktif Bacillus thuringiensis, sipermetrin, klorfluazuron, iufenuron, lamda
sihalotrin dan protiofos (Anonim, 2003).
Ngengat C. pavonana Zell. aktif pada malam hari, telur berwarna hijau muda diletakkan
menyerupai genting rumah dan ditemukan dibawah permukaan daun, ditepi atau dekat tulang
daun, dan menetas setelah 3 hari. Larva hijau muda kecoklatan, terdiri dari 5 instar , pada bagian
sisi dan atas tubuh terdapat garis putih sepanjang tubuhnya. Larva dewasa (instar 4-5)
berukuran 2 cm (Kalshoven, 1981). Sampai saat ini kedua ulat tersebut merupakan hama utama
yang sering menimbulkan kerugian besar, oleh karena itu petani selalu berusaha mengendalikan
secara intensif dengan insektisida.
Upaya petani dalam mendapatkan mutu dan hasil panen kubis yang tinggi sampai saat
ini tidak bisa lepas dari insektisida. Pengendalian secara kimia masih merupakan sistim yang
paling disukai oleh petani karena dianggap paling praktis dan ekonomis (Sastrosiswoyo, 1990).
Penggunaan pestisida mencapai 30 % dari total biaya produksi (Woodford et al., 1981). Umumnya
insektisida digunakan secara intensif baik secara tunggal maupun campuran dari berbagai jenis
pestisida dengan konsentrasi penyemprotan melebihi rekomendasi dan interval penyemprotan
yang pendek 1-2 kali seminggu (Sastrosiswoyo, 1987). Dampak yang timbul sebagai akibat
penggunaan pestisida yang intensif tersebut antara lain :
 Hama ulat kubis menjadi resisten terhadap beberapa jenis insektisida kimia dan mikroba
(Sastrosiswoyo et al., 1989)
 Resurgensi hama P. xylostella L. terhadap Asefat, Permetrin dan Kunalfos
 Residu pestisida yang membahayakan konsumen
 Terganggunya kehidupan dan peran parasitoid Diadegma semielausum sebagai musuh alami
(Sastrosiswoyo, 1987).
Dalam menerapkan pengelolaan hama tepadu (PHT) penggunaan pestisida (insektisida,
fungisida dll) merupakan komponen penting walaupun merupakan alternatif terakhir untuk
mengurangi dampak negatif. Insektisida memberikan banyak keuntungan yang belum dapat
digantikan oleh cara pengendalian yang lain, yaitu mudah didapat, praktis digunakan dan relatif
lebih efektif sehingga proses penurunan populasi hama lebih cepat. Penggunaan insektisida
diharapkan bijaksanan sehingga pengaturan populasi hama oleh musuh alami tetap dapat
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berjalan secara alami (Untung, 1988). Dalam penerapan PHT, pestisida hanya digunakan apabila
(a) cara pengendalian lain tidak efektif yang diindikasikan dengan populasi hama mencapai
ambang kendali, (b) jenis dan cara aplikasi pestisida tidak mengganggu musuh alami hama
sasaran, dan (c) tidak menimbulkan resurgensi, resistensi atau dampak lain yang merugikan
(Wiratmadja, 1998). Untuk mengurangi dampak negatif, diperlukan penelitian efikasi insektisida
jenis baru atau uji ulang secara periodik. Percobaan dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas
insektisida sipermetrin 189 g/l terhadap ulat daun kubis Crosidolomia pavonana Zell. dan Plutella
xylostella L. pada tanaman kubis.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan di lahan milik petani desa Karanganyar, kecamatan
Poncokusumo, Malang, mulai bulan Mei - September 2008. Lahan diolah sempurna, dibersihkan
dari sisa tanaman dan gulma, dibentuk bedengan ukuran 6 m x 8,4 m dengan jarak antar
bedengan 1 meter. Bibit kubis varietas Grand 11 umur tiga minggu ditanam pada jarak 50 cm x
70 cm, diberi pupuk kandang sapi dengan dosis 20 t/ha. Pupuk an organik Urea 50 kg/Ha, ZA
125 kg/Ha, SP-36 250 kg/ Ha dan KCl 100 kg/Ha diberikan sebelum bibit ditanam, ditempatkan
di lubang tanam dan ditutup selapis tanah. Pemupukan susulan berupa Urea 50 kg/Ha, ZA 125
kg/Ha, dan KCl 100 kg/Ha dilakukan pada umur 4 minggu setelah tanam. Selama percobaan
tanaman dipelihara sebaik-baiknya meliputi penyiraman yang dilakukan sesuai kebutuhan (satu
minggu sekali), penyiangan dilakukan 2 kali yaitu umur 2 dan 4 minggu setelah tanam,
dilanjutkan dengan pembumbunan dan pengendalian penyakit tanaman menggunakan fungisida
binomil.
Tata letak perlakuan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan enam
perlakuan termasuk kontrol (Tabel 1), masing-masing perlakuan diulang 4 kali (Gambar 1).
Bahan insektisida diperoleh dari Komisi Pestisida (Gambar 2). Aplikasi insektisida perlakuan
dilakukan seminggu sekali, dimulai setelah populasi hama mencapai ambang kendali sampai dua
minggu sebelum panen, menggunakan penyemprot punggung semi otomatis bertekanan tinggi.
Tanaman contoh yang diamati sebanyak 10 tanaman per petak perlakuan, dengan metode
pengambilan contoh dilakukan secara sistematik bentuk ”U”. Pengamatan dilakukan setiap tiga
hari setelah aplikasi insektisida, meliputi tingkat populasi P. xylostella dan intensitas kerusakan
tanaman oleh serangan C. pavonana per petak dihitung dengan rumus:
a
____________
X 100 %
I=
a+b
Dengan pengertian : I = Intensitas kerusakan tanaman (%)
a = Jumlah tanaman yang terserang per petak
b = Jumlah tanaman sehat per petak
Tabel 1. Perlakuan insektisida yang diuji pada tanaman kubis. Malang, 2008
Konsentrasi Formulasi
Kode Perlakuan
Bahan Aktif
(ml/l)
A
Sipermetrin 189 g/l
0,25 ml/l
B
Sipermetrin 189 g/l
0,50 ml/l
C
Sipermetrin 189 g/l
0,75 ml/l
D
Sipermetrin 189 g/l
1,00 ml/l
E (insektisida pembanding)
Sipermetrin 50 g/l
1,00 ml/l
F (tanpa insektisida)
-
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Data populasi hama dan kerusakan tanaman dianalisis dengan anova, dilanjutkan dengan uji
beda pada taraf 5% untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Sedangkan efikasi insektisida yang
diuji dihitung dengan rumus Abbott (Ciba-Geigy, 1981):
Ca - Ta
EI = { ----------- } X 100%
Ca
Dengan pengertian:
EI
= Efikasi insektisida yang diuji (%)
Ta
= Populasi hama sasaran atau persentase kerusakan tanaman pada petak perlakukan
insektisida yang diuji setelah penyemprotan inseksisida
Ca
= Populasi hama sasaran atau persentase kerusakan tanaman pada petak kontrol setelah
penyemprotan insektisida
Disamping percobaan efikasi insektisida tersebut di atas, juga dilakukan pengujian
parasitoid hama P. xylostella L. pada dosis/ konsentrasi anjuran yaitu 1,000 ml/l. Tanaman kubis
sebelum diinvestasi dengan larva hama instar dua atau tiga sebanyak sepuluh ekor per ulangan/
sangkar dan parasitoid Diadegma eurocerophaga dewasa sebanyak sepuluh ekor per ulangan/
sangkar, disemprot dengan insektisida yang diuji. Sedangkan untuk kontrol tanaman hanya
diinvestasi dengan hama dan parasitoidnya kemudian disangkar dengan plastik transparan
berventilasi. Perlakuan pengujian tersebut di atas diulang sebanyak lima kali dengan pengamatan
pada 24 dan 48 jam setelah investasi. Untuk mengetahui tingkat bahaya insektisida terhadap
parasitoid, data diolah menggunakan rumus Abbott:
Mt (%) =

{(Mp – Mk) / (100 – Mk)} X 100%

dengan pengertian; Mt : Mortalitas terkoreksi
Mp : Mortalitas pada perlakuan
Mk : Mortalitas pada control
Kategori tingkat bahaya insektisida terhadap parasitoid (berdasarkan mortalitas terkoreksi),
dengan kategori:
1. Mt < 30%
: tidak beracun sampai sedikit beracun
2. Mt 30% - < 80%
: agak beracun
3. Mt 80% - 99%
: beracun
4. Mt > 99%
: sangat beracun.

Gambar 1. Uji efek samping insektisida terhadap
parasitoid D. eucerophaga.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi hama P. xylostella L. mencapai ambang kendali setelah tanaman kubis umur
sepuluh hari setelah tanam (hst) (Tabel 2). Sebaran hama merata di seluruh areal pertanaman,
dengan rata-rata lebih dari satu larva per tanaman, sehingga aplikasi insektisida pertama
dilakukan pada hari berikutnya. Sejak awal perlakuan pengaruh iinsektisida Sipermetrin 189 EC
sudah terlihat jelas, dari konsentrasi formulasi rendah sampai tinggi dan juga insektisida
pembanding Sipermetrin 189 EC. Insektisida Tombak 189 EC dengan konsentrasi formulasi tinggi
secara meyakinkan mampu menekan perkembangan hama. Sedangkan pada konsentrasi
formulasi rendah sampai sedang walaupun mampu menurunkan populasi, namun masih di atas
ambang kendali.
Pengaruh aplikasi insektisida berikutnya semakin nyata mampu mempertahankan
tingkat populasi. Hal ini kemungkinan disebabkan residu insektisida yang ada pada daun
semakin tinggi dan menambah daya racun. Perkembangan hama pada 28 hst mencapai 200%
lebih sehingga hanya konsentrasi formulasi tinggi saja yang masih mampu menekan populasi di
bawah ambang kendali. Setelah 49 hst populasi hama pada tanaman yang tidak dikendalikan
meningkat tajam mencapai 12 ekor lebih per tanaman, dan keadaan ini berlanjut sampai kubis
dipanen sehingga tanaman terlihat rusak. Sejak tanaman umur 35 hst, tingkat populasi hama
pada perlakuan insektisida selalu berada di atas ambang kendali. Namun demikian penampilan
tanaman kubis masih cukup baik. Dengan daun-daun yang semakin banyak dan melebar,
serangan hama yang mencapai enam ekor lebih per tanaman masih mampu dinetralisir, berbeda
dengan serangan yang terjadi pada awal pertumbuhan pada saat daun tanaman masih sedikit
dan sempit.
Tabel 2. Populasi P. xylostella L. per tanaman kubis yang disemprot dengan insektisida
sipermetrin 189 EC. Malang, 2008.
Kode
Perlakuan

Seb. Apli.
Insektiisida

A
B
C
D
E
F

1,48 a
1,13 a
1,75 a
1,05 a
1,35 a
1,38 a

I
(14 hst)
1,58 c
1,13 abc
0,68 ab
0,50 a
1,28 bc
2,38 d

II
(21 hst)
0,38 a
0,58 a
0,52 a
0,23 a
1,07 ab
2,28 b

III
(28 hst)
0,55 a
0,73 a
0,90 a
0,45 a
0,50 a
3,35 b

SESUDAH APLIKASI INSEKTISIDA
IV
V
VI
VII
(35 hst)
(42 hst)
(49 hst)
(56 hst)
1,25 a
1,98 a
1,65 a
2,68 a
1,00 a
1,08 a
1,43 a
2,65 a
1,20 a
1,80 a
1,65 a
2,03 a
0,80 a
1,28 a
0,88 a
1,60 a
1,40 a
1,55 a
1,80 a
2,43 a
5,20 b
4,70 b
4,70 b
12,28 b

VIII
IX
(63 hst)
(70 hst)
6,86 a
8,45 a
6,38 a
7,65 a
6,40 a
6,40 a
5,05 a
6,53 a
5,73 a
6,93 a
1420 b 14,63 b

Keterangan :
*) Angka selajur yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5 %.

Efektifitas insektisida Tombak 189 EC mengendalikan P. xylostella L. telah ditunjukkan
sejak aplikasi pertama, kecuali konsentrasi formulasi rendah. Konsentrasi formulasi rendah
membutuhkan dua kali aplikasi untuk akumulasi residu yang mampu membunuh hama. Dari
aplikasi kedua sampai aplikasi kesembilan (terakhir) Tombak 189 EC sempurna sebagai
insektisida pengendali P. xylostella L. Demikian juga insektisida pembanding Exocet 50 EC juga
masih efektif, setara dengan Tombak 189 EC konsentrasi formulasi rendah.

Gambar 2. Aplikasi Insektisida di
lapang
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Tabel 3. Efektifitas insektisida sipermetrin 189 EC mengendalikan P.xylostella L. pada
tanaman Kubis. Malang, 2008.
Kode
Perlakuan
A
B
C
D
E
F

NILAI EFIKASI/EFEKTIFITAS INSEKTISIDA ( %)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
(14 hst) (21 hst) (28 hst) (35 hst) (42 hst) (49 hst) (56 hst) (63 hst)
33,61
83,33
83,58 75,96 57,87
64,89
78,18
51,69
52,52
74,56
78,21 80,77 77,02
69,57
78,42
55,07
71,43
77,19
73,13 76,92 61,70
64,89
83,47
54,93
78,99
89,91
86,57 84,62 72,77
81,28
86,97
64,44
46,22
53,07
85,07 73,08 67,02
61,70
80,21
59,65
0
0
0
0
0
0
0
0

IX
(70 hst)
50,67
55,34
62,64
61,88
59,54
0

RATARATA
64,42
69,05
69,59
78,60
65,06
0

*) Suatu formulasi insektisida dikatakan efektif bila pada sekurang-kurangnya (1/2 n + 1) kali
pengamatan (n = jumlah total pengamatan setelah aplikasi), tingkat efikasi insektisida tersebut >
50%

Gejala serangan C. pavonana Zell. mulai tampak pada 28 hst dengan ciri-ciri daun
berlubang bekas gerekan dan terdapat ulat beserta kotorannya. Berbeda dengan bekas serangan
P. xylostella L. yang masih menyisakan jaringan epidermis daun bagian atas. Pengaruh aplikasi
insektisida dengan berbagai konsentrasi formulasi terhadap kerusakan tanaman kubis kurang
konsisten (Tabel 4). Hanya dengan konsentrasi formulasi tinggi, berpengaruh lima kali dari tujuh
kali pengamatan pada kerusakan tanaman. Hal ini terjadi kemungkinan karena sifat serangan
hama dari dalam krop sehingga larutan semprot tidak mencapai sasaran.
Tabel 4. Persentase kerusakan tanaman oleh C. pavonana Zell. pada tanaman
disemprot dengan insektisida sipermetrin 189 g/l. Malang, 2008.
Sesudah Aplikasi Insektisida
Kode
28 (Hst)
I
II
III
IV
V
Perlakuan
(35 hst)
(42 hst)
(49 hst)
(56 hst)
(63 hst)
A
1,51 b
2,40 ab
1,68 a
2,68 b
2,35 b
3,18 bc
B
0,70 a
2,12 ab
1,50 a
2,65 b
2,88 bc
2,22 ab
C
0,70 a
1,95 ab
1,98 a
2,25 ab
1,20 ab
0,92 a
D
1,20 ab 0,45 a
1,79 a
1,68 ab
1,10 ab
0,68 a
E
1,04 ab 0,65 a
1,89 a
0,65 a
0,20 a
0,62 a
F
0,70 a
3,27 b
2,60 b
3,12 b
3,02 c
4,05 c

kubis yang

VI
(70 hst)
2,60 a
2,55 a
1,38 a
1,02 a
1,20 a
4,72 b

Keterangan :
*) Angka selajur yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5 %.

Ketidak-konsistenan pengaruh aplikasi insektisida, berpengaruh pula pada tingkat
efektifitasnya mengendalikan hama. Hanya pada konsentrasi formulasi tinggi dan iinsektisida
pembanding yang bisa dikatakan efektif (Tabel 5).

Gambar 3. Gejala serangan C. pavonana Zell dan P. Xylostella L
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Tabel 5. Efektifitas insektisida sipermetrin 189 g/l mengendalikan C. pavonana Zell. pada
tanaman Kubis. Malang, 2008.
Kode
Nilai Efikasi/Efektifitas Insektisida ( %)
Perlakuan
I
II
III
IV
V
VI
RATA(35 hst)
(42 hst)
(49 hst)
(56 hst)
(63 hst)
(70 hst)
RATA
A
25,07
35,38
14,10
4,64
21,48
44,91
24,26
B
35,17
42,31
15,06
22,18
45,19
45,97
34,31
C
40,37
23,85
27,88
60,26
77,28
77,28
51,15
D
86,24
31,15
79,17
63,58
83,21
78,39
70,29
E
80,12
27,31
46,15
93,37
84,69
74,58
67,70
F
0
0
0
0
0
0
0
Keterangan:
*). Suatu formulasi insektisida dikatakan efektif bila pada sekurang-kurangnya (1/2 n + 1) kali
pengamatan (n = jumlah total pengamatan setelah aplikasi), tingkat efikasi insektisida tersebut
> 50%
Serangan kedua hama utama tanaman kubis berpengaruh terhadap produksi (Tabel 6).
Aplikasi sipermetrin 189 g/l konsentrasi formulasi rendah tidak mampu mempertahankan
tingkat produksi kubis, karena serangan P. xylostella L. dimulai sejak tanaman umur 10 hst dan
serangan C. pavonana Zell. terlihat sejak tanaman umur 28 hst. Dilihat dari tingkat efikasi
insektisida terhadap kedua hama, kemungkinan serangan C. pavonana Zell. yang lebih dominan
berpengaruh menurunkan produksi. Produktifitas tertinggi dicapai dengan aplikasi insektisida
konsentrasi formulasi tinggi. Sedangkan sipermetrin 189 g/l konsentrasi formulasi sedang dan
insektisida pembanding (sipermetrin 50 g/l ) setara, serta produksi nyata lebih tinggi
dibandingkan dengan tanaman tanpa disemprot dengan insektisida.
Tabel 6. Rata-rata produksi kubis yang disemprot dengan insektisida sipermetrin 189 g/l.
Malang, 2008.
Konsentrasi Formulasi
Perlakuan
Bobot/10 Tanaman (Kg)
(Ml/L)
Sipermetrin 189 g/l
0,25 ml/l
16,75 a
Sipermetrin 189 g/l
0,50 ml/l
17,56 bc
Sipermetrin 189 g/l
0,75 ml/l
18,35 bc
Sipermetrin 189 g/l
1,00 ml/l
19,20 c
Sipermetrin 50 g/l
1,00 ml/l
18,70 bc
Kontrol (tanpa insektisida)
13,25 a
Keterangan :
*) Angka selajur yang diikuti huruf sama, tidak berbeda nyata pada uji BNT 5 %

Aplikasi insektisida Sipermetrin 189 g/l sampai konsentrasi formulasi tinggi tidak
menimbulkan efek fitotoksik pada tanaman kubis. Musuh alami hama, yaitu D. eurocerophaga
yang memparasit larva P. xylostella L. tidak terpengaruh oleh aplikasi insektisida bila tidak
terkena larutan semprot secara langsung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mortalitas sebesar
31,46%, yang berarti insektisida tersebut bersifat agak beracun.
KESIMPULAN
Insektisida Sipermetrin 189 g/l sangat efektif untuk mengendalikan hama P. xylostella L.
yang menyerang tanaman kubis. Pada saat tanaman masih kecil sebaiknya digunakan
konsentrasi formulasi tinggi yaitu 1,00 ml/l. Apabila tanaman sudah berdaun banyak dan lebar
akan lebih efisien diaplikasikan konsentrasi formulasi rendah sampai sedang (0,25 – 0,75 ml/l.
Sedangkan untuk mengendalikan C. pavonana Zell., sebaiknya digunakan konsentrasi tinggi.
Insektisida Sipermetrin 189 g/l tidak menimbulkan efek fitotoksik pada tanaman kubis dan relatif
aman terhadap musuh alami D. eurocerophaga.
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STUDI PENDAHULUAN KEMANGKUSAN FORMULASI BEAUVERIA BASSIANA DAN
METARHIZIUM ANISOPLAE TERHADAP HAMA APHID ALPINIA (Pentalonia nigronervosa Coq)
Donald Sihombing1, Evi Silvia Yusuf 2 dan Wahyu Handayati1
1).BPTP Jawa Timur, Jl. Raya Karangploso KM 4 Malang
2).Balithi, Jl. Raya Ciherang PO Box 8 Sdl Cipanas Cianjur 43253
ABSTRAK
Untuk mengetahui kemangkusan beberapa bentuk formulasi agen hayati Beauveria
bassiana (Bb) dan Metarhizium anisoplae (Ma) terhadap hama aphid alpinia dan viablitasnya
setelah disimpan sampai 24 minggu, suatu percobaan telah dilakukan di laboratorium
entomologi Balai Penelitian Tanaman Hias, sejak Januari sampai Desember 2007. Sebagai
perlakuan adalah formulasi kedua agen hayati dalam bentuk suspensi (bahan tambahan
minyak nabati dan air). bentuk tepung (bahan tambahan talk, kanji, kaolin, tepung jagung
dan tepung beras), pembanding (dimetoat) serta kontrol. Hasil percobaan menunjukkan
bahwa konidia Bb dan Ma masih hidup sampai 24 minggu setelah formulasi. Formulasi Bb
dan Ma dengan bahan tambahan minyak nabati merupakan formulasi yang paling mangkus
terhadap hama kutu daun di laboratorium.
Kata kunci : alpinia, aphid, pengendalian, agen hayati, Beauveria bassiana, Metarhizium
anisoplae formulasi, kemangkusan
ABSTRACT
D. Sihombing, E.S. Yusuf and W.Handayati. 2009. Preliminary study of efficacy of Bb
and Ma formulations to control of alpinia aphid. To find out of efficacy of Bb and Ma
formulations to control of alpinia aphids; and to evaluated their conidia viability untill 24
weeks storage, an experiment was conducted at entomological laboratory of Indonesia
Ornamental Crops Reasearch Institute from January to December 2007. As a treatment was
the Bb and Ma in suspension (vegetable oil and water) and wettable powder (talc, starch,
caolin, maizena and rice) formulation. The result showed that conidia of BB and Ma in all
formulation are viable untill 24 weeks storage in room temperature. Bb and Ma in vegetable
oil suspension are most effective to control aphid.
Keywords : Alpinia purpurata, aphid, biological control, Beauveria bassiana, Metarhizium
anisoplae, efficacy
PENDAHULUAN
Alpinia atau yang dikenal dengan ”red ginger” merupakan salah satu jenis tanaman tropis
yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan sebagai tanaman hias unggulan. Selain
bentuk dan warna braktea yang menarik, braktea dianggap eksotis di negara-negara subtropis,
sehingga berpotensi sebagai tanaman hias ekspor.
Namun dalam budidaya tanaman tersebut ditemukan beberapa kendala diantaranya
adalah serangan hama aphid (Pentalonia nigronervosa Coq). Hama tersebut menyerang bagian
batang, daun dan terutama brachtea. Pada saat populasi tinggi, serangan hama tersebut
menyebabkan brachtea tidak berkembang dan tertutup oleh lapisan jelaga hitam sisa sekresi dari
hama aphid, sehingga braktea menjadi tidak layak jual (Sihombing, 2007).
Sampai saat ini informasi mengenai teknik pengendalian hama tersebut masih terbatas.
Umumnya dikendalikan dengan insektisida yang disemprotkan secara intensif. Namun mengingat
harga insektisida yang makin tinggi dan dampak negatifnya terhadap manusia dan lingkungan,
maka diperlukan alternatif lain yang lebih ekonomis, praktis dalam aplikasi serta tidak berbahaya
bagi manusia dan lingkungan. Salah satu diantaranya adalah pengendalian dengan agensia
hayati atau entomopatogen
Penggunaan agensia hayati untuk mengendalikan hama tanaman telah banyak diteliti. B.
bassiana dilaporkan efektif terhadap hama Helicoverva armigera (Suharto et al, 1998), hama aphid
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(Poprawski et al., 1999), hama mawar Chaetodoritus (Omoy et al., 2001), tungau (Omoy et al.,
2002). Sementara itu M.anisoplae dilaporkan efektif terhadap hama thrips (Ekesi et al., 1999),
tungau (Omoy et al., 2002) dan aphid (Milner, 1997; Poprawski et al., 1999). Hasil penelitian
pendahuluan dilaboratorium maupun di lapang menunjukkan bahwa agen hayati Beauveria
bassiana dan Metarhizium anisoplae pada kisaran konsentrasi 108 – 109 cukup efektif dalam
menekan serangan hama tersebut (Sihombing, et al., 2008)
Di samping itu, hanya cendawan entomopatogen yang secara aktif mampu menyerang
hama melalui kutikula (bersifat kontak). Hal tersebut sangat menguntungkan bagi pengendalian
hama yang bersifat menusuk mengisap seperti hama aphid pada alpinia dan semua patogen dari
hama aphid adalah kelompok cendawan (Poprawski, 1999).
Formulasi agen hayati dapat dibuat dalam bentuk cair (suspensi), pellet maupun tepung
(Kundsen et al., 1990; Maniania, N.K., 1993; Samson et al., 1988). Lebih lanjut Kundsen et al.,
1990 mengemukakan bahwa miselium dari agen hayati dalam bentuk pellet atau padat secara
keseluruhan lebih menguntungkan daripada bentuk suspensi konidium. Berkaitan dengan hal
tersebut, beberapa bentuk formulasi agen hayati perlu diuji efektifitasnya terhadap hama kutu
daun alpinia dan dilanjutkan dengan evaluasi masa kedaluarsa setelah disimpan dalam jangka
waktu tertentu.
Tujuan percobaan adalah untuk memperoleh formulasi Beauveria bassiana (Bb) dan
Metarrhizium anisoplae (Ma) yang efektif dalam mengendalikan hama aphid pada tanaman alpinia
dan memiliki daya tahan simpan (masa kedaluarsa) yang lama.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakam di laboratorium Balai Penelitian Tanaman Hias sejak Januari
sampai Desember 2007. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok 3 ulangan. Sebagai
perlakuan adalah formulasi agen hayati yaitu bentuk suspensi (bahan tambahan minyak nabati
dan air) dengan konsentrasi 109 spora/ml, bentuk tepung (bahan tambahan talk, kanji, kaolin,
tepung jagung dan tepung beras) dengan konsentrasi 109 spora/g, pembanding dan kontrol.
Sebelum pelaksanaan percobaan (pengujian) terlebih dahulu dilakukan perbanyakan agen
hayati dan pembuatan formulasi. Kedua agen hayati diperbanyak dalam media PDA. Pada umur 4
hari setelah kultur, konidia dipanen dan dibuat formulasi sesuai dengan perlakuan. Bentuk
suspensi dengan bahan tambahan minyak nabati dan air dibuat dengan konsentrasi 109
spora/ml. Tween 20 0,01 % ditambahkan ke dalamnya sebanyak 5 tetes per 100 ml suspensi.
Formulasi tepung dengan menggunakan bahan tambahan talk, kanji, kaolin, tepung jagung dan
tepung beras dengan konsentrasi 109 spora/g. Formulasi yang telah dibuat kemudian disimpan
dalam suhu kamar dan diamati kemangkusannya setelah penyimpanan dalam jangka waktu 24
jam, 1 minggu, 4 minggu, 12 minggu, 24 minggu dan 52 minggu (1 tahun) setelah formulasi baik
di laboratorium dan atau lapang. Sebelum aplikasi terlebih dahulu diuji viabilitasnya dalam media
kultur (PDA).
Satu helai braktea alpinia yang bagian pangkalnya telah diberi kapas basah diletakkan di
dalam cawan petri dan diinfestasi dengan 10 ekor aphid dewasa. Kemudian disemprot sesuai
dengan perlakuan dengan menggunakan ”mikrosprayer”. Pengamatan jumlah aphid mati
dilakukan 72 jam setelah aplikasi dan dihitung dalam persen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Viabilitas agen hayati
Berdasarkan pengamatan terhadap viabilitas kedua agen hayati Ma dan Bb, dalam
bentuk formulasi bentuk tepung maupun suspensi (cairan) setelah disimpan dalam jangka waktu
tertentu menunjukkan bahwa kedua agen hayati tersebut dalam semua bentuk formulasi masih
viabil. Demikian juga pada pengamatan terakhir (umur 24 minggu setelah formulasi) yang
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menunjukkan bahwa kedua agen hayati tersebut masih dapat tumbuh dan berkembang dalam
media kultur PDA. Hal tersebut dapat terjadi diduga karena semua bahan tambahan yang
digunakan dalam formulasi cukup baik untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan dan
kelangsungan hidup dari kedua agen hayati tersebut. Hasil tersebut sesuai dengan hasil
penelitian dari Moore et al. (1995) yang menunjukkan bahwa Metharizium yang diformulasi dalam
minyak masih viabil meskipun disimpan lebih dari 30 bulan. Sementara Alves at al., (2002)
melaporkan bahwa hal tersebut juga didukung oleh kemampuan konidia untuk memperbaiki
kerusakan dan mempertahankan viabilitas dari efek negatif bahan tambahan dalam formulasi.
Dengan demikian formulasi tersebut masih layak untuk digunakan untuk pengujian
kemangkusan terhadap hama aphid pada alpinia.
Tabel 1. Uji viabilitas dari agen hayati Ma dan Bb yang dibuat dalam beberapa jenis bahan
formulasi dan telah disimpan dalam jangka waktu tertentu.
Waktu pengamatan setelah formulasi
Pelakuan
24 jam
1 minggu
4 minggu
12 minggu
24 minggu
Ma + beras
+
+
+
+
+
Ma + kanji
+
+
+
+
+
Ma + kaolin
+
+
+
+
+
Ma + maizena
+
+
+
+
+
Ma + talk
+
+
+
+
+
Ma + aquades
+
+
+
+
+
Ma + minyak sayur
+
+
+
+
+
Bb + beras
+
+
+
+
+
Bb + kanji
+
+
+
+
+
Bb + kaolin
+
+
+
+
+
Bb + maizena
+
+
+
+
+
Bb + talk
+
+
+
+
+
Bb + aquades
+
+
+
+
+
Bb + minyak sayur
+
+
+
+
+
Keterangan : + = viabil
b. Kemangkusan terhadap hama aphid alpinia
Pada pengujian kemangkusan Ma dan Bb dalam bentuk tepung maupun cair terhadap
hama aphid di laboratorium setelah penyimpanan dalam jangka waktu tertentu menunjukkan
bahwa kedua agen hayati cukup efektif mengendalikan hama aphid tersebut. Aplikasi perlakuan
24 jam setelah formulasi menunjukkan bahwa persentase mortalitas aphid alpinia sangat tinggi
mencapai 100 %. Hampir sama dengan hasil pengamatan pada perlakuan pembanding
(insektisida). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua entomopatogen baik Bb maupun Ma
dalam semua bentuk formulasi memiliki daya efikasi yang tinggi terhadap hama aphid alpinia.
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Grafik 1. Pengaruh beberapa bentuk formula Bb dan Ma terhadap persentase mortalitas aphid
alpinia setelah disimpan dalam jangka waktu tertentu di laboratorium
Ma = M.anisoplae
Bb = B. bassiana
Hal yang sama juga nampak pada pengamatan selanjutnya yang menunjukkan bahwa
kedua jenis agen hayati dalam semua bentuk formulasi masih memiliki kemangkusan yang baik
terhadap hama aphid alpinia. Kejadian tersebut nampak pada pengamatan 24 minggu (6 bulan)
setelah formulasi dengan rata-rata mortalitas diatas 60 %. Hasil pengamatan lebih lanjut
menunjukkan bahwa Bb dan Ma dalam formulasi minyak nabati lebih mangkus dibandingkan
dengan bentuk formulasi lainnya dengan rata-rata mortalitas di atas 70 sampai %. Hasil tersebut
sesuai dengan pernyataan Bateman dan Alves (2000) bahwa formulasi bentuk cair dengan bahan
tambahan minyak nabati lebih efektif terutama jika diaplikasikan dengan “ultra low volume”.
Sementara formulasi Ma berbentuk tepung beras telah dikomersilkan dan 3,5 tahun setelah
formulasi masih efektif untuk mengendalikan hama aphid (Milner et al., 2003). Hasil pada
penelitian ini agak berbeda, namun untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, maka
penelitian akan dilanjutkan.
KESIMPULAN
1. Dalam kondisi laboratorium kedua agen hayati masih viabil dan efektif dalam mengendalikan
hama kutu daun alpinia hingga umur simpan 24 minggu setelah formulasi.
2. Hasil percobaan laboratorium menunjukkan bahwa Bb dan Ma dengan bahan tambahan
minyak nabati merupakan formulasi bentuk paling mangkus terhadap hama kutu daun
alpinia
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EFEKTIVITAS Beauveria bassiana DAN Verticillium sp TERHADAP HAMA KUTU DAN
PENGOROK DAUN PADA TANAMAN KRISAN
Eli Korlina, Diding Rachmawati dan M. Cholil Machfud
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Kutu daun afid dan pengorok daun merupakan serangga hama yang paling potensial
menyebabkan kerusakan dan menghambat produksi bunga potong krisan. Penelitian dilakukan
di Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dari bulan September sampai dengan
bulan Desember 2007. Penelitian dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) tiga ulangan, dengan sembilan perlakuan: (A). B. bassiana sp1, media cair; (B). B. bassiana
sp 2, media cair ; (C) B. bassiana sp 3, media cair; (D)B. bassiana sp 1, media padat yang
dicairkan; (E) B. bassiana sp 2, media padat yang dicairkan; (F)B. bassiana sp 3, media padat
yang dicairkan; (G) Verticillium sp, media padat yang dicairkan; (H) Insektisida; (I) Kontrol. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa semua isolat B. bassiana dapat menghambat perkembangan
populasi kutu dan pengorok daun krisan. Populasi kutu daun dan persentase gejala serangan
pengorok daun terendah diperoleh dari perlakuan B. bassiana sp.1 pada media cair yaitu sebesar
1,37 ekor pertanaman dan 8%, sedangkan pada B. bassiana sp.1 media padat, yaitu 2,27 ekor
pertanaman dan gejala serangan pengorok daun 9%.
Kata kunci : Krisan, Efektivitas, Beauveria bassiana, Verticillium, hama
PENDAHULUAN
Salah satu faktor yang menghambat produksi bunga potong krisan adalah kerusakan
akibat serangan hama yang dapat mengakibatkan kerugian. Kutu daun afid (Macroshiponiella
sanborni) merupakan serangga hama yang paling potensial karena menyerang pucuk, mengkoloni
tunas-tunas muda dan mengisap cairannya. Kotoran yang menempel pada permukaan daun
mengundang kehadiran penyakit embun jelaga yang menutupi seluruh daun, sehingga daun
menjadi kotor (Suhardi, 2007). Selain sebagai hama juga berpotensi sebagai vektor virus CMV.
Hama lain pada krisan adalah pengorok daun (Liriomyza sp). Serangga dewasa menusuk daundaun muda dengan ovipositornya. Selain untuk makan (mengisap cairan) juga untuk meletakkan
telur, larva merusak daun dengan cara mengorok sehingga pada daun terjadi alur-alur bekas
korokan yang berliku. Berbagai upaya pengendalian terhadap kedua hama ini telah diusahakan,
misalnya dengan perbaikan kultur teknis dan penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan
kimia (insektisida) merupakan cara yang paling sering digunakan karena hasilnya cepat dapat
dilihat, dan aplikasinya juga mudah. Tetapi cara ini dapat menimbulkan pengaruh samping yang
sangat merugikan, yaitu timbulnya resistensi, resurgensi, timbulnya hama sekunder,
terbunuhnya jasad bukan sasaran, residu pestisida dan pencemaran lingkungan (Untung, 1987).
Akhir-akhir ini penggunaan entomopatogen sebagai pengendali hama atau pengendalian
secara biologi mendapat banyak perhatian, karena berasal dari mikroorganisme sehingga relatif
aman, dan cepat terdegradasi di alam. Beberapa jenis entomopatogen sudah banyak ditemukan
antara lain Beauveria bassiana dan Verticillium lecani. Cendawan B. bassiana dilaporkan dapat
mengendalikan berbagai jenis serangga hama (Barson, 1977), karena mempunyai daya bunuh
tinggi, mudah diperbanyak, dan tidak bersifat toksik terhadap vertebrata, misalnya untuk
mengendalikan hama penggerek buah kopi (Haraprasad, et al, 2001; Rosmahani, et al, 2002) dan
tungau Tetranychus sp pada tanaman anyelir (Rahardjo, et al. 2002). Sedangkan V. lecani
dilaporkan memiliki spektrum pengendalian yang luas, namun inang yang banyak dilaporkan
adalah tungau, afid dan homoptera lain. Selain itu efektif juga untuk mengendalikan nematoda
(Goettel et al, 2008, Meyer et al 1998). Pemanfaatan kedua cendawan entomopatogen tersebut
untuk pengendalian hama pada tanaman krisan masih terbatas dan belum banyak dilaporkan.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas cendawan B. bassiana dan V. lecani dalam
mengendalikan kutu dan pengorok daun pada tanaman krisan.
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BAHAN DAN METODA
Penelitian dilakukan di desa Tutur, Kec. Tutur Kab. Pasuruan, pada bulan September
sampai dengan bulan Desember 2007, menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan
sembilan perlakuan dan 3 ulangan yaitu :
A. B. bassiana sp1, media cair
B. B. bassiana sp 2, media cair
C. B. bassiana sp 3, media cair
D. B. bassiana sp 1, media padat yang dicairkan
E. B. bassiana sp 2, media padat yang dicairkan
F. B. bassiana sp 3, media padat yang dicairkan
G. Verticillium sp, media padat yang dicairkan
H. Insektisida
I. Kontrol
Ukuran bedengan untuk masing-masing perlakuan 2 m2, sehingga total luasan
60 m2. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang 30 t/ha dan
humus 10 t/ha. Sedangkan pupuk an organik terdiri dari 200 kg/ha Urea, 350 kg/ha
KCl dan 300 kg/ha SP36 disebarkan merata. Aplikasi B. bassiana cair yaitu dengan
melarutkan 10 cc/l air (kerapatan spora 107 ) untuk masing-masing perlakuan,
sedangkan B. bassiana padat yang dicairkan berasal dari 50 g B. bassiana pada
media jagung dilarutkan dalam satu liter air. Pengamatan ditujukan terhadap
intensitas serangan hama pengorok daun dan populasi kutu daun pada tanaman
krisan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hama yang menyerang tanaman krisan yaitu
kutu daun afid dan pengorok daun. Hama kutu daun mulai menyerang pada tanaman
krisan berumur 4 minggu setelah tanam (MST) dengan rata-rata satu ekor pertanaman
(Gambar 1), yaitu pada perlakuan B. bassiana sp.1, sp.2 padat, Verticillium, Insektisida
dan Kontrol sehingga aplikasi biopestisida B. bassiana segera dilakukan. Aplikasi
selanjutnya dilakukan setiap minggu sekali. Dari hasil aplikasi setiap minggu setelah
diperlakukan dengan biopestisida, nampak bahwa pada pengamatan 5 MST pada
semua perlakuan ditemukan adanya populasi afid, dengan rata-rata satu ekor
pertanaman kecuali pada kontrol mencapai dua ekor, sedangkan pada B. bassiana
sp.1 padat tidak ditemukan sama sekali. Sejalan dengan umur tanaman populasi afid
terus meningkat sampai umur tanaman krisan 6 MST terutama pada perlakuan
insektisida, namun untuk perlakuan B. bassiana cair, ketiga strain yang dicoba
mengalami penurunan. Populasi afid semakin meningkat
pada tanaman krisan 7
MST, terutama pada perlakuan Verticillium, insektisida dan kontrol. Peningkatan
populasi afid pada perlakuan Verticillium, kemungkinan cendawan Verticillium yang
tumbuh pada media jagung tersebut, pertumbuhan cendawannya kurang sempurna,
terutama konidia atau spora yang berperan dalam perkecambahan, sehingga toksin
yang dikandungnya juga tidak aktif. Menurut Wang et al (2007), bahwa toksin yang
terkandung dalam cendawan Verticillium dapat bersifat repelen dan antifeedant
terhadap telur kutu putih (Bemisia tabaci) yang menyerang tanaman ubi jalar.
Sedangkan semua perlakuan Beauveria bassiana baik yang berasal dari media cair
maupun media padat terbukti efektif didalam menekan atau mempengaruhi
perkembangan kutu daun afid. Populasi afid dapat ditekan dengan rata-rata 1-2 ekor
per tanaman, sedangkan ketiga perlakuan lain yang tidak menggunakan B. bassiana
rata-rata populasinya tujuh ekor pertanaman. Mengenai keefektifan B. bassiana telah
dibuktikan oleh Susanto dkk (2006) yaitu dengan menguji berbagai konsentrasi
kerapatan spora B. bassiana, ternyata semua perbedaan konsentrasi dapat
menyebabkan kematian nimfa belalang daun padi Oxya sp. sebesar 52,5% - 88,76%.
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Gambar 1. Perkembangan populasi kutu daun pada berbagaiperlakuan
Serangan pengorok daun mulai menimbulkan gejala pada tanaman krisan umur
6 MST (Tabel 1). Gejala ditandai dengan adanya bekas korokan seperti alur-alur pada
daun krisan. Gejala serangan tidak hanya pada daun muda, daun yang tuapun juga
diserang pengorok daun. Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada tanaman krisan umur 6
MST, gejala serangan tertinggi diperlihatkan oleh perlakuan Verticillium dengan rata rata serangan sebesar 16% yang berbeda nyata dengan perlakuan B. bassiana sp.1,
sp.3 media cair, B.
Tabel 1. Persentase serangan pengorok daun (Liriomyza sp) pada tanaman krisan umur
6 dan 8 minggu setelah tanam
Serangan pengorok daun (%)
pada tanaman krisan
Perlakuan
6 MST *)
8 MST
A. B. bassiana sp1, media cair
3,00 a **)
8,00 a
B. B. bassiana sp2, media cair
12,00 cde
11,33 abc
C. B. bassiana sp3, media cair
5,00 ab
17,00 bcde
D. B. bassiana sp 1, media padat yang dicairkan
7,00 abc
9,00 ab
E. B. bassiana sp 2, media padat yang dicairkan
10,00 bcde
20,00 de
F. B. bassiana sp 3, media padat yang dicairkan
8,00 abcd
17,67 cde
16,00 e
23,00 e
G. Verticillium sp, media padat yang dicairkan
H. Insektisida
14,00 de
13,00 bcde
12,00 cde
20,00 de
I. Kontrol
Keterangan :
*) MST = Minggu setelah tanam
**) Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak
berbeda nyata berdasarkan uji jarak berganda Duncan 0,05
Bassiana sp.1 media padat , dan B. bassiana sp.3 media padat. Sedangkan
serangan terendah diperlihatkan oleh perlakuan B. bassiana sp.1 media cair dengan
persentase serangan sebesar 3%. Seperti halnya populasi kutu daun afid, kerusakan
daun akibat serangan pengorok daun juga meningkat pada umur 8 MST, terutama
pada perlakuan Verticillium, B. bassiana sp 2 media padat dan kontrol dengan
persentase serangan rata-rata sebesar 20-23%. Dari pembahasan secara keseluruhan
nampak bahwa perlakuan yang paling baik didalam menekan perkembangan kutu
daun dan pengorok daun adalah perlakuan B. bassiana sp.1 baik media cair maupun
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media padat beras jagung. Menurut Trisawa dan Laba (2006) asal isolat cendawan
berpengaruh terhadap keefektifan dalam mematikan serangga. Dalam penelitian ini
isolat B. bassiana sp.1 yang berasal dari Segunung Cianjur, memiliki kemampuan
yang lebih baik dibandingkan dengan kedua isolat lainnya. Kandungan toksin yang
dihasilkan B. bassiana adalah beauverisin, beauverolit, bassianolit, isorolit dan asam
oksalat. Daya kerja toksin tersebut adalah merusak jaringan secara mekanis seperti
saluran pencernaan, otot, sistem syaraf dan sistem pernafasan, yang semuanya itu
dapat menyebabkan kematian serangga.
KESIMPULAN
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Cendawan Beauveria bassiana dapat mempengaruhi perkembangan populasi kutu
dan pengorok daun tanaman krisan.
2. Beauveria bassiana sp.1 pada media cair maupun pada media padat beras jagung,
paling baik dalam menekan perkembangan populasi kutu daun dan gejala serangan
pengorok daun. Populasi kutu daun lebih rendah (1 ekor pertanaman) dibanding
perlakuan Verticillium, insektisida dan kontrol ( 7 ekor pertanaman).
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PENERAPAN TEKNOLOGI USAHATANI
MELON DI DESA ANDONGREJO, KECAMATAN JEPON,
KABUPATEN BLORA
Endang Iriani, Ety M. Wulanjari dan Sodiq Jauhari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRAK
Tanaman melon termasuk salah satu buah-buahan semusim yang mempunyai arti
penting bagi perkembangan sosial ekonomi khususnya dalam peningkatan pendapatan petani,
perbaikan gizi masyarakat dan perluasan kesempatan kerja. Mengingat prospek yang cukup
besar dalam pemasarannya maka dalam budidayanya memerlukan penanganan yang intensif.
Pengkajian dilakukan di Desa Andongrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, pada musim
tanam MH 2008 mulai tanam pada bulan Oktober 2008.. Lahan yang digunakan seluas 5000
m2 dengan jumlah populasi sekitar 13.000 tanaman. Adapun teknologi yang diintroduksikan
merupakan penjabaran sesuai dengan SOP melon. Varietas yang digunakan adalah previcur
dengan pemberian pupuk ZA 250 kg/ha, SP-36 450 kg/ha, KCl250 kg/ha, Pukan 20 ton/ha,
NPK 400 kh/ha. Waktu pemberian adalah :I : 7 hst 20 gr/lt, II : 14 hst 40 gr/lt, III : 21
hst/menjelang pembungaan 20 gr/lt, IV: 28 hst/setelah pembungaan 20 gr/lt dan KNO3 4
kg/ha umur 45 hst 1 gr/lt. Dalam usahatani melon pemeliharan secara intensif sangat
dianjurkan terutama dalam pengaturan kecukupan air saat fase vegetatif dan pengendalian OPT
yang dilakukan secara bijaksana berdasarkan pemantauan lapan. Sistim pemeliharaan buah
tunggal memberikan keragaan kualitas buah melon cukup baik dari segi ukuran buah rata-rata
lebih besar dibanding pada pemeliharaan buah ganda yaitu 2,836 kg/buah sedang pada grade B
rata-rata seberat 1,989 kg/buah. Di tingkat konsumen grade A dengan kriteria berat buah
berkisar antara 2,0 – 3,0 kg/buah lebih disukai. Dari populasi per hektar 24 ribu tanaman,
diperoleh total produksi 52 ton/ha terdiri dari grade A 47,7 t/ha (70%) dan grade B 14,32 t/ha
(30%).
Kata kunci : Teknologi, Melon, Blora
PENDAHULUAN
Melon (Cucumis melo L.) termasuk famili Cucurbitaceae. Beberapa literatur menyebutkan
bahwa tanaman melon berasal dari lembah panas Persia. Dari tahun ke tahun para ahli pemulia
tanaman dan penangkar benih terus mencari dan mengusahakan jenis-jenis melon yang sesuai
selera konsumen, pada waktunya selain memperhatikan rasa dan penampilan buah melon,
ditemukan juga buah melon yang tahan hama dan patogen tertentu.
Tanaman melon termasuk salah satu buah-buahan semusim yang mempunyai arti
penting bagi perkembangan sosial ekonomi khususnya dalam peningkatan pendapatan petani,
perbaikan gizi masyarakat dan perluasan kesempatan kerja. Mengingat prospek yang cukup
besar dalam pemasarannya maka dalam budidayanya memerlukan penanganan yang intensif.
Berbagai varietas melon telah dikembangkan, namun yang paling banyak diminati oleh petani di
Indonesia adalah jenis Sky Rocket dan Action 434. Ke dua jenis melon ini memiliki jaring (net)
pada permukaan kulit buahnya, daging sngat menarik berwarna hijau kekuningan, rasa manis,
berair dan aroma harum (budi Samadi, 1995).
Penerapan teknologi budidaya melon di beberapa lokasi sentra produksi belum
sepenuhnya dilakukan oleh petani secara baik dan benar. Hal ini disebabkan karena kurangnya
pengetahuan, ketrampilan serta informasi yang diperoleh oleh petani maupun petugas. Dalam
rangka pengembangan melon dan tantangan dalam menghadapi era globalisasi serta
perdagangan bebas, maka tuntutan konsumen terhadap standar mutu produk dan jaminan
keamanan sangat diperlukan. Untuk itu maka perlu dilakukan penerapan budidaya melon yang
baik dan benar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SPO) melon (Dirjen Horti, 2004).
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METODOLOGI
Usahatani melon sudah dilakukan di Desa Andongrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten
Blora, pada musim tanam
MH 2008 mulai tanam pada bulan Oktober 2008.. Lahan yang
digunakan seluas 5000 m2 dengan jumlah populasi sekitar 13.000 tanaman. Adapun teknologi
yang diintroduksikan merupakan penjabaran sesuai dengan SOP melon dari dirjen tanaman
hortikultura adalah sbb:
Tabel 1. Teknologi Yang Diintroduksikan Pada Budidaya Melon MH 2008/2009
No
1.
2.

Uraian
Varietas
Perlakuan benih
Bedengan

3.

Jarak tanam

4.

Pemupukan Dasar

Pemupukan susulan

5.
6.
7.

Pemberian kapur (jika perlu)
Mulsa plastik perak hitam
Ajir bambu

Penerapan Teknologi
- Hibrida
- Previcur
Tinggi : 30 – 50 cm
Lebar : 100 – 120 cm
Parit
: lebar 50-60 cm
50 cm X 60 cm atau
45 cm X 60 cm
ZA
: 250 kg/ha
SP-36 : 450 kg/ha
KCl
: 250 kg/ha
Pukan : 20 ton/ha
NPK 400 kh/ha yang diberikan pada :
I : 7 hst 20 gr/lt  200 ml larutan/tan
II : 14 hst 40 gr/lt  200 ml larutan/tan
III : 21 hst/menjelang pembungaan 20 gr/lt  200 ml larutan/tan
IV : 28 hst/setelah pembungaan 20 gr/lt  200 ml larutan/tan
KNO3 4 kg/ha umur 45 hst 1 gr/lt  200 ml larutan/tan
1,5 – 2,5 t/ha
Lebar 100 – 125 cm
2 – 2,5 m

1. Benih :
a. Varietas hibrida
b. Benih yang dipilih merupakan benih yang jelas varietasnya (tepat jenis) dengan potensi yang
sesuai dengan karakteristik varietas tersebut
c. Memiliki pasar yang jelas
d. Varietas yang dipilih memiliki daya adaptasi
2. Persemaian
a. Media tanam yang digunakan adalah campuran dari tanah dan pupuk kandang dengan
perbandingan 2:1. Media dimasukkan dalam polibag ukuran 8x10 cm dan diletakkan ke dalam
sungkup plastik
b. Penyemaian benih. Benih direndam air hangat kuku (suhu + 40 ºC) dicampur fungisida
berbahan aktif Propamokrab hidroklorida (Previcur N) konsentrasi 2 ml/l atau Benomyl
(Benlate) konsentrasi 0,5 g/l selama 4-6 jam sebelum disemai. Untuk benih yang sudah diberi
perlakuan fungisida biasanya berwarna merah maka perlakuan dengan fungisida tidak
diperlukan lagi. Setelah ditiriskan segera benih ditanam di dalam polibag
Pemeliharaan bibit. Persemaian dijaga selalu dalam kondisi lembab namun tidk boleh
terlalu basah (becek) Untuk menjaga kesuburan bibit perlu diberi pupuk daun misalnya mamigro
dsb dengan konsentrasi 1,0 – 1,5 gr/l dan penyemprotan pestisida marshal atau kocide
konsentrasi 0,5 – 1,0 gr/l
Bibit di pindahkan ke lapangan setelah berumur 10 – 14 hari atau telah memiliki 2-3
pasang daun sejati.
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3. Persiapan lahan, Pemasangan mulsa dan Pemupukan :
a. Lahan dibersihkan dari sisa tanaman dan sampah
b. Penggemburan lahan dilakukan sampai kedalaman 20-30 cm, lahan dibiarkan
dikeringanginkan selama 5-7 hari
c. Pembuatan bedengan dengan panjang maksimum 15 m, tinggi 30-50 cm. Tinggi dan lebar
bedengan 100 – 120 cm, lebar parit 50-60 cm. Tinggi dan lebar parit disesuaikan dengan
keadaan musim saat penanaman. Pada musim hujan, tinggi bedengan sekitar 50 cm agar
perakaran tanaman tidak terendam air sewaktu hujan deras.
d. Bila perlu dilakukan pemberian kapur dengan dosis yang disesuaikan dengan derajat
keasaman (pH) tanah setempat rata-rata 1,5 – 2,5 ton/ha, cara pemberian dengan
ditaburkan secara merata
e. Pemberian pupuk dasar berupa pupuk kandang 20 ton/ha dan pupuk an organik berupa ZA
250 kg/ha, SP-36 450 kg/ha dan KCl 250 kg/ha. Pemberian dengan cara disebarkan secara
merata ke seluruh bedengan, diaduk-aduk dengan cangkul agar pupuk kandang bercampur
dengan tanah kemudian disiram air sampai basah merata.
f. Pemasangan mulsa plastik hitam perak dan pembuatan lubang tanam
 Pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan pada saat panas terik matahari agar mulsa
memuai sehingga rapat menutup bedengan dan tanah dalam keadaan basah. Gunakan
pasak penjepit dari bambu atau kayu untuk mengaitkan sisi-sisi mulsa dengan bedengan
agar mulsa tidak mudah lepas.
 Setelah mulsa terpasang dilanjutkan dengan pembuatan lubang tanam pada mulsa
menggunakan kaleng susu bekas berdiameter 10 cm yang dipanaskan.
g. Pembuatan lubang tanam
Jarak antar lubang bisa 45 cm X 60 cm atau 50 cm X 60 cm atau 60 cm X 70 cm tergantung
jumlah populasi yang akan ditanam. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan 1 minggu sebelum
tanam.
4. Pemasangan ajir
Pemasangan ajir dilakukan sebelum tanam dengan tinggi 2 – 2,5 m pada setiap lubang
tanam/individu tanaman. Bagian ajir yang masuk ke dalam tanah sekurang-kurangnya sedalam
20 cm
5. Penanaman
Penanaman bibit sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum jam 9 pagi atau sore
setelah jam 15.30 untuk menghindari stres karena terik matahari. Sehari sebelum pindah tanam.
Bedengan direndam/dileb agar bedengan basah atau lubang tanam disiram sampai basah apabila
air tidak mencukupi. Dan sebelum tanam, media pada bibit disiram sampai basah agar media
tidak pecah pada saat polibag dibuka. Membuat lubang tanam pada bedengan sedalam 2-3 cm.
Usahakan posisi bibit dalam keadaan tegak setelah tanam, supaya bagian bibit tidak menyentuh
mulsa plastik Setelah selesai penanaman, bibit disiram untuk mengurangi tingkat kelayuan.
Tingkat kelembaban tanah diusahakan tetap optimum. Penyulaman dilakukan sejak hari ke 5
sampai ke 7 setelah penanaman.
6. Penyiraman (Terutama pada penanaman MK)
Setelah tanam sampai umur 2 minggu penyiraman dilakukan setiap hari, dengan cara
parit antar bedengan digenangi sampai 2/3 tinggi bedengan sambil air disiramkan ke masingmasing lubang
Pada awal pembentukan bunga pengairan dilakukan seminggu 2 kali. Dengan cara
penyiraman sebelumnya/masa pertumbuhan
Pada saat pembentukan dan mulai pembesaran buah pengairan dilakukan 3 hari sekali
dan pada awal pembentukan jaring, penyiraman dilakukan 4 hari sekali
Pada saat pematangan buah yaitu setelah berumur 55 hari. Pengairan dihentikan sampai
saat panen
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7. Pengikatan dan Pemangkasan
Setelah tanaman berumur 12 hst atau setelah memiliki 5 daun, batang tanaman mulai
diikat dengan rafia pada ajir supaya tanaman merambat pada ajir yg telah terpasang sebelumnya.
Pengikatan ini dilakukan setiap 3 atau 4 hari sekali sampai ikatan mencapai ujung ajir
Sampai dengan ruas ke 8 dan diatas ruas 11, cabang atau ranting yang tumbuh harus
dipangkas dengan menyisakan 1 helai daun
Cabang pada ruas ke 9 – 11 dibiarkan tumbuh sebagai calon buah yang akan dibesarkan
Setelah buah dari cabang 9 – 11 tumbuh sebesar bola pimpong, dipilih satu buah yang paling
bagus (tidak cacat, bentuknya lonjong) untuk terus dipelihara sampai besar, sedang cabang
lainnya dipotong disisakan 1 helai daun
Setelah buah terpilih, pada saat itu juga dilakukan pengikatan buah (gantung buah)
untuk menghindari patahnya buah serta kontak dengan tanah
Ujung batang utama dipotong (toping) menyisakan minimal 25 daun dan dipotong setelah
calon buah yang akan dibesarkan terpilih
Bekas pangkasan dikumpulkan di suatu tempat yang telah disiapkan kemudian ditimbuh
dalam tanah
8. Sanitasi kebun
Sanitasi dilakukan pada saat gulma mulai tumbuh. Pencabutan gulma sebaiknya
dilakukan minimal 3 hari sekali.
Selain itu perlu dilakukan pangkas daun, ranting dan buah-buahan yang busuk dan
rontok yang sakit atau yang menunjukkan tanda-tanda terserang hama dan penyakit
9. Pemupukan susulan
NPK 400 kh/ha yang diberikan pada :
I : 7 hst 20 gr/lt (200 ml larutan/tanaman)
II : 14 hst 40 gr/lt (200 ml larutan/tanaman)
III : 21 hst/menjelang pembungaan 20 gr/lt (200 ml larutan/tanaman)
IV : 28 hst/setelah pembungaan 20 gr/lt (200 ml larutan/tanaman)
KNO3 4 kg/ha umur 45 hst 1 gr/lt (200 ml larutan/tanaman)
10. Pengendalian OPT
Pengendalian hama penyakit dilakukan sesuai prinsip PHT. Untuk monitoring tingkat
serangan hama bisa dilakukan dengan pemasangan perangkap hama seperti Petrogenol untuk
perangkap lalat buah dll
11. Panen
Panen pertama dilakukan terhadap buah yang benar-benar siap panen, sedangkan
sisanya dipanen pada tahap berikutnya
Cara panen tangkai buah dipotong dengan pisau disisakan 2-3 cm atau membentuk
huruf T dan diletakkan miring agar getah tidak menetes di buah
Tanaman yang sudah dipanen segera dibongkar dan dibuang di tempat yang jauh dari
areal penanaman.
12. Penanganan pasca panen
Setelah panen di tempat penampungan dilakukan penyortiran buah. Dipilih buah yang
mulus, jaring tebal dan merata, bentuknya normal, tidak luka, tidak terserang penyakit, cacat
fisik maupun mikrobiologis tidak ada noda getah, tidak ada bintik-bintik kehitaman dan tidak ada
noda kudis (scab), tidak ada luka memar
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Setelah buah disortir kemudian ditimbang dan dilakukan pengkelasan bedasarkan berat
buah dan penampakan fisik dengan ketentuan sbb :
Kelas A berat > 1,5 kg
Kelas B berat 1 – 1,5 kg
Kelas C berat < 1 kg  buah muda, terlalu matang, memar, cacat dan di luar kelas (off grade)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Agronomis
Tanam melon dilaksanakan pada bulan Nopember 2008 di Desa Andongrejo, Kecamatan
Blora, Kabupaten Blora dengan luasan 0,7 ha dengan populasi sebanyak 13.000 batang dengan
menggunakan varietas GINZA. Pada pemeliharaan awal pertumbuhan tanaman melon sempat
mengalami kekurangan air karena keterlambatan musim hujannya, sehingga harus dicukupi dari
kocoran dari sumur pompa dengan demikian pertanaman perkembangannya bisa semakin
membaik.
Hasil pengamatan teknis lapangan telah dilakukan pada umur 42 hst. Kegiatan
pemeliharaan tanaman melon diawali dengan pemupukan dasar berupa pupuk kandang 15 ton
dan campuran pupuk an-organik berupa pupuk ZA, ZK, SP-36 dan Urea dengan ukuran 5 gr
/tanaman dilakukan 1 minggu sekali setelah saat tanam sampai umur 42 hst sudah dilakukan
6 kali dengan dikocor. Perkembangan tanaman sempat terganggu dengan adanya musim
kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan persediaan air irigasi yang dibutuhkan semakin
berkurang, kondisi ini terjadi saat awal pertumbuhan tanaman, akan tetapi kondisi tersebut bisa
teratasi dengan kocoran dari sumur pompa dengan demikian pertanaman perkembangannya bisa
semakin membaik. Selanjutnya pada pada pertumbuhan lebih lanjut yaitu saat fase-fase kritis
dimana tanaman sangat membutuhkan persediaan air sudah tercukupi dengan mulai turunya
hujan sehingga perkembangan tanaman semakin baik. Rompesan dan wiwilan tanaman di
lakukan saat tanaman umur 14 hari sulur bakal buah di pelihara pada ruas 9 s/d 13 sulur
tersebut di sisakan tiga yang mempunyai bakal buah yang bagus. Selanjutnya pada 9 hari
kemudian dipilih satu sulur atau 2 sulur bakal buah yang paling bagus dengan kriteria bentuk
buah lonjong memanjang dengan harapan akan dapat berkembang dengan baik.
Perkembangan Penyakit layu, kerdil dan jamur kriting pada tanaman melon masih
dibawah ambang ekonomi kurang dari 4 %. Dominasi pemeliharaan bakal buah dilakukan secara
tunggal yang diyakini akan mendapatkan kualitas buah yang besar dan rasa buah yang manis.
Hal ini bisa terlihat saat dilakukan pengamatan seperti tersaji dalam tabel berikut. Untuk
membandingkan hal tersebut telah dicoba menyisakan beberapa tanaman dengan 2
buah/tanaman
Tabel 2. Sistim Pemeliharaan bakal buah melon Varietas GINSA pada umur 42
hst. Desa Andong Rejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora MT-I
2008/2009
Pemeliharaan Bakal Buah Tunggal
Lingkar buah Panjang buah
No
(cm)
(cm)
I
48
15
II
42
15
III
44
15
IV
46
18
V
45
14
VI
42
16
Rata 2
44,5
15,5

Pemeliharaan Bakal Buah Ganda
Lingkar buah Panjang buah
No
(cm)
(cm)
I
33.5
12
II
30
10
III
19
10
IV
24.5
9
V
18.5
9
VI
28,6
10
Rata 2
25,68
10,0

Dari keragaan hasil pengamatan Tabel 2. terlihat bahwa ada kecenderungan besarnya
lingkar buah diikuti dengan panjang buah dimana lingkar buah dengan sistim pemeliharaan
buah tunggal ternyata memberikan keragaan perkembangan buah melon lebih baik dengan
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panjang buah rata-rata 15,5 cm dan lingkar buah (44,5 cm) dibanding dengan sistim
pemeliharaan buah ganda (10,0 cm) dan lingkar buah (25,68 cm ).
Hasil pengamatan produksi melon menunjukkan perbedaan yang lebih nyata antara buah
yang dipelihara dengan system tunggal dan buah yang dipelihara dengan system ganda Tabel 3
dan Tabel 4. Pada sistim pemeliharaan buah tunggal memberikan keragaan kualitas buah melon
cukup baik yaitu dari segi ukuran buah rata-rata lebih besar dibanding pada pemeliharaan buah
ganda, disamping itu dikalangan konsumen juga cukup laku sehingga memberikan nilai jual
lebih tinggi. Dari hasil pasca panennya Tabel 3 bisa digolongkan menjadi 2 grade yang sesuai
dengan permintaan pasar yaitu grade A dengan kriteria berat buah berkisar antara 2,0 – 3,0
kg/buah dan grade B berat buah berkisar antar 1,5 – 2,0 kg/buah. Pada grade A lingkar buahnya
berkisar antara 53-58 cm atau rata-rata 55,8 cm, sedang untuk panjang buah berkisar antara 5661 cm atau rata-rata 58,3 cm.
Tabel 3. Produksi buah melon Varietas GINSA pada perbedaan grade. Desa Andong Rejo,
Kecamatan Blora, Kabupaten Blora MT-I 2008/2009
Buah Tunggal Garde A
Buah Tunggal Garde B
No.
Lingkar
Panjang
Berat buah
Lingkar
Panjang
Berat buah
buah (cm)
buah (cm)
(kg)
buah (cm)
buah (cm)
(kg)
I
58
61
3,21
50
51
1,962
II
56
58
2,776
49
52
2,036
III
55
57
2,772
49
50
1,836
IV
56
58
2,75
52
53
2,108
V
56
58
2,858
50
52
2,118
VI
56
60
2,862
50
52
2,022
VII
55
56
2,612
50
52
2,068
VIII
53,5
56
2,498
50
51
2,03
IX
56,5
59
3,024
48
50
1,878
X
56
60
2,996
48,5
50
1,83
Rata 2
55,8
58,3
2,836
49,65
Keterangan :
Grade A
: Berat buah berkisar antara 2,0 – 3,0 kg/buah
Grade B
: Berat buah berkisar antar 1,5 – 2,0 kg/buah

51,3

1,989

Tabel 4. Produksi buah melon Varietas GINSA pada
pemeliharaan buah ganda. Desa Andong Rejo,
Kecamatan Blora,
Kabupaten Blora
MT-I
2008/2009
Buah melon ganda/tanaman
No
Lingkar
Panjang
Berat buah
buah (cm)
buah (cm)
(kg)
I
45
49
1,614
II
43
46
1,434
III
47
49
IV
43
45
1,667
V
43
44
1,216
VI
48
49
1,568
Rata 2
44,83
47
1,465
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Keragaan lingkar buah dan panjang buah pada grade B masing-msing berkisar antara 4852 cm atau rata-rata 49,6 cm untuk lingkar buah berkisar dan antara 50-52 cm atau rata-rata
51,3 cm untuk panjang buah.
Keragaan produksi menunjukkan bahwa ada beda nyata perbedaan atar gradenya. Pada
grade A berat buah berkisar antara 2,49 – 3,21 kg/buah atau rata-rata 2,84 kg/buah, sedang
pada grade B diperoleh berat buah berkisar antara 1,8 – 2,1 kg/buah atau rata-rata 1,99
kg/buah.
Jika dibandingkan antara pemeliharaan buah ganda dan buah tunggal, kelihatan sekali
bahwa dengan buah tunggal lebih menguntungkan disbanding dengan buah ganda meskipun
secara volume buah ganda lebih banyak tetapi dari segi ukuran menjadi lebih kecil yaitu berkisar
antara 1,2 – 1,6 kg/buah atau rata-rata 1,46 kg/buah dengan lingkar buah rata-rata 44,8 cm dan
panjang buah rata-rata 47 cm.
Dari kondisi tersebut mengakibatkan pada buah dengan grade A di pasar lebih diminati
sehingga harganya lebih tinggi, sedang pada pemeliharaan ganda menjadi pilihan kedua karena
pasarnya juga terbatas untuk pasar tradisional. Dari hal tersebut maka untuk pemeliharaan
buah ganda menjadi tidak menguntungkan karena buah yang dihasilkan buahnyanya rata-rata
masuk grade B atau grade C.
Produksi pada pemeliharaan buah tunggal jika dikonversi ke dalam hektar bisa dihitung
dengan asumsi perbandingan antara grade A dan grade B 70% : 30% Tabel 5, maka akan
diperoleh sbb :
Tabel 5. Produksi melon varietas GINSA per hektar pada perbedaan grade. Desa Andong Rejo,
Kecamatan Blora, Kabupaten Blora MT-I 2008/2009
Uraian
Grade A
Grade B
Jumlah populasi/ha
24.000
24.000
Persentase grade (%)
70 X 24.000 = 16.800
30 X 24.000 = 7.800
Berat
rata-rata/buah
2,84
1,989
(kg/bh)
Berat Total per hektar (t/ha)
47,7
14,3
Total produksi t/ha

47,7 + 14,3 = 52 ton/ha

Dari Tabel 5 bisa dijelaskan, populasi per hektar 24 ribu tanaman, dengan 70% terdiri dari grade
A dengan berat buah rata-rata 2,84 kg/buah maka akan dihasilkan 16800 X 2,84 = 47,7 t/ha
dan 30% grade B adalah 7200 X 1,989 = 14,32 t/ha grade B. Jadi total keseluruhan
menghasilkan 47,7 t/ha + 14,32 t/ha = 52 ton/ha.
KESIMPULAN
Hasil pengkajian dapat disimpulkan bahwa :
1. Dalam usahatani melon pemeliharan secara intensif sangat dianjurkan terutama dalam
pengaturan kecukupan air saat fase vegetatif dan pengendalian OPT yang dilakukan secara
bijaksana berdasarkan pemantauan lapang
2. Sistim pemeliharaan buah tunggal memberikan keragaan kualitas buah melon cukup baik
dari segi ukuran buah rata-rata lebih besar dibanding pada pemeliharaan buah ganda yaitu
2,836 kg/buah sedang pada grade B rata-rata seberat 1,989 kg/buah
3. Di tingkat konsumen grade A dengan kriteria berat buah berkisar antara 2,0 – 3,0 kg/buah
lebih disukai
4. Dari populasi per hektar 24 ribu tanaman, diperoleh total produksi 52 ton/ha terdiri dari
grade A 47,7 t/ha (70%) dan grade B 14,32 t/ha (30%).
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PENGGUNAAN PUPUK PETROKALIMAS TERHADAP PRODUKSI TANAMAN BAWANG MERAH
DI KABUPATEN KENDAL
Endang Iriani dan Joko Handoyo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRAK
Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum, L) merupakan salah satu produk
pertanian unggulan Jawa Tengah. Selama periode 1993-2003 luas panen bawang merah di Jawa
Tengah meningkat rata-rata 8,66% per tahun dan produksi meningkat rata-rata 7,01% per tahun,
ironisnya produktivitas hasilnya mengalami penurunan rata-rata 0,96% per tahun. Usaha yang
sering dilakukan untuk meningkatkan produktivitas adalah perbaikan budidaya. Untuk dapat
tumbuh dan menghasilkan umbi yang baik Salah satu faktor tersebut adalah kecukupan pupuk
bagi tanaman bawang merah akan berpengaruh meningkatkan produktivitas umbi per satuan
luas lahan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas dosis pemupukan
Petrokalimas pada tanaman bawang merah. Pengkajian penggunaan pupuk Petrokalimas
dilaksanakan pada MK 2008 di Desa Purworejo, Kecamatan Wringin arum, Kabupaten Kendal.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan dengan
perlakuan : 1) Kontrol (Pupuk kebiasaan petani), 2) Pupuk Standar Urea 200 kg, ZA 500 kg,
SP-36 300 kg, KCl 200 kg/ha, 3) Pupuk Urea 200 kg, ZA 500 kg, SP-36 300 kg,
Petrokalimas 200 kg/ha, 4) Pupuk Urea 200 kg, ZA 500 kg, SP-36 300 kg, Petrokalimas 300
kg/ha, 5) Pupuk Urea 200 kgm ZA 500 kg, SP-36 300 kg, Petrokalimas 400 kg/ha. Jarak
tanam yang digunakan 15 x 20 cm, menggunakan varietas Bima. Petak percobaan berukuran 200
m2. Parameter yang diamati meliputi : tinggi tanaman, Jumlah anakan, bobot umbi segar dan
bobot umbi kering simpan per hektar dan analisa ekonomi. Data agronomis dianalisis dengan
Sidik ragam dengan uji beda nyata 5% dan data ekonomi dianalisis menggunakan analisis
financial input-output. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa Ketersediaan P2O5 dan K2O pada
masing-masing lokasi kajian tinggi, namun ketersediaan N rendah. Penggunaan Pupuk Petro
Kalimas sebagai sumber K2O hasilnya tidak berbeda nyata dengan penggunaan pupuk KCl yang
direkomendasikan. Peningkatan penggunaan pupuk Petro Kalimas pada tanaman bawang merah
dari 300 kg/ha sampai dengan dosis 500 kg/ha, nilai R/C meningkat berkorelasi positif dengan
pningkatan dosis pupuk Petro Kalimas. Hasil analisis finansial pada tanaman Bawang Merah
yang paling menguntungkan adalah penggunaan pupuk 200 kg/ha Urea + 500 kg/ha ZA + 300
kg/ha SP36 + 200 kg/ha ZK Petro Kalimas dengan nilai R/C Ratio sebesar 3,62.
Kata kunci : Petrokalimas, produksi, bawang merah, Kendal
PENDAHULUAN
Komoditas hortikultura khususnya sayuran merupakan komoditas yang prospektif untuk
dikembangkan mengingat potensi serapan pasar yang terus meningkat. Menurut data tahun
1996 tingkat konsumsi sayuran besarnya 37,94 kg/kapita/tahun (Chairil, 1999). Angka tersebut
masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rekomendasi FAO sebesar 65,75 kg/kapita/tahun.
Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan produksi yang dibarengi oleh peningkatan kualitas
hasilnya. Jawa Tengah mempunyai beberapa komoditas sayuran yang berperan dalam memasok
kebutuhan nasional dan merupakan sayuran yang mempunyai prospek cukup baik bagi
perkembangan agribisnis di Indonesia, sayuran tersebut antara lain adalah bawang merah,
kentang dan cabai.
Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum, L) merupakan salah satu produk pertanian
unggulan Jawa Tengah. Selama periode 1993-2003 luas panen bawang merah di Jawa Tengah
meningkat rata-rata 8,66% per tahun dan produksi meningkat rata-rata 7,01% per tahun (BPS,
1993-2002 dan Dipertan 2003), ironisnya produktivitas hasilnya mengalami penurunan rata-rata
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0,96% per tahun. Dalam kondisi normal harga bawang merah ditingkat petani berkisar Rp. 2624
+ Rp. 407 per kg, tetapi pada saat panen raya harga dapat turun sampai sekitar Rp 754 + Rp 361
per kg (Sarjana et al., 2003).
Usaha yang sering dilakukan untuk meningkatkan produktivitas adalah perbaikan
budidaya. Untuk dapat tumbuh dan menghasilkan umbi yang baik, salah satu faktor tersebut
adalah kecukupan pupuk bagi tanaman bawang merah akan berpengaruh meningkatkan
produktivitas umbi per satuan luas lahan. Pemupukan berat/berlebihan dikhawatirkan dapat
menyebabkan timbulnya kekahatan unsur hara tertentu. Seperti yang terjadi di kecamatan
Wanasari, Kabupaten Brebes, hasil wawancara dengan petani Kalijan (2004) bahwa kondisi tanah
di wilayahnya sudah mengalami penurunan kesuburan dan tanah terasa keras, sehingga dari
kondisi tersebut dirasakan petani produksi bawang merah juga mengalami penurunan dari th
1980 an mencapai rata-rata 15 t/ha menjadi 8 t/ha. Menurut Ashandi dan Koestoni (1990),
penambahan pupuk buatan pada dosis tinggi secara terus menerus dapat mengurangi kualitas
umbi bawang merah yang tercermin dari tinggi susut bobot, selain itu juga dapat meningkatkan
polusi tanah dan air, mengurangi ketahanan tanaman terhadap serangan hama penyakit dan
menyebabkan biaya produksi tinggi.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai produksi tanaman pangan dan
hortikultura yang optimal adalah melalui pemupukan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
tanaman. Pemupukan merupakan upaya untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan
hara dalam larutan tanah melalui masukan unsur hara dari pupuk, untuk mendukung optimasi
produksi tanaman kentang dan bawang merah. Efektivitas dan efisiensi pemupukan dipengaruhi
oleh jenis pupuk, cara, waktu, dosis, dan frekuensi aplikasinya.
Rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang efisien dan rasional merupakan usaha
untuk mengoptimalkan produksi sehingga keuntungan maksimal yang diperoleh petani dapat
dicapai. Pupuk Petrokalimas merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur hara K2O
30%, MgO 10%, dan S 18% yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman
hortikultura. Pemakaian pupuk Petrokalimas diharapkan dapat mengantisipasi kekahatan hara
K, Mg, dan S pada tanaman kentang dan bawang merah.
Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura (1999) melaporkan bahwa pemerintah
menerapkan kebijaksanaan pintu terbuka untuk peredaran pupuk alternatif. Hingga akhir tahun
1999 telah terdaftar sebanyak 523 macam pupuk alternatif dari 200 perusahaan. Jenis atau
macam pupuk alternatif yang belum terdaftar diperkirakan 3-4 kali lipat. Dirjen Tanaman Pangan
dan Hortikultura (1999) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pupuk alternatif adalah
jenis pupuk selain pupuk tunggal N, P, dan K buatan (Urea, ZA, TSP/SP-36, dan KCl). Pupuk
alternatif dikelompokkan menjadi 5 yaitu: (1) Pupuk makro anorganik, (2) Pupuk Organik, (3)
Bahan pembenah tanah, (4) Pupuk mikroba, dan (5) Pupuk pelengkap. Kelompok pupuk makro
anorganik adalah yang paling banyak jenisnya dari lima kelompok pupuk tersebut. Persyaratan
pupuk makro anorganik sebagai sumber hara nitrogen, fosfat, dan kalium adalah kandungan
unsur pupuk tersebut untuk N, P2O5, dan K2O minimal 10% (Anonim, 2000).
Agar mutu pupuk alternatif dapat dipertanggung jawabkan, maka sebelum beredar perlu
dilakukan pengujian. Di samping itu dilakukan pula pengawasan terhadap pengadaan dan
penyalurannya. Dengan demikian petani yang menggunakan pupuk alternatif dapat memperoleh
manfaat sesuai dengan yang tertera pada label.
PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu perusahaan yang memproduksi pupuk alternatif,
dan salah satu produknya adalah Petrokalimas yang berupa granul. Untuk mengetahui efektivitas
pupuk Petrokalimas pada bawang merah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
telah melakukan pengujian produk tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dosis
pemupukan Petrokalimas pada tanaman bawang merah.
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METODE PENGKAJIAN
Pengujian penggunaan pupuk Petrokalimas telah dilaksanakan di Desa Purworejo,
Kecamatan Wringin arum, Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi berdasarkan sentra produksi
bawang merah yang dilakukan pada lahan petani. Pengujian penggunaan pupuk Petrokalimas
pada bawang merah pengkajian dilakukan pada musim kemarau 2008 yaitu ditanam pada
tanggal 10 Maret 2008 dan panen tanggal 5 Mei 2008.
Pengujian disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan ulangan 3X,
data yang diamati dianalisis dengan Sidik Ragam, dan uji beda antar perlakuan menggunakan
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) dengan tingkat ketelitian 5%
Perlakuan dalam kajian ini, membandingkan beberapa dosis pupuk Petrokalimas (3
macam dosis), pupuk standar, dan kontrol (pupuk dengan kebiasaan petani). Susunan perlakuan
selengkapnya sebagai berikut :
A. Kontrol (Pupuk kebiasaan petani)
B. Pupuk Standar Urea 200 kg, ZA 500 kg, SP-36 300 kg, KCl 200 kg/ha
C. Pupuk Urea 200 kg, ZA 500 kg, SP-36 300 kg, Petrokalimas 200 kg/ha.
D. Pupuk Urea 200 kg, ZA 500 kg, SP-36 300 kg, Petrokalimas 300 kg/ha
E. Pupuk Urea 200 kgm ZA 500 kg, SP-36 300 kg, Petrokalimas 400 kg/ha
Jarak tanam yang digunakan 15 x 20 cm, benih yang digunakan varietas Bima. Petak
percobaan berukuran 200 m2 tiap perlakuan, sehingga total luas lahan yang digunakan 3.000
m2. Panen untuk hasil dilakukan terhadap semua petak plot. Untuk Data tinggi tanaman diambil
10 tanaman pada setiap plot.
Aplikasi pupuk pada lahan pengkajian dilakukan dua kali yaitu pada umur 0 hst dan 30
hst , sedang aplikasi pupuk di tingkat petani dilakukan tiga kali yautu umur 7 hast, 15 hst, dan
30 hst seperti disajikan pada Tebel 1.
Tabel 1. Dosis dan waktu aplikasi pupuk pada kajian penggunaan pupuk Petrokalimas untuk
tanaman Bawang Merah di desa Purworejo, Kecamatan Wringin Arum, Kabupaten
Kendal, pada MK 2008.
Perla-kuan

A
(Kontrol)

B

C

D

E

ZA
SP-36
NPK Phonska
KCl
NPK Mutiara
Urea
ZA
SP-36
KCl
Urea
ZA
SP-36
ZK Petro Kalimas
Urea
ZA
SP-36
ZK Petro Kalimas
Urea
ZA
SP-36
ZK Petro Kalimas

Takaran & Waktu Aplikasi
(kg/200 m2)

Takaran

Jenis Pupuk
(Kg/ha)

(Kg/200 m2)

7 HST

15 HST

30 HST

400
200
200
200
40
200
500
300
250
200
500
300
200
200
500
300
300
200
500
300
400

8.0
4.0
4.0
4.0
0.8
4.0
10.0
6.0
4.0
4.0
10.0
6.0
4.0
4.0
10.0
6.0
6.0
4.0
10.0
6.0
8.0

2.0
4.0
4.0
6.0
3.0
4.0
6.0
3.0
4.0
6.0
4.5
4.0
6.0
6.0

2.0
4.0
0.8
-

4.0
4.0
10.0
1.0
10.0
1.0
10.0
1.5
10.0
2.0
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Parameter yang diamati meliputi :
- Tinggi tanaman : umur 15 hst, 30 hst, dan 45 hst
- Jumlah anakan : umur 15 hst, 30 hst, dan 45 hst
- Bobot umbi segar dan bobot umbi kering simpan per hektar
- Analisis ekonomi usahatani
Analisi yang dilakukan dalam pengkajian ini mencakup :
1. Teknik agronomis untuk mengevaluasi pengaruh penerapan teknologi penggunaan pupuk
menggunakan ANOVA (Analysis of Variance), sedangkan untuk membandingkan
pertumbuhan dan hasil menggunakan uji beda nyata Duncan (Gomez and Gomez, 1976).
2. Ekonomi berupa analisis finansial dan R/C, untuk mengukur keberhasilan penerapan
teknologi pemupukan dalam usahatani dengan melihat tingkat keuntungan yang diterima.
Untuk mengukur efisiensi usahatani terhadap setiap penggunaan unit input digambarkan
oleh nilai imbangan antara jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran yang secara
sederhana dapat diturunkan dengan rumus (Kadariah, 1988):
Penerimaan
R/C = ------------------Biaya
Nilai R/C >1 menunjukkan bahwa usahatani tersebut layak secara finansial, karena jumlah
penerimaan yang diperoleh lebih besar dari jumlah biaya yang dikeluarkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Kimia Tanah
Lahan lokasi pengkajian merupakan lahan sawah irigasi, dengan ketinggian 10 mdpl.
Hasil analisis unsur hara tanah sebelum dilaksanakan pengkajian menunjukkan bahwa tanah
tersebut memiliki status kandungan fospat (P2O5) tinggi, kalium (K2O) tinggi, dan kandungan
hara N rendah (Tabel 2).
Tabel 2. Sifat kimia tanah di desa Purworejo, Kecamatan Wringin Arum, Kabupaten Kendal, pada
MK 2008.
Tolok Ukur
Nilai *
Status/Kriteria
pH H2O
8,57
Tinggi
C-organik (%)
0,59
Sangat Rendah
N-total (%)
0,11
Rendah
C/N ratio
5,4
Sangat Rendah
P2O5 (me/100 g)
103,08
Tinggi
K2O (me/100 g)
56,85
Tinggi
* Hasil analisis laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, Th. 2008.
KERAGAAN AGRONOMIS
Pertumbuhan Tanaman
Pengukuran tinggi tanaman dan jumlah anakan dilakukan pada umur 15 hst, 30 hst, dan
45 hst. Hasil evaluasi dilakukan dengan menggunakan ANOVA dengan menggunakan Program
MSTAT yang disajikan pada Tabel 3, menunjukkan bahwa tidak ada beda nyata antara perlakuan
pupuk baik tinggi tanaman maupun jumlah anakan pada umur 15 hst, 30 hst, dan 45 hst.
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Tabel 3. Hasil Tinggi Tanaman dan Jumlah Anakan Bawang Merah pada umur 15 hst, 30 hst,
dan 45 hst, pada kajian penggunaan pupuk Petrokalimas untuk tanaman Bawang
Merah di desa Purworejo, Kecamatan Wringin Arum, Kabupaten Kendal, pada MK 2008.
Perlakuan
A (Kontrol)
B
C
D
E

Tinggi Tanaman (cm)
15 hst
30 hst
21,2 a
35,8 a
22,3 a
37,4 a
21,3 a
36,7 a
21,5 a
36,2 a
21,7 a
33,9 a

45 hst
40,4 a
40,4 a
41,1 a
40,7 a
38,1 a

Jumlah Anakan
15 hst
30 hst
4,8 a
5,7 a
4,9 a
5,9 a
4,6 a
5,1 a
4,9 a
5,3 a
5,2 a
5,5 a

.
45 hst
6,2 a
6,8 a
6,3 a
6,3 a
6,7 a

Angka selajur yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 Duncan.
Hasil Umbi
Panen dilakukan seluruh petak plot (tanpa diubin) berupa umbi basah beserta daunnya,
hasilnya ditimbang kemudian dilakukan evaluasi dengan menggunakan ANOVA dengan Program
MSTAT, hasilnya disajikan pada Tabel 4, dan hasil dalam tampilan Grafik disajikan pada Gambar
1.
Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa hasil umbi Bawang Merah tidak ada beda
nyata untuk semua perlakuan pupuk, dengan nilai Koefisien Keragaman (KK) sebesar 7,04 %.
Oleh karena itu penggunaan pupuk Petro Kalimas sebagai sumber K2O dapat mensubstitusi
penggunaan KCl.
Tabel 4. Hasil Umbi Bawang Merah pada kajian penggunaan pupuk Petrokalimas untuk
tanaman Bawang Merah di desa Purworejo, Kecamatan Wringin Arum, Kabupaten
Kendal, pada MK 2008.
Perlakuan
Hasil Umbi t/ha
.
Umbi Basah
Umbi Kering
A (Kontrol)
18,827 a
14,262
B
19,856 a
15,136
C
20,494 a
15,308
D
20,000 a
15,200
E
20,432 a
15,324
Pemupukan untuk bawang merah menurut Suwandi dan Hilman (1996), yang pertama
kali adalah pemberian pupuk dasar yaitu pupuk organik sebanyak 15-20 t/ha dicampur SP-36
sebanyak 120-200 kg/ha. Pemupukan susulan I diberikan pada umur 10-15 hst, dan
pemupukan susulan ke II diberikan umur 30 hst. Masing-masing diberikan pupuk N (200 kg)
yang terdiri dari 1/3 Urea dan 2/3 ZA. Pupuk K diberikan 60 kg K2O atau 100 kg KCl/ha.
Dalam prakteknya, merekomendasikan jenis, dosis, waktu dan frekuensi pemupukan
kepada petani bawang merah adalah tidak mudah. Dikatakan Ashandi et.al, (1990) dan
Baswarsiati et.al, (1997), bahwa petani bawang merah cenderung untuk menggunakan pupuk
secara berlebihan yaitu ZA 1600 kg/ha, KCl 500 kg/ha, Sp-36 400 kg/ha yang diberikan pada
umur 10, 20, 30 dan 40 hst.
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19.856

20.494

20.000

20.432

18.827

A

B

C

D

E

Perlakuan Pupuk
Gambar 1. Hasil Umbi Bawang Merah pada kajian penggunaan pupuk Petrokalimas untuk
tanaman Bawang Merah di desa Purworejo, Kecamatan Wringin Arum, Kabupaten
Kendal, pada MK 2008
Analisa Usahatani Bawang Merah
Hasil analisis usahatani Bawang Merah pada kajian penggunaan pupuk Petrokalimas
untuk tanaman Bawang Merah di desa Purworejo, Kecamatan Wringin Arum, Kabupaten Kendal,
pada MK 2008 disajikan pada Tabel 5, menunjukkan bahwa secara finansial penerapan pupuk
yang paling menguntungkan adalah Perlakuan C dengan Nilai R/C sebesar 3,62. Dengan
demikian penggunaan 200 kg/ha Urea + 500 kg/ha ZA + 300 kg/ha SP36 + Petro Kalimas
sebanyak 200 kg/ha memberikan nilai finansial yang paling tinggi, serta Pupuk Petro Kalimas
mampu mensubstitusi penggunaan KCl dengan dosis 250 kg/ha.
Tabel 5. Hasil analisis usahatani Bawang Merah pada kajian penggunaan pupuk Petrokalimas
untuk tanaman Bawang Merah di desa Purworejo, Kecamatan Wringin Arum,
Kabupaten Kendal, pada MK 2008.
PerlaKuan

A
B
C
D
E

Biaya Input (Rp/ha)
------------------------------------------------Tenaga
Pupuk
Obat2an
Kerja
+ Bibit

Jumlah
Biaya

13.580.000
13.580.000
13.580.000
13.580.000
13.580.000

34.092.000
33.942.000
33.942.000
34.292.000
34.642.000

18.260.000
18.110.000
18.110.000
18.460.000
18.810.000

2.252.000
2.252.000
2.252.000
2.252.000
2.252.000

Hasil
t/ha
18,827
19,856
20,494
20,000
19,856

Penerimaan
(Rp/ha)

Pendapatan
(Rp/ha)

R/C

112.962.000
119.136.000
122.964.000
120.000.000
119.136.000

78.870.000
85.194.000
89.022.000
85.708.000
84.494.000

3,31
3,51
3,62
3,50
3,44

Harga Bawang Merah basah berikut daun di tingkat petani Rp. 6.000/kg
Harga Pupk :
KCl
ZA
Urea
Petrokalimas
SP-36

= Rp 3.500/kg
= Rp 1.200/kg
= Rp 1.500/kg
= Rp 3.500,= Rp 1.700/kg
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KESIMPULAN
Dari kajian Aplikasi Pupuk Petro Kalimas pada tanaman Kentang dan Bawang Merah
pada MK 2008 ini dapat disimpulkan :
1. Ketersediaan P2O5 dan K2O pada masing-masing lokasi kajian tinggi, namun ketersediaan N
rendah.
2. Penggunaan Pupuk Petro Kalimas sebagai sumber K2O hasilnya tidak berbeda nyata dengan
penggunaan pupuk KCl yang direkomendasikan.
3. Peningkatan penggunaan pupuk Petro Kalimas pada tanaman bawang merah dari 300 kg/ha
sampai dengan dosis 500 kg/ha, nilai R/C meningkat berkorelasi positif dengan pningkatan
dosis pupuk Petro Kalimas.
4. Hasil analisis finansial pada tanaman Bawang Merah yang paling menguntungkan adalah
penggunaan pupuk 200 kg/ha Urea + 500 kg/ha ZA + 300 kg/ha SP36 + 200 kg/ha ZK Petro
Kalimas dengan nilai R/C Ratio sebesar 3,62.
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PENGARUH INSEKTISIDA ZETA SIPERMETRIN DAN BIFENTHRIN ABAMETIN TERHADAP
HAMA KUTU DAUN (Myzus persicae), KUTU PUTIH (Bemisia sp.) DAN THRIPS
(Scirtothrips sp.) PADA TANAMAN JERUK KEPROK SIAM
Handoko, E. Korlina dan D. Rachmawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanain Jawa Timur
ABSTRAK
Serangan hama dan penyakit masih merupakan masalah utama bagi para petani jeruk,
sehingga pengeluaran dalam usahatani jeruk terbesar adalah untuk mengendalikan hama
penyakit terutama pada saat periode pertunasan. Hal ini disebabkan karena pemahaman petani
tentang hama-penyakit dan pestisida kurang memadai sehingga seringkali menyebabkan
pemborosan. Tujuan percobaan adalah untuk mengetahui efektivitas insektisida Zeta-sipermetrin
dan Bifenthrin abamectin terhadap hama utama tanaman jeruk yaitu kutu daun/aphid, kutu
putih dan thrips pada tanaman jeruk keprok Siam. Percobaan dilaksanakan di kebun jeruk milik
petani di desa Karangnongko, Poncokusumo, Malang, mulai bulan Maret-Juli 2006. Tanaman
jeruk yang digunakan berumur 5 tahun, jenis keprok siam. Percobaan menggunakan rancangan
acak kelompok (RAK) dengan sepuluh perlakuan, masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Hasil
percobaan menunjukkan Insektisida Zeta sipermetrin konsentrasi 0,25 – 1,0 cc per liter,
Bifenthrin abamectin konsentrasi 0,5 – 2,0 cc per liter sangat efektif mengendalikan hama-hama
tanaman jeruk yaitu Myzus persicae (kutu daun), Bemisia sp. (kutu putih) dan Scirtothrips sp.
(thrips) sebanding dengan insektisida Alpha-sipermethrin. Tanaman jeruk yang disemprot tidak
ada yang mengalami fitotoksis, sehingga insektisida yang diuji layak untuk digunakan.
Key word : Jeruk Keprok Siam, hama-penyakit, insektisida
PENDAHULUAN
Jeruk merupakan salah satu jenis tanaman buah-buahan penting di Indonesia termasuk
di wilayah Jawa Timur (Diperta Jatim). Tanaman jeruk pada umumnya sudah dibudidayakan
secara intensif, namun demikian serangan hama dan penyakit masih merupakan masalah utama
bagi para petani jeruk. Menurut Metcalf (1975), pengeluaran petani dalam usahatani jeruk
terbesar adalah untuk mengendalikan hama penyakit terutama pada saat periode pertunasan
dan hal tersebut kemungkinan besar terjadi sampai saat ini. Pemahaman petani tentang hama penyakit dan pestisida yang kurang memadai seringkali menyebabkan pemborosan.
Beberapa hama yang sering menyerang tanaman jeruk antara lain kutu daun/ aphid
(Myzus persicae), dan thrips (Scirtothrips sp.), serta hama potensial kutu putih (Bemisia sp.). Kutu
daun menyerang tunas atau daun-daun muda dengan cara menghisap cairan tanaman secara
terus menerus sehingga helaian daun mengalami perubahan bentuk memilin atau menggulung
yang membekas sampai daun tumbuh dewasa. Pada tunas, daun muda dan kuncup bunga yang
terserang tampak koloni kutu berwarna hitam, coklat atau hijau. Kutu daun memproduksi
embun madu dalam jumlah berlebihan yang melapisi permukaan daun sehingga merangsang
jamur tumbuh diatasnya. Disamping itu kutu daun mengeluarkan toksin yang menyebabkan
timbulnya gejala kerdil dan deformasi helaian daun. Serangan thrips pada daun muda
mengakibatkan helaian daun menebal, kedua sisi tepi daun agak mengulung ke atas dan
pertumbuhannya tidak normal. Daun pada ujung tunas menjadi hitam, kering kemudian gugur
(Dwiastuti dkk., 2004). Sedangkan kutu putih terutama menyerang daun-daun muda yang baru
membuka sempurna. Serangan menyebabkan daun-daun klorotik, pertumbuhannya terhambat
akhirnya kering dan gugur. Kutu putih merupakan hama utama kapas dan tembakau sehingga
sering disebut kutu putih kapas/tembakau (Kalshoven, 1981), namun saat ini telah
menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada tanaman kedelai, melon dan semangka di
musim kemarau serta tanaman jeruk sudah mulai diserang.
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Dalam menerapkan pengelolaan hama terpadu (PHT) penggunaan pestisida merupakan
komponen penting karena memberikan banyak keuntungan yang belum dapat digantikan oleh
cara pengendalian yang lain, meskipun seringkali berdampak negatif, sehingga aplikasi pestisida
merupakan alternatif terakhir (Oudejans, 1994). Pestisida berfungsi mempercepat proses
penurunan populasi hama yang berada di atas ambang kendali, sehingga pengaturan populasi
hama oleh musuh alami dapat berjalan kembali seperti biasanya (Untung, 1988). Dalam
penerapan PHT, pestisida hanya digunakan apabila (a) cara pengendalian lain tidak efektif yang
diindikasikan dengan populasi hama mencapai ambang kendali, (b) jenis dan cara aplikasi
pestisida tidak mengganggu musuh alami hama sasaran, dan (c) tidak menimbulkan resurgensi,
resistensi atau dampak lain yang merugikan (Wiratmadja, 1998). Untuk megurangi timbulnya
masalah tersebut diperlukan penelitian efikasi insektisida jenis baru seperti Zeta-sipermetrin dan
Bifenthrin abamectin, disamping untuk memberi pilihan kepada petani agar tidak hanya
tergantung pada satu jenis insektisida, juga sebagai pengganti insektisida yang sudah kurang
efektif.
TUJUAN
Percobaan dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas insektisida Zeta-sipermetrin dan
Bifenthrin abamectin terhadap hama utama tanaman jeruk antara lain kutu daun aphid, kutu
putih dan thrips pada tanaman jeruk keprok Siam.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan di kebun jeruk milik petani di desa Karangnongko,
Poncokusumo Malang, mulai bulan Maret-Juli 2006. Tanaman jeruk yang digunakan berumur 5
tahun, jenis keprok siam. Pemupukan menggunakan pupuk kandang sebanyak 4 blek /pohon,
Urea 500 gr/pohon, Sp-36 250 gr/pohon dan KCl 250 gr/pohon. Selama percobaan tanaman
dipelihara sesuai rekomendasi teknologi, meliputi penyiangan dan pengendalian penyakit
tanaman.
Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan sepuluh perlakuan
(Tabel 1), masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Tanaman contoh yang diamati terletak
ditengah-tengah petak perlakuan dari lima tanaman (Gambar 1). Dari setiap tanaman contoh
diambil 10 tunas yang tersebar merata dari cabang-cabang yang berbeda untuk diamati populasi
hamanya.
Tabel 1. Jenis dan konsentrasi insektisida yang diuji di desa Karangnongko,Poncokusumo Malang,
2006.
Kode Perlakuan
Bahan Aktif
Konsentrasi (Ml/L)
A
Zeta-sipermetrin
1,00
B
Zeta-sipermetrin
0,75
C
Zeta-sipermetrin
0,50
D
Zeta-sipermetrin
0,25
E
Bifenthrin+ abamectin
2,00
F
Bifenthrin+ abamectin
1,50
G
Bifenthrin+ abamectin
1,00
H
Bifenthrin+ abamectin
0,50
I
Alpha-sipermetrin
1,00
J
Kontrol (tanpa perlakuan)
Insektisida yang diuji diaplikasikan dengan menggunakan alat semprot punggung semi
otomatis dengan tekanan tinggi, menggunakan volume air 500-1000 l/Ha. Volume insektisida
yang dibutuhkan disesuaikan dengan perlakuan seperti pada tabel 1 (Gambar 2). Aplikasi
pertama dilakukan setelah populasi hama atau kerusakan tanaman mencapai ambang
pengendalian (Gambar 3), misalnya satu ekor serangga dewasa untuk hama kutu daun (Nurhadi,
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1988) (Gambar 4). Aplikasi selanjutnya dilakukan setiap 7 hari sekali sebanyak 9 kali aplikasi.
Pengamatan dilakukan setiap tiga hari setelah aplikasi dan ditambah sampai tiga minggu setelah
aplikasi insektisida terakhir (Gambar 5). Data dianalisis sesuai dengan rancangan percobaan
dengan tingkat perbedaan antar perlakuan dinyatakan pada taraf 5%. Untuk mengetahui efikasi
insektisida yang diuji dihitung dengan rumus Abbott (Ciba-Geigy, 1981):
Ca – Ta
EI = ----------- X 100%
Ca
dimana: EI = efikasi insektisida
Ta = populasi hama sasaran pada petak perlakukan insektisida setelah aplikasi
Ca = populasi hama sasaran pada petak kontrol setelah aplikasi pada petak perlakuan
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX
XXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXX
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX
XXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXX
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX
XXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXX
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX
Gambar 1.

Denah pertanaman jeruk yang diperlakukan (X) dan tanaman
contoh pengamatan (O).

Gambar 2. Keadaan hama saat aplikasi
in sektisida pertama

Gambar 3. Cara aplikasi insektisida yang
diuji
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Gb. 4. Persiapan larutan semprot

Gb. 5. Pengamatan hama dilakukan setiap minggu sekali

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tanaman selama percobaan terlihat normal dengan pola pertunasan terus
menerus, kemungkinan disebabkan karena ketersediaan air tanah mencukupi sepanjang tahun.
Pada kondisi pertunasan yang terus-menerus, ketersediaan makanan terjamin sehingga
perkembangan populasi hama terutama yang menyerang tunas hanya tergantung pada
pengendali alami. Pengendali alami yang berupa faktor abiotik (suhu dan kelembaban)
berpengaruh terutama pada kepredian serangga, sedangkan yang berupa predator dan parasid
(faktor biotik) berpengaruh pada kelangsungan hidup keturunan yang dihasilkan. Beberapa hama
yang ditemukan selama percobaan adalah kutu daun, kutu putih dan thrip.
Perkembangan populasi kutu daun yang tidak dikendalikan dengan insektisida beberapa
kali mengalami kenaikan populasi yang cukup tajam sehingga mengakibatkan tunas-tunas
tumbuh tidak normal (keriting) (Gambar 6). Secara empirik bila populasi kutu daun mencapai
sepuluh ekor per tunas, pertumbuhan tunas akan terganggu. Hal ini sesuai dengan pendapat
Nurhadi (1988) bahwa ambang kendali kutu daun adalah satu ekor serangga dewasa per tunas.
Musuh alami hama yang berupa predator Chrysopa sp. (Gambar 7), Ancylopteryx sp (Gambar 8)
dan lalat syrpid (Gambar 9) sangat jarang ditemukan sehingga aplikasi insektisida harus
dilakukan. Pengaruh insektisida terhadap perkembangan musuh alami hama tidak bisa dilihat
karena tingkat populasinya sangat rendah.

Gambar 7. Larva predator Chrysopa sp.

Gambar 8. Larva predator Ancylopteryx sp

Gambar 9. Larva predator lalat syrpid.
Gambar. 6. Tunas-tunas keriting akibat
serangan Myzus persicae
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Setelah dilakukan aplikasi insektisida Zeta sipermetrin, Bifenthrin abamectin dan Alpha
sipermethrin satu minggu sekali, populasi kutu daun sangat menurun (Gambar 10). Selama
periode tiga minggu setelah aplikasi insektisida terakhir populasi kutu daun masih sangat
rendah. Tanpa aplikasi insektisida selama 12 minggu, dari hasil monitoring mingguan terjadi 10
kali tingkat populasi kutu daun di atas 10 ekor per tunas (Tabel 2), mengindikasikan bahwa
pengendali alami tidak mampu sepenuhnya menekan perkembangan hama. Dalam kondisi
demikian aplikasi insektisida layak dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Setelah dua kali aplikasi, pengaruh insektisida terhadap dinamika populasi hama sudah
stabil. Insektisida Zeta sipermetrin dan Bifenthrin abamectin dari konsentrasi rendah sampai
konsentrasi tinggi secara nyata mampu mengendalikan kutu daun. Demikian juga insektisida
Bestox 50 EC dengan konsentrasi 1,0 ml/l sebagai pembanding sama mangkusnya dengan
insektisida yang diuji. Nilai proteksi/efikasi insektisida yang mencerminkan kemampuan
menekan perkembangan hama dari ketiga insektisida juga sangat tinggi (Tabel 3).
30

Populasi afid (ekor)

Fury 1 ml
25

Fury 0.75 ml

20

Fury 0.5 ml
Fury 0.25 ml
Taldin 2 ml
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Taldin 1.5 ml
Taldin 1 ml
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Taldin 0.5 ml
Bestox 1 ml

5
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Gambar 10. Fluktuasi populasi kutu daun (Myzus persicae) pada tanaman jeruk
keprok Siam yang disemprot dengan insektisida.

Tabel 2. Rata-rata populasi Myzus persicae (kutu daun) per tunas jeruk keprok Siam, desa Karangnongko,
Poncokusumo Malang, 2006.
Perlak.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Sebelum
Semprot

1

2

3

4

5

3,50 a
4,03 a
2,50 a
1,60 a
1,83 a
1,06 a
2,80 a
4,67 a
3,20 a
2,83 a

2,10ab
3,67ab
2,47ab
1,00ab
0,97a
1,53a
2,80a
4,20ab
2,27ab
6,10 b

0,60a
2,27a
0,33a
0,50a
0,27a
0,60a
0,77a
0,67a
0,40a
19,40b

7,13a
9,03a
5,23a
4,06a
1,37a
3,60a
7,50a
3,47a
8,73a
21,73 b

2,13 a
1,53 a
3,57 a
7,43 a
1,57 a
7,33 a
4,47 a
2,17 a
6,33 a
18,2 b

5,50a
8,70a
0,57a
8,70a
4,47a
3,57a
8,23a
4,47a
8,13a
26,5 b

Sesudah semprot ke
6
7
8
12,07 c
8,93 bc
1,13a
5,30abc
0,70a
3,43ab
4,90abc
0,9a
3,53ab
26,4 d

4,87a
3,73a
0,00a
0,23a
3,07a
0,00a
1,07a
4,30a
4,87a
18,27 b

1,47ab
2,60 b
0,00a
0,77ab
0,80ab
0,20a
0,00a
0,87ab
1,37ab
13,23 c

9

10

3,53ab
5,90 b
0,33a
0,43a
3,33ab
3,00ab
1,63ab
1,20ab
0,63a
17,03 c

0,93ab
2,10ab
0,00a
2,00ab
0,17a
0,00a
0,00a
3,17 b
0,30a
11,0 c

11

12

0,30a
0,30a
2,20a
0,20a
1,17a
1,03a
0,60a
0,50a
0,80a
16,0 b

*Angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama, tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%.
*Kolom 10, 11 dan 12 merupakan pengamatan tiga minggu setelah aplikasi insektisida terakhir.
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0,00a
1,27a
0,00a
0,00a
0,40a
0,00a
0,70a
1,50a
2,30a
7,97 b

Tabel 3. Besar nilai efikasi insektisida yang diuji (%) terhadap Myzus persicae (kutu daun) (Nilai
proteksi masing-masing insektisida)
Perlk
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
68,29
35,59
65,33
88,47
89,27
62,86
44,00
28,75
59,16
0,00

2
95,23
75,63
96,37
98,17
99,00
97,84
97,30
97,03
97,7
0,00

3
72,28
58,19
80,14
83,18
93,96
83,89
60,57
83,08
65,33
0,00

4
89,98
91,67
75,21
55,23
90,69
56,46
74,44
86,97
68,17
0,00

5
75,39
61,66
96,69
65,91
75,83
70,08
57,03
74,99
70,69
0,00

Sesudah
6
37,29
62,40
95,16
64,86
96,97
86,6
76,55
95,82
83,78
0,00

semprot
7
74,04
69,64
100,0
98,43
78,70
100,0
79,86
75,17
70,35
0,00

ke
8
89,92
79,90
100,0
93,97
94,94
98,73
100,0
83,48
88,58
0,00

9
80,58
61,65
98,61
97,36
72,18
83,73
89,93
93,87
96,87
0,00

10
91,67
80,83
100,0
81,87
98,51
100,0
100,0
71,18
97,37
0,00

11
98,98
87,75
92,52
99,16
94,04
88,99
90,03
93,86
92,08
0,00

12
100,0
84,57
100,0
100,0
8,89
100,0
93,30
83,55
81,89
0,00

Bemisia sp. (kutu putih) merupakan hama yang bersifat polypag, saat ini sudah mulai
menyerang tanaman jeruk. Literatur atau informasi mengenai akibat kerusakan yang ditimbulkan
pada tanaman jeruk masih sulit ditemukan. Dengan aplikasi insektisida populasi dapat ditekan
sehingga tampak pada tanaman jeruk yang tidak disemprot populasinya selalu berada diatas
tanaman-tanaman yang disemprot (Gambar 11). Seperti halnya pengaruh insektisida Zeta
sipermetrin dan Bifenthrin abamectin dari konsentrasi rendah sampai konsentrasi tinggi secara
nyata mampu mengendalikan kutu putih, yang setara dengan insektisida Bestox 50 EC dengan
konsentrasi 1,0 ml/l (Tabel 4). Pengaruh tingkat konsentrasi insektisida yang diuji terhadap
populasi kutu putih kurang stabil kemungkinan disebabkan karena populasi hama yang rendah,
namun masih terlihat efektifitasnya (Tabel 5).
Populasi kutu putih (ekor)
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Gambar 11. Fluktuasi populasi Bemisia sp. (kutu putih) pada tanaman jeruk keprok Siam
yang disemprot dengan insektisida.
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Tabel 4. Rata-rata populasi Bemisia sp. (kutu putih) per tunas jeruk keprok Siam, desa
Karangnongko, Poncokusumo Malang, 2006.
Perlak. Sebelum
Semprot
A
1,43 a
B
0,57 a
C
1,50 a
D
1,67 a
E
0,07 a
F
1,60 a
G
1,03 a
H
0,40 a
I
0,67 a
J
0,36 a

1
0,27a
0,57a
1,07ab
0,43a
0,63a
0,67a
0,67a
0,07a
0,59a
2,10 b

2
0,03a
0,3ab
0,63b
0,43ab
0a
0a
0,07a
0a
0a
2,57 c

3
0,13a
0,83a
0,67ab
0,40a
2,37bc
1,20ab
1,50ab
0,60ab
1,27ab
3,53 c

4
0,20a
0,40a
0,73a
0,53a
0,33a
0,27a
0,83a
0,43a
0,63a
1,63 b

5
0,47ab
0,70ab
0,23 a
0,47ab
0,27a
1,30bc
0,83ab
0,90ab
0,33ab
2,23 c

Sesudah semprot ke
6
7
0,67ab
1,07a
2,10bc
3,60bc
0,83ab
2,40ab
1,57abc
1,10a
0,23a
1,97ab
1,03ab
2,87abc
1,45abc 3,03 bc
0,87ab
1,80ab
0,67ab
2,03ab
2,87 c
4,43 c

8
1,00a
1,53ab
1,57ab
1,80ab
0,63a
0,83a
1,30a
1,47a
0,80a
2,83 b

9
1,60a
1,97ab
1,27a
1,70ab
1,27a
1,73ab
1,60 a
1,97ab
1,37a
3,83 b

10
0,77ab
0,53a
0,60a
0,60a
0,70ab
1,33 bc
1,33 bc
0,53a
0,40a
1,97 c

11
2,13 b
0,53a
1,63ab
0,60a
1,57ab
1,83ab
1,80ab
1,83ab
0,73ab
3,93 c

12
1,37a
2,63a
2,36a
1,00a
1,00a
0,90a
2,50a
0,63a
0,73a
5,93b

*Angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama, tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%.
*Kolom 10, 11 dan 12 merupakan pengamatan tiga minggu setelah aplikasi insektisida terakhir.

Tabel 5. Besar nilai efikasi insektisida yang diuji (%) terhadap Bemisia sp. (kutu
putih) (Nilai proteksi masing-masing insektisida).
Perlk
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
85,53
72,33
41,17
80,33
70,83
61,80
72,27
96,07
73,67
0,00

2
98,73
88,90
73,23
82,97
100
100
96,67
100
100
0,00

3
97,74
68,57
71,86
87,97
33,57
60,39
39,53
78,82
51,78
0,00

4
88,89
72,86
54,43
62,86
76,34
80,95
50,86
69,52
56,19
0,00

5
74,69
58,80
94,02
77,78
85,64
41,03
62,22
75,21
84,62
0,00

Sesudah semprot ke
6
7
8
66,67 75,25 69,44
36,30 19,08 49,07
67,92 50,36 48,61
38,98 76,89 37,04
93,70 55,29 77,78
75,13 36,81 68,52
43,17 30,89 53,24
58,51 54,60 43,52
75,93 56,00 69,44
0,00
0,00
0,00

9
62,50
49,57
68,58
59,39
65,42
57,62
58,45
49,57
64,50
0,00

10
62,22
76,89
73,14
73,47
61,80
29,96
49,66
78,67
80,43
0,00

11
53,37
88,56
62,36
85,70
50,94
57,99
56,62
64,81
83,44
0,00

12
71,81
50,95
60,76
81,86
79,54
82,23
50,82
90,06
88,96
0,00

Tingkat populasi hama Scirtothrips sp. (thrips) dan Diaphorina citri (kutu loncat jeruk) sejak
awal hingga akhir percobaan sangat rendah, kemungkinan kalah bersaing dengan kutu daun yang
mendominasi tempat tinggal (nest) yang berupa tunas muda. Sejak minggu ke enam populasi hama
thrip di tanaman yang tidak disemprot sudah tidak ditemukan, sedangkan kutu loncat sejak awal
percobaan. Namun demikian setelah aplikasi insektisida pertama sampai aplikasi ketiga bila
dibandingkan dengan tanaman yang tidak disemprot, populasi thrip tampak nyata berbeda (Tabel 6).
Lebih jelas bila dilihat dari nilai proteksi/efikasi insektisida juga cukup tinggi (Tabel 7).
Tabel 6. Rata-rata populasi Scirtothrips sp. (thrips) per tunas jeruk keprok Siam, desa
Karangnongko, Poncokusumo Malang, 2006.
Perlakuan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Sebelum
Semprot
0,03 a
0,00 a
0,03 a
0,07 a
0,03 a
0,03 a
0,03 a
0,03 a
0,07 a
0,27 a

1
0,03 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,03 a
0,00 a
0,03 a
0,07 a
0,10 ab
0,70 b

2
0,00 a
0,00 a
0,07 a
0,00 a
0,00 a
0,03 a
0,00 a
0,07 a
0,03 a
0,17 b

Sesudah semprot ke
3
4
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,03 a
0,03 b
0,67 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,33 a
0,00 a
0,33 a
0,00 a
0,33 a
1,33 c
0,23 a

5
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,07 ab
0,00 a
0,03 ab
0,00 a
0,00 a
0,07 ab
1,00 b

6
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
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Tabel 7. Besar nilai efikasi insektisida yang diuji (%) terhadap
Scirtothrips sp. (thrips) (Nilai proteksi masing-masing
insektisida)
Perlakuan
Sesudah semprot ke
1
2
3
4
5
A
66,67
100
100
100
100
B
100
100
100
100
100
C
100
50,00
100
88,89
100
D
100
83,33
83,33
77,77
50,00
E
83,33
100
100
100
100
F
100
83,33
100
100
83,30
G
83,33
100
100
100
100
H
77,77
66,67
100
91,67
100
I
38,90
83,33
100
91,67
50,00
J
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KESIMPULAN
Pertunasan jeruk Keprok di desa Poncokusumo keamatan. Poncokusumo Kabupaten
Malang terjadi sepanjang tahun sehingga inang hama tersedia terus-menerus. Pengendali alami
hama jeruk yang berupa predator tidak sepenuhnya mampu mengendalikan perkembangan
populasi hama. Konsekuensi dari keadaan tersebut aplikasi insektisida sangat diperlukan.
Insektisida Zeta sipermetrin konsentrasi 0,25 – 1,0 cc per liter, Bifenthrin abamectin konsentrasi
0,5 – 2,0 cc per liter sangat efektif mengendalikan hama-hama tanaman jeruk yaitu Myzus
persicae (kutu daun), Bemisia sp. (kutu putih) dan Scirtothrips sp. (thrips) sebanding dengan
insektisida Alpha-sipermethrin. Tanaman jeruk yang disemprot tidak ada yang mengalami
fitotoksis, sehingga insektisida yang diuji layak untuk digunakan.
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LAMPIRAN

Kutu daun mati akibat aplikasi
insektisida

Mumi kutu daun ditumbuhi jamur
setelah 2 minggu mati

Sepasang kutu putih (Bemisia sp.)
menyerang daun jeruk

Skresi kutu daun ditumbuhi cendawan
jelaga sehingga mengganggu
fotosintesis
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KONDISI HAMA DAN PENYAKIT PADA KAJIAN INOVASI TEKNOLOGI BUDIDAYA KUBIS
DI DAERAH BUKAAN BARU PRIMATANI KABUPATEN TRENGGALEK
L Rosmahani, Al. G.Pratomo, T. Zubaidi, E. Retnaningtyas, Sugiono
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
RINGKASAN
Kubis putih (Brassica oleracea var. capitata L.) merupakan salah satu sayuran penting,
terutama di dataran tinggi. Syarat penting yang harus dipenuhi agar kubis tumbuh dengan baik
adalah: tanah gembur, bersarang, mengandung bahan organik serta suhu udaranya rendah dan
lembab. Syarat lain adalah pH tanah : 6 – 7. Kubis mempunyai arti ekonomi penting sebagai
sumber pendapatan petani dan sumber gizi ( vitamin A dan C) bagi masyarakat. Salah satu
masalah yang patut mendapat perhatian dalam bertanam kubis adalah masalah hama dan
penyakit. Pada umumnya para petani menekankan pada pengendalian secara kimiawi. Biaya
penggunaan pestisida dapat mencapai 30 % dari total biaya produksi, serta timbulnya efek negatif
yang lain. Pada tahun 2006 telah ditetapkan lokasi Prima Tani Kabupaten Trenggalek di desa
Dompyong, Kecamatan Bendungan. Lokasi ini terletak pada ketinggian 700 – 1.000 m dpl.. Ratarata curah hujan bulanan antara 30 – 432 mm/bulan dan curah hujan tahunan sekitar 2.998
mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 2 – 18 hari per bulan. Derah ini tergolong tipe B
(Schmidt& Ferguson, 1951). Suhu rerata tahunan 28 º C, kelembaban relatif sekitar 86,2 %
sepanjang tahun. Hasil evaluasi kesesuian lahan, terdapat lahan tegalan seluas 563,54 ha. Lahan
inilah yang disarankan untuk diintensifkan dengan tanaman sayuran (sesuai hasil PRA), antara
lain kubis, selain jagung dan ketela pohon yang sudah ada sebelumnya. Inovasi teknologi di lokasi,
dilakukan mulai tahun 2007 sampai tahun 2009, pada daerah bukaan baru yang sebelumnya
merupakan lahan bekas tanaman ketela pohon dan jagung. Sebelum pelaksanaan inovasi
teknologi, dilakukan apresiasi teknologi baik di ruangan maupun di lapangan. Lahan yang
digunakan adalah beberapa lahan petani yang sudah dipilih sesuai persyaratan budidaya kubis.
Sarana produksi yang disiapkan adalah: benih kubis Super 37, pupuk dan pestisida, sedangkan
prasarana pendukung meliputi lahan, tenaga kerja dan pengadaan alsintan ( kecuali hand
sprayer) disediakan petani kooperator. Hasil pengkajian adalah: pada saat pengkajian tanaman
kubis dapat berproduksi dengan baik dengan hasil produksi maksimal mencapai 40 ton/ha.
Lahan kubis yang ditanami masing-masing petani masih sempit, berkisar antara 250 – 750 meter
persegi. Hasil ubinan rata-rata dari beberapa kali tanam, di beberapa petani adalah: 33 ton/ha.
Dalam kurun waktu 3 tahun tanam, keberadaan hama dan penyakit kubis ternyata kondisinya
ringan (tingkat kerusakan oleh hama Plutella xylostella rata-rata kurang dari 10 % dan oleh
penyakit X. campestris rata-rata kurang dari 5 %), aplikasi pestisida kimia 5 - 10 kali per musim
tanam. Bahkan pada saat tanam awal musim hujan petani cukup menggunakan insektisida
nabati ramuan sendiri dari bahan lokal, dengan aplikasi 2 kali seminggu. Selama bertanam kubis,
tidak di temukan serangan penyakit yang ditakuti petani kubis yaitu penyakit akar gada/akar
pekuk (Plasmodiophora brassicae). Hama dan penyakit yang perlu diwaspadai adalah: ulat daun
kubis (P. xylostella L) saat tanam musim kemarau dan penyakit busuk hitam atau busuk coklat
(X. campestris), pada saat tanam musim penghujan. Kubis layak dikembangkan di desa
dompyong, Bendungan dan sekitarnya, peningakatan pendapatan.
Kata kunci : kubis (B.oleracea), Trenggalek, P. xylostella, X. campestris.
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PENDAHULUAN
Kubis putih (Brassica oleracea var. capitata L.) merupakan salah satu sayuran penting,
terutama di dataran tinggi. Syarat penting yang harus dipenuhi agar kubis tumbuh dengan baik
adalah: tanah gembur, bersarang, mengandung bahan organik serta suhu udaranya rendah dan
lembab. Syarat lain adalah pH tanah : 6 – 7. Kubis mempunyai arti ekonomi penting sebagai
sumber pendapatan petani dan sumber gizi ( vitamin A dan C) bagi masyarakat (Sastrosiswoyo,
dkk., 2005). Salah satu masalah yang patut mendapat perhatian dalam bertanam kubis adalah
masalah hama dan penyakit. Dalam upaya mengatasi hama dan penyakit pada umumnya para
petani menekankan pada pengendalian secara kimiawi. Biaya penggunaan pestisida dapat
mencapai 30 % dari total biaya produksi (Woodford et al., 1981). Umumnya pestisida digunakan
secara intensif, baik secara tunggal maupun campuran dari beberapa jenis pestisida dengan
konsentrasipenyemprotan melebihi rekomendasi dan interval penyemprotan yang pendek, 1 – 2
kali per minggu (Sastrosiswoyo, 1987). Dampak negatif yang timbul sebagai akibat penggunaan
pestisida yang intensif antara lain adalah: (1) hama ulat daun kubis (Plutella xylostella L.) menjadi
resisten terhadap beberapa jenis insektisida kimia dan mikroba (Sastrosiswoyo et al. 1989;
Setyawati, 1996), (2) resurgensi hama P. xylostella terhadap Asefat, Permetrin dan Kuinalfos
(Sastrosiswoyo 1988), (3) residu pestisida yang dapat membahayakan konsumen kubis
(Soeriaatmadja & Sastrosiswoyo, 1988), dan (4) terganggunya kehidupan dan peranan parasitoid
Diadegma semiclausum sebagai musuh alami penting hama P. xylostella (Sastrosiswoyo, 1987).
Pada tahun 2006 telah di tetapkan bahwa kegiatan Prima Tani kabupaten Trenggalek di
tempatkan pada desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Desa ini
terletak di ibu kota kecamatan Bendungan. Desa Dompyong terdiri dari 4 pedukuhan yaitu
Bendungan, Tumpak Aren, Pakel dan Garon. Akses jalan antar perdukuhan sudah cukup baik
dan sudah yaitu terdiri dari jalan aspal sepanjang 18 km, jalan makadam 9 km dan jalan tanah 3
km. Desa Dompyong berjarak 20 km dari ibukota Kabupaten Trenggalek. Rata-rata curah hujan
bulanan antara 30 – 432 mm/bulan. dan curah hujan tahunan sekitar 2.998 mm/tahun, jumlah
hari hujan antara 2-18 hari perbulan, jumlah hari hujan tahunan sebanyak 126 hari. Tipe iklim B
(Schmidt & Ferguson, 1951). Puncak periode basah pada bulan Maret dan puncak periode kering
pada bulan Agustus. Suhu rerata tahunan 28 0C, kelembaban udara relatif berkisar 86,2 %
sepanjang tahun. Desa Dompyong dan sekitarnya terletak pada ketinggian 700 – 1.000 m dpl,
masuk dalam daerah aliran Simberwangi. Bentuk wilayah bergelombang, berbukit maupun
berbukit kecil, budidaya pertanian yang dilakukan berupa budidaya pertanian tadah hujan.
Tanah terbentuk dari bahan volkan (Tuff Volkkan), bahan induk volkan cenderung bertekstur
agak halus sampai agak kasar. Hasil evaluasi kesesuaian lahan terdapat lahan tegalan seluas
563,54 ha. Lahan tegalan inilah yang di sarankan untuk di intensifkan dengan tanaman sayuran
antara lain tanaman kubis, selain tanaman jagung dan keleta pohon yang sudah ada sebelumnya.
Kondisi status hara hapir semua rendah: Kadar bahan organik umumnya rendah, kadar P rendah
sampai sedang dan K tergolong rendah. Lahan umumnya sudah dikonservasi dengan teras
bangku yang baik. Sebagian besar wilayah desa Dompyong dan sekitarnya merupakan lahan
kering, penerapan teknologi pertanian yang ada masih sangat sederhana. Untuk jagung
walaupun sudah menggunakan varietas hibrida tetapi pemupukan dan cara tanamnya masih
sederhana sehingga produksinya relatif masih rendah yaitu 4 ton/ha . Petani hanya memberi
pupuk kandang pada awal musim hujan secukupnya kemudian jagung ditanam dan penggunaan
pupuk kimia hanya seadanya saja. Sedangkan ubi kayu ditanam pada awal penghujan
bersamaan jagung, produksinya juga relatif rendah yaitu hanya 10 ton/ha dan untuk padi yang
ditanam di sawah sebetulnya sudah menggunakan varietas yang baik seperti Ciherang tetapi
karena kandungan bahan organik sudah rendah dan penggunaan pupuk relatif rendah
produksinya juga rendah yaitu 2,5 ton/ha. Komoditas sayuran yang sudah diusahakan adalah
cabe, bawang merah, bawang putih, buncis dan kacang kapri. Produktivitas sayuran yang
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ditanam relatif juga masih rendah dan biasanya diusahakan pada musim penghujan (Sosiawan ,
dkk., 2007).
Hasil PRA pada November 2006 di desa Dompyong muncul tiga komoditi unggulan yang
diharapkan dapat menjadi titik ungkit peningkatan pendapatan masyrakat desa Dompyong dan
sekitarnya yaitu sapi perah, sayuran dan jagung yang kemudian dibuat sebagai rancang bangun
agribisnis industrial pedesan (AIP).
Dari Rancang Bangun AIP tersebut diatas diinovasikan komoditas sayuran salah
satunya : tanaman kubis. Tanaman kubis merupakan tanaman sayuran yang sudah pernah di
tanam dilokasi desa Dompyong dan sekitarnya, Bendungan, Trenggalek, namun dengan varietas
lokal dan pemeliharaan seadanya. Diharapkan inovasi budidaya tanaman kubis ini dapat
berkembang dan pada akhirnya dapat meningkatkan ketrampilan petani sekaligus
memanfaatkan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang ada untuk
meningkatkan kesejahteraan petani setempat, serta merupakan upaya partisipasi memenuhi
kebutuhan pasar lokal maupun di Jawa Timur.
Di Kabupaten Trenggalek khususnya di lokasi Prima Tani, inovasi teknologi budidaya
kubis di lakukan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Jadi penanaman merupakan
tanaman pada daerah bukaan baru, yang sebelumnya merupakan lahan bekas tanaman ketela
pohon atau jagung. Dalam kurun waktu 3 tahun Dalam kurun waktu 3 tahun, keberadaan hama
dan penyakit kubis ternyata kondisinya tidak terlalu menjadi masalah dalam bertanam kubis,
penggunaan pestisida juga berkurang separuh dibandingkan dengan penggunaan petani pada
umumnya. Bahkan pada saat tanam awal musim hujan petani cukup menggunakan insektisida
nabati ramuan sendiri. Pada makalah ini di sampaikan hasil pengamatan hama dan penyakit
kubis selama pengkajian inovasi teknologi. Sehingga keadaan ini perlu diinformasikan agar
kondisi hama dan penyakit tetap terjaga rendah dan penggunaan pestisida kimia dapat tetap
diminimalkan sesuai anjuran program Pengelolaan Hama Terpadu.
METODOLOGI
A. Pendekatan
Kajian ini dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani/gapoktan, melalui penyuluhan
dan pendamingan, untuk meningkatkan mutu SDM petani sebagai pelaku agribisnis. Pelatihan
dan praktek langsung secara partisipatif di lapangan merupakan sekolah lapang yang efektif
untuk petani dan masyarakat secara cepat.
B. Pelaksanaan pengkajian
Sebelum pelaksanaan dilakukan apresiasi teknologi baik di ruangan maupun di lapangan.
Lahan yang digunakan untuk kajian adalah lahan petani yang sudah dipilih sesuai dengan
persyaratan budidaya kubis Lahan dipilih dengan kriteria: a) merupakan hamparan, b) dekat
dengan pemukiman petani kooperator, c) mudah di jangkau (tidak terpencil). Sedangkan petani
kooperator dipilih dengan kriteria: 1) merupakan anggota kelompok tani, 2) merupakan pemilik
dan penggarap, 3) bersedia bekerjasama dalam pengkajian dan 4) bermukim dilokasi pengkajian.
Apresiasi dilakukan guna menyamakan persepsi pelaksanaan kajian pada tingkat pelaksanan.
Saran produksi yang disiapkan adalah: benih kubis Super 37, pupuk, pestisida. Sedangkan
prasarana pendukung meliputi: lahan, tenaga kerja dan pengadaan alsintan ( kecuali hand
sprayer) disediakan oleh petani kooperator.
Kajian dilaksanakan oleh kooperator sesuai dengan petunjuk dalam rencana operasional.
Dalam pelaksanaannya petani di bimbing oleh peneliti, penyuluh, teknisi diketuai oleh peneliti
penanggungjawab kegiatan. Petani juga diajak melakukan studi banding dengan mengunjungi
pertanaman kubis di Pujon, Malang dan Ponorogo. Selanjutnya setelah dilakukan pemilihan
lahan yang sesuai di lakukan praktek budidaya dengan terus mengawalnya sampai panen.
Teknologi budidaya yang diinovasikan adalah sebagai berikut:
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Teknologi budidaya Tanaman Kubis
Varietas unggul anjuran
Varietas yang dianjurkan dan telah berkembang serta disukai petani adalah Super 37
1. Pesemaian
 Benih kubis sebelum disebar, sebaiknya direndam dulu dalam air hangat, kemudian
dikering-anginkan dan selanjutnya disebar rata di tempat persemaian berupa bedengan
dengan lebar 1 m panjang 4 meter dan tinggi 30 - 40 cm yang tertutup plastik.
 Benih yang telah disebar tersebut kemudian ditutup tipis dengan media persemaian,
selanjutnya ditutup lagi dengan daun cacahan cemara atau daun lamtoro yang bersih.
 3-4 hari setelah benih berkecambah, tutup dibuka untuk mempertahankan kelembaban dan
dibiarkan sampai umur 1 minggu hingga keluar lembaga.
 Bibit dipelihara hingga siap dipindah ke lapang setelah umur 3 - 4 minggu.
 Pemeliharaan intensif : penyiraman, pengendalian hama penyakit, gulma, perlu dilakukan
selama di persemaian.
2. Pengolahan tanah
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tanah dibajak sedalam 20 - 30 cm,
Rumput atau gulma dibersihkan,
Drainase tanah diatur secara baik,
Tanah dikoreksi kemasamannya (pH) dan bila pH tanah <5,5 sebaiknya lahan dikapur
dengan Dolomit sebanyak 1,5 t/ha diaduk rata dan dibiarkan minimal 2 minggu sebelum
penanaman,
Selanjutnya membuat garitan dangkal (± 10 cm) sesuai dengan jarak antar baris dan diikuti
dengan pembuatan lubang tanam yang sesuai dengan jarak tanam kubis dalam barisan
lubang tanaman tersebut disiapkan untuk penempatan pupuk dasar dan penanaman bibit
kubis.
Pemberian pupuk dasar berupa pupuk kandang 10 - 15 t/ha serta pupuk SP 280 kg/ha,
KCl 50 kg/ha, N (20 kg/ha Urea + 50 kg/ha ZA) diberikan sebelum tanam.

3. Tanam
1. Waktu penanaman dapat dilaksanakan pada pagi atau sore hari asal bibit yang dipindah
telah melalui proses pembumbungan dan kondisi tanah cukup lembab.
2. Jarak tanam 50 cm x 40 cm atau 50 cm x 50 cm. Pada tingkat petani, jarak tanam yang
digunakan bervariasi antara 30 cm x 30 cm atau 50 cm x 40 cm.
3. Menanam tanaman sayur lain terutama tomat sebagai tumpangsari dengan kubis dianjurkan
karena dapat mengusir ngengat ulat kubis. tomat ditanam 1 bulan sebelum kubis.
4. Pemupukan
1. Pemupukan susulan diberikan pada saat tanaman umur 4 minggu setelah tanam dengan
memberikan sisa pupuk N yaitu 20 kg/ha Urea + 50 kg/ha ZA.
2. Cara pemupukan dengan meletakkan pupuk pada lubang dekat dengan tanaman,
selanjutnya ditutup lagi dengan tanah.
3. Setelah pemupukan, tanaman segera diairi.
5. Pengairan
1. Pengairan merupakan kebutuhan penting untuk kubis, mengingat kelembaban tanah
merupakan faktor kritis untuk kubis.
2. Pada musim kemarau, pengairan dapat dilakukan dengan “leb” tiap minggu 2 kali sampai
krop terbentuk yaitu pada umur ± 60 hari.
3. Periode kritis : saat pembentukan krop membutuhkan air yang cukup.
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6. Pengendalian Gulma
1. Penyiangan segera dilakukan saat tanaman mulai ditumbuhi gulma. Gulma dicabut sampai
akarnya.
2. Pada tanah yang gulmanya banyak, pemberian herbisida sebelum tanam diperlukan.
Herbisida yang dapat digunakan antara lain : Round up, Goal dan lain-lain.
7. Pengendalian Hama dan Penyakit
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan tujuan untuk menghemat pemakaian
pestisida dengan bertumpu pada konsep PHT. Cara pengendalian beberapa hama dan penyakit
penting kubis adalah sebagai berikut:
1. Ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Zell.)
 Ulat menyerang daun-daun menyebabkan daun berlubang dan seringkali masuk pucuk
tanaman serta menghancurkan titik tumbuh atau merusak krop yang telah terbentuk.
 Pengendalian mekanis dengan cara mengumpulkan (memusnahkan) telur, larva atau imago
yang ditemukan.
 Pengendalian kimiawi dengan insektisida dilakukan bila ditemukan 3 paket telur pada 10
tanaman dan 5% tanaman terserang dapat menghemat 7-11 kali penyemprotan.
 Pemilihan bahan aktif insektisida dilakukan dengan selektif dan yang efektif diantaranya
adalah Bacillus thuringiensis (Dipel WP, Thuricide) sipermetrin (Cymbush), Klorfluazuron
(Atabron), Iufenuron (Match), Lamda sihalotrin (Matador), Protiofos (Tokuthion) dan lain-lain.
 Pestisida nabati atau biologi dapat digunakan dosis anjuran adalah :
*) Basillus thuringiensis, dosis anjuran
*) Biji sirsak
*) Daun atau biji nimba 30 g/l
 Arah penyemprotan searah dengan arah mata angin dan cara penyemprotan langsung
mengenai tanaman.
2. Ulat daun kubis (Plutella xytostella)
 Ulat menyerang daun kubis dengan membuat lubang dalam permukaan bawah daun.
 Pengendalian mekanis dengan cara mengumpulkan dan memusnahkan larva, imago yang
ditemukan.
 Pengendalian kimiawi dengan insektisida dilakukan bila ditemukan 5 larva per 10 tanaman
dan 5% tanaman terserang dapat menghemat penggunaan insektisida 7 - 11 kali
penyemprotan dengan dosis 0,5 - 1 cc/l tiap penyemprotan.
 Varietas yang toleran dalam pengujian rumah kaca adalah type semusim yaitu Roton F dan
kubis merah Maner Rocco, namun petani kurang menyukainya karena tidak tahan
transportasi dan krop tidak padat.
 Insektisida kimiawi dan nabati/biologi untuk mengendalikan ulat krop dapat juga digunakan
untuk mengendalikan ulat kubis.
3. Penyakit bengkak akar (Plasmodiophora brassicae)
 Tanaman terserang daun-daunnya layu seperti kekurangan air; terutama pada cuaca panas
atau siang yang terik. Pada malam hari akan segar kembali. Lama-lama pertumbuhan
terhambat dan kerdil. Bila dicabut akar-akarnya terlihat membengkak.
 Varietas kubis yang resistan terhadap P. brasicae adalah Binsahsener 72754, G-6- voloqod
shajas, Zimjaja, winter. Namun varietas-varietas tersebut tidak pernah ditanam di Indonesia.
 Perlakuan benih dengan pestisida nabati berupa ekstrak daun/umbi bawang putih (8%)
selama 2 jam.
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 Persemaian menggunakan tanah dari luar daerah endemis atau tanah lapisan bawah (min.
40 cm) yang dikukus atau diberi fungisida.
 Persemaian di atas para-para plastik yang mempunyai kaki agak tinggi untuk menghindari
percikan air dari pengairan.
 Pengapuran tanah dengan dolomit 2 t/ha dilakukan 15 hari sebelum tanam.
 Tanah diinokulasi dengan Gliogladium (Bio GL) dosis 11 a/l atau Glio kompos 1 kg/4m2
sehari sebelum tanam atau Dazomet 30-40 g/m2 (200-267 g/ha) 2 minggu sebelum tanam.
 Mencabut tanaman muda terserang dan memusnahkannya.
 Sisa panen tanaman terserang segera dimusnahkan.
4. Penyakit bercak daun Alternaria (Alternaria spp.)
 Menyebabkan daun terutama yang tua timbul bercak-bercak bulat coklat yang melingkar
(konsentris), pada serangan parah tanaman akan mati dan berlubang.
 Pengendalian secara preventif dengan merendam benih dalam air panas (500C) selama 15
menit.
 Jarak antar tanaman tidak terlalu rapat agar sirkulasi antar tanaman tidak terganggu.
 Fungisida digunakan terutama bila tanaman belum membentuk krop dan serangan lebih
dari 10%.
Peningkatan Mutu Hasil
Untuk memperoleh krop kubis yang baik, maka kubis harus dipanen tepat waktu.
kepadatan dan kekompakan digunakan sebagai penetapan saat panen. Biasanya kubis dipanen
setelah umur 81 - 105 hari, tergantung pada varietas yang ditanam. Panen yang terhambat
menyebabkan krop pecah. Untuk menghindari masih tertinggalnya residu pestisida pada hasil
panen segar, penyemprotan jangan dilakukan lagi minimal 2 minggu sebelum dipanen.
Metode Kajian
Pelaksanaan kajian dilakukan di lahan petani, bekerjasama dengan petani, penyuluh dan
aparat terkait. Melibatkan partisipatif penuh petani, kelompok tani dan penyuluh serta dilakukan
monitoring secara berkala. Kegiatan kajian difokuskan pada keragaan rakitan teknologi dan
analisis usahataninya.
Analisis dan pengolahan data
Data yang terkumpul diedit, ditabulasi, dilakukan analisis statistik, finansial, keuntungan
kompetitif usahatani dengan tanaman yang ditanam secara umum.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Dompyong dan sekitarnya merupakan lahan kering, karenanya sebelum dilakukan
penanaman sayuran sudah disiapkan sebuah bak penampung air yang di bangun secara gotong
royong oleh kelompok tani, dengan mengambil sumber air dari dukuh Simbarwangi yang belum
dimanfaatkan yang berjarak sejauh 3,5 km. Pada musim kemarau debet air yang diperoleh cukup
besar yaitu 3 liter per detik. sehingga selama musim kemarau tanaman dapat diairi sesuai
kebutuhan tanaman. Bak penampung air ini dibangun dengan tujuan untuk menyediakan air
jika curah hujan tidak cukup untuk mengairi tanaman, untuk mengairi tanaman sayuran musim
kemarau, serta untuk keperluan bertani lainnya. Tanaman kubis yang di tanam di desa
Dompyong dan Botoputih pada umumnya dilakukan petani dalam skala yang tidak luas,
bervariasi antara 100 – 1.000 m2, hal ini karena kubis di tanam di pekarangan dekat rumah, jika
di tanam di tegal bentuk lahan berteras, kepemilikan lahan terbatas dan pertimbangan
kemampuan petani untuk mengelola kebunnya secara intensif. Pada umumnya pertumbuhan
tanaman cukup baik, terutama jika tidak ada hujan deras terus menurus berturut-turut. Hama
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dan penyakit diamati pada saat panen, karena banyaknya areal pertanaman kubis yang ditanam
dalam waktu bersamaan.
A. Penanaman tahun pertama, tahun 2007.
Tanam kubis pertama di lakukan pada bulan Juli 2007 ( MKII) seluas 2,0 ha. Jumlah
petani yang terlibat langsung sebanyak 30 orang, pengerjaan budidaya dilakukan secara
bergotong royong dan bergantian sesuai dengan kebutuhan tenaga yang diperlukan.
Pertumbuhan tanaman kubis cukup baik. Namun pembuatan jarak antara guludan masih terlalu
dekat, pemberian air cukup, perawatan tanaman sudah cukup trampil. Petani baru pertama
belajar menanam kubis sesuai anjuran inovasi teknologi. Beruntung serangan hama kubis
rendah, yaitu rata-rata 5 %. Hasil pertumbuhan tanaman cukup seragam. Kubis memberikan
hasil ubinan 40 ton/ha. Harga jual kubis berkisar antara Rp. 1.250,- - Rp.1.500,- per kg . Hal ini
yang membuat petani tergerak untuk menanam pada musim berikutnya. Kendala yang masih
dialami adalah tidak semua petani bisa membuat pesemaian kubis, dengan hasil baik. Sehingga
diputuskan bahwa pembuatan pesemaian di konsentrasikan di lokasi petani yang sudah trampil
di bantu beberapa petani untuk menjaga pertumbuhan bibit. Petani penanam kubis lainnya
tinggal membeli pada petani yang memelihara bibit. Keputusan yang kemudian ini membuat bibit
yang ditanam pertumbuhannya baik dan seragam. Kendala lainya adalah jalan desa menuju
pasar masih makadam, kapasitas jual ke pasar masih rendah, petani masih menjual ke pasar
lokal kecamatan.
Penanaman kedua tahun 2007, kubis ditanam pada akhir musim kemarau (bulan
Nopember 2007 atau MH) seluas 1,0 ha, dikerjakan bersama oleh petani baik secara berkelompok
maupun indifidu. Jumlah petani yang terlibat sebanyak 15 orang, pengerjaan secara bergotong
royong dan bergantian sesuai dengan kebutuhan tenaga yang diperlukan. Serangan hama P.
xylostella sebesar 5 %. Serangan penyakit X. campestris mulai ada karena curah hujan deras dan
kadang-kadang datang berturut- turut, rata-rata serangan penyakit ini sebesar 5 %. Hasil panen
kubis cukup baik Rata-rata hasil panen ubinan kubis: 34,5 ton/ha. Hasil panen dijual dengan
harga Rp. 1.100 – 1.600,- per kg.
B. Penanaman tahun kedua
a) Jumlah tanam kubis seluas 1,0 ha, saat tanam MK I atau pada bulan Maret 2008
dikerjakan bersama oleh kelompok tani Jumlah petani yang terlibat sebanyak 20 orang,
pengerjaan secara bergotong royong dan bergantian sesuai dengan kebutuhan tenaga yang
diperlukan. Pemberian pupuk kandang di lebihkan menjadi 15 ton/ha, karena persediaan pupuk
kandang sapi dilokasi cukup banyak. Pada pertanaman saat MK I, serangan hama P. xylostella
mencapai 10 %, namun pertumbuhan tanaman secara umum sangat bagus dan seragam. Kubis
memberikan hasil ubinan 40 ton/ha. Harga jual kubis berkisar antara Rp. 1.250,- - Rp.1.500,per kg .
b) Jumlah tanaman kubis seluas 2,0 ha, saat tanam MK II atau bulan Juli 2008,
dikerjakan bersama dengan kelompok tani dusun Krapyak (desa Botoputih), merupakan lokasi
pengembangan kegiatan Prima Tani). Jumlah petani yang terlibat sebanyak 25 orang, pengerjaan
secara bergotong royong di lokasi masing-masing petani dan bergantian sesuai dengan kebutuhan
tenaga yang diperlukan. Pemberian pupuk anorganik sudah di kurangi, hal ini karena
ketersediaan pupuk agak sulit, di lain pihak pupuk kandang sapi tersedia cukup banyak.
Pemberian pupuk kandang 15 ton/ha. Saat tanam musim ini petani agak lengah, tanaman agak
kekurangan air dan serangan hama P. xylostella mencapai 20 %. Total hasil yang diperoleh hanya
mencapai 34.020 kg. Namum harga jual kubis Rp.1.500,- per kg.
c) Jumlah tanaman kubis seluas 2,0 ha, saat tanam MH ( Nopember 2008), dikerjakan
bersama dengan kelompok tani dusun Krapyak. Jumlah petani yang terlibat sebanyak 20 orang,
pengerjaan secara bergotong royong di lokasi masing-masing petani dan bergantian sesuai dengan
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kebutuhan tenaga yang diperlukan. Pemberian pupuk anorganik lebih rendah dari dosis anjuran,
menggunakan pupuk majemuk karena yang tersedia pupuk majemuk NPK. Pemberian pupuk
kandang 15 ton/ha. Saat tanam musim ini, rata-rata serangan hama P. xylostella mencapai 5 %,
serangan penyakit X. campestris rata-rata sebesar 5 % ada karena curah hujan deras dan
kadang-kadang datang berturut- turut. Total hasil yang diperoleh hanya mencapai 49.460 kg.
Harga jual kubis sebesar Rp.1.250,- per kg.
Sejak penanaman kubis tahun 2008, petani tidak lgi menjual sendiri hasil panennya ke
pasar kecamatan, namun sudah ada pedagang pengepul yang merupakan warga setempat yang
domisili dekat pasar kecamatan yang siap membeli hasil panen setiap saat dan mengambil hasil
panen di lokasi. Harga jual juga cukup tinggi, sesuai harga pasar di kecamatan, seperti yang
tersebut diatas. Keadaan ini meringankan beban petani sehingga petani dapat berkonsentrasi
mengurusi budidaya kubis dengan baik.
Pada tahun kedua ( 2008) saat tanam MH petani sudah mulai membiayai sendiri
ertanamannya baik modal sendiri maupun meminjam pada modal kelompok. Jumlah tanaman
kubis yang ditanam seluas 2,0 ha. Jumlah petani yang terlibat 20 orang. Untuk mengurangi biaya
penggunaan pestisida petani mulai menggunakan pestisida nabati dari bahan lokal, ramuan
sesuai hasil pengalamannya, terutama petani di desa Krapyak. Resep ramuan pestisida nabati
untuk mengendalikan hama kubis, tercantum pada lampiran 1. Aplikasi ramuan pestisida nabati
dilakukan 2 kali seminggu. Serangan hama dan penyakit pada pertanaman saat ini cukup rendah,
rata-rata serangan hama P. xylostela mencapai 5 % dan serangan penyakit X. campestris
mencapai 5 %. Hasil panen yang diperoleh cukup bagus yaitu mencapai 49.460 kg.
C. Penanaman tahun ketiga
Pertanaman kubis tahun ketiga (tahun 2009) di lakukan pada :
a) Awal musim kemarau tahun 2009, seluas 1,0 ha. Jumlah petani yang terlibat
sebanyak 7 orang. Petani mulai banyak yang menggunakan pestisida nabati dari bahan lokal,
ramuan sesuai hasil pengalamannya, terutama petani di desa Krapyak. Resep ramuan pestisida
nabati untuk mengendalikan hama kubis. Serangan hama pada pertanaman saat ini cukup
rendah, rata-rata serangan hama P. xylostela mencapai 3 %. Hasil panen yang diperoleh cukup
bagus yaitu mencapai 39.730 kg.
b) Musim kemarau II tahun 2009, seluas 1,0 ha. Jumlah petani yang terlibat sebanyak 8
orang. Serangan hama pada pertanaman saat ini meningkat, rata-rata serangan hama P.
xylostela mencapai 15 %. Serangan hama ini tidak merata, diduga karena petani sudah mulai
agak lengah untuk memperhatikan pertanamannya setiap saat meskipun selama ini serangan
hama dan penyakit rendah. Namun karena pertumbuhan tanaman secara umum yang bagus
menyebabkan, hasil panen rata-rata yang diperoleh masih cukup bagus yaitu mencapai 35.030
kg.
Secara ringkas perkembangan hama dan penyakit kubis pada berbagai tahun tanam
serta hasil panen pada kegiatan tanam kubis di lokasi Prima Tani Trenggalek di daerah bukaan
baru di desa Dompyong dan sekitarnya, disajikan pada Tabel 1
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Tabel 1. Rata-rata perkembangan hama dan penyakit kubis serta hasil pada beberapa kegiatan
tanam kubis di lokasi Prima tani Trenggalek.
Rata-rata % serangan
hama, penyakit pada saat
panen
P. xylos tella X. campestris
5
-

80.000

40,00

Petani yg
ter libat
langsung
(org)
30

5

69.000

34,50

15

10

-

40.000

40,00

20

2,0 ha

20

-

34.020

17,01

25

MH

2,0 ha

5

5

49.460

24,73

20

MK I

1,0 ha

3

-

39.730

39,73

7

MK II

1,0 ha

15

-

35.030

35,03

8

5%

38,70
33 t/ha

125 orang

9%

Kegiatan Tahun

Saat
tanam

Luas
tanaman

Pertama 2007

MK II

2,0 ha

MH

1,0 ha

5

MK I

1,0 ha

MK II

Kedua

Ketiga

Jumlah
Rata2

2008

2009

10,0ha

Hasil
panen
kg/ luasan

Potensi
hasil
(t/ha)

Secara umum inovasi teknologi budidaya kubis mendapat sambutan yang positif dari
petani. Adopsi teknologi budidaya kubis, secara bertahap dapat dilakukan dengan baik. Terlihat
dari pertumbuhan tanaman dan hasil panen kubis yang optimal.
Serangan hama dan penyakit yang menyerang pertanaman kubis selama 3 tahun tanam
cukup rendah. Karena serangan hama dan penyakit rendah, aplikasi pestisida berkurang dari
jumlah apliksasi pestisida pada daerah yang sudah endemis. Sehingga aplikasi dilakukan 1
minggu sekali atau 1 minggu dua kali ( 5 – 10 kali per musim tanam) tergantung pada jumlah
populasi hama P. xylostella yang ada. Keadaan ini sangat menghemat penggunaan insektisida
kimia. Apalagi dengan penggunaan pestisida nabati sebagai alternatif pengganti insektisida kimia.
Selama pelaksanaan pengkajian tidak ditemukan serangan dan gejala serangan penyakit akar
gada/akar pekuk (P. brassicae). yang menjadi momok petani. Dengan melakukan tanam
beberapa kali, mengikuti studi banding, menambah pengalaman petani untuk melakukan
budidaya kubis. Rendahnya serangan hama dan penyakit kubis pada pertanaman selama
pengkajian, diduga tanaman kubis baru berkembang beberapa tahun , tanaman kubis-kubisan
lainnya juga tidak banyak, maka hama dan penyakit masih rendah dan dapat dengan mudah
dikendalikan. Namun perkembangan serangan hama dan penyakit kubis perlu tetap dipantau,
agar tidak menjadi berkembang sehingga sulit dikendalikan. Penggunaan pestisida nabati juga
perlu terus digalakkan dan dikembangkan dari jenis bahan baku lokal lainnya agar kelestarian
lingkungan dapat teta terjaga dan resisitensi hama pada pestisida kimia dapat dihambat.
Hasil analisa pendapatan inovasi teknologi usahatani kubis dibandingkan dengan
tanaman existing ( padi gogo, jagung, keletela pohon) di lokasi tercantum pada Tabel 2.
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Tabel 2. Jenis komoditi, produksi , biaya produksi dan pendapatan petani pada saat pengkajian
( Bendungan, Trenggalek, 2009)
Komoditi
Existing: *)
Jagung
Ketela
pohon
Padi gogo

Produksi/ha

5 ton pipilan
kering
15 ton umbi
basah
2,5 ton GKP

Inovasi teknologi
Kubis
33 ton krop

Rata-rata
Biaya produk
si/ ha (Rp.)
5.000.000
2.000.000
4.500.000
14.160.000

Pendapatan
kotor/ha
(Rp.)

Pendapatan
bersih/ha,
tanpa sewa
lahan (Rp)

Pendapatan
bersih/ 0,25 ha,
tanpa sewa
lahan (Rp.)

5.000 x1.700,- =
8.500.000
15.000 x 300,-=
4.500.000
25000 x 2.200 =
5.500.000

3.500.000

875.000,-

2.500.000,-

625.000,-

1.000.000

250.000,-

33.000 x 1.100
= 36..300.000

22.140.000

5.535.000,-

*) Pratomo dkk, 2008.
Pada kondisi klimat yang ada tanaman kubis dapat memberikan pendapatan yang lebih
baik di banding dengan tanaman existing sebelumnya. Peningkatan pendapatan dapat mencapai:
6 - 22 kali lipat dibanding dengan pengusahaan tanaman existing yang ada sebelumnya. Hal ini
diduga karena klimat lokasi pengkajian sangat sesuai untuk pertanaman kubis, sehingga kubis
layak dikembangkan di desa Dompyong , Bendungan dan sekitarnya. Hasil pengkajian ini kubis
dapat dianjurkan di tanam di lokasi lahan desa Dompyong dan sekitarnya, terutama pada lahan
yang terbuka dan dekat dengan permukiman, agar usahatani kubis dapat dilakukan sesuai
anjuran.
PROSPEK PENGEMBANGAN KUBIS
Prospek pengembangan usahatani kubis di lokasi Prima Tani Trenggalek dan desa
sekitarnya, cukup bagus diduga karena kondisi tanah dan agroklimat yang sesuai dengan syarat
tumbuh kubis, sehingga produksi tertinggi dapat mencapai 40 ton /ha. Produksi rata-rata
selama 3 tahun pengkajian adalah 33 ton/ha, produksi ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan
dengan produksi kubis rata-rata di Jawa Timur yang mencapai 16,85 t/ha (Laporan Tahunan
Diperta Jawa Timur, 2004). Harga jual kubis di lokasi lahan berkisar dari Rp. 1.000 – Rp. 1.500,-.
Harga jual ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan harga kubis di sentra produksi kubis di
Jawa Timur yang rata-rata berkisar Rp.400,-/kg. Di daerah desa Dompyong dan sekitarnya
masih bebas dari serangan penyakit akar gada, dan serangan hama-penyakit lainnya rendah
sehingga biaya usahatani masih rendah. Kebutuhan kubis untuk lokal Kabupaten Trenggalek
saja masih besar, karena selama ini pasar sore, Pasar Subuh Trenggalek masih membeli kentang
dari Pasar Tulungagung, sedangkan pasar Tulungagung membeli dari berbagai daearah lain pula
( Batu, Magetan, Malang) yang jarak angkutnya lebih dar 100 km, yang tentu saja akan
membutuhkan biaya transportansi yang tinggi.
KENDALA YANG MASIH DIHADAPI
Sumberdaya manusia
Merubah perilaku petani, dari kebiasaan menanam tanaman pangan (jagung, ketela
pohon, padi gogo) yang pemeliharaannya kurang intensif, menjadi menanaman tanaman sayuran
yang pemeliharaannya intensif membutuhkan kesabaran dalam pembimbingan, pendampingan,
mengajak diskusi, pemberian solusi pemecahan masalah dan pemberian semangat terus menerus.
Petani masih kurang rajin: untuk bangun lebih pagi, membuat pengolahan tanah yang baik
(mencangkul dengan kedalaman yang cukup terutama bagi sayuran yang berumbi), menengok
memperhatikan tanamannya, memperbaiki guludan, mengamati dan mengenal hama dan
penyakit yang ada dan pemeliharaan lainnya. Sekaligus menjual hasil sayuran di pasar lokal yang
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buka 2 kali dalam 5 hari, sebagai tambahan pendapatan harian petani. Masih beberapa orang
petani saja yang terus bergairah untuk terus menanam tanaman kubis yang sudah
diperkenalkan, beberapa petani lainnya masih malas untuk ikut berusaha tanaman kubis.
Penguatan kelembagaan kelompok tani masih perlu ditingkatkan untuk memacu semangat saling
membantu dalam mengerjakan pekerjaan yang mendesak, menanggulangi kebutuhan tenaga
kerja, misalnya diperlukan pengolahan lahan yang baik untuk ukuran 1 ha dalam waktu terbatas,
sesuai dengan musim tanam yang optimal. Masih terus diperlukan pendampingan untuk
memacu semangat untuk terus berusaha tanpa putus asa bagi pengembangan sayuran dataran
tinggi, agar pertanaman sayuran berkembang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan lokal,
kecamatan, kabupaten Trenggalek bahkan untuk kabupaten di sekitarnya.
Membagi waktu (manajemen waktu) bagi petani yang mempunyai ternak sapi perah.
Kapan harus mencari pakan ternak (ke hutan), kapan harus memelihara tanaman sayuran, dan
kapan harus memelihara ternak sapi perahnya, apalagi jika sapi perahnya lebih dari 3 ekor.
Hijauan yang dibutuhkan per hari juga cukup banyak ( minimal 50 kg rumput/ ekor/hari) dan
sering jarak pengambilan hijauan dari kandang jauh serta naik turun bukit sehingga
membutuhkan satu hari sendiri untuk memperoleh 100 kg hijauan.
Sarana
Sarana jalan menuju kebun masih banyak yang berupa jalan tanah atau jalan makadam
yang kadang-kadang sempit dan terjal. Diperlukan waktu panjang untuk menaiki bukit terjal
atau menuruni bukit yang curam menuju lahan yang ditanami sayuran. Kedaan ini cukup
menghambat petani, baik untuk pengusahaan sayuran itu, maupun pengangkutan hasil panen,
mengingat tanaman sayuran merupakan komoditi yang perishable (mudah rusak). Padahal
konsumen menghendaki kualitas dengan kesegaran yang tinggi.
Belum tersedia kios saprodi terutama benih kubis yang baik, yang jaraknya dekat dengan
lokasi pemukiman petani, agar memudahkan penyediaan benih, jika petani menghendaki segera
menanam kubis.
Perbaikan sistem pengairan
Potensi lahan untuk ditanam sayuran pada musim kemarau cukup baik, namun
diperlukan eksplorasi sumber air dan penyadiaan bak penampung yang menyediakan air yang
cukup. Pada saat pengkajian telah dibuat satu bak penampungait dengan debit air 5 liter per
detik pada musim kemarau dengan ukuran bak penampung seluas 18 m3. Bak penampung perlu
ditambah untuk perluasan tanaman sayuran. Tersedianya air sepanjang waktu, diharapkan
dapat membuka pikiran petani untuk mengatur pola tanam sayuran, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan pasar secara berkala, sekaligus meningkatkan pendapatan petani itu sendiri.
KESIMPULAN
Pada saat pengkajian tanaman kubis dapat berproduksi sangat baik, hasil produksi
maksimal dapat mencapai 40 ton/ha. Hasil rata-rata ubinan adalah 33 t/ ha.
Dalam kurun waktu 3 tahun tanam, kondisi hama dan penyakit relatif ringan, tingkat
serangan oleh hama ulat daun kubis ( P. xylostella) rata-rata 9 % dan oleh penyakit busuk hitam
(X. campestris) rata-rata 5%,
Selama bertanam kubis, tidak di temukan serangan penyakit yang ditakuti petani kubis
yaitu penyakit akar gada/akar pekuk (Plasmodiophora brassicae). Hama dan penyakit yang perlu
diwaspadai adalah: ulat daun kubis (P. xylostella L) saat tanam musim kemarau dan penyakit
busuk hitam atau busuk coklat (X. campestris), pada saat tanam musim penghujan.
Kubis layak dikembang kan di desa Dompyong Bendungan dan sekitarnya.
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Lampiran 1.
RESEP PESTISIDA NABATI UNTUK PENGENDALIAN HAMA KUBIS DI TRENGGALEK
Bahan nabati:
1 kg umbi gadung, diparut
½ kg daun pucung, ditumbuk halus
½ kg tembakau rajangan
Cara pembuatan:
Semua bahan diaduk jadi satu dalam ember,
Ditambah : 3 liter urine sapi
Ditambah : 2 liter air
Disimpan selama 3 hari, 3 malam.
Kemudian disaring dengan kain halus, disimpan di botol.
Cara pemakaian di lapang:
3 gelas pestisida, dimasukkan dalam tangki ukuran 17 liter,
Ditambah air sampai tangki penuh
Aplikasi dilakukan 2 kali seminggu
Lampiran 2.
Analisa usahatani kubis per hektar di Dompyong, Trenggalek (Pratomo, dkk.,2008)
Uraian
Fisik
Nilai (Rp/ha)
Sarana Produksi
Benih kubis (pak)
15
600.000
Pupuk kandang (ton)
20
1.000.000
Pupuk (kg):
- Urea
100
120.000
- ZA
250
300.000
- SP
350
560.000
- KCl
200
480.000
Pestisida ( unit)
2
1.600.000
Jumlah
4.660.000
Tenaga kerja (hok/ha)
Penyiapan lahan
78
1.950.000
Pesemaian
12
300.000
Tanam
22
550.000
Penyiangan
30
750.000
Penyiraman
66
1.650.000
Pemupukan
30
750.000
Pengendalian hama,penyakit
120
3.000.000
Panen
22
550.000
Jumlah
9.500.000
Total biaya produksi
14.160.000
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STUDI APLIKASI AGENS BIOKONTROL (Trichoderma sp.) UNTUK PENGENDALIAN
PENYAKIT PADA TANAMAN TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill.)
Muhammad Taufik1) dan Abdul Wahab2)
1). Staf Pengajar pada Jurusan Agroteknologi, Faperta Unhalu, Universitas Haluoleo, Jl. HAE.
Mokodompit,Kampus Baru Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari
2). BPTP Sulawesi Tenggara, Jl. Prof. Muh. Yamin No 89 Puuwatu Kendari

ABSTRAK
Trichoderma adalah salah satu agens biokontrol yang telah banyak digunakan pada
berbagai tanaman. Namun dalam aplikasinya di lapang beberapa isolat agens biokontrol tidak
efektif. Tujuan penelitian adalah studi aplikasi agens biokontrol Trichoderma sp untuk melindungi
tanaman dari infeksi penyakit. Penelitian disusun menggunaan rancangan acak kelompok (RAK)
yang terdiri dari empat perlakuan dan setiap perlakuan diulang sebanyak empat kali. Perlakuan
yang dicobakan adalah T0 (kontrol/tanpa Trichoderma sp.), T1 (Trichoderma sp. + Media jagung), T2
(Trichoderma sp. + Media beras) dan T3 (Trichoderma sp. + Media dedak). Parameter yang diamati
adalah kejadian penyakit, tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah bunga, jumlah buah dan bobot
buah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trichoderma sp. terbukti dapat mempertahankan
kehilangan hasil tanaman tomat dan media yang cukup baik digunakan adalah media dedak (T3)
yang memberikan bobot buah 980,36 g.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) merupakan salah satu komoditas
hortikultura yang berasal dari daratan Amerika Selatan (Peru). Dari daerah inilah tanaman tomat
mulai menyebar ke seluruh Amerika, Eropa dan akhirnya ke benua Asia. Di Indonesia, tanaman
tomat cukup banyak diusahakan oleh petani dan buahnya digemari oleh masyarakat baik sebagai
buah segar ataupun dalam bentuk olahan (saos). Hal ini disebabkan karena buah tomat selain
mempunyai rasa lezat dan memiliki komposisi zat gizi yang cukup lengkap, terutama vitamin A
(1.000 IU/100 g buah tomat) dan vitamin C (25 mg/100 g buah tomat) sehingga buah tomat
dapat digunakan untuk membantu proses penyembuhan penyakit sariawan gusi dan rabun senja
(Trisnawati dan Setiawan, 1994; Pracaya, 1998).
Di Sulawesi Tenggara, total luas tanam tanaman tomat sebesar 911 ha dengan produksi
15,12 ku/ha (BPS, 2003). Namun budidaya tanaman tomat dikalangan petani pada umumnya
mengalami kendala-kendala yang dapat menyebabkan tingkat produksi tanaman tomat rendah
secara kuantitas dan kualitas. Kendala-kendala tersebut antara lain tingkat kesuburan tanah
yang rendah dan serangan hama dan penyakit. Berdasarkan laporan BPS Sulawesi Tenggara
(2003), bahwa total luas lahan tanaman tomat yang mengalami kerusakan akibat gangguan hama
dan penyakit adalah 19 ha.
Penyakit yang biasa ditemui pada tanaman tomat diantaranya adalah penyakit layu yang
dapat disebabkan oleh cendawan Fusarium sp. (layu fusarium) maupun bakteri Ralstonia
solanacearum (layu bakteri). Geret (1982) dalam Asrul (2003) telah melaporkan bahwa kerugian
hasil akibat penyakit layu bakteri R. solanacearum berkisar antara 50 – 100% di Afrika, India dan
Indonesia.
Metode pengendalian yang sering dilakukan oleh para petani yaitu penggunaan bahan
pestisida sintetik yang melebihi dosis anjuran dan digunakan secara terus-menerus sehingga
mengakibatkan akumulasi pestisida di tanah. Untuk itu, alternatif pengendalian yang ditawarkan
adalah penggunaan agens hayati seperti Trichoderma sp. Menurut Sinaga (1986) dalam Djaya et al.
(2003) bahwa jamur Trichoderma sp. dan Gliocladium sp. dapat menghambat pertumbuhan
cendawan Fusarium oxysporum, Phytium aphanidermatum, Rhizoctonia solani dan Sclerotium rolfsii.
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Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan agens antagonis adalah
menumbuhkannya/memperbanyak pada media yang tepat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu
dilakukan penelitian tentang uji keefektifan Trichoderma sp. pada berbagai media tumbuh dalam
menekan patogen yang menginfeksi tanaman tomat. Selain itu, aplikasi Trichoderma sp. dapat
mengoptimalkan produksi tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) Oleh karena itu tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut : Mengevaluasi kemampuan Trichoderma sp. untuk
mempertahankan produksi tanaman tomat pada beberapa media.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai April tahun 2006. Bertempat
di Laboratorium dan Kebun Percobaan BPTPH Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara.
Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cawan petri, autoklaf, jarum ose,
erlenmeyer, lampu bunsen, timbangan analitik, kertas label, pacul, kantong plastik, aluminium
foil, pipa, dan alat tulis menulis. Bahan-bahan yang digunakan adalah benih tomat, pupuk
kandang, tanah, pasir, media PDA, biakan murni cendawan Trichoderma sp., beras, jagung, dedak,
alkohol 70%, dan aquades.
Rancangan Penelitian
Penelitian disusun berdasarkan pola rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari
empat perlakuan dan setiap perlakuan diulang sebanyak empat kali sehingga total unit perlakuan
adalah 16. Setiap unit terdapat 15 tanaman sehingga secara keseluruhan terdapat 240 tanaman.
Adapun perlakuan yang diberikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
T0
= kontrol (tanpa Trichoderma sp.),
T1
= Trichoderma sp. + Media jagung
T2
= Trichoderma sp. + Media beras
T3
= Trichoderma sp. + Media dedak
Pelaksanaan Penelitian
1. Biakan Murni Cendawan Trichoderma sp.
Inokulum cendawan Trichoderma sp. diperoleh dari Laboratorium BPTPH, kemudian
diperbanyak pada cawan petri yang berisi media PDA.
2. Pembuatan Media Jagung, Beras dan Dedak
Pembuatan media jagung, beras dan dedak dilakukan dengan cara masing-masing media
direndam selama 24 jam lalu dicuci kemudian dikukus sampai lunak. Setelah itu, masing-masing
media ditimbang 100g dan dimasukkan ke dalam kantong plastik tahan panas yang sebelumnya
telah dimasukan pipa untuk membentuk mulut kantong sehingga dapat ditutup dengan kapas
dan aluminium foil. Pada tahap akhir media tersebut disterilkan dalam autoklaf pada suhu 100121 0C selama 15 menit.
3. Perbanyakan Cendawan Trichoderma sp.
Pada masing-masing media (jagung, beras dan dedak) dimasukkan cendawan Trichoderma
sp. dengan diameter kurang lebih 5 mm yang telah diperbanyak dalam media PDA. Media
diinkubasikan selama 7-14 hari dan tiap hari media tersebut digoyangkan agar pertumbuhan
cendawan Trichoderma sp. merata.
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4. Persiapan Lahan dan Persemaian
Lahan yang akan digunakan sebagai tempat penanaman terlebih dahulu disemprot dengan
herbisida untuk membunuh gulma-gulma yang tumbuh. Setelah itu, tanah dibalik menggunakan
pacul dan dibuat bedengan dengan lebar 1 m dan panjang 10 m. Benih tomat yang akan
dijadikan sebagai tanaman uji terlebih dahulu disemaikan selama 21 hari pada wadah yang berisi
tanah, pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1.
5. Penanaman dan Pemeliharaan
Bibit tomat yang telah berumur 21 hari dipindahkan ke lahan penanaman yang telah
dibuat lubang tanam dengan jarak antar lubang tanam adalah 40 x 70 cm. Pemeliharaan
tanaman meliputi penyiraman, penyiangan gulma-gulma yang tumbuh dan pengendalian hama
yang terdapat pada tanaman tomat.
6. Aplikasi Trichoderma sp.
Aplikasi cendawan Trichoderma sp. dilakukan seminggu sebelum tanam dengan cara 10 g
Trichoderma sp. ditambahkan ke dalam 25 kg pupuk kandang, selanjutnya dicampur secara
merata kemudian disimpan selama 1 hari. Setelah itu dimasukkan ke dalam lubang tanam
sebanyak 50 g per lubang tanam.
7. Pengamatan
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman meliputi, tinggi
tanaman, jumlah cabang, jumlah bunga, jumlah buah dan bobot buah. Analisis data dengan
analisis sidik ragam (uji F). Apabila diantara perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan
dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf kepercayaan 95%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tinggi Tanaman Tomat
Pemberian Trichoderma sp. berpengaruh sangat nyata dalam meningkatkan tinggi tanaman
tomat pada umur 1, 2, dan 4 minggu setelah aplikasi (MSA) dan berpengaruh tidak nyata pada
umur 3 MSA. Rata-rata tinggi tanaman dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-Rata Tinggi Tanaman Tomat Umur 1, 2, 3, dan 4 Minggu Setelah Aplikasi (MSA)
yang Diberi Perlakuan Trichoderma sp.
Tinggi Tanaman (cm)
Perlakuan
Trichoderma
Minggu I
Minggu II
Minggu III
Minggu IV
T0 (tanpa Trichoderma sp.)
18,54 c
22,29 b
39,53 tn
50,40 b
T1 (Trichoderma sp. + Media jagung)
22,04 b
26,50 ab
47,61
55,36 ab
T2 (Trichoderma sp. + Media beras)
24,19 ab
27,24 ab
48,50
57,93 ab
T3 (Trichoderma sp. + Media dedak)
25,00 a
29,47 a
50,00
62,18 a
BNJ 0,05
2,89
5,08
9,12
Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada BNJ0,05
Jumlah Cabang, Bunga, Buah dan Bobot Buah Tanaman Tomat
Aplikasi pemberian Trichoderma sp. berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah cabang,
bunga, buah dan bobot buah. Rata-rata jumlah cabang, bunga, buah dan bobot buah tanaman
tomat dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Rata-Rata Jumlah Cabang, Bunga, Buah dan Bobot Buah Tanaman Tomat
Perlakuan
Bobot Buah
Σ Cabang
Σ Bunga
Σ Buah
Trichoderma
(g)
T0 (tanpa Trichoderma sp.)
4,98b
12,78b
8,61b
725,36b
T1 (Trichoderma sp. + Media jagung)
7,21a
16,11ab
16,11a
947,50a
T2 (Trichoderma sp. + Media beras)
7,25a
19,36ab
18,21a
974,64a
T3 (Trichoderma sp. + Media dedak)
7,82a
21,68a
19,71a
980,36a
BNJ 0,05
2,14
7,85
5,52
100,86
Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada BNJ0,05
Secara umum Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah cabang pada setiap
perlakuan (T1, T2, dan T3) tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan kontrol. Meskipun
demikian adanya kecenderungan bahwa perlakuan T3 (Trichoderma sp. + Media dedak) sedikit
lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal yang sama ditunjukkan pada
pengamatan bobot buah, semua perlakuan berbeda nyata dengan kontrol dan perlakuan T3
(Trichoderma sp. + Media dedak) sedikit lebih baik dibanding dengan perlakuan Trichoderma
lainnya.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Trichoderma yang ditumbuhkan pada
berbagai jenis media dapat mempertahankan produksi tanaman tomat dibandingkan dengan
kontrol yang hanya diberi pupuk kandang tanpa Trichoderma sp. Diduga cendawan Trichoderma
sp. mampu menghambat pertumbuhan patogen. Patogen terbawah tanah seperti Fusarium,
Phytium dan penyebab penyakit layu lainnya telah dilaporkan oleh beberapa peneliti sebelumnya
bahwa penambahan Trichoderma sp. mampu menekan penyakit layu yang disebabkan oleh
Fusarium.
Menurut Baker et al. (1986) Trichoderma sp. menghasilkan enzim ß – (1-3) glukanase
dan kitinase yang menyebabkan eksolisis pada patogen sehingga menyebabkan hancurnya
dinding sel cendawan Fusarium. Pengamatan in vitro Djaya et al. (2003) setelah patogen mati
nampak bahwa cendawan antagonis tumbuh terus menutupi permukaan koloni cendawan
patogen. Hal ini membuktikan bahwa cendawan antagonis Trichoderma sp. dapat digunakan
untuk mengendalikan cendawan patogen.
Berdasarkan hasil uji lanjut tinggi tanaman, jumlah buah, bunga dan bobot buah
menunjukkan bahwa pemberian cendawan antagonis berbeda sangat nyata bila dibandingkan
dengan kontrol T0. Tinggi tanaman, jumlah buah, bunga dan bobot buah lebih tinggi bila
dibandingkan dengan kontrol, dapat berarti bahwa dengan adanya Trichoderma sp. maka
perkembangan patogen dapat dihambat dan ditekan sehingga tanaman terhindar dari serangan
patogen tersebut maka dengan demikian tanaman dapat tumbuh lebih baik.
Lebih lanjut diuraikan oleh Djaya et al. (2003), bahwa Trichoderma sp. mampu
menekan atau menghambat pertumbuhan cendawan Fusarium sampai 56,07% pada 3 hari
setelah inokulasi. Ditambahkan oleh Sastrahidayat (1992), bahwa jamur antagonis mempunyai
kemampuan mikoparasit yaitu hifa Trichoderma sp. tumbuh melilit hifa patogen dan
menghasilkan enzim lysis yang dapat menembus dinding sel dan menghasilkan zat antibiotic
yaitu gliotoksin dan viridin. Laporan dari Talanca et al. (2003) bahwa aplikasi jamur antagonis
Trichoderma sp. seminggu sebelum pemberian jamur patogen Fusarium sp. dapat menekan
intensitas serangan penyakit busuk batang jagung masing-masing sebesar 4,20% pada umur 80
hari setelah tanam dan 19,99% pada umur 87 hari setelah tanam dibanding dengan kontrol
(tanpa pemberian jamur antagonis).
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Sesuai dengan data pada Tabel 1 dan 2 bahwa perlakuan kontrol (T0) mengalami
perkembangan pertumbuhan seperti jumlah cabang dan bobot buah yang lebih rendah
dibandingkan perlakuan T1, T2, dan T3. Hal ini terjadi karena pada perlakuan T0 tidak ada faktor
yang membantu menghambat atau menekan perkembangan patogen yang ada di sekitar
perakaran tanaman menjadi terganggu meskipun tanaman tidak mengalami kematian atau
kelayuan.
Diduga tingginya bobot buah pada tanaman tomat yang di beri perlakuan Trichoderma
sp. sebagai pengurai bahan organik sehingga mampu menyediakan nutrisi yang cukup bagi
pertumbuhan tanaman tomat. Sementara pada kontrol tidak ada Trichoderma sp. hanya dengan
penambahan pupuk kandang sehingga ketersediaan nutrisi yang dapat langsung diserap oleh
tanaman tomat lebih rendah dibandingkan pada tomat yang diberi Trichoderma sp. Dugaan ini
didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti oleh Baker dan Cook (1983) dalam Yusuf
dan Nuryani (2003), Trichoderma sp. diketahui dapat menguraikan bahan organik dalam tanah
menjadi bahan makanan yang mudah diserap oleh tanaman. ditambahkan lagi bahwa bahan
organik yang diaplikasikan ke dalam tanah dapat sebagai sumber nutrisi mikroorganisme
antagonis sehingga mampu meningkatkan aktivitas agens antagonis, menstimulasi dormansi
propagul patogen serta menghasilkan efek fungistasis bagi patogen tular tanah.
Hal yang sama telah dilaporkan oleh Affandi et al. (2001) bahwa beberapa cendawan
yang berasosiasi dengan proses degradasi serasah di lingkungan mangrove. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa Trichoderma sp. ditemukan berasosiasi dengan lingkungan tersebut sehingga
keberadaanya memainkan peranan kunci dalam proses dekomposisi, terutama karena
kemampuannya dalam mendegradasi senyawa-senyawa yang sulit terdegradasi seperti
lignosellulosa (Chandra Mohan, 1997 dalam Affandi et al., 2001).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Trichoderma sp. terbukti dapat
mempertahankan kehilangan hasil tanaman tomat dan media yang cukup baik digunakan adalah
media dedak (T3) yang memberikan bobot buah 980,36 g.
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UJI ADAPTASI ENAM GALUR TOMAT CHERRY INTRODUKSI
DENGAN KADAR BETA CAROTENE BERAGAM DI DATARAN TINGGI LEMBANG
Redy Gaswanto
Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA)
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil uji adaptasi dan preferensi konsumen
beberapa galur tomat cherry introduksi AVRDC yang memiliki kadar beta carotene yang beragam,
sebagai bagian dari uji multilokasi regional antara beberapa negara Asia dengan AVRDC. Materi
terdiri dari enam galur tomat cherry introduksi (CH 155, CH 157, CHT 1050 SA, CLN 1558 A,
CLN 2070 A, CLN 2071 C) dan satu galur lokal sebagai pembanding. Uji adaptasi dan preferensi
dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang (1.200 m dpl) pada bulan Juni sampai
Desember 2006. Pengujian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga kali
ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua galur dapat beradaptasi baik dengan
kondisi lingkungan pengujian. Tingkat preferensi konsumen berdasarkan bentuk dan rasa
menunjukkan bahwa galur : CLN 2071 C, CH 157, dan CH 155 mempunyai potensi nilai
ekonomis karena termasuk dalam kategori yang disukai konsumen, meskipun berdasarkan
parameter kuantitas hasil menunjukkan bahwa galur CLN 1558 A dan CLN 2070 A mempunyai
bobot buah yang paling berat. Untuk memenuhi kecukupan akan Vitamin A dan C dapat
direkomendasikan dengan mengembangkan galur tomat cherry :
CH 157, CHT 1050 SA, dan
CLN 1558 A yang memiliki rata-rata kandungan beta carotene tinggi (> 95,70 microgram / mg)
Kata kunci : uji adaptasi, tomat cherry, beta carotene.
PENDAHULUAN
Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) berasal dari daerah Amerika Selatan dan
merupakan tanaman sayuran yang digemari dan mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Di
Indonesia tomat banyak dibudidayakan baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Di Pulau
Jawa penyebaran tanaman tomat sekitar 60 % di dataran tinggi, sedangkan di dataran rendah
hanya sekitar 40 % (Purwati dan Khairunisa, 2007). Data statistik hortikultura menunjukkan
bahwa produksi buah tomat di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 647.020 ton (12,64 t/ha) atau
sekitar 7,11 % dari total produksi sayuran di Indonesia dengan daerah sentra produksi
diantaranya Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
(Ditjen Hortikultura, 2006).
Berdasarkan ukuran dan bentuknya tanaman tomat mempunyai beberapa jenis, salah
satunya adalah tomat cherry (cherry tomato). Tomat cherry sudah lama dikenal di Indonesia, tapi
budidayanya masih belum populer di kalangan petani. Salah satu faktornya adalah keharusan
frekuensi pemanenan yang sering serta harga jual yang rendah sehingga dianggap kurang
menguntungkan secara ekonomi.
Belum dimanfaatkannya nilai tambah dari tomat cherry menyebabkan jenis tomat ini
hanya dipandang sebelah mata oleh konsumen. Umumnya tomat cherry dikonsumsi sebatas
sebagai buah meja, bahkan terkadang untuk bahan sambal, padahal kandungan nutrisi yang ada
dalam tomat cherry diantaranya adalah sumber utama vitamin C dalam bentuk beta carotene,
vitamin B kompleks dalam bentuk thiamin, riboflavin, niacin, serta berbagai macam mineral
penting untuk nutrisi manusia, yaitu : Kalsium (Ca), Phospor (P), Besi (Fe), dan Kalium (K)
(Villareal, 1980). Tiap 100 g buah tomat cherry menghasilkan 19 kalori (Yamaguchi, 1983)
Sejalan dengan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kandungan nutrisi dalam
makanan menyebabkan peluang mempromosikan tomat cherry menjadi meningkat sebagai
komoditas yang mempunyai peran penting dan menguntungkan secara ekonomis. Tomat cherry
yang memiliki kandungan beta carotene yang tinggi dapat digunakan menanggulangi defisiensi
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vitamin A dan vitamin C yang biasanya terjadi di negara Afrika dan Asia (Hanson, 2003). Asian
Vegetables Research Development Center (AVRDC) mempunyai kepedulian terhadap masalah
defisiensi nutrisi di negara berkembang. Lembaga penelitian ini telah melepas beberapa galur
tomat cherry yang memiliki kandungan beta carotene 3 – 12 kali dibandingkan tomat biasa.
Sebagai sesama lembaga penelitian yang bergerak di bidang komoditas sayuran, telah
terjalin kerjasama diantara Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA) dengan AVRDC,
diantaranya kerjasama dalam uji adaptasi beberapa galur tomat cherry. Uji adaptasi ini bertujuan
untuk mengetahui galur-galur tomat cherry yang memiliki potensi untuk dikembangkan di
Indonesia sesuai berdasarkan hasil uji adaptasi dan preferensi konsumen, sebagai bagian dari uji
multilokasi regional antara beberapa negara Asia dengan AVRDC.
BAHAN DAN METODE
Uji adaptasi dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang (1200 m dpl) pada
bulan Juni 2006 sampai Desember 2006. Pengujian menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) dengan tiga kali ulangan. Materi tomat cherry yang diuji sebanyak 6 galur introduksi
AVRDC, yaitu : CH 155, CH 157, CHT 1050 SA, CLN 1558 A, CLN 2070 A, CLN 2071 C, ditambah
1 galur tomat cherry lokal sebagai pembanding.
Benih tomat cherry sebelum disemai direndam dalam air hangat dengan suhu 30 – 40o C
selama 15 – 20 menit. Selanjutnya diberi perlakuan fungisida Benlate dengan dosis anjuran.
Benih kemudian ditanam di bumbunan daun pisang dengan media campuran tanah dan pupuk
kandang (1 : 1) dan ditempatkan di rumah pembibitan. Bibit tomat cherry siap ditanam di lapang
pada umur 3 minggu sejak semai. Penanaman di lapangan menggunakan mulsa plastik.
Digunakan jarak tanam 50 x 70 cm. Populasi sebanyak 10 tanaman per ulangan, sehingga total
30 tanaman tiap galur. Penyulaman dilakukan sekitar 7 hari setelah tanam (HST).
Sebelum bibit ditanam, pada lahan dilakukan pemupukan dengan dosis 30 t pupuk
kandang, 35 kg Urea, 75 kg ZA, 125 kg SP 36 dan 100 kg KCl per hektar (Nurtika dan Hidayat,
1992). Pemupukan selanjutnya diberikan pada saat tanaman berumur 14 dan 30 hari setelah
tanam, masing-masing dengan dosis 300 kg NPK (15 – 15 – 15) per hektar. Pemeliharaan
tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian hama-penyakit, dan pemberian turus.
Parameter pengamatan dilakukan terhadap : persentase tanaman hidup di
lapangan
(%), tinggi tanaman (cm), umur berbunga (HSS), jumlah bunga per tandan (unit), jumlah buah per
ulangan (unit), berat buah per ulangan (g), diameter buah (cm), dan kandungan beta carotene
tiap galur (microgram / mg). Data parameter dianalisis menggunakan uji F, sedangkan sebagai uji
lanjutan menggunakan uji Duncan’s (DMRT) pada taraf 5 %.
Pengujian preferensi konsumen dilakukan terhadap 50 responden. Skoring dibuat
berdasarkan urutan persentase terbanyak yang dipilih oleh responden berdasarkan bentuk dan
rasa dari buah tomat cherry. Total skoring yang terendah menunjukkan tingkat preferensi yang
paling disukai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Persentase Tanaman Hidup
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa semua galur mempunyai tingkat
persentase hidup lebih dari 90,00 % (Tabel 1). Hal ini mengindikasikan bahwa semua galur tomat
cherry dapat beradaptasi di lapangan, sesuai dengan cara budidaya yang dilakukan. Dengan
demikian semua galur tomat cherry introduksi AVRDC ini dapat dikembangkan di Indonesia
sebagai negara tropik. Tidak mengherankan karena informasi yang didapat dari AVRDC
menyebutkan bahwa galur tomat cherry introduksi ini mempunyai sifat heat tolerance (Hanson
and Chen, 2005).
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Pengembangan budidaya sayuran di Indonesia, termasuk sayuran tomat, mulai
diarahkan ke dataran rendah hingga medium, sehubungan dengan penurunan kualitas
lingkungan hidup di dataran tinggi akibat eksploitasi lahan yang kurang bijaksana untuk
kegiatan pertanian dan perumahan. Dengan adanya galur-galur tomat introduksi yang memiliki
sifat heat tolerance, termasuk jenis tomat cherry, membuka peluang untuk dapat dikembangkan
di dataran rendah yang cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi. Dengan demikian setidaknya
kelestarian lingkungan hidup di dataran tinggi sebagai daerah tangkapan air dan produktivitas
tomat nasional dapat terjaga.
Tabel 1. Hasil uji adaptasi enam galur introduksi di dataran tinggi Lembang (2006)
Galur
CH 155
CH 157
CHT 1050 SA
CLN 1558 A
CLN 2070 A
CLN 2071 C
Local
CV (%)

Tanaman Hidup Tinggi Tanaman Umur Berbunga Jumlah Bunga / Tandan Jumlah Buah / Ulangan Bobot Buah / Ulangan Diameter Buah Kandungan Beta Carotene
(%)
(cm)
(HSS)
(Buah)
(Buah)
(g)
(cm)
(microgram / mg)
93,33
37,21 a
59,67 abc
13,13 ab
772,33 b
4414,67 bc
1,77 d
84,690
100,00
35,67 a
57,67 bc
15,53 a
1012,00 a
4891,67 bc
1,73 d
95,770
100,00
31,60 ab
58,00 abc
14,60 ab
727,33 b
5755,00 b
2,25 c
102,287
100,00
37,60 a
57,33 c
14,60 ab
603,67 b
8081,67 a
3,02 b
97,959
90,00
28,67 bc
58,67 abc
11,47 b
369,33 c
7821,67 a
3,83 a
73,648
93,33
25,20 c
60,33 ab
11,60 b
235,67 c
3918,67 c
3,20 b
46,166
96,67
23,33 c
60,67 a
8,13 c
187,67 c
720,33 d
1,68 d
95,660
10,65
2,52
13,82
19,43
16,58
9,34

Keterangan : rata-rata yang diikuti notasi yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan’s taraf
5%

2. Tinggi Tanaman saat Berbunga
Galur tomat cherry introduksi memiliki rata-rata tinggi tanaman yang lebih tinggi
dibandingkan galur lokal. Hal ini disebabkan semua galur tomat cherry introduksi mempunyai
tipe indeterminate. Tanaman tomat indeterminate mempunyai batang lebih kecil, tetapi lebih
tinggi karena pada batang utama akan tumbuh cabang yang tidak terbatas, sehingga dalam
budidayanya membutuhkan turus (Thompson and Kelly, 1979). Galur CLN 1558 A (37,60 cm)
mempunyai tinggi tanaman yang tertinggi, walaupun tidak berbeda nyata dengan tiga galur
lainnya, yaitu : CH 155 (37,21 cm), CH 157 (35,67 cm), dan CHT 1050 SA (31,60 cm).
Selama pemeliharaan dalam budidayanya dilakukan secara optimal maka kualitas buah
dari tomat cherry dapat terjaga. Namun biasanya pemeliharaan di lapangan menjadi tidak
optimal setelah beberapa kali panen. Untuk itu dapat dilakukan tindakan pemotongan ujung
tanaman guna menjaga kualitas buah yang dipanen.
3. Umur Berbunga
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa umur berbunga dari semua galur tomat cherry yang diuji
berkisar 57 – 61 Hari Sesudah Semai (HSS). Galur CLN 1558 A mempunyai umur berbunga yang
paling cepat (57,33 HST) walaupun tidak berbeda nyata dengan empat galur tomat cherry lainnya,
yaitu : CH 157 ( 57,67 HST), CHT 1050 SA (58,00 HST), CLN 2070 A (58,67 HST), dan CH 155
(59,67 HST). Semakin singkat waktu umur berbunga, maka kemungkinan akan semakin cepat
untuk dilakukan pemanenan. Hal ini tentunya mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya
biaya pemeliharaan menjadi lebih efisien dan akan lebih cepat menghasilkan keuntungan secara
ekonomis. Sifat umur genjah tanaman juga dapat digunakan sebagai mekanisme menghindarkan
diri dari serangan hama-penyakit karena dapat segera memotong siklus hidup hama-penyakit di
lapangan dan dapat menghindarkan diri segera dari kekeringan saat memasuki musim kemarau.
4. Jumlah Bunga per Tandan dan Buah per Ulangan (10 Populasi Tanaman)
Galur CH 157 memiliki jumlah bunga paling banyak (15,53 bunga per tandan) meskipun
tidak berbeda nyata dengan tiga galur tomat cherry lainnya yaitu : CHT 1050 SA (14,60 bunga per
tandan), CLN 1558 A (14,60 bunga per tandan), dan CH 155 (13,13 bunga per tandan). Sifat dari
galur CH 157 yang memiliki jumlah bunga paling banyak menyebabkan galur ini mempunyai
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jumlah buah yang paling banyak juga dibandingkan galur lainnya (1.012 buah per ulangan).
Jika jumlah buah semakin banyak maka kemungkinan pencapaian produksi akan semakin
tinggi pula.
Tomat cherry umumnya mempunyai sifat jumlah bunga dan buah per tandan lebih dari
10 buah. Sifat jumlah bunga dan buah pada tomat cherry ini juga dapat dimanfaatkan untuk
perbaikan tanaman dalam program pemuliaan. Penggunaan salah satu tetua dari tomat cherry
yang akan disilangkan dengan tomat biasa diharapkan dapat mewariskan sifat jumlah bunga dan
buah per tandan dari tomat cherry ke tomat biasa. Murti et al. (2004) menginformasikan bahwa
sifat jumlah bunga, fruit set, dan jumlah rongga buah termasuk sifat kualitatif yang dikendalikan
sedikit gen, sehingga pewarisan sifatnya akan lebih mudah diturunkan.
5. Bobot Buah per Ulangan dan Diameter Buah
Dari Tabel 1 dapat diketahui meskipun galur CH 157 mempunyai jumlah buah yang
paling banyak, namun ternyata galur CLN 1558 A menghasilkan bobot buah yang paling berat
(8.081,67 g per ulangan) meski tidak berbeda nyata dengan galur CLN 2070 A
(7.821,67 g
per ulangan). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran per butir buah dari galur CH 157 tidak terlalu
besar dibandingkan dengan galur CLN 1558 A dan CLN 2070 A. Jadi meskipun kalah dari segi
jumlah buah dibandingkan galur CH 157, tetapi karena ukuran diameter buahnya lebih besar,
maka bobot buah pada galur CLN 1558 A dan CLN 2070 A menjadi paling berat dibandingkan
galur lainnya karena jika merujuk pada besaran koefisien korelasi (R) yang didapat dari hasil uji
korelasi dapat diketahui bahwa parameter ukuran diameter buah (R2 = 0,4500) lebih berperan
dalam menentukan besaran bobot buah dibanding parameter jumlah buah (R2 = 0,2384). Hasil
uji korelasi juga menunjukkan ada korelasi positif yang terjadi antara bobot buah sebagai
parameter tidak bebas dengan jumlah dan diameter buah sebagai parameter bebas (Gambar 1
dan 2).
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Gambar 1. Korelasi antara jumlah buah (X) dengan
bobot buah (Y) pada tomat cherry

Gambar 2. Korelasi antara diameter buah (X) dengan bobot buah (Y)
pada tomat cherry

Galur CLN 2070 A dan CLN 1558 A merupakan galur tomat cherry yang memiliki ratarata diameter lebih besar dibandingkan galur lainnya. Namun demikian ternyata karakter ukuran
dan bobot buah dari tomat cherry tidak mutlak merupakan karakter yang disukai oleh konsumen.
Ada beberapa karakter lain yang menjadi pertimbangan untuk dipilih oleh konsumen,
diantaranya bentuk, rasa, tingkat kekerasan, dan warna (Purwati dan Khairunisa, 2007)
6. Kadar Beta Carotene
Hasil uji kandungan beta carotene di laboratorium fisiologi hasil - Balitsa menunjukkan
bahwa galur CH 157, CHT 1050 SA, dan CLN 1558 A memiliki kandungan beta carotene yang
lebih tinggi daripada galur tomat cherry lokal. Informasi ini dapat merekomendasikan galur-galur
tomat cherry tersebut untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan akan vitamin A dan C.
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Kebutuhan vitamin C adalah 60 mg/hari, tapi hal ini bervariasi pada setiap individu. Stres fisik
seperti luka bakar, infeksi, keracunan logam berat, rokok, penggunaan terus-menerus obatobatan tertentu (termasuk aspirin, obat tidur) meningkatkan kebutuhan tubuh akan vitamin C.
Perokok membutuhkan vitamin C sekitar 100 mg/hari (warnadunia.com., 2009).
Tabel 2. Uji preferensi berdasarkan bentuk dan rasa enam galur tomat introduksi (2006)
CHT
CLN
CLN
CLN
Galur
CH 155 CH 157
Lokal
1050 SA 1558 A 2070 A 2071 C
14
9
4
7
9
7
Bentuk
(28,00%) (18,00%) (8,00%) (14,00%)
(18,00%) (14,00%)
SKORING
1
2
4
3
5
2
3
3
9
9
9
2
18
Rasa
(6,00%) (18,00%) (18,00%) (18,00%) (4,00%) (36,00%)
SKORING
3
2
2
2
4
1
5
TOTAL
4
4
6
5
9
3
8
SKORING

Total
50

50

Berdasarkan total nilai skoring dari uji prefensi berdasarkan bentuk dan rasa dapat
diinformasikan juga bahwa galur tomat cherry yang disukai oleh 50 responden berturut-turut
adalah galur : CLN 2071 C, CH 157, CH 155, CLN 1558 A, CHT 1050 SA, Lokal, CLN 2070 A
(Tabel 2). Tentunya informasi ini sangat penting untuk dapat memilih galur tomat cherry yang
dapat dikembangkan di masa yang akan datang sesuai dengan selera konsumen, sehingga akan
menguntungkan secara ekonomis.
Tabel 3. Karakterisasi buah enam galur tomat cherry introduksi (2006)
No

Karakter

1
2
3
4
5

Warna buah sebelum matang
Warna buah matang
Bentuk ujung buah
Pedicel area
Bentuk buah

CH 155
hijau muda
orange
flat
slightly deppressed
lengthened cylindrical

CH 157
hijau muda
merah
intended
slightly deppressed
lengthened cylindrical

Galur Tomat Cherry
CHT 1050 SA
CLN 1558 A
hijau muda
hijau
orange
merah
pointed
flat
slightly deppressed slightly deppressed
pear
high round

CLN 2070 A
hijau
orange
flat
slightly deppressed
high round

CLN 2071 C
hijau
merah
pointed
slightly deppressed
high round

Lokal
hijau muda
orange
flat
flat
high round

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari uji adaptasi enam galur tomat cherry introduksi di dataran tinggi Lembang dapat
disimpulkan bahwa semua galur dapat beradaptasi baik dengan kondisi lingkungan pengujian.
Tingkat preferensi konsumen berdasarkan bentuk dan rasa menunjukkan bahwa galur :
CLN
2071 C, CH 157, dan CH 155 mempunyai potensi nilai ekonomis karena termasuk dalam kategori
yang disukai konsumen, meskipun berdasarkan parameter kuantitas hasil menunjukkan bahwa
galur CLN 1558 A dan CLN 2070 A mempunyai bobot buah yang paling berat. Untuk memenuhi
kecukupan akan Vitamin A dapat direkomendasikan dengan mengembangkan galur tomat
cherry : CH 157, CHT 1050 SA, dan CLN 1558 A yang memiliki rata-rata kandungan beta carotene
tinggi (> 95,70 microgram / mg)
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KAJI TERAP CENDAWAN ANTAGONIS Trichoderma sp TERHADAP PENYAKIT LAYU PADA
TANAMAN CABAI RAWIT Capsicum frutescent
Sarwono, S. Purnomo, E. Korlina,W. Istuti, dan DW. Astuti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Penyakit layu yang menyerang tanaman cabai rawit di desa Sembungin Kecamatan
Bancar Kabupaten Tuban intensitasnya cukup tinggi setiap musim tanam dari tahun ketahun.
Oleh karena itu perlu dikaji tentang pengendaliannya yang efektif, efisien dan ramah lingkungan.
Salah satu pengendalian yang dapat diterapkan oleh petani setempat yaitu dengan pemberian
cendawan antagonis Trichoderma sp. Kaji terap cendawan antagonis Trichoderma sp.terhadap
penyakit layu Fusarium sp.pada cabai rawit telah dilakukan di desa Sembungin, Kecamatan
Bancar-Tuban pada bulan Oktober 2008 sampai dengan Maret 2009. Rancangan yang
digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan sebagai berikut: A. Pemberian
Trichoderma sp 10 cc/l diaplikasikan ketanah 2 minggu sekali; B. Pemberian Trichokompos 20
gr/tanaman diaplikasikan ke tanah 2 kali selama satu musim tanam; C. Penyemprotan
Agrimicyn 1-2 gr/liter diaplikasi kedaun interval seminggu sekali; D. Cara petani, masing-masing
diulang 4 kali, petani sebagai ulangan. Dari hasil kaji terap pengaruh cendawan antagonis
Trichoderma sp. terhadap serangan penyakit layu pada cabai rawit dapat disimpulkan bahwa
pemberian cendawan antagonis Trichoderma sp.cair mampu menekan serangan penyakit layu
Fusarium sp. sebesar 73,77% dan Trichokompos sebesar 78,08%. Produksi cabai rawit per 100
tanaman pada perlakuan Trichoderma sp. cair sebanyak 4,25 kg dan Trichokompos sebanyak
4,36 kg.
Kata kunci

: Capsicum frutescent, penyakit layu Fusarium sp., Trichoderma sp. dan produksi
ABSTRACT

The pepper wilt, Fusarium sp. were the most serious deseases of small pepper during the
each seasons from year to years in Sembungin-Bancar-Tuban . Ones to control small pepper wilt
desease the effective, effisient and friendly environment farm with Trichoderma sp. was
antagonistic fungi. The research was done at farmer field from October 2008 to Mart 2009 in
Sembungin-Bancar-Tuban. The research were randomized block design with four treatment A.
Trichoderma sp liquid 10 ml/l to application on soil 2 week onces., B. Trichokompos 20 g/plant
application 2 times for plant season. C. Agrimicyn 1-2 g/l application to leaf one week interval,
replication four times on farmer The result of research showed that to decrease wlit desease
Fusarium sp of Trichoderma sp liquid 73,77% and Trichokompos 78,08%. Production per 100
plant with treatment Trichoderma sp liquid 4,25 kg and Trichokompos 4,36 kg
Key word : Capsicum frutescent, Fusarium sp. wilt, Trichoderma sp. and production.
PENDAHULUAN
Cabai rawit merupakan tanaman hortikultura (sayuran) yang buahnya dimanfaatkan
untuk keperluan aneka pangan antara lain sebagai bumbu dapur, sambal, acar, lalap, asinan dan
produk-produk makanan kaleng. Selain itu, cabai rawit juga dapat digunakan sebagai bahan
baku pembuatan kosmetika, industri farmasi, industri pewarna makanan burung hiasan, ayam
aduan dan sebagai bahan campuran pada berbagai industri makanan minuman, serta penghasil
minyak atsiri. Kandungan gizi (komposisi kimia) buah cabai rawit disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Komposisi gizi buah cabai rawit segar dalam 100 gr.
No.
Jenis Zat
Kadar
1.
Kalori
103 kalori
2.
Protein
4,7 g
3.
Lemak
2,4 g
4.
Karbohidrat
19,9 g
5.
Kalsium
45 mg
6.
Fosfor
85 g
7.
Zat besi
2,5 mg
8.
Vitamin A
11.050 SI
9.
Vitamin B-1
0,24 mg
10. Vitamin B-2
11. Vitamin C
70 gr
12. Niasin (VitaminB-2)
13. Air
71,2 gr
Sumber Anonim, 1994.
Varietas cabai rawit dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :
Pertama cabai kecil, dikenal dengan sebutan cabai jemprit, ciri-cirinya ukuran buah kecil,
panjang 2cm – 2,5cm, lebar 5mm, berat rata-rata 0,65g, Buah muda berwarna hijau tua setelah
tua berwarna merah menyala dan rasa buahnya sangat pedas. Kedua cabai ceplik, yang
termasuk cabai ceplik,ciri-cirinya ukuran buah bulat panjang 3 cm-3,5cm dan lebar 11 mm,
berat per buah 1,4 g. Buah muda berwarna hijau keputih-putihan, saat buah matang warna
buah menjadi merah cerah dan rasa buahnya cukup pedas. Ketiga cabai putih, ciri-cirinya buah
berbentuk bulat agak lonjong (gemuk) dan berukuran 3 cm - lebar 13mm. Buah muda berwarna
putih, saat matang berwarna merah jingga dan rasa buahnya kurang pedas.
Syarat tumbuh yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman cabai antara lain: suhu udara berkisar
antara 18-32°C., dengan kelembaban udara 60% - 80%., curah hujan 600 mm - 1.250 mm per
tahun, dengan bulan basah 0- bulan dan bulan kering 4-6 bulan. Jenis tanah yang paling cocok
untuk budidaya cabai rawit ádalah jenis tanah mediteran dan aluvial, dengan tanah yang
memiliki solum dalam dan tidak padas, serta ketinggian tempat 0m-500m dpl.
Hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman cabai rawit adalah kutu daun
Myzus persicae Sulz, lalat buah Bactrocera dorsalis, trip daun Trips parvispinus Karny, ulat grayak
Spodoptera litura dan penyakit utama adalah layu fusarium Fusarium oxysporum, layu bakteri
Pseudomonas solanacearum, antraknosa Collectotrichum capsici, bercak daun Cercocspora capsici,
rebah semai Rhizoctonia solani, penyakit mosaik yang disebabkan oleh virus, serta penyakit
tepung Oidiopsis capsici Sawada.
Beberapa cara pengendalian hama penyakit cabai antara lain dengan kultur teknis,
mekanis, sanitasi kebun, penggunaan perangkap methyl eugenol, pelepasan musuh alami,
pestisida dan penggunaan agensia hayati . Salah satu agen hayati yang sudah dinyatakan efektif
untuk mengendalikan penyakit layu Fusarium sp adalah Trichoderma sp (Eli Korlina 2005)
Kaji terap partisipatif (ARF) merupakan salah satu kegiatan Feati di BPTP Jawa Timur
bekerjasama dengan petani telah melakukan kaji terap cendawan antagonis Trichoderma sp
terhadap penyakit layu Fusarium sp pada tanaman cabai tujuannya untuk mengenalkan,
mempraktekan dan sekaligus mengevaluasi hasil dari kajian tersebut.
METODE PENELITIAN
Pelaksanaan kaji terap penggunaan cendawan antagonis Trichoderma sp untuk
mengendalikan penyakit layu pada cabai rawit telah dilakukan pada bulan Oktober 2008 s/d
Pebruari 2009 di desa Sembungin-Kecamatan Bancar-Tuban. Rancangan yang digunakan adalah
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rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan sebagai berikut: A. Pemberian Trichoderma sp 10
cc/l diaplikasikan ketanah 2 minggu sekali; B. Pemberian Trichokompos 20 gr/tanaman
diaplikasikan ke tanah 2 kali selama satu musim tanam; C. Penyemprotan Agrimicim 1-2 gr/liter
diaplikasi kedaun interval seminggu sekali; D. Cara petani, masing-masing diulang 4 kali , petani
sebagai ulangan.
Pemeliharaan tanaman meliputi: Pemberian pupuk kandang 2-5 ton/ha diberikan 1
bulan sebelum tanam dan penyemprotan fungisida untuk mengendalikan penyakit cacar buah
dengan bubur bordo 20 g/l, diaplikasikan ketanaman setiap minggu sekali pada saat tanaman
menjelang berbunga sampai dengan berbuah.
Pemasangan trap/perangkap type Steiner dengan menggunakan botol bekas aqua yang
diberi ME (methyl eugenol) sebanyak 4 trap per 2500m2 dimaksudkan untuk pengendalian lalat
buah. Pengamatan lalat buah yang tertangkap dalam trap setiap 3 hari dikumpulkan selanjutnya
dihitung dan dijumlahkan pada setiap 1-2 minggu sekali. Penggantian bahan ME (methyleugenol)
dilakukan setiap 3 minggu sekali. Panen buah dilakukan dengan cara memetik langsung buah yg
sudah matang setiap 10-15 hari sekali.
Pengamatan tingkat serangan dilakukan dengan cara menghitung pada 100 tanaman contoh
yang menunjukkan gejala tanaman layu, selanjutnya dihitung menggunakan metode Abbot
dengan rumus perhitungan sbb:
n
I : ------- x 100%
N

Dimana

I : Tingkat serangan (%)
n : jumlah tanaman yang terserang penyakit layu
N : umlah tanaman yang diamati

Sebagai data penunjang diamati produksi, populasi dan tingkat serangan lalat buah dan
serangan penyakit cacar buah
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengamatan di lapang maupun di laboratorium Hama Penyakit BPTP Jawa
Timur, dilaporkan bahwa tanaman cabai rawit yang berada dilokasi kaji terap ádalah penyakit
layu yang disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Gejala serangan awal pada batang
bagian bawah ditemukan bercak coklat lama kelamaan berubah menjadi kehitaman dan
batangnya menjadi mengecil, akhirnya tanaman merana layu kering dan mati. Gambar 1.
Hadisoeganda et al. (1995), melaporkan bahwa serangan patogen penyebab layu umumnya
menyerang bagian dasar tanaman sehingga mengakibatkan pertumbuhan daun, akar dan umbi
terganggu, yang akhirnya tanaman layu, busuk dan mati.

b
a. Gejala serangan penyakit layu

a

c

Fusarium sp pada tanaman
cabai rawit ,
b. Hifa dengan komidiator
c. Konidia Fusarium creysperma
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Dari hasil analisis pengaruh kaji terap cendawan antagonis Trichoderma sp terhadap
serangan penyakit layu cabai rawit menunjukkan perbedaan nyata dibandingkan perlakuan cara
petani dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh cendawan antagonis Trichoderma sp terhadap serangan penyakit layu
pada cabai rawit. Tuban MH. 2008-2009
Tingkat serangan (%)
Perlakuan
15
30
45
60
75 hst*)
A. Trichoderma sp. Cair
2,0 a
2,75 a
4,0 a
4,0 a
8,5 a
B. Trichokompos
2,5 a
3,50 a
4,0 a
7,75 a
11,0 a
C. Agrimicin
2,0 a
3,25 a
4,0 a
7,0 a
15,0 ab
D. Cara petani
6,0 b
8,75 b
9,75b
21,25 b
35,25b
*) hst : hari setelah tanam
**) Angka –angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom yang sama, tidak berbeda nyata
berdasarkan uji BNT pada taraf kepercayaan 95%

Pada Tabel 1. terlihat bahwa pada awal pengamatan (15 hari setelah perlakuan) sampai
akhir pengamatan ( 75 hari setelah pe rlakuan) tingkat serangan penyakit layu cenderung terus
meningkat selaras dengan ketuaan umur tanaman Gambar 2. Hal ini diduga karena tanaman
semakin tua semakin rentan terhadap serangan penyakit dan juga adanya intensitas curah
hujan harian yang cukup tinggi pada sore hari sehingga mengakibatkan kondisi lingkungan
menjadi lembab terutama tanahnya menjadi basah dan becek. Menurut Walker (1975), bahwa
cendawan Fusarium sp dapat hidup pada kelembaban tanah optimum yaitu suhu tanah 5°C 30°C dan pH tanah antara 4 sampai 7. Hasil penelitian Hermanto (1996), penyakit Fusarium sp.
merupakan penyakit tular tanah yang dapat mengkontaminasi aliran air, sehingga mudah
menyebar dari satu areal ke areal lainnya.
Tanaman yang diperlakukan dengan Trichoderma sp cair dan Trichokompos serangan
penyakit layunya lebih rendah dibandingkan cara petani (kontrol). Hal ini karena cendawan
Trichoderma sp merupakan jamur antagonis yang dapat mengendalikan cendawan patogen tular
tanah. yang bersifat parasit, kompetisi, antibiosis dan lisis. (Cook & Baker 1983; Agrios 1997;
Hardaningsih 2000).

Persentase Serangan (%)
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Hari Setelah Tanam
A. Trichoderma sp. Cair

B. Trichokompos

C. Agrimicyn

D. Cara petani

Gambar 2. Perkembangan tingkat serangan penyakit layu Fusarium sp.
Pada cabai rawit. Tuban. MH 2008
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Kemampuan cendawan Trichoderma sp cair dan Trichokompos dalam menekan serangan
penyakit layu Fusarium sp. pada cabai rawit disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Rata-rata presentase kemampuan cendawan Trichoderma sp.cair dan
Trichokompos dalam menekan penyakit layu Fusarium sp pada
CabaiRawit . Tuban MH 2008
Kemampuan
Perlakuan
Rata-rata serangan (%)
menekan (%)
A. Trichoderma sp cair
4,25
73,77
B. Trichokompos
3,55
78,08
C. Agrimicin
6,25
61,42
D. Cara Petani (Kontrol)
16,20
0
Dilihat dari Tabel 2. bahwa kemampuan Trichoderma sp cair dan Trichokompos mampu
menekan serangan penyakit layu Fusarium sp sekitar 73,77%- 78,08% dibandingkan dengan
Cara petani (control) apabila dinyatakan 100 persen tanaman control terserang penyakit layu.
Sesuai dari hasil penelitian Korlina (2005), bahwa daya hambat dari cendawan T. harzianum
terhadap cendawan Fusarium sp yang dilakukan secara in vitro di laboratoium dapat menekan
laju serangan cendawan Fusarium sp sebesar 67,79%.
Panen buah cabai dilakukan setelah umur 2,5 bulan setelah tanam dengan cara memetik
langsung buahnya kemudian ditimbang, sebelum ditimbang dipilih lebih dulu yang sakit
terserang antraknos (cacar buah). Pada saat pengamatan panen tidak ditemukan adanya
serangan antraknos (cacar buah) sama sekali. Hal ini diduga penggunaan bubur bordo yang
diaplikasikan pada tanaman cabai sebelum berbuah dapat menekan serangan penyakit cacar
buah (antraknose). Bubur bordo merupakan salah satu fungisida yang mengandung tembaga
sulfat efektif untuk mengendalikan penyakit cacar buah (antraknos) Semangun (1994).
Panen buah cabai dilakukan secara langsung memetik buah yang sudah matang
selanjutnya ditimbang, hasil panen selama 5 kali panen dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai
berikut:
Tabel 3. Produksi cabai rawit sebanyak 100
tanaman contoh Tuban MH 2008
Perlakuan
Produksi (kg)
A. Trichoderma sp. cair
4,25
B. Trichokompos
4,36
C. Agrimicin
3,53
D. Cara Petani (Control)
3,73
Dilihat dari Tabel 3 hasil panen cabai rawit pada 100 tanaman contoh menunjukkan
perlakuan Trichoderma sp cair dan Trichokompos lebih tinggi yaitu 4,25 kg-4,36 kg dibandingkan
cara petani (control) hanya 14,92 kg. Hal ini diduga cendawan antagonis dan bahan organik yang
dicampurkan dapat memperkaya dan meningkatkan proses dekomposer sehingga menjadi
humus. Supardi (1983), bahwa humus berfungsi sebagai penetralisir beberapa unsur mikro yang
sangat diperlukan bagi tanaman selain unsur makro. Hasil penelitian Korlina (2006), bahwa
pemberian cendawan antagonis T. harzianum PrbA1 yang dicampurkan pada bahan organik
menghasilkan bobot kering umbi bawang merah lebih tinggi yaitu 20,39 g/rumpun sedangkan
perlakuan control hanya 14,99 g/rumpun
Populasi lalat buah yang tertangkap dan tingkat serangan selama pengkajian cukup
tinggi dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Populasi dan tingkat serangan lalat buah
terap.Tuban. MH 2008

pada cabai rawit selama Kaji

Populasi lalat buah ♂ (ekor) dan persentase serangan lalat
buah (%)
Rerata populasi lalat
Rerata persentase serangan lalat
buah ♂ (ekor)
buah (%)
696,75
13,77
673,00
7,55
680,50
17,29
804,50
11,43

Perlakuan
A.Trichoderma sp. Cair
B. Trichokompos
C. Agrimicin
D. Cara petani (kontrol)

Dilihat pada Tabel 4 bahwa populasi lalat buah yang tertangkap pada semua perlakuan
cukup tinggi. Hal ini diduga dilokasi kaji terap belum pernah ada yang melakukan pengendalian
lalat buah dengan sex atraktan ME (methyleugenol). Selain itu tingginya populasi lalat buah
yang tertangkap dikarenakan adanya pergantian bahan ME baru yang dilakukan petani setiap 3
hari sekali sehingga lebih cepat merangsang dan menarik lalat buah untuk datang. Menurut
Sarwono dkk (1996), dari hasil pengujian level dosis dan penggantian bahan ME (Petrogenol 800
L ) menunjukkan bahwa dosis 0,2-0,4 ml/trap dengan masa penggantian bahan metheyleugenol
3 minggu sekali cukup efektif untuk penangkapan lalat buah di lapang pada tanaman mangga
Arumanis.
Presentase serangan lalat buah per 100 tanaman contoh berkorelasi negatif dengan
populasi lalat buah yang tertangkap, dimana semakin banyak jumlah lalat buah yang tertangkap
semakin rendah presentase seranganya Gambar 3.
Scatterplot of persentase serangan lalat buah vs rerata populasi

persentase serangan lalat buah

18

16

14

12

10

8
660

680

700

720
740
760
rerata populasi lalat buah

780

800

820

Gambar 3. Hubungan antara populasi dengan tingkat serangan lalat buah
pada tanaman cabai rawit. Tuban MH 2008
Pada saat awal pengamatan populasi lalat buah meningkat, persentase serangan lalat
buah meningkat sampai populasi 680 ekor, setelah populasi lebih dari 680 ekor terjadi
penurunan serangan lalat buah dengan nilai korelasi – 0,101 artinya hubungan antara populasi
dengan persentase serangan berhubungan negatif. Hubungan antara populasi dngan persentase
serangan digambarkan dengan model regresi Y = 17,3 -0,006 x
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KESIMPULAN
Dari hasil kaji terap pengaruh cendawan antagonis Trichoderma sp. terhadap serangan
penyakit layu pada cabai rawit di desa Sembungin, Kecamatan Bancar-Tuban dapat disimpulkan
bahwa pemberian cendawan antagonis Trichoderma sp.cair mampu menekan serangan penyakit
layu Fusarium sp. sebesar 73,77% dan Trichokompos sebesar 78,08%. Produksi cabai rawit per
100 tanaman pada perlakuan Trichoderma sp. cair sebanyak 4,25 kg dan Trichokompos
sebanyak 4,36 kg.
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KAJIAN PERTUMBHAN DAN PRODUKSI KENTANG DI DATARAN MEDIUM
Sutardi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
ABSTRACT
The purpose of this experimen was to obtaain potato cultivas that suitedd to be grown
under medium altitude region (± 650 m above sea level) and also to determine the tuber yield of
two differen geeneration of tuber seed. A factorial experiment employing aa raandomized complete
block design with four replicatin was chosen. The frist factor was potato cultivars, caansisted of :
cultivars Atlantic, Panda and Gronola. The second factor was tuber seed generation consisted of :
second and third generation of tuber seeds. Result of the experiment indicated that no interaction
was observed between cultivars and tuberr seeds generation with respect to all parameters
observed. The three cultivar grown under medium altitude region producing almost the same
tuber yield. Tuber seeds of the second and third generation showing no differentiaal in their
growth and yield of tuber, so all cultivas and generation producing high.
Key words : Medium altitude region, cultivars, G2 and G3 seeds generation potato.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kentang merupakan komoditas pertanian yang banyak diusahakan oleh petani di
Indonesia. Meskipun kentang bukan merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia,
namun tingkat konsumsinya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan
perkembangan jumlah penduduk. Kenaikan konsumsi kentang dalam kurun waktu satu
dasawarsa ini ternyata mencapai hampir dua kali lipat. Berdasarkan hasil penelitian oleh Sahat
et al. (1998), nilai gizi untuk kentang cukup tinggi yaitu sebagai sumber mineral (fosfor, besi,
kalsium) dan vitamin C (25 mg tiap 100 gram bahan). Selain itu karbohidrat yang dikandungnya
juga cukup tinggi. Berdasar kandungan gizi tersebut maka dalam jangka ke depan kentang ini
dapat dijadikan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras.
Di Indonesia umumnya kentang diusahakan di daerah dataran tinggi (di atas 1000 mdpl)
karena kondisi iklim pada kawasan tersebut memungkinkan tanaman kentang untuk tumbuh
dengan baik dan mampu membentuk umbi yang berkualitas tinggi sepanjang musim. Namun
disisi lain pengusahaan kentang di daerah tersebut mempunyai banyak kendala seperti areal
tanam yang terbatas, biaya produksi yang cukup tinggi, dapat menyebabkan erosi tanah,
merusak lingkungan serta menyebabkan terjadinya penumpukan hama dan penyakit
(Hutagalung, 1986 cit. Cica et al. 1999). Oleh karena itu pengembangan produksi kentang perlu
diarahkan ke dataran medium (300-700 mdpl) sampai dataran rendah di bawah 300 mdpl
terutama di daerah persawahan.
Pengalihan budidaya kentang ke dataran medium (persawahan) dapat membantu
pemerintah dalam rangka memantapkan produksi beras karena tanaman kentang dapat
dijadikan sebagai tanaman alternatif untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit penting
pada padi. Disamping kawasan tersebut dekat pasar, juga lahannya masih cukup tersedia luas di
Indonesia.
Kendala bagi keberhasilan penanaman kentang di dataran medium adalah faktor suhu
yang tinggi, terutama suhu tanah yang membatasi pembentukan umbi kentang. Usaha untuk
mengatasi masalah ini perlu diatasi misalnya dengan mencari varietas kentang yang toleran
terhadap suhu tinggi. Di samping itu juga diperlukan perbaikan kultur teknik untuk
menurunkan suhu tanah agar menjadi lebih sesuai untuk tanaman kentang. Penggunaan mulsa,
penanaman bibit agak dalam dan pemakaian jarak tanam yang tepat agar menghasilkan kanopi
daun guna menutupi permukaan tanah dalam bedengan diharapkan mampu untuk memperbaiki
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pertumbuhan dan perkembangan umbi kentang. Selain itu dengan pengairan yang cukup maka
masalah pembentukan umbi kentang diharapkan akan mengalami perbaikan (Suwandi et al.
1989).
Berdasarkan permasalahan tersebut peenting dilakukan
penelitian bagaimana
produktivitas tiga varietas kentang (Panda, Granola dan Atlantik) pada generasi G2 dan G3.
Karena ketiga varietas ini perlu dikembangkan di daerah tersebut mengingat prospek pasar yang
menguntungkan dari ketiga varietas ini terutama varietas Panda dan Atlantik yang biasanya
digunakan untuk kentang goreng (french fries dan ceriping). Sedangkan varietas Granola biasanya
digunakan untuk sayur. Tujuan mengetahui produktivitas tiga varietas kentang di dataran
medium dan bibit kentang umbi generasi ke dua dan generasi ke tiga.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di daerah lereng Gunung Merapi pada ketinggian tempat 650
mdpl, Dukuh Plupuh, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Penelitian dilakukan menggunakan dua faktor dengan Rancangan Acak Kelompok Lengkap
(RAKL) dengan 4 blok sebagai ulangan. Faktor pertama adalah perbedaan generasi bibit dengan 2
level yaitu G2 = Generasi ke 2 dan G3 = Generasi ke 3. Faktor kedua adalah varietas kentang
yaitu: V1
= Atlantik, V2 = Panda dan V3= Granola. Lahan yang digunakan untuk
penanaman tanamn kentang di dataran medium pada penelitian ini adalah lahan bekas
pertanaman padi. Setiap blok dibedeng menjadi 6 plot dengan ukuran 2,5m x 2,5 m agar pada
tiap plot percobaan dapat ditanam 33 tanaman. Setelah dibuat bedengan lahan yang tersedia
kemudian diberi pupuk kandang. Pupuk kandang yang digunakan berupa kotoran sapi dengan
dosis 30 ton/ha. Pemberian pupuk kandang dilakukan dengan cara diletakkan diantara benih
dalam garitan. Penanaman kentang ini dilakukan pada bulan Juni untuk memanfaatkan suhu
terendah yaitu sekitar bulan Agustus untuk pembentukan umbi. Jarak tanaman antara baris 75
cm di dalam barisan tanaman 25 cm. kemudian setiap lubang diisi satu benih dengan posisi mata
tunas ada di bagian atas. Kemudian bibit tersebut ditimbun dengan tanah hingga mencapai
ketinggian kira-kira 50 cm. Setelah penanaman dilakukan pemulsaan. Mulsa yang digunakan
yaitu mulsa jerami padi dihamparkan di atas bedengan. Pupuk kandang dan NPK Phoska 800
kg/ha, dan ZA 150 kg/ha diberikan saat tanam Pengairan dilakukan dengan cara menggenangi
tanah hingga tanah kelihatan cukup basah. Dalam pengairan juga diperhatikan agar jangan
sampai terjadi keterlambatan dalam pemberian air karena akan menyebabkan pertumbuhan
umbi tidak sempurna dan terlihat pecah-pecah. Jika terlalu becek juga akan menyebabkan
pembengkakan lentisel umbi, sehingga mempermudah masuknya penyakit bakteri layu.
Pengairan dilakukan pada saat kondisi tanah kelihatan kering. Perlindungan terhadap hama dan
penyakit tumbuhan dilakukan dengan menyemprot tanaman menggunakan pestisida Acrobat 50
WP dengan dosis 0.2 gr/liter + Ridomil 2 gr/liter. Sebagai bahan perekat digunakan APSA 800
WSC 0.3 gr/liter yang dilarutkan di dalam air. Pengamatan terhadaap pertumbuhan tanaman :
Tinggi tanaman, jumlah batang yang muncul di permukaan tanah , Jumlah daun, berat segar
tanaman, berat kering tanaman, Indeks Luas Daun : diukur menggunakan leaf area meter pada
minggu ke 9 dan 11. Jumlah tanaman sampel yang diambil 2 tanaman tiap petak secara acak.
ILD = (LA2-LA1) x 1
2
GA
Laju Pertumbuhan Tanaman : dihitung pada 9 - 11 minggu setelah tanam.
LPT = 1 x W2-W1 (g minggu-1)
GA
T2-T1

83

Laju asimilasi bersih : dihitung pada 9-11 minggu setelah tanam.
LAB = W2-W1 x ln LA2 - lnLA1 (g cm-2 minggu-1)
T2-T1
LA2 – LA1
Keterangan :
W1
= Berat kering rerata minggu 9
W2
= Berat kering rerata minggu 11
LA1
= Luas daun rerata pada minggu 9
LA2
= Luas daun rerata pada minggu 11
GA
= Luas permukaan tanah (75x25) cm
Hasil Tanaman yaitu jumlah umbi per tanaman, berat umbi per tanaman, persentase
jumlah umbi pada kelompok umbi per tanaman (%), persentase berat umbi pada kelompok umbi
per tanaman (%), persentase berat umbi pada kelompok umbi per petak (%), berat umbi per petak
(kg) dan berat umbi perhektar (ton) Data yang diperoleh dianalisis varian mengikuti kaidah RCBD
faktorial dengan tingkat signifikansi 5%. Jika terdapat beda nyata antar perlakuan, pemisahan
rerata diuji dengan Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT) dengan tingkat signifikansi 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Lahan.
Deskripsi tanah menurut Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) termasuk
komplek seri tanah Girikerto, terdiri dari tanah-tanah sangat dalam, drainase agak terhambat,
permeabilitas agak lambat. Tanah ini terbentuk dari bahan induk bahan vulkan, kemiringan
lereng berkisar dari 15 sampai lebih dari 45 %. Suhu rata-rata tahunan 20,90C sedangkan suhu
rata-rata pada saat penanaman kentang pada bulan Juni- September yaitu 31,250C pada siang
hari dan 20,50C pada malam hari sedangkan curah hujan rata-rata tahunan 3100 mm. Lokasi
tersebut merupakan lokasi dataran medium yang mempunyai ketinggian antara 300-700 mdpl,
lebih tepatnya daerah tersebut mempunyai ketinggian 650 mdpl. Menurut Setiadi dan Nurulhuda
(1998), kentang dapat tumbuh di daerah tropis dengan suhu yang rendah. Suhu udara yang ideal
untuk tanaman kentang yaitu berkisar antara 150C-180C pada malam hari dan 240C-300C pada
siang hari. Wilayah dengan kisaran suhu seperti ini biasanya memiliki ketinggian sekitar 5003000 m dpl.
B. Pertumbuhan Tanaman
Secara fenotif jumlah batang tidak berbeda nyata namun tinggi dan jumlah daun
berbeda nyata antar varietas tidak terjadi interaksi dengan faktor generasi kentang. Secara rinci
hasil disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah batang, tinggi tanaman dan jumlah daun tiga varietas kentang pada dua
generasi pada minggu ke10
Tinggi Tanaman
Perlakuan
Jumlah Batang
Jumlah Daun
(cm)
Varietas
Atlantik
1,87 a
79,53 b
78,10 b
Panda
2,10 a
98,45 a
100,95 a
Granola
1,99 a
64,10 c
64,31 b
Generasi
Generasi 2
2,15 p
78,92 p
77,33 p
Generasi 3
1,89 p
82,47 p
87,60 p
Interaksi
(-)
(-)
(-)
Keterangan : Angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada
sidik ragam (α =5%).
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Jumlah batang sangat dipengaruhi oleh proses fisiologis tanaman (Howard, 1969 cit.
Subhan dan Ashandi, 1998). Menurut Sunarjono dan Sahat (1973) cit. Cicu et al. ( 1999) bibit
kentang jika mempunyai jumlah tunas sedikit maka akan menghasilkan umbi yang sedikit pula,
namun umbi yang dihasilkan akan berukuran lebih besar; selain itu jumlah batang yang tumbuh
juga dipengaruhi oleh besarnya bibit yang digunakan.
Tinggi dari ketiga varietas tersebut diketahui bahwa ukuran tanaman tertinggi terdapat
pada varietas Panda diikuti oleh varietas Atlantik kemudian varietas Granola. Kentang varietas
Panda mempunyai ukuran tanaman paling tinggi; keadaan ini lebih dipengaruhi oleh faktor
genetis, karena lingkungan tempat tumbuh ketiga varietas mempunyai kondisi yang sama. Begitu
juga varietas yang lain mempunyai ukuran tanaman yang lebih rendah juga karena pengaruh
faktor genetis.
Dari hasil analisis sidik ragam, ternyata jumlah daun terbanyak terdapat pada varietas
Panda yang berbeda nyata dengan varietas Atlantik dan varietas Granola. Namun jumlah daun ini
tidak memperlihatkan perbedaan pada generasi yang berbeda. Banyaknya ukuran daun pada
varietas Panda terkait juga dengan tinggi tanaman. Varietas Panda mempunyai ukuran tanaman
tertinggi jika dibandingkan dengan kedua varietas lainnya yang ditanam, yaitu varietas Atlantik
dan varietas Granola. Sedangkan perbedaan generasi bibit yaitu generasi ke dua dan generasi ke
tiga tidak menghasilkan daun yang jumlahnya berbeda.
Jumlah daun akan menentukan produksi asimilat yang dihasilkan lewat fotosintesis.
Sebagian hasil fotosintesis ini akan digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Dengan jumlah
daun yang lebih banyak ini akan berpengaruh pada besarnya Indeks Luas Daun dan keadaan ini
yang nantinya akan berpengaruh terhadap produksi biomasa tanaman.
Pada penelitian kali ini tidak terdapat beda nyata antar varietas maupun antar generasi
pada jumlah batang, sehingga jumlah daun yang terbentuk lebih dipengaruhi oleh tinggi tanaman
karena jumlah batang yang tumbuh hampir sama antar varietas maupun antar generasi. Tinggi
tanaman maupun jumlah batang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap
produksi fotosintat yang akan tersimpan dalam umbi, karena keadaan tersebut berhubungan
dengan jumlah daun yang lebih banyak dan luas daun yang lebih tinggi.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tinggi tanaman varietas Panda mempunyai
nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan kedua varietas lainnya. Pada kondisi yang normal,
semakin tinggi suatu tanaman maka jumlah daun yang terbentuk akan semakin banyak karena
jumlah ruas batang tempat tumbuhnya daun, juga akan semakin banyak. Jumlah batang yang
muncul di atas permukaan tanah sebenarnya juga berpengaruh terhadap jumlah daun yang ada.
Semakin banyak jumlah batang yang tumbuh maka jumlah daun yang terbentuk juga akan
semakin banyak.
Indeks luas daun (ILD) menunjukkan adanya beda nyata antar varietas, yaitu varietas
Panda mempunyai nilai ILD lebih tinggi daripada varietas Atlantik dan varietas Granola. Varietas
Atlantik dan varietas Granola mempunyai nilai ILD yang tidak berbeda nyata (Tabel 2)
Tabel 2. Indeks luas daun pada dua generasi tiga varietas kentang pada minggu ke 9 dan
minggu ke 11 setelah tanam.
Perlakuan
Varietas
Atlantik
Panda
Granola
Generasi
Generasi 2
Generasi 3
Interaksi

ILD minggu ke 9

ILD minggu ke 11

0,94 b
1,55 a
0,91 b

0,93 b
1,42 a
0,84 b

2,15 p
1,89 p
(-)

1,04 p
1,08 p
(-)

Keterangan : Angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada
sidik ragam (α = 5%)
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Dalam hubungannya dengan produksi tanaman kentang nilai ILD yang tinggi berpeluang
untuk terjadinya akumulasi hasil fotosintesis yang lebih banyak karena yang digunakan untuk
respirasi dan transpirasi masih tersedia cukup banyak. Dalam hal ini tanaman yang mempunyai
luas daun tinggi berpeluang untuk menimbun asimilatnya pada daerah lumbungnya (sink).
Namun ILD yang terlalu tinggi belum tentu berpotensi untuk menghasilkan biomasa tanaman
yang tinggi. Menurut Suryanto (2001), hal ini terjadi karena adanya pengaruh naungan oleh
daun bagian atas tajuk terhadap daun bagian bawah tajuk saat cahaya jatuh di atas tajuk
tanaman. Seperti pada varietas Panda meskipun mempunyai nilai ILD yang paling tinggi, namun
ternyata berat kering yang dihasilkan lebih rendah jika dibandingkan dengan varietas Atlantik
yang mempunyai nilai ILD yang lebih rendah.
Nilai indeks luas daun pada minggu ke 9 dan ke11 menunjukkan adanya penurunan;
hal ini karena terjadinya penurunan jumlah daun sebagai akibat dari rontoknya daun yang tua
secara alami, sehingga nilai ILD juga berkurang. Daun yang mengalami penuaan tidak mampu
menghasilkan fotosintat, sebaliknya daun tersebut akan menggunakan fotosintat yang berasal
dari daun lain yang lebih muda untuk proses respirasi yang berarti akan mengurangi fotosintat
yang seharusnya ditransfer ke umbi. Selain itu penuaan bisa juga terjadi karena kekurangan
nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan tanaman. Jika persediaan nutrisi terbatas, maka
nutrisi akan ditranslokasikan dari daun yang tua ke daun yang lebih muda dan hal ini akan
menyebabkan semakin cepatnya proses penuaan daun dan hal ini akan mengakibatkan
terjadinya kerontokan daun dan nantinya akan berpengaruh terhadap nilai ILD.
Berat segar dan berat kering tanaman menggambarkan besarnya akumulasi bahan
kering dan senyawa- senyawa lain selama masa pertumbuhan tanaman. Hasil sidik ragam
menunjukkan bahwa berat segar tanaman ketiga varietas pada dua generasi tidak menunjukkan
adanya beda nyata (Tabel 3). Menurut Sitompul dan Guritno (1995), perkembangan berat segar
sering digunakan untuk menggambarkan besarnya peningkatan biomasa tanaman apabila
hubungan antara berat segar dan berat kering sejalan dengan umur tanaman bersifat linear.
Tetapi karena kandungan air dari suatu jaringan atau keseluruhan bagian tanaman dapat
berubah sejalan dengan umur dan dipengaruhi oleh lingkungan yang jarang konstan maka
hubungan antara berat segar dan berat kering menjadi tidak konstan. Oleh karena itu berat segar
tidak bisa langsung digunakan sebagai parameter biomasa. Hasil analisis sidik ragam berat segar
pada minggu ke 9 dan 11 tidak menunjukkan adanya beda nyata antar varietas maupun generasi
(Tabel 3).
Tabel 3. Berat segar dan berat kering tiga varietas kentang pada dua generasi pada minggu ke 9
dan minggu ke 11 setelah tanam.
Berat segar (g)
Berat kering (g)
Perlakuan
Minggu ke 9
Minggu ke11
Minggu ke 9
Minggu ke11
Varietas
Atlantik
624,85 a
687,75 a
111,34 a
118,73 a
Panda
683,44 a
751,05 a
91,69 a
95,90 ab
Granola
668,56 a
643,19 a
65,15 b
72,85 b
Generasi
Generasi 2
637,00 p
686,20 p
85,81 p
92,35 p
Generasi 3
680,91 p
723,13 p
92,97 p
99,22 p
Interaksi
(-)
(-)
(-)
(-)
Keterangan : Angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada sidik ragam
(α = 5%)
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Menurut Gardner et al. (1991), berat kering merupakan penimbunan hasil bersih
asimilasi CO2 sepanjang masa pertumbuhan. Semakin tinggi berat kering yang dihasilkan
mengindikasikan semakin tinggi pula produksi asimilat dalam tanaman tersebut. Dari penelitian
yang dilakukan terbukti bahwa berat kering menunjukkan adanya perbedaan antar varietas
namun tidak ditemukan adanya beda nyata antar generasi. Pada minggu ke 9 varietas Granola
menunjukkan berat kering yang paling rendah dan berbeda nyata dengan varietas Atlantik dan
varietas Panda. Namun pada minggu ke 11 terjadi pergeseran, dimana bahan kering yang
dihasilkan oleh varietas Granola tidak berbeda dengan yang dihasilkan oleh varietas Panda.
Produksi bahan kering yang dihasilkan oleh kentang generasi ke dua maupun generasi ke tiga
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.
Laju pertumbuhan tanaman dan laju asimilasi bersih ternyata bahwa angka yang
didapat tidak menunjukkan adanya beda nyata antar varietas maupun antar generasi. Laju
pertumbuhan tanaman akan meningkat sejalan dengan meningkatnya indeks luas daun sampai
pada batas indek luas daun maksimum. Setelah itu jika luas daun tetap naik akan terjadi
penurunan akibat adanya daun yang saling menaungi (Tabel 4). LPT berkaitan erat dengan Laju
Asimilasi Bersih (LAB).
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Tanaman (g minggu-1) dan Laju Asimilasi Bersih(g cm-2 minggu-1) tiga
varietas kentang pada dua generasi.
Perlakuan
LPT
LAB
Varietas
Atlantik
1,97 a
0,016 a
Panda
1,09 a
0,019 a
Granola
2,05 a
0,019 a
Generasi
Generasi 2
1,74 p
0,002 p
Generasi 3
1,67 p
0,001 p
Interaksi
(-)
(-)
Keterangan : Angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada sidik ragam
(α = 5%)

Nilai LPT maupun LAB pada ketiga varietas maupun pada kedua generasi tidak
menunjukkan adanya perbedaan. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa ketiga varietas yang
ditanam memperlihatkan potensi yang hampir sama di dalam pertumbuhannya, baik pada
tanaman generasi ke dua maupun pada generasi ke tiga.
B. HASIL TANAMAN
Jumlah umbi per tanaman menunjukkan adanya beda nyata antar generasi tetapi
tidak berbeda nyata antar varietas. Jumlah umbi generasi kedua menunjukkan nilai yang lebih
tinggi bila dibandingkan dengan jumlah umbi yang terdapat pada generasi ketiga (Tabel 5).
Tabel 5. Jumlah umbi per tanaman (knol) dan berat umbi per tanaman (gram) tiga varietas
kentang pada dua generasi.
Perlakuan
Jumlah umbi
Berat umbi
Varietas
Atlantik
6,27 a
420,50 a
Panda
6,19 a
459,17 a
Granola
7,73 a
372,70 a
Generasi
Generasi 2
7,47 p
417,83 p
Generasi 3
5,99 q
417,08 p
Interaksi
(-)
(-)
Keterangan : Angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada sidik ragam
(α = 5%)
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Selain hal tersebut di atas, besarnya ukuran bibit juga berpengaruh terhadap jumlah
umbi yang dihasilkan. Penggunaan umbi yang berukuran besar cenderung untuk menghasilkan
umbi yang banyak namun berukuran lebih kecil. Hal ini terkait dengan jumlah batang yang
tumbuh di atas permukaan tanah. Dengan jumlah batang yang lebih banyak maka jumlah umbi
yang dihasilkan akan lebih banyak pula, namun biasanya berukuran lebih kecil karena distribusi
asimilat akan terbagi ke sejumlah umbi yang dihasilkan tersebut.
Berat umbi per tanaman tidak menunjukkan adanya beda nyata antar varietas maupun
antar generasi ( Tabel 6). Berat umbi yang dihasilkan lebih dipengaruhi oleh faktor luar seperti
suhu udara, lengas tanah dan intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman. Selain itu faktor
genetis juga ikut menentukan pencapaian berat umbi. Hasil tanaman terutama berat umbi yang
dihasilkan sangat terkait dengan proses fotosintesis dan respirasi. Menurut Setiadi dan
Nurulhuda (1998), kentang dapat tumbuh di daerah tropis dengan suhu malam hari yang rendah.
Suhu udara yang ideal untuk tanaman kentang yaitu berkisar antara 150C-180C pada malam hari
dan 240C-300C pada siang hari. Suhu yang dingin diperlukan oleh tanaman kentang untuk
pembentukan umbi.
Intensitas cahaya matahari yang diterima oleh daun berpengaruh terhadap
pembentukan umbi, karena terkait dengan proses fotosintesis dan proses transfer asimilat ke
umbi. Kondisi lengas tanah juga mempengaruhi pembesaran umbi, karena air juga
mempengaruhi proses pembentukan asimilat yang nantinya akan ditransfer ke umbi. Dengan
kondisi lengas tanah yang cukup tanaman dapat melakukan fotosintesis dan aktivitas
metabolisme dengan baik. Dan dengan tercukupinya bahan-bahan untuk proses fotosintesis
diantaranya air maka fotosintesis akan berlangsung lebih baik sehingga asimilat yang dihasilkan
akan lebih besar.
Tabel 6. Persentase berat umbi per tanaman
Perlakuan
> 80 g
60-80 g
Varietas
Atlantik
49,30 a
28,25 a
Panda
39,57 b
28,38 a
Granola
40,83 b
24,83 a
Generasi
Generasi 2
43,80 p
28,08 p
Generasi 3
43,10 p
26,23 p
Interaksi

(-)

(-)

tiga varietas kentang pada dua generasi.
45-60 g
30-45 g
20-30 g

<20 g

12,51 b
23,57 a
24,04 a

14,55 a
17,75 a
17,24 a

13,03 a
14,89 a
11,55 a

10,99 a
11,36 a
13,14 a

20,70 p
19,38 p

15,92 p
17,11 p

12,15 p
14,16 p

11,41 p
12,25 p

(-)

(-)

(-)

(-)

Keterangan : Angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada sidik ragam
(α = 5%)

Persentase berat umbi per tanaman menunjukkan besarnya hasil panen dari tanaman
yang dapat dijadikan benih ataupun untuk kentang konsumsi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa umbi konsumsi yang berukuran > 80 gram paling tinggi diperoleh pada varietas Atlantik
yang angkanya berbeda nyata bila dibandingkan dengan varietas Panda dan varietas Granola
(Tabel 6). Tidak ditemukan adanya beda nyata antar generasi.Untuk umbi kelas A (60-80 gram)
tidak ditemukan adanya beda nyata antar varietas maupun antar generasi. Umbi kelas B (45-60
gram) ditemukan adanya beda nyata antara varietas Atlantik dengan varietas Panda maupun
varietas Granola; varietas Atlantik menghasilkan angka yang paling rendah untuk kelas ini. Pada
umbi kelas C (30-45 gram), umbi ares (20-30 gram) dan umbi krill (< 20 gram) tidak ditemukan
adanya beda nyata antar varietas maupun antar generasi. Hasil sidik ragam untuk persentase
jumlah umbi per tanaman pada masing-masing kelas umbi tidak memperlihatkan adanya beda
nyata antar varietas maupun antar generasi.
Berat umbi per petak dan berat umbi per hektar berdasarkan hasil sidik ragam, berat
umbi per petak dan berat umbi per hektar tidak menunjukkan adanya beda nyata antar varietas
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maupun antar generasi (Tabel 7). Ketiganya mempunyai potensi yang hampir sama untuk
ditanam di dataran medium.
Tabel 7. Berat umbi per petak dan berat umbi per hektar tiga varietas kentang pada dua generasi.
Perlakuan
Berat umbi per petak (kg)
Berat umbi per ha (ton)
Varietas
Atlantik
9,86 a
15,78 a
Panda
9,87 a
15,80 a
Granola
10,26 a
16,42 a
Generasi
Generasi 2
9,88 p
15,81 p
Generasi 3
10,12 p
16,19 p
Interaksi
(-)
(-)
Keterangan : Angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada sidik ragam
(α = 5%)

Jika dibandingkan dengan hasil tanaman yang dilakukan di daerah dataran tinggi, hasil
umbi per hektar masih menunjukkan nilai yang lebih rendah. Menurut Setiadi dan Nurulhuda
(1989) produksi kentang varietas Granola dapat mencapai 30 ton per hektar. Hal ini disebabkan
oleh lingkungan tumbuh yang berbeda terutama suhu udara dan intensitas cahaya matahari
yang mempengaruhi metabolisme tanaman dalam menghasilkan asimilat sehingga
mempengaruhi produksi kentang. Selain faktor tersebut, cara pemeliharaan tanaman juga
berpengaruh terhadap tingginya produksi umbi.
KESIMPULAN
1. Ketiga varietas kentang yang ditanam yaitu Atlantik, Panda dan Granola mempunyai potensi
produksi yang sama baik untuk ditanam di dataran medium.
2. Bibit kentang generasi ke tiga masih layak untuk dijadikan bahan tanam dengan pengelolaan
yang baik selama penanaman sehingga mempunyai potensi produksi yang sama dengan
generasi sebelumnya.
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EVALUASI ADAPTASI AGRONOMI DAN PEMUPUKAN PHOSPAT
TERHADAP KANDUNGAN BIOAKTIF TANAMAN PEGAGAN
(Centella asiatica L. Urban) PADA UMUR MUDA.
Sutardi dan Munif Ghulamahdi
Peneliti BPTP Yogyakarta dan Dosen IPB Bogor
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari adaptasi agronomi pertumbuhan, produksi
dan komponen bioaktif secara kualitatif dari tanaman Pegagan ((Centella asiatica L. Urban) muda
pada tingkatan dosis pemupukan fosfor yang berbeda. Penelitian di lapang dilakukan pada Bulan
Juli sampai Desember 2007 di Kebun Percobaan Balitro yang terletak Dusun Gunung Putri, Desa
Pacet, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Percobaan adalah faktor tunggal dengan
menggunakan rancangan acak kelompok lengkap ((rondomize complete block design). Dosis
pupuk P terdiri dari empat tarap yang meliputi tanpa pupuk P 0, 100, 200 dan 300 kg SP-36/ha.
Percobaan di ulang enam kali. Komponen data pengamatan adalah pertumbuhan yang diamati
terdiri dari jumlah daun induk, panjang tangkai daun, diameter tangkai daun, jumlah sulur
primer, panjang daun, lebar daun, jumlah bunga induk, panjang sulur dan jumlah buku.
Komponen produksi kandungan bioaktif. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa pupuk P tidak
berpengaruh nyata terhadap semua parameter pertumbuhan, kecuali jumlah buku atau not.
Pupuk P berpengaruh terhapap kandungan bioaktif seperti alkaloid, saponin, tanin, fenolik dan
glikosida positif kuat sampai positif sangat kuat sekali.
Kata kunci : Fosfor, Bioaktif, Pegagan.
ABSTRACT
This experiment was carried out in laboratory fielp Gunung Putri, Cipanas vellage and
Research Insitute for Spices Medicinal Crops and Aromatical Cimanggu, Bogor from June until
August 2007. The research were aimed to invertigation and to know fertilization P influence to
growth and produce bioactif pegagan plant. A Rondomized Block Design was used, with four
treatment and six replicates, wide to plot 3 m x 4 m2. As kinds of treatment were : P0 = 0 singk
P2O5/Ha , P1 = 36 singk P2O5/Ha, P2 = 72 singk P2O5/Ha and, P3 = 108 singk P2O5/Ha. The result
showed that reality influence long mains handle not all growt. The content were alkaloid, saponin,
tanin, and this strong once positive glikosida proven by the positive test qualitative or score 4+,
and followed by strong positive Flafonoid steroid or (3+), but this at the treatment of negative (P3)
treatment. The content of positive were the Triterpenoid (2+) except positive fenolik wear away (1+).
The Gift fertilize P influence content of fitokimia alkaloid, saponin, tanin, positive strong positive of
fenolik and glikosida until very strong once.
Keyword : Phosphate,, asiaticosid, Pegagan Plant.
PENDAHULUAN
Faktor yang beperan dalam pertumbuhan dan mempengaruhi kandungan bahan bioaktif
tanaman pengagan, antara lain: tinggi tempat, jenis tanah, dan iklim. Secara umum produksi
metabolisme sekender adalah perkalian antara bobot bagian tanaman yang dipanen dengan
kandungan sekender. Kandungan tersebut tergantung dari: jenis tanaman (varietas), umur panen,
bagian yang dipanen, faktor lingkungan tanaman dan teknik budidaya. Sistem pemupukan yang
mudah dilakukan yaitu pemupukan. Metabolit sekunder atau dikatakan sebagai bahan alami
merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tanaman dalam jumlah relatif besar, namun tidak
memiliki fungsi langsung terdapat pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman (Taiz and
Zeiger 2002). Namun metabolit sekunder sangat diperlukan bagi tumbuhan, beberapa
diantaranya bermanfaat sebagai mekanisme pertahanan dalam melawan serangan bakteri, virus
dan jamur, sehingga dapat dianalogikan.

91

Unsur hara Fofor dalam tanah ada empat bentuk: (1) terlarut dalam air (H2PO4-, HPO42-,
dan PO43-), (2) terjerap oleh liat (ristensi P), (3) terfeksasi dan/atau termobilisasi dan, (4) P-organik.
Kehilangan P dari tanah terutama disebabkan oleh erosi permukaan, karena unsur P banyak
terdapat dalam lapisan olah, sehingga terbawa dalam pertikel tersebut oleh aliran air. Pada
tanah-tanah Andisol fiksasi dan retensi P akan jauh lebih tinggi daripada P yang diambil oleh
tanaman (Sabiham, 1996). Unsur hara P pergerakan hara dalam tanah diserap oleh akar melalui
proses difusi yang didasarkan pada perbedaan konsentrasi unsur hara yang berada pada suatu
tempat dengan tempat yang lain di dalam larutan tanah.
Tanaman menyerap unsur hara fosfor dalam bentuk ion ortofosfat primer
(H2PO4 ) dan ion ortofosfat sekender (HPO4=) atau fosfor diserap terutama dalam bentuk ion
bervalensi tunggal H2PO4- dan kurang dalam bentuk ion bervalensi dua HPO42-(Gardner et al.,
1991). Menurut (Tisdale et al., 1985), kemungkinan fosfor masih dapat diserap dalam bentuk
lain, yaitu pirofosfat dan metafosfat. Fofor diserap dalam senyawa fosfat organik yang larut air,
misalnya asam nukleat dan phitin. Menurut Morard (1970) cit Rosmarkan dan Yuwona, 2002),
mekanisme yang terjadi setelah diserap oleh akar, fosfor mula-mula diangkut ke daun muda,
kemudian dipindah ke daun yang lebih tua. Kebanyakan ester fosfat adalah senyawa intermedier
dalam mekanisme sebagai biosintesis ataupun pemecah.
Fungsi fosfor yang lain adalah mendorong pertumbuhan akar tanaman. Menurut (Tisdale
et al., 1985), perubahan fosfor (P) di akar tanaman dibedakan tiga fase yakni: (1) Perubahan P
anorganik yang baru diserap tanaman menjadi bentuk senyawa organik, (2) Perubahan P dari ATP
(Adenosin Trifosfat) menjadi ADP (Adenosin Difosfat) dan, (3) pemecahan dari pirofosfat atau
fosfat secara hidrolisis.
Fosfor yang diserap tanaman dalam bentuk ion anorganik cepat berubah menjadi
senyawa fosfor organik, setelah diserap dalam bentuk H2PO4- umumnya cepat diesterrifikasi
melaui gugusan hidrosil berantai C menjadi fosfat berenergi tinggi (misalnya ATP). Perubahan P
anorganik menjadi P organik hanya memerlukan beberapa menit (Marschner, 1986). Walapun P
organik ini cepat dilepas menjadi P anorganik lagi ke dalam jaringan xylem tanaman. Unsur hara
P yang relatif stabil apabila P yang ada dalam dua ester (C-P-C). Pada proses glikolisis, respirasi
atau fotosintesis energi dilepas dan digunakan untuk menyusun ikatan pirofosfat yang kaya
energi. Fosfor merupakan senyawa penyusun jaringaan tanaman seperti: asam nukleat,
fosfolipida, dan fitin. Fosfor ini sifat mobil atau mudah bergerak antar jaringan tanaman. Kadar
optimum fosfor dalam tanaman pada saat pertumbuhan vegetatif adalah 0,3 – 0,5 % dari berat
kering tanaman.
Pupuk yang digunakan dalam penelitian ini berupa pupuk fosfor (SP-36) yang diproduksi
dalam bentuk pupuk anorganik dengan kandungan P2O5 36 %. Penambahan unsur hara fosfor
dalam tanah dapat dilakukan dengan pemberian pupuk fosfor yang bersumber dari pupuk
anorganik (SP-36) dengan kandungan P2O5 36 %. Selain itu penentuan waktu panen terhadap
kandungan bioaktif pada umur setelah tanam belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan
untuk mempelajari adaptasi agronomi, dan marfologi (Centella asiatica L. Urban) terhadap bioaktif.
BAHAN DAN METODE
Percobaan ini dilakukan pada bulan Juli 2007 – Januari 2008 dan bertempat di Kebun
Percobaan Gunung Putri Cipanas dan Cimanggu Balittro, dengan jenis tanah Andisol dan
memiliki ketinggian tempat 1300 dan 500 m dpl.
Bahan tanam berupa bibit pegagan berasal dari satu aksesi dengan bioaktif tertinggi) anakan
yang dibibitkan sampai berumur sekitar 3-4 minggu terhitung sejak ditanam. Pupuk yang
dipergunakan sesuai dengan perlakuan yaitu menggunakan pupuk SP-36 dengan kadungan P2O5
36 %. Alat-alat yang digunakan antara lain cangkul, timbangan analitik, light meter LX 103,
automatic leaf area meter, clorofil meter, thermometer bola basah-kering, alat ukur dan alat tulis
serta peralatan pendukung lainnya. Pengolahan tanah merupakan langkah pertama yang harus
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dilakukan dalam pelaksanaan percobaan ini. Pengolahan tanah dilakukan sedalam 30 cm,
dibajak atau dicangkul bertujuan untuk menggembur tanah dan membersihkan tanah dari
gulma dan sisa-sisa tanaman, kemudian tanah diratakan dan dihaluskan. Tanah dibuat petakanpetakan atau bedengan sesuai ukuran tiap satuan percobaan dan dibuat juga saluran
drainasenya. Petakan dibuat sebanyak 24 buah dengan ukuran 1.5 m x 1.0 m. jarak antar petak
utama adalah 2 m, sedangkan jarak antar petak perlakuan adalah 0.3 m. Percobaan adalah
faktor tunggal dengan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap ((rondomize complete
block design). Dosis pupuk P terdiri dari empat tarap yang meliputi tanpa pupuk P 0, 100, 200
dan 300 kg SP-36/ha. Percobaan di ulang enam kali. Komponen data pengamatan adalah
pertumbuhan yang diamati terdiri dari jumlah daun induk, panjang tangkai daun, diameter
tangkai daun, jumlah sulur primer, panjang daun, lebar daun, jumlah bunga induk, panjang
sulur dan jumlah buku. Komponen produksi terdiri dari bobot biomas basah, kering dan
kandungan bioaktif. Komponen fisiologi terdiri jumlah klorofil daun muda dan daun tua serta
bobot akar induk. Senyawa-senyawa lain seperti Uji alkoloid, soponin, flavonoid uji tanin. Data
yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam(uji F) padataraf 5%.
Berdasarkan hasil penelitian mengakibatkan adanya perbedaan dari derajat bebas. Drajat bebas
dari data yang dianalisis mengalami perbedaan karena trdapat sebagian data yang tidak ikut
dianalisis akibat tanaman mati. Adapun jika terdapat pengaruh yangnyata maka uji dilanjutkan
dengan uji jarak berganda Duncan (Duncan’s multiple range test). Analisis data dilakukan dengan
bantuan program SAS versi 6.12.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Percobaan
Percobaan dilakukan pada Juni 2007 sampai Desember 2007, dimana kondisi curah
hujan, bervariasi terhadap jumlah hari hujan dan jumlah curah hujan, sehingga berbeda pula
rata-rata curah hujan bulanan. Hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa,
Bulan Juni, Juli, Agustus dan September terjadi jumlah hari hujan 9, 4, 3, dan 4 kali, dengan
total volume curah hujan 411.5, 154, 165 dan 143 mm dengan rata-rata curah hujan bulanan
45.72, 38.5 55.7 dan 35.75 mm adalah tergolong rendah (bulan kering). Walaupun, Bulan
Oktober, Nopember dan Desember curah hujan terjadi kenaikan yang tinggi jumlah hari hujan
13, 18 dan 21 kali, sedangkan total jumlah curah hujan bulanan mengalami kenaikan 625, 893
dan 972.6 mm, dengan rata-rata curah hujan bulanan 48.07, 49,65 dan 46.31 mm.
Tabel 1. Rerata suhu udara bulanan di Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Cianjur Tahun 2007.
Bulan

Pagi hari jam 0.6
Siang hari jam 12
Sore hari jam 18
RataMin
Max Rata-2 Min
Max Rata-2 Min
Max Rata-2 rata
............................................................oC...............................................................
Juni
13.0 22.0
17.5
17.0
34.0
25.5
15.0
24.0
19.5
20.8
Juli
15.0 22.0
17.5
16.0
26.0
21.0
15.0
24.0
19.5
19.3
Agustus
15.0 22.0
17.5
18.0
34.0
26.0
15.0
25.0
20.0
21.2
September 15.0 22.0
17.5
17.0
34.0
25.5
15.0
25.0
20.0
21.0
Oktober
15.0 22.0
17.5
16.0
33.0
24.5
15.0
24.0
19.5
20.5
Nopember 15.5 21.4
18.5
17.9
28.2
23.1
15.6
21.6
18.6
20.0
Desember 13.7

15.2

14.4

14.4

22.9

18.6

13.3

17.7

15.5

16.2

Apabila diasumsikan suhu dasar Q10 maka setelah penambahan suhu setiap hari
dikalikan jumlah hari selama siklus hidup tanaman dapat diketahui heat unit dan umur
tanaman pegagan. Heat unit bulan Juni, Juli, Agustus dan September adalah sebesar 308.4,
312.42, 366.7 dan 320 oC. Hasil pengamatan suhu udara di lokasi disajikan pada Tabel 1.
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Pertumbuhan tanaman, siklus temperatur diurnal di tropik lebih penting daripada
perubahan temperatur dari musim ke musim. Berdasarkan hasil analisis ketergantungan, laju
suhu seringkali diekspresikan dalam Q10, yaitu laju akan meningkat bila temperatur meningkat
10 oC. Untuk beberapa proses tanaman Q10 muncul menjadi 2 sampai 3 ketika rata-rata
temperatur dari percobaan antara 15 – 25 oC. Akan tetapi Q10 hampir selalu berkurang sejalan
dengan bertambahnya temperatur dan hubungannya antar laju pertumbuhan dan temperatur
lebih sering secara linier daripada logaritma. Hubungan yang linier yang muncul secara
signifikan seringkali dapat diamati ketika laju pertumbuhan kurang dari 20% dari laju
maksimum pada temperatur optimum, di bawah temperatur opimum laju berkurang sangat cepat
seiring meningkatnya suhu. Temperatur optimum untuk banyak proses baik di daerah temperate
maupun tropik berkisar antara 20 sampai 25 oC. Namun, kisaran suhu untuk beberapa spesies
tropik antara 10o-35oC atau 15o-40oC.
B. Sifat Fisik dan Kimia Tanah Andisol.
Tanah Andisol di Gunung Putri, Cipanas berasal dari bahan induk volkan yang telah
mengalami perkembangan. Bentuk struktur pada lapisan atas umumnya remah, berukuran
sangat halus-kasar dengan tingkat perkembangan sedang. Sifat kimia tanah ditandai dengan
tanah agak masam sampai dengan netral. Kadar C-organik sedang, KTK rendah sampai dengan
tinggi. Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa jenis tanah Andisol di lokasi penelitian adalah
pH sangat masam, C-org sedang, status hara makro rendah (N, P tersedia dan K) tetapi unsur
hara mikronya tinggi. Namun apabila unsur hara mikro dalam jumlah yang banyak, akan
meracuni (toksisitas) tanaman. Kandungan hara Fe sangat tinggi, sedangkan Mn tinggi,
sedangkan kandungan hara Cu dan Zn pada harkat sedang. Hasil analisis awal pada tanah
Andisol serta metode yang digunakan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Hasil analisis pendahuluan karakteristik tanah Andisol di Gunung Putri,
Cipanas, Cianjur 2007.
Sifat Tanah
Nilai uji tanah
Metode/ekstraksan
Satuan
pH H2O
4,45 SM
pH meter
pH KCl
4,23 SM
pH meter
C-org
3,20 T
Kurmies
%
N total
0,19 R
Kjeldahl
%
C/N ratio
16,84
P tersedia
1,22 R
Bray-1
Ppm
Ca
4,28 R
1 N NH4OAc pH 7.0
Me/100g
Mg
0,75 R
1 N NH4OAc pH 7.0
Me/100g
K
0,25 R
1 N NH4OAc pH 7.0
Me/100g
Na
0,23 R
1 N NH4OAc pH 7.0
Me/100g
Total
5,51
Al
0,41
1 N KCl
Me/100 g
KTK
20.16
1 N NH4Oac pH 7.0
Me/100 g
KB
27,33
%
Fe
5144.05 ST
0,05 N HCl
Ppm
Mn
197,98 T
0,05 N HCl
Ppm
Cu
34,98 S
0,05 N HCl
Ppm
Zn
55,39 S
0,05 N HCl
Ppm
Tektur
Pasir
46,05
Pipet
%
Debu
26,89
Pipet
%
Liat
27,06
Pipet
%
Keterangan: SM (sangat masam), R (rendah), S (sedang), T (Tinggi), dan ST (sangat tinggi)
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Analisis sifat fisik jenis tanah Andisol yang mempunyai kandungan liat (27,06 %), dan
debu (26,89 %), yang di dominasi oleh kandungan pasir (46,05 %), adalah tergolong tektur tanah
pasir liat berdebu. Sifat fisik tanah yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman Pegagan dan
beberapa sifat kimia tanah yang menyebabkan faktor pembatas pertumbuhan tanaman Pegagan
yaitu tingginya kandungan Fe (5984,5 ppm/100 g) dan Mn (197,98 ppm/100 g) dan rendah
unsur hara makro.
Tingginya kandungan Fe dan Mn kemungkinan sudah berada pada tingkat konsentrasi
yang meracuni tanaman Pegagan. Tanah-tanah masam biasanya mengandung ion-ion Al 3+, Fe 3+,
dan Mn 2+ terlarut dan tertukarkan dalam jumlah yang cukup nyata. Ketiga unsur tersebut dapat
mengikat P sehingga menjadi tidak tersedia bagi tanaman, dan apabila diserap oleh tanaman
dalam jumlah yang banyak dapat meracuni tanaman. Kadang-kadang kelebihan Mn dapat
menginduksi defisiensi unsur hara Fe, Mg dan Ca dan keracunan Zn mengiduksi defisiensi Fe, Mg,
dan Mn (Marschner, 1995). Hal ini akan menyebabkan penyerapan hara terhambat, sehingga
hasil fotosintat akan berkurang dan selanjutnya berdampak terhadap laju pertumbuhan tanaman
pegagan terhambat.
Sifat kimia tanah yang menjadi faktor pembatas utama adalah pH tanah (sangat masam),
hara N (0,19%), P (1,22 ppm) dan K (0,25 me/100g). Faktor kimia tanah pembatas ke dua adalah
disebabkan tingginya kadar Fe (5144,05 ppm), Mn (197,98 ppm), Cu (34,98 ppm) dan Zn (55,39
ppm). Sedangkan faktor pembatas ke tiga yaitu sifat fisik tanah adalah tektur pasir (46,05 %)
dalam mengikat air dan bafer hara rendah. Walaupun, terdapat beberapa faktor yang mendukung
tanaman Pegagan adalah kadar C-organik tanah kategari sedang (3,20 %) dan C/N ratio (16,84).
Rendahnya hara P memperlihatkan bahwa senyawa P anorganik didominasi oleh Fe-P yang
jauh lebih tinggi dibandingkan Ca-P dan Al-P. Dominasi hara P pada tanah Andisol adalah
karena terjadinya transformasi aluminium fosfat menjadi besi fosfat. Fe-P adalah fraksi P tanah
yang tergolong dapat larut alkali sedangkan Ca-P tergolong dapat larut asam.
Secara garis besarnya, fungsi P pada tanaman dapat digolongkan dalam tiga bagian
(Marschner, 1995). Fungsi pertama adalah sebagai penyusun makromolekul. Dua contoh utama
atau terpenting dari makromolekul yang melibatkan P adalah senyawa yang berperan dalam
pewarisan sifat dan perkembangan tanaman. Pada biomembran P membentuk ikatan atau
jembatan antara digliserida dan molekul lainya seperti asam amino, amina, atau alkohol,
membentuk fosfatidilikolin (lesitin) yang menjaga intergritas membran. Fungsi Kedua adalah
sebagai unsur pembentuk senyawa penyimpan dan perpindahan energi. Dua senyawa kaya energi
yang paling umum adalah ATP dan ADP. Energi dalam ATP/ADP terletak pada ikatan pirofosfat
yang pemecahan akan melepaskan energi, yang dikenal proses fosforilasi. ATP merupakan
sumber energi untuk hampir semua proses biologi yang membutuhkan energi. Unsur P juga
diperlukan dalam proses fotosintesis yakni pada fotofosforilasi dan pembentukan ribulosa 1,5bifosfat. Fungsi ketiga P adalah sebagai regulator reaksi biokimia malalui fosforilasi yang dapat
mengaktivasi atau inaktivasi protein yang diangap sebagai faktor dalam transduksi sinyal.
C. Pengaruh Pemupukan P Terhadap Pertumbuhan.
1. Jumlah Daun Induk
Pemberian pupuk P tidak berpengaruh nyata pada semua perlakuan terhadap jumlah
daun induk umur 2 - 8 MST. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemupukan P pada
berbagai dosis tidak nyata. Jumlah daun pegagan mulai umur 2, 4, 6, 8 minggu setelah tanam
(MST) terjadi peningkatan, yaitu semakin bertambah umur tanaman terjadi pertambahan
walaupun lambat (Tabel 3).
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Tabel 3. Pengaruh pemupukan P terhadap jumlah daun induk.
Perlakuan Dosis
Jumlah daun
pupuk SP-36 (kg/ha)
2 MST
4 MST
6 MST
8 MST
………………………… helai…………………………….
0
3.43
5.07
13.32
17.53
100
3.13
5.02
12.93
18.78
200
3.07
4.78
11.71
15.53
300
3.02
4.38
10.98
18.27
Rerata
3.12
4.23
12.23
17.52
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata pada taraf 5 % menurut DRMT.

Semakin bertambah umur tanaman pertambahan jumlah meningkat secara lenier.
Respon jumlah daun induk pertanaman mempunyai respon baik, terbukti nilai R2 0.958 - 0.993.
2. Panjang Tangkai Daun Terpanjang.
Pemberian pupuk P tidak berpengaruh nyata pada semua perlakuan terhadap peubah
panjang tangkai daun umur 2 - 8 MST. Karakterisasi pegagan panjang tangkai daun dapat
mencapai 5 – 15 cm (Kristijarti et al., 2004). Pengaruh pemupuk-an P terhadap panjang tangkai
daun tanaman pegagan disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengaruh pemupukan P terhadap panjang tangkai daun.
Perlakuan Dosis
Panjang tangkai daun
pupuk SP-36 (kg/ha)
2 MST
4 MST
6 MST
8 MST
………………………… cm…………………………….
0
4.14
4.66
5.70
6.50
100
3.83
4.42
5.71
6.74
200
4.43
4.33
6.16
6.35
300
3.73
4.79
5.53
8.67
Rataan
4.03
4.55
5.77
7.07
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata pada taraf 5 % menurut DRMT.

Pertambahan panjang tangkai daun saat umur 2 ke 4 MST meningkat 8,8 %, namum
umur 4 ke 6 MST terjadi peningkatan sebesar 7,9 %, namun umur 6 ke 8 MST terjadi
penambahan sebesar 8,1%. Namun total peningkatan panjang tangkai umur 2 sampai 8 MST
terjadi peningkatan 57,56 %.
3. Diameter tangkai daun.
Diameter tangkai daun pegagan mulai umur 2, 4, 6, 8 MST terjadi peningkatan walaupun
tidak berbeda nyata, namun demikian semakin bertambah umur tanaman pegagan terjadi
pertambahan diameter tangkai daun karena untuk mendukung bertambah luas daun (Tabel 5).
Tabel 5. Pengaruh pemupukan P terhadap diameter tangkai daun.
Perlakuan Dosis
Diameter tangkai daun
pupuk Sp-36 (kg/ha)
2 MSP
4 MSP
6 MSP
8 MSP
………………………… cm…………………………….
0
0.05
0.79
1.36
1.05
100
0.06
1.09
1.23
1.09
200
0.04
1.03
1.18
1.03
300
0.05
0.91
1.09
1.15
Rataan
0.05
0,96
1.22
1.08
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata pada taraf 5 % menurut DRMT.
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Pertambahan diameter tangkai daun saat umur 2 ke 4 MST meningkat 5,2 %, namum
umur 4 ke 6 MST terjadi peningkatan sebesar 7,8 %, namun umur 6 ke 8 MST terjadi penurunan
sebesar 1,1%.
4. Jumlah sulur primer tanaman induk.
Pemberian pupuk P tidak berpengaruh nyata pada semua perlakuan terhadap jumlah
sulur primer dari semua umur pengamatan (Tabel 6). Adapun penambahan jumlah sulur primer
berkaitan dengan ketersedian asimilat yang ditranslokasikan ke organ-organ tanaman, sehingga
memungkinkan bermunculan organ-organ vegetatif selanjutnya, secara regresi tidak respon
dengan nilai R2 = 0.4864 – 0.6163.
Tabel 6. Pengaruh pemupukan P terhadap jumlah sulur primer tamaman induk.
Perlakuan Dosis
Jumlah sulur primer
pupuk Sp-36 (kg/ha)
2 MST
4 MST
6 MST
8 MST
………………………… buah…………………………….
0
0.35
1.72
0.51
2.91
100
0.27
1.82
0.47
2.77
200
0.40
1.70
0.75
2.53
300
0.48
1.63
0.62
2.97
Rataan
0.37
1,71
0.58
2.79
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata pada taraf 5 % menurut DRMT.

5. Panjang sulur.
Pemberian pupuk P tidak berpengaruh nyata pada semua perlakuan terhadap panjang
sulur tamaman induk dari semua umur pengamatan. Hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis
ragam menunjukkan bahwa pemupukan P pada berbagai dosis pupuk tidak nyata (Tabel 7). Hal
tersebut juga berdasarkan persamaan regresi respon (R2= 0,9919) yang tinggi terjadi pada umur 8
MST.
Tabel 7. Pengaruh pemupukan P terhadap panjang sulur tamaman induk.
Perlakuan Dosis
Panjang stolon tamaman induk
pupuk SP-36 (kg/ha)
2 MST
4 MST
6 MST
8 MST
………………………… cm…………………………….
0
1.61
4.11
8.08
40.76
100
2.43
3.42
7.91
37.36
200
2.09
3.37
7.90
37.65
300
2.30
4.42
8.10a
40.39
Rataan
2.10
3.83
7.99
39.04
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata pada taraf 5 % menurut DRMT

6. Jumlah buku/node.
Pemberian pupuk P tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah buku/node pada umur 4
dan 6 MST, namun pada umur 8 MST berpengaruh nyata. Pengaruh jumlah buku/node
tamaman induk pemberian pupuk SP-36 dengan dosis 100 dan 300 kg/ha berbeda nyata dengan
tanpa pupuk P (kontrol) lebih banyak (Tabel 8). Berdasarkan persamaan regresi semua perlakuan
respon terhadap jumlah buku/node, hal ini terbukti nilai R2 = 0.9818 – 0.99 81.
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Tabel 8. Pengaruh pemupukan P terhadap jumlah buku/node tamaman induk.
Perlakuan
Jumlah node stolon tamaman induk
Dosis pupuk SP-36
4 MSP
6 MSP
8 MSP
(kg/ha)
………………………… buah…………………………….
0
0.86
2.23
5.23 a
100
0.70
2.15
3.31 b
200
0.96
2.21
4.40 ab
300
0.73
2.10
3.13 b
Rataan
0.81
2.17
4.02
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom
perbedaan yang nyata pada taraf 5 % menurut DRMT

tidak menunjukkan

7. Produksi bioaktif
Analisis fitokimia berdasarkan kualitatif tanaman pegagan adalah mempunyai kandungan
alkaloid, saponin, tanin, dan glikosida positif kuat sekali. Hal ini terbukti tanaman pegagan
didasarkan uji positif dengan metode kualitatif menunjukkan, yaitu skor 4+, diikuti flafonoid dan
steroid pasitif kuat (3+), tetapi pada perlakuan P3 negatif (Tabel 8). Kandungan triterpenoid positif
(2+) kecuali fenolik positif lemah (1+). Hal ini dapat dimungkinkan bahwa pemberian pupuk P
mempengaruhi kandungan fitokimia alkaloid, saponin, tanin, fenolik dan glikosida positif kuat
sampai positif sangat kuat sekali.
Tabel 8. Hasil uji fitokimia tanaman pegagan pada umur panen 8 MST.
Perlakuan Alkaloi Saponin Tanin Fenolik Flavonoid Triterpenoid
d
Dosis SP-36
Kandungan bioaktif
(kg/ha)
0
4+
4+
4+
1+
3+
2+
100
4+
4+
4+
1+
2+
2+
200
4+
4+
4+
1+
3+
2+
300
4+
4+
4+
1+
4+
4+

Steroid Glikosida

3+
3+
3+
-

4+
4+
4+
4+

Keterangan: -: Negatif 1+:Positif lemah, 2+:Positif, 3+:Positif kuat, dan 4+: Positif kuat sekali.

KESIMPULAN
1. Pemupukan P tidak berpengaruh terhadap semua pertumbuhan tanaman pegagan kecuali
jumlah buku/node pada umur 4 dan 6 MST, namun pada umur 8 MST berpengaruh nyata.
2. Pupuk P mempengaruhi kandungan fitokimia atau bioaktif seperti senyawa alkaloid, saponin,
tanin, fenolik dan glikosida positif kuat sampai positif sangat kuat sekali.
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KUNCI KEBERHASILAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus)
Wigati Istuti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Jamur tiram merupakan jenis jamur kayu, dan jenis jamur kayu ini mudah
dibudidayakan dengan aplikasi teknologi yang sederhana. Pengembangan jamur tiram tidak
memerlukan lahan yang luas, cara budidaya mudah, masa produksi jamur tiram relatif lebih
cepat sehingga periode dan waktu panen lebih singkat dan kontinyu. Budidaya jamur kayu
(jamur tiram) dapat dikelola sebagai usaha sampingan ataupun usaha ekonomi skala kecil,
menengah dan besar. Seiring dengan populernya dan memasyarakatnya jamur tiram sebagai
bahan makanan yang lezat dan bergizi, maka permintaan konsumen dan pasar jamur tiram terus
meningkat. Dalam tulisan ini menguraikan informasi pokok pada budidaya jamur tiram putih,
yang dilatarbelakangi adanya permasalahan pembibitan jamur tiram F-3 atau F-4 di tingkat
petani. Kegiatan pembibitan jamur tiram dilakukan di Kebun Percobaan Malang, sejak tahun
2007. Sebagai langkah awal menjadi petani jamur tiram hendaknya petani belajar sambil bekerja
untuk mengetahui dan memahami secara langsung karakter dan kebutuhan lingkungan yang
dibutuhkan oleh tanaman jamur tiram ini. Sebetulnya budidaya jamur tiram sangat mudah,
sederhana dan teknologinya sudah tersedia. Kunci keberhasilan budidaya jamur tiram
dipengaruhi oleh (1) Media tumbuh jamur, (2) Proses sterilisasi bag log (F-3 atau F-4) dan (3)
Menjaga lingkungan tumbuh jamur yaitu faktor lingkungan dalam rumah jamur yang meliputi
suhu, kelembaban ruangan, cahaya dan sirkulasi udara. Yang perlu dipelajari secara baik dan
seksama dalam pembuatan media tanam adalah (1) Pencampuran formulasi media harus benarbenar rata, (2) Kandungan nutrisi media tanam mencukupi untuk pertumbuhan tubuh buah
jamur dan (3) Suhu sterilisasi dijaga stabil 100˚C selama sterilisasi. Keempat hal tersebut kalau
tidak dapat dipenuhi dapat menyebabkan kegagalan budidaya jamur tiram. Dalam pembuatan
bibit Jamur tiram terdapat berbagai formulasi, setiap penangkar umumnya memiliki komposisi
formulasi yang berbeda, namun demikian terdapat komposisi formulasi standart : Formulasi 1 :
Serbuk gergaji kayu albasia (sebagai ancer-ancer 10 kg) , Katul jagung 16%, tepung jagung 4%,
CaC0 1%, tetes 1%, dan air 60-70% (bila adonan dikepal tidak pecah). Formulasi 2 : serbuk
gergaji kayu albasia 78%, katul padi 20%, CaC0 1%, tetes 1% dan air 60-70% ( bila adonan
dikepal tidak pecah). Pengisian kantong plastik dengan campuran formulasi harus padat, agar
bibit yang ditanam dapat menjalar merata. Kapasitas kantongan plastik 1,000gr media tanam dan
harus tahan panas dengan suhu sterilisasi 100-110˚C dengan lama sterilisasi 4-5 jam. Setelah
media selesai disterilisasi didiamkan 24 jam dan kemudian diinokulasi. Selanjutnya bag log
diletakkan pada ruang dengan suhu 28-30˚C untuk penumbuhan miselium. Setelah miselium
tumbuh 100%, bag log dikondisikan pada lingkungan untuk penumbuhan tubuh body jamur
tiram, dilakukan pengaturan suhu rumah jamur 22 -28˚ C dan kelembaban 80%-90%,
kebutuhan cahaya dalam rumah jamur sekitar lebih dari 40 lux dan sinar matahari bersifat
menyebar. Sirkulasi udara yang lancar akan menjamin pasokan Oksigen, untuk itu bangunan
dindingnya dibuat dari anyaman bambu dan dibuat ventilasi/jendela. Keberhasilan dalam
pembuatan bag log tingkat kontaminasi 2-3% dan serangan penyakit pada media tanam dapat
dihindari. Nilai BER (Biological Efficiency ratio) 60%.
Kata Kunci : Media tumbuh, proses sterilisasi. faktor lingkungan tumbuh.
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PENDAHULUAN
Indonesia termasuk salah satu negara yang dikenal sebagai gudang jamur terkemuka di
dunia. Beberapa jenis jamur merupakan sumber makanan alternatif yang setara dengan daging
dan ikan yang bergizi tinggi oleh karena itu komoditas ini disukai oleh semua lapisan masyarakat.
Komposisi dan kandungan nutrisi jamur tiram per 100 gram adalah : protein 10,5 – 30,4%,
karbohidrat 56,60%, lemak 1,7 – 2,2% dan serat 7,5 – 8,7%, (Tjokrosoedarmo, 1992). Kandungan
gizi jamur tiram lebih tinggi dibanding dengan jenis jamur kayu lainnya. Jamur tiram
mengandung protein, lemak, fosfor, besi, thiamin dan riboflavin lebih tinggi dibanding dengan
jenis jamur lainnya. Jamur tiram mengandung 18 macam asam amino yang dibutuhkan oleh
tubuh manusia dan tidak mengandung kolesterol.
Jenis jamur yang telah dibudidayakan dan
populer sebagai makanan dan sayuran serta banyak diperdagangkan di pasar antara lain jamur
tiram. Terdapat beberapa jenis jamur tiram, yaitu tiram putih, tiram abu-abu, sayur caju, tiram
coklat (abalon) dan jamur tiram merah (Cahyana et. al, 1997).
Sayuran jenis jamur diproduksi tanpa pupuk dan pestisida, tanaman ini tumbuh murni
dengan memanfaatkan unsur hara pada kayu dengan demikian jamur tiram diproduksi dengan
bahan organik. Komoditas yang diproduksi hanya dengan bahan organik ternyata lebih diminati
konsumen, kesadaran masyarakat terutama masyarakat perkotaan lebih banyak mengkonsumsi
produk pangan yang sehat telah ikut mendorong industri jamur. Masyarakat modern memang
cenderung sangat peka terhadap isu pencemaran bahan pangan yang teresidu oleh pupuk dan
pestisida. .
Jamur tiram merupakan jenis jamur kayu, jenis jamur kayu tersebut mudah
dibudidayakan.dengan aplikasi teknologi yang sederhana Pengembangan jamur tiram tidak
memerlukan lahan yang luas, cara budidaya mudah, masa produksi jamur tiram relatif lebih
cepat sehingga periode dan waktu panen lebih singkat dan kontinyue. Budidaya jamur kayu
(jamur tiram) dapat dikelola sebagai usaha sampingan ataupun usaha ekonomi skala kecil,
menengah dan besar. Seiring dengan populernya dan memasyarakatnya jamur tiram sebagai
bahan makanan yang lezat dan bergizi, maka permintaan konsumen dan pasar jamur tiram terus
meningkat.
NFORMASI POKOK
Sebagai langkah awal menjadi petani jamur hendaknya petani belajar sambil bekerja
untuk mengetahui dan memahami secara langsung karakter dan kebutuhan lingkungan yang
dibutuhkan oleh tanaman jamur tiram ini. Sebetulnya budidaya jamur tiram sangat mudah dan
sederhana. Kunci keberhasilan budidaya jamur tiram dipengaruhi oleh (1) Media tumbuh jamur
(2) Proses sterilisasi bag log (F-3 atau F-4) dan (3) Menjaga lingkungan tumbuh jamur yaitu faktor
lingkungan dalam rumah jamur yang meliputi suhu, kelembaban ruangan, cahaya dan sirkulasi
udara. Yang perlu dipelajari secara baik dan seksama dalam pembuatan media tanam adalah (1)
Pencampuran formulasi media harus benar-benar rata, (2) Kandungan nutrisi media tanam
mencukupi untuk pertumbuhan tubuh buah jamur , dan (3) Suhu sterilisasi dijaga stabil 100˚C
selama sterilisasi. Ketiga hal tersebut kalau tidak dapat dipenuhi dapat menyebabkan kegagalan
budidaya jamur tiram.
PENYIAPAN MEDIA TANAM/BAG LOG
Pembuatan Media Tanam
Dalam pembuatan bibit jamur tiram terdapat berbagai formulasi, setiap pembibit
umumnya memiliki komposisi formulasi yang berbeda, namun demikian terdapat komposisi
formulasi standart yaitu Formulasi 1 : Serbuk gergaji kayu albasia (sebagai ancer-ancer 10 kg) ,
Katul jagung 16%, tepung jagung 4%, CaC0 1%, tetes 1%, dan air 60-70% (bila adonan
dikepal tidak pecah). Formulasi 2 : serbuk gergaji kayu albasia 78%, katul padi 20%, CaC0 1%,
tetes 1% dan air 60-70% ( bila adonan dikepal tidak pecah). Karena pencampuran masih
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dilakukan secara manual, maka pencampuran harus dilakukan secara baik dan benar-benar rata.
Campuran media tanam selanjutnya dilakukan fregmentasi selama 24 jam. Keesokan hari
dilakukan pengisian kantong plastik dengan campuran formulasi, pengisian harus padat agar
bibit yang ditanam dapat menjalar merata. Penyebab tidak padatnya pengisian media tanam pada
kantong plastik inilah sebagai salah satu faktor kegagalan budidaya jamur kayu termasuk jamur
tiram. Kapasitas kantongan plastik 1,000-1,200 gram media tanam harus tahan panas dengan
suhu sterilisasi 100-110˚C.
Sterilisasi Media Tanam
Kantongan plastik yang sudah diisi media tanam sudah dipadatkan kemudian dipasang
cincin, mulut cincin ditutup dengan kertas koran dan ditata dalam steamer dan tutup steamer
dengan rapat. Panaskan steamer hingga suhu pertama mencapai 105˚C selama 1 jam kemudian
suhu diturunkan mencapai 100-102˚C selama 4 jam. Jaga suhu steamer jangan sampai kurang
dari 100˚C. Sterilisasi dianggap tuntas setelah 4-5 jam kemudian, biarkan media tanam/bag log
selama 24 jam agar benar-benar dingin, setelah dingin baru bisa dilakukan penanaman bibit.
Penanaman Bibit Pada Media Tanam/Bag Log
Untuk menanam bibit pada media tanam dibutuhkan ruang inokulasi adalah ruangan
yang bersih, tidak berventilasi untuk menghindari kontaminasi (adanya mikroba lain). Bag log
setelah dingin dilakukan penanaman bibit F-2/F-3. Cara penanaman dengan menusuk media
tanam sedalam 7-10cm dengan alat tusuk dari bambu yang dibuat lancip dan steril, kemudian
dimasukkan bibit dalam media tanam dan bag log ditutup kembali dengan kertas dan supaya
rapat ditali dengan karet. Selanjutnya bag log disimpan di ruangan inkubasi dengan suhu kamar.
Penumbuhan Miselium
Ruang untuk penumbuhan miselium adalah ruang inkubasi. Media tanam (bag log) yang
sudah diinokulasi ditata pada posisi berdiri (vertical) dalam ruangan dengan suhu 26°C – 30°C,
dan ditunggu 4-8 minggu sampai miselium tumbuh dan menyebar rata diseluruh tubuh bag log,
munculnya miselium ditandai adanya benang-benang putih pada media tumbuh. Dan kalau
pertumbuhan miselium dalam bag log sudah mencapai penuh 100%, maka bag log dipindahkan
pada rumah jamur untuk dilakukan budidaya (penumbuhan dan pemeliharaan) tubuh buah
jamur tiram.
BUDIDAYA (PENUMBUHAN DAN PEMELIHARAAN)
Setelah miselium pertumbuhannnya mencapai 100%, bag log dipindahkan dalam rumah
jamur. Faktor penentu usahatani jamur tiram selain ditentukan oleh media tumbuh (media
tanam), juga ditentukan oleh faktor lingkungan pertumbuhan seperti suhu, kelembaban ruangan,
cahaya dan sirkulasi udara. Jamur tiram termasuk tanaman heterotropik yang hidupnya
tergantung pada lingkungan tempat hidupnya, untuk itu perlu dilakukan adaptasi terhadap
lingkungan tempat tumbuh sesuai dengan habitat tumbuhnya dialam. Bibit jamur yang
pertumbuhan miselium sudah penuh disusun pada rak-rak pada posisi mendatar di dalam
rumah jamur. Untuk budidaya jamur tiram yang harus diperhatikan adalah :
Suhu dan Kelembaban
Suhu pada pembentukan tubuh buah (fruiting body) yaitu dalam melakukan budidaya
jamur tiram dibutuhkan suhu lebih rendah dari penumbuhan miselium yaitu 22˚C- 26°C dengan
kelembaban 85– 90%. Setelah itu bag log dipindahkan dalam rumah budidaya jamur, dilakukan
pembukaan tutup bag log jamur. Untuk menjaga suhu rumah jamur pada kegiatan penumbuhan
tunas dan tubuh jamur dilakukan dengan penyiraman pada dasar rumah jamur kubung.
Penyiraman pada musim kemarau dilakukan dua kali sehari tergantung kondisi lingkungan dan
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satu kali sehari pada musim hujan. Selain itu pada pertumbuhan tunas dan tubuh buah
dilakukan pengkabutan agar suhu disekitar bag log menjadi lebih rendah. Satu minggu setelah
cincin dibuka biasanya tunas tubuh buah tumbuh, tunas yang tumbuh dibiarkan selama 3-4
hari, dan bila pertumbuhan jamur sudah maksimal dipanen.
Cahaya dan Sirkulasi Udara
Untuk pertumbuhan jamur tiram dipilih pada tempat-tempat yang teduh dan tidak
terkena pancaran (penetrasi) sinar matahari secara langsung dengan sirkulasi udara lancar dan
angin spoi-spoi basah. Untuk itu rumah jamur sebaiknya dibangun dibawah tegakan tanaman
tahunan. Tujuan pemilihan lokasi seperti itu agar dapat diperoleh kondisi dalam rumah jamur
sesuai lingkungan hidup jamur untuk menumbuhkan tubuh buah.
Jamur tiram membutuhkan oksigen sebagai senyawa pertumbuhan. Terbatasnya
kandungan oksigen di dalam rumah jamur dapat mengganggu pembentukan tubuh buah.
Kebanyakan oksigen menyebabkan tubuh buah jamur tiram yang tumbuh pada tempat tersebut
mudah layu dan mati. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan sirkulasi udara , dinding
bangunan rumah jamur dapat dibuat dari anyaman bambu, karena dinding tersebut masih
terdapat celah-celah kecil yang masih dimungkinkan sirkulasi udara antara dalam dan luar
rumah jamur. Selain itu bangunan perlu dibuatkan jendela agar pada waktu kondisi dalam
kubung membutuhkan sirkulasi udara yang baik jendela dapat dibuka dan ditutup.
Bangunan Rumah Jamur
Lokasi pembangunan rumah jamur sebaiknya dipilih dibawah tegakan tanaman tahunan
berkayu, dengan harapan agar suhu dalam rumah jamur dapat dipertahankan rendah sesuai
dengan suhu untuk penumbuhan tubuh buah jamur tiram. Luas bangunan rumah jamur
disesuaikan dengan tersedianya lahan, rumah jamur dengan ukuran : 8 m x 4 m = 32 m² tinggi
dinding 3m dan tinggi puncak bangunan hingga ke lantai 4 - 4,5 dapat diisi 1,000 – 1,200 bag log.
Bahan bangunan rumah jamur adalah dinding berasal anyaman bambu atap bangunan bisa
dari enternit atau genting akan lebih awet dan murah, karena mempunyai daya tahan sampai
puluhan tahun dibanding atap dari anyaman daun tebu atau anyaman jerami. Dasar lantai
berpasir agar bisa menyerap siraman air sehingga kelembaban rumah jamur bisa terjaga. Rumah
jamur untuk budidaya jamur digunakan untuk menumbuhkan tubuh jamur dilengkapi dengan
rak-rak tempat penataan bag log secara mendatar, satu rak bisa memuat sekitar 200 bag log.
PENUTUP
Keberhasilan dalam pembuatan bag log tingkat kontaminasi 2-3% dan serangan penyakit
pada media tanam dapat dihindari. Nilai BER (Biological Efficiency ratio) jamur tiram 60%, artinya
dengan bobot media tanam 1,000gram menghasilkan 600 gram jamur tiram.
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AKSESIBILITAS PETANI TERHADAP KELEMBAGAAN DI PERDESAAN DALAM
MENUNJANG USAHATANINYA
Abdul Choliq dan Indrie Ambarsari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah
ABSTRAK
Keberadaan kelembagaan banyak berperan pada aktifitas petani dalam usahataninya.
Keaktifan anggota kelompok tani dalam mengakses kelembagaan berkaitan dengan usahataninya
sangat beragam. Kegiatan yang bertujuan untuk memotret peran keberadaan kelembagaan
perdesaan terhadap aktifitas petani telah dilakukan pada pertengahan 2007 di Desa Padomasan
Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Metode pengumpulan data dengan metode survei. Sampel
sebanyak 30 orang responden dipilih secara stratified random sampling dengan strata
penguasaan lahan garapan. Pemilihan petani responden dibantu oleh pamong desa dan penyuluh
pertanian lapangan (PPL). Data yang terkumpul dari hasil wawancara dengan kuesioner
dilakukan tabulasi dan diolah secara statistik sederhana, kemudian dianalisis secara deskriptif.
Hasil kegiatan yang diperoleh bahwa keikutsertaan dalam kelembagaan kelompok tani relatif
masih rendah (58,6%), masuk sebagai anggota kelompok sejak 2005-2007 (71,4%) dengan alasan
menambah pengalaman/informasi (61,1%). Kegiatan kolektif yang melibatkan kelembagaan
kelompok tani terbesar adalah pengaturan pembagian air (50%) dan pemeliharaan saluran air
(46,7%). Aksesibilitas petani terhadap kelembagaan input usahatani cukup baik. Aksesibilitas
petani terhadap layanan lembaga penyuluhan dinayatakan relatif masih rendah, sebagian besar
tentang pemupukan berimbang (40%) dan jenis varietas unggul (36,7%). Ketersediaan input yang
dibutuhkan secara kuantitatif dan kualitatif dinyatakan selalu tersedia (>88%). Kemampuan
membeli input usahatani sesuai dengan kuantitas dan kualitas serta tepat waktu dinyatakan
selalu mampu (> 77,8%) dengan pembayaran secara tunai (100%). Kemudahan mendapatkan jasa
pasca panen dinyatakan mudah (57,1%), biaya sedang (61,1%) dengan pembayaran tunai
(72,7%). Aksesibilitas petani terhadap lembaga pemasaran dinyatakan mudah memasarkan hasil
panen (100%), lebih banyak menjual ke pedagang pengumpul desa (41,4%), cara penjualan
dengan per unit hasil (57,1%), dan pembayaran sebagian besar dengan tunai (84%). Aksesibilitas
petani terhadap lembaga permodalan masih rendah, sebagian besar mengandalkan modal sendiri.
Melihat potret yang ada, disarankan lembaga penyuluhan melalui PPL lebih pro aktif untuk
merevitalisasi peran kelompok tani dan meningkatkan informasi teknologi pertanian.
Kata kunci: Aksesibilitas, kelembagaan, perdesaan, usahatani
ABSTRACT
The institutional existences have a role on agricultural activities. A member activity on
institutional access is very diverse related to their farming operation. This study was head for
illustrate the institutional existence role toward farmer activities. Implementation of this study is
on Padomasan village, sub district of Reban, district of Batang in the middle of 2007. Data
accumulate by survey method. Farmer as respondents taken by stratified random sampling with
30 respondents based on land authority. Analysis data was using descriptive analysis by tabular
presentation. The results showed that farmer participation on institutional farmer group is still
low (58.6%), entering the farmer group since 2005 to 2007 (71.4%) with gain experience or
information as their motivation (61.1%). Collective activities that involving farmer group as
institutional are arranging water distribution (50%) and maintaining drainage (46.7%). Farmer
accessibility to agriculture input is good enough. Accessibility to information service is relatively
low, especially about balance fertilizing (40%) and the type of high yielding variety (36.7%).
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Agricultural input is always available quantitatively and qualitatively (more than 88%). Capability
on purchasing farming input is high (77.8%) with cash payment system (100%). Access to post
harvest service is easy (57.1%), with intermediate tariff (61.1%) and cash payment (72.2%).
Accessibility to the market is easy (100%), where primarily product is selling to the dealer in that
village (41.4%) with cash payment system (84%). Farmer accessibility to the capital is still low.
Based on this condition, it will be better if agricultural extension officer is more pro-active to
revitalized farmer group institutional role so farmer accessibility to agricultural technology
information will be increase.
Keywords: accessibility, institutional, rural, farming activity
PENDAHULUAN
Dewasa ini banyak inovasi pertanian hasil penelitian dan pengkajian Badan Litbang
Pertanian yang dapat dikembangkan guna mendukung pengembangan agribisnis. Salah satu ciri
teknologi berorientasi agribisnis adalah mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, serta
dapat memasok produk ke pasar secara berkesinambungan (Budianto, 2002). Hal ini sejalan
dengan tuntutan petani mengingat penguasaan lahannya relatif kecil yakni sekitar 0,3 hektar
(Anonim, 2006). Untuk berjalannya usahatani yang berorientasi agribisnis perlu partisipasi aktif
para pelaku dan dukungan keIembagaan penunjang yang memadai.
Kelembagaan di dunia pertanian (Syahyuti, 2003) terdiri dari 5 kelompok, yakni
kelembagaan sarana input produksi, kelembagaan produksi, kelembagaan pengolahan hasil,
kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan pendukung. Kelembagaan modal seperti koperasi
termasuk kelembagaan pendukung. Termasuk di dalam kelembagaan pendukung adalah
kelembagaan penyuluhan pertanian, namun kelembagaan ini tidak ada kecocokan antara aspek
kelembagaan dengan aspek organisasi, sehingga terjadi perdebatan antara pakar penyuluhan
(Salmon, 1978) dengan kalangan pemerintahan.
Pada dasarnya penyuluhan adalah mengembangkan kemampuan petani secara bertahap
agar dapat mengambil keputusan terbaik untuk usahataninya scara mandiri. Untu itu inisiasi
peningkatan kapasitas sumberdaya petani dimulai dari optimalisasi kelembagaan kelompok tani
yang ada. Namun kadangkala pembentukan lembaga kelompok tani tidak partsipatif melainkan
dipaksakan secara formal sebagai pra syarat untuk menerima dan melaksanakan program
pemerintah (Iqbal, et al., 2007), akibatnya beberapa kelompok mati sebelum berkembang. Aneka
ragamnya keberadaan kelembagaan di perdesaan, maka telah dilakukan kegiatan yang bertujuan
untuk melihat aksesibilitas petani terhadap kelembagaan perdesaan dalam kaintannya dengan
usahataninya.
MATERI DAN METODA
Kegiatan untuk melihat aksesibilitas petani terhadap keberadaan kelembagaan di
perdesaan dilaksanakan di Desa Padomasan, Kecamatan Reban – Batang pada bulan Juni 2007.
Metode pengumpulan data dengan metode survei. Petani responden adalah petani yang biasa
terlibat kegiatan usahatani, dipilih sebanyak 30 responden. Pemilihan dengan metode stratified
random sampling dengan strata penguasaan lahan garapan. Strata 1 dengan penguasaan lahan <
0,3 ha; strata ke 2 penguasaan lahan 0,3 – 0,5 ha, dan strata ke 3 penguasaan lahan >0,5 ha.
Pemilihan petani responden dibantu oleh pamong desa dan penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Jenis data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data sekunder
bersumber dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan monografi desa. Data primer
diperoleh melalui wawancara langsung terhadap petani responden dengan berpedoman pada
kuesioner. Pelaksanaan wawancara petani disesuaikan dengan waktu senggang yang dimiliki
petani dan dilakukan di rumah petani. Kondisi ini dengan maksud agar dapat dilakukan
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penilaian terhadap informasi yang diberikan petani responden, apakah sesuai (mendekati realitas)
atau tidak. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kuesioner dilakukan tabulasi
kemudian diolah secara statistik sederhana, dan dianalisa secara deskriptif (Saifuddin, 1998).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelembagaan Agribisnis
Kelembagaan agribisnis di Desa Padomasan yang berkaitan langsung dengan aktifitas
petani terbatas jumlahya, teruatama kelembagaan input usahatani. Untuk pemenuhan
kebutuhan dalam kegiatannya dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada di wilayah
sekitarnya. Untuk pemenuhan saprodi dan alsintan, petani mendatangi kelembagaan input yang
berada di lain kecamatan bahkan ke ibukota kabupaten.
Kelembagaan Produksi
Kelembagaan yang bergerak di bidang usahatani produksi meliputi rumah tangga petani
sebagai unit usaha terkecil dan kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani. Tingkat keaktifan
anggota kelompok dalam kegiatan kelompok tani belum maksimal. Tabel 1 memperlihatkan
sebanyak 58,5% petani di Desa Padoamasan aktif mengikuti kegiatan kelompok tani. Kondisi ini
sejalan dengan menjadi anggota kelompok tani yang belum lama Mayoritas keikutsertaan petani
sebagai anggota kelompok baru dimulai pada tahun 2005-2007 (71,4%).
Tabel 1. Keikutsertaan petani dalam wadah kelompok tani
Uraian
Keberadaan organisasi kelompok tani
- Ya
- Tidak
Keikutsertaan sebagai anggota kelompok tani
- Ya
- Tidak
Tahun masuk sebagai anggota kelompok tani:
- Sebelum 2000
- Sejak 2000 – 2004
- Sejak 2005 - 2007
Alasan menjadi anggota kelompok tani*
- Menambah pengetahuan/wawasan/informasi
- Komunikasi (tukar pikiran dan pengalaman)
- Lainnya
(hanya
untuk
memenuhi
administrasi)

Persentase
58,6
41,4
58,6
41,4
19,0
9,5
71,4
61,1
44,4
5,6

* jawaban bisa lebih dari satu

Tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan kolektif kelompok tani di Desa Padomasan hanya
tampak pada usahatani tanaman semusim (padi dan sayuran), dan dalam persentase yang relatif
kecil pada usaha peternakan. Belum ditemukan adanya kegiatan kolektif kelompok tani pada
usaha perkebunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa usahatani masih dilakukan secara
indvidual dengan skala usaha yang relatif kecil. Kegiatan kelompok tani yang tampak menonjol
adalah pada pengaturan pembagian air (50%) dan pemeliharaan saluran air (46,7%).
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Tabel 2. Kegiatan kolektif kelompok tani
Jenis kegiatan
Penentuan waktu tanam
Pembelian bibit
Pembelian pupuk
Simpan pinjam
Arisan
Pertemuan berkala membahas masalah
pertanian
Pengolahan tanah
Penanaman
Pemupukan
Pengendalian hama/penyakit
Penyiangan
Pemeliharaan saluran air
Pengaturan pembagian air
Panen
Pascapanen
Pengolahan hasil
Pemasaran hasil
Pengelolaan kandang
Pengumpulan hijauan/limbah
Pengolahan limbah pertanian utk pakan
Pengolahan kotoran ternak utk kompos

Komoditas
padi

sayuran

perkebunan

peternakan

23,3
16,7
13,3
10,0
30,0
23,3

6,7
3,3
3,3
-

-

-

20,0
26,7
26,7
30,0
10,0
46,7
50,0
6,7
10,0
10,0
10,0
6,7

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
-

-

3,3
3,3

Kelembagaan Input Usahatani
Ditinjau dari sisi organisasi, kelembagaan input usahatani (sarana produksi) merupakan
kelembagaan ekonomi yang bergerak dalam bidang penyediaan dan penyaluran sarana produksi.
Kelembagaan ini melakukan usaha dalam bidang produksi dan pemasaran sarana produksi
seperti pupuk, pestisida, dan benih/bibit tanaman/ternak yang diperlukan petani. Dalam suatu
sistem produksi pertanian, baik yang ditujukan untuk memenuhi konsumsi sendiri maupun yang
berorientasi komersial diperlukan adanya ketersediaan input usahatani dengan jumlah yang
cukup dan mutu yang baik.
Aksesibilitas petani terhadap input usahatani di Desa Padomasan dapat dikatakan cukup
baik (Tabel 3). Mayoritas petani responden (lebih dari 50%) menyatakan bahwa kebutuhan akan
input usahatani baik dalam hal kuantitas maupun kualitas selalu tersedia. Petani juga tidak
banyak mengalami kesulitan dalam membeli input usahatani secara tepat waktu dan sesuai
dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Sebanyak 100% petani responden menyatakan
bahwa cara pembayaran input dilakukan secara tunai.
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Tabel 3. Aksesibilitas petani terhadap input usahatani
Jenis input
Uraian
Jumlah pedagang input (orang)
Jarak ke pedagang tersebut (km)
- terdekat
- terjauh

Benih

Pupuk

2,6

2,5

Insektisida
/pestisida
2,3

2,0
60,0

0,1
60,0

1.000
8.000

Traktor

Buruh

Pakan

1,8

4,0

1,1

1,0
60,0

0,02
10,0

1,0
1,0

1,0
1,0

4.000
15.000

2.000
6.000

1.000
6.000

1.000
1.000

100
100

100
-

88,9
11,1

100
-

91,7
8,3

100
-

100
-

-

-

-

-

-

-

100
-

88,5
11,5

94,7
5,3

90,9
9,1

100
-

100
-

-

-

-

-

-

-

100
-

92,3
7,7

94,7
5,3

91,7
8,3

100
-

100
-

-

-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

83,3
16,7
-

20,0
80,0

33,3
66,7

100
-

100
-

Biaya transportasi ke pedagang (Rp)

- terdekat
- terjauh
Ketersediaan jenis input (%)
1. selalu tersedia
2. kadang-kadang tidak

tersedia
3. sering tidak tersedia
Kuantitas input yang dibutuhkan (%)

1. selalu tersedia
2. kadang-kadang tidak

tersedia
3. sering tidak tersedia
Kualitas input yang dibutuhkan (%)

1. selalu tersedia
2. kadang-kadang tidak

tersedia
3. sering tidak tersedia
Kemampuan membeli input sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (%)
1. selalu mampu
89,5
85,2
94,7
90,9
2. kadang-kadang tidak mampu 10,5
14,8
5,3
9,1
3. sering tidak mampu
Kemampuan membeli input sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan (%)
1. selalu mampu
90,0
88,5
94,7
90,9
2. kadang-kadang tidak mampu 10,0
11,5
5,3
9,1
3. sering tidak mampu
Kemampuan membeli input tepat waktu (%)
1. selalu mampu
77,8
78,3
83,3
90,9
2. kadang-kadang tidak mampu 22,2
21,7
16,7
9,1
3. sering tidak mampu
Ikatan bisnis petani dan pedagang input (%)
1. ya
12,5
9,1
31,3
20,0
2. tidak
87,5
90,9
68,8
80,0
Cara pembayaran input (%)
1. tunai
100
100
100
100
2. setelah panen
Kelembagaan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
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Kelembagaan jasa pasca panen di Desa Padomasan ditemukan dalam bentuk kelompok
pengrajin emping melinjo dan juga lembaga jasa persewaan rice mill. Sebagian besar petani
menyatakan bahwa aksesibilitas terhadap lembaga jasa pascapanen relatif mudah (Tabel 4). Pada
umumnya, pembayaran jasa pascapanen dilakukan secara tunai. Hanya sebagian kecil saja yang
dibayar setelah panen.
Dari keseluruhan petani yang menggunakan jasa pascapanen padi/palawija, masih
terdapat sebagian kecil petani (5,6%) yang menyatakan bahwa biaya pascapanen terlampau
mahal, sebanyak 61,6% menyatakan sedang, dan sisanya menyatakan murah. Ketimpangan ini
sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masing-masing rumah tangga tani. Berbeda dengan
komoditas sayuran dan perkebunan, dimana mayoritas pengguna menganggap bahwa biaya
pascapanen yang harus dikeluarkan relatif murah. Pada komoditas peternakan, secara
keseluruhan (100%) petani pengguna jasa pascapanen menyatakan bahwa biaya yang harus
dikeluarkan relatif sedang.
Tabel 4. Aksesibilitas petani terhadap lembaga jasa pasca panen
Komoditas
Uraian
Jumlah lembaga jasa (unit)
Jarak ke lembaga tersebut (km)
- terdekat
- terjauh
Kegiatan pascapanen yang
dilakukan
Kemudahan mendapatkan jasa
(%)
1. Sangat mudah
2. Mudah
3. Kadang-kadang sulit
Ikatan bisnis petani dan lembaga
1. ya
2. tidak
Cara pembayaran jasa
pascapanen
1. Tunai
2. Dibayar setelah panen
3. Lainnya
Biaya pascapanen
- Murah
- Sedang
- Mahal

Padi
/palawija
2,1

Sayuran

Perkebunan

1,5

1,0

Peternaka
n
1,6

0,01
5
Pengeringan,
penggilingan,
penepungan

-

10
-

50
-

38,1
57,1
4,8

50,0
50,0
-

100
-

33,3
66,7
-

16,7
83,3

100
-

50,0
50,0

66,7
33,3

72,7
27,3
-

100
-

66,7
33,3
-

80,0
20,0
-

33,3
61,1
5,6

100
-

66,7
33,3
-

100
-

Kelembagaan Pemasaran Hasil Pertanian
Pemasaran hasil merupakan inti dari komersialisasi usahatani. Adanya pemasaran hasil
pertanian menunjukkan bahwa selain untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga,
budidaya tanaman juga berorientasi pasar (komersial). Pemasaran hasil juga menunjukkan
bahwa telah terjadi surplus produksi dibanding kebutuhan konsumsi keluarga. Tabel 5
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memperlihatkan bahwa mayoritas produk pertanian yang dihasilkan dijual pada pedagang
pengumpul yang berada di desa setempat (41,4%-62,5%), hanya sebagian kecil yang dipasarkan
ke luar desa (pasar kecamatan/kabupaten) yaitu 10,3%-25,0% untuk komoditas padi/palawija
dan sayuran, serta 28,6% untuk komoditas ternak.
Sistem hubungan kerja antara petani sebagai produsen dan lembaga pemasaran tingkat
pertama akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan (struktur pasar) dan
pola pengambilan keputusan produsen serta lembaga pemasaran (tingkah laku pasar). Dari Tabel
5 terlihat bahwa pembayaran hasil panen dilakukan secara tunai pada saat penjualan (kecuali
untuk komoditas padi/palawija). Pada komoditas padi/palawija, sistem pembayaran cukup
bervariasi yaitu dibayar secara tunai (84%), dibayar setelah produk terjual (12%), dan sistem
lainnya (4%).
Tabel 5. Aksesibilitas petani terhadap pemasaran hasil pertanian
Komoditas
Uraian
Jumlah lembaga pemasaran yang bisa
dihubungi (unit)
Penjualan hasil pertanian
- pedagang pengumpul desa
- konsumen desa
- pedagang kecamatan
- konsumen kecamatan/kabupaten
Kemudahan memasarkan hasil panen
1. Mudah
2. Sulit (tidak mudah)
Ikatan bisnis petani dan lembaga
1. Ya
2. Tidak
Cara penjualan hasil panen
- per unit hasil
- tebasan
- ijon
Cara pembayaran
1. tunai
2. bayar setelah terjual
3. Lainnya

Padi /
palawija
1,7

Sayuran

Perkebunan

Peternakan

2,5

1,8

1,3

41,4
37,9
10,3
10,3

62,5
12,5
25,0
-

55,6
11,1
33,3
-

71,4
14,3
14,3

100
-

100
-

100
-

100
-

8,3
91,7

16,7
83,3

16,7
83,3

40,0
60,0

57,1
42,9
-

66,7
33,3
-

66,7
33,3
-

40,0
60,0
-

84,0
12,0
4,0

100
-

100
-

100
-

Kelembagaan Penyuluhan
Penyuluhan merupakan sumber informasi perkembangan teknologi pertanian utama bagi
petani. Tabel 6 memperlihatkan aksesibilitas petani Desa Padomasan terhadap pelayanan
penyuluh pertanian. Dilihat dari persentase yang ada, aksesibilitas petani terhadap pelayanan
penyuluh pertanian di Desa Padomasan dapat dikatakan masih rendah. Hanya sebagian kecil
petani responden (kurang dari 50%) yang menyatakan adanya ketersediaan terhadap pelayanan
penyuluhan, baik untuk komoditas padi/palawija, sayuran, perkebunan, maupun peternakan.
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Tabel 6. Aksesibilitas petani terhadap pelayanan penyuluh pertanian
Komoditas
Persentase ketersediaan akses
Pembuatan benih
Jenis varietas unggul
Pengolahan lahan
Pengaturan pola tanam
Pengaturan jarak tanam
Pemupukan berimbang
Pengendalian hama penyakit
Penanganan pascapanen
Pengolahan hasil pertanian
Pengolahan limbah untuk ternak
Pembuatan pupuk organik
Konservasi lahan dan air
Kemitraan usaha
Keorganisasian kelompok tani
Inseminasi buatan ternak
Vaksinasi ternak
Penentuan masa perkawinan ternak
Manajemen pakan
Kesehatan ternak

Padi /
palawija
16,7
36,7
33,3
33,3
36,7
40,0
36,7
10,0
6,7
3,3
10,0
16,7
-

Sayuran

Perkebunan

3,3
10,0
10,0
6,7
6,7
3,3
6,7
3,3
3,3
3,3
-

6,7
3,3
-

Peternaka
n
8.3
13,3
6,7
10,0
13,3

Kelembagaan Permodalan
Ketersediaan modal yang memadai merupakan salah satu unsur pelancar dalam kegiatan
usahatani. Ketersediaan modal terutama dibutuhkan oleh petani untuk membeli berbagai input
produksi seperti pembelian benih unggul, pupuk, pestisida, sewa alat pengolahan lahan, dan
untuk membayar tenaga kerja. Untuk mendapatkan modal usahatani sebagian besar dengan
modal sendiri. Selain dengan modal sendiri petani memanfaatkan pinjaman/kredit dari lembaga
formal maupun non formal. Sumber pinjaman yang diandalkan untuk modal usahatani tertera
pada Tabel 7.
Bila dilihat dari persentase petani yang mengambil kredit/pinjaman untuk modal
usahatani, maka alternatif pilihan pertama bagi petani adalah lembaga non formal terutama
sesama petani (baik tetangga ataupun saudara). Hal ini merupakan cerminan bahwa hubungan
antar petani di Desa Padomasan relatif erat dan saling ketergantungan. Alternatif pilihan lain
untuk meminjam modal usahatani adalah pada lembaga formal seperti Bank dan koperasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa akses petani terhadap modal yang disediakan lembaga
keuangan formal masih rendah.
Tabel 7. Sumber kredit untuk modal usahatani
Sumber modal
% petani
Sesama petani (tetangga/saudara)
Pedagang input/hasil
Bank
Lembaga lainnya (koperasi)

13,3
0,0
10,0
6,7

Besar pinjaman (Rp)
100.000 – 500.000
500.000 – 10.000.000
300.000 – 5.000.000

8

KESIMPULAN DAN SARAN




Meksi keberadaan kelembagaan agribisnis di Desa Padomasan belum berfungsi secara
optimal, namun telah dirintis seperti kelembagaan produksi, kelembagaan input usahatani,
kelembagaan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian, kelembagaan pemasaran hasil
pertanian, kelembagaan penyuluhan, dan kelembagaan permodalan.
Melihat fenomena kegiatan petani di Desa Padomasan, keikutsertaan dan kegiatan kolektif
dalam wadah kelompok masih rendah, serta layanan penyuluhan pertanian yang masih
kurang, disarankan lembaga penyuluhan melalui PPL lebih pro aktif untuk merevitalisasi
peran kelompok tani yang ada.
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ADOPSI DAN PREFERENSI PETANI TERHADAP PADI
VARIETAS UNGGUL BARU DI LAHAN SAWAH
Arti Djatiharti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
RINGKASAN
Teknologi yang telah dihasilkan Badan Litbang Pertanian telah banyak diadopsi oleh petani
sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta akhirnya mencapai
swasembada beras kedua pada tahun 2007. Salah satu upaya peningkatan produksi padi
diantaranya melalui penggunaan varietas unggul baru (VUB). Oleh karena itu dilakukan
penelitian untuk mengetahui adopsi dan preferensi petani terhadap padi varietas unggul baru di
lahan sawah. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2007 di daerah sentra produksi padi yaitu di
Desa Kertajaya dan Muktijaya yang terletak di Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat. Metode
survei dilakukan untuk memperoleh data penggunaan VUB, dan preferensi (bentuk gabah, tinggi
tanaman, jumlah anakan, kerontokan, dan rasa nasi) di tingkat petani. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa varietas unggul baru yang dominan diadopsi dan disukai oleh sebagian
besar petani pada MH 2007/2008, yaitu Ciherang (73,91%), kemudian diikuti varietas Mekongga
(13,04%) dan varietas lainnya (13,04%). Adapun preferensi petani memilih varietas Ciherang
antara lain : Produksi tinggi (60,87%), tahan terhadap hama/penyakit (13,04%), batang kuat
(17,39%), dan tahan rebah (8,70%). Selain itu varietas unggul baru yang pernah di tanam petani
selain Ciherang dan Mekongga pada musim tanam 2005 sampai 2007 meliputi : Cigeulis, Situ
Bagendit, Batang Gadis, Bondoyudo, dan Cibogo. Jika dilihat dari preferensi petani terhadap sifatsifat agronomis padi, maka seluruh petani menyukai bentuk gabah panjang (100%), sedangkan
dilihat dari tinggi tanaman, maka sebagian besar petani lebih memilih tinggi tanaman sekitar 1
meter (86,96%), dan tinggi tanaman diatas 1 meter (13,04%). Jumlah anakan yang banyak
(65,22%) lebih disukai petani dibandingkan dengan jumlah anakan sedang (34,78%). Selain itu
persentase petani yang menyukai sifat kerontokan pada saat digebot/dipanen antara lain :
mudah dirontok (47,83%), sedikit rontok (17,39%), sedang (17,39%), dan sulit untuk dirontok
(17,39%). Dari hasil penelitian ini juga diperoleh bahwa seluruh responden menyukai rasa nasi
pulen/enak (100%). Kesimpulan dan sarannya adalah 1). VUB perlu diadopsi dan dikembangkan
ke Kabupaten lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani; 2). Dapat
mengetahui preferensi /kesukaan sifat-sifat agronomis padi disuatu wilayah.
Kata kunci : adopsi, preferensi, varietas unggul baru, padi

FARMER’S ADOPTION AND PREFERENCE OF NEW HIGH RICE VARIETIES
IN LOWLAND AREA
SUMMARY
Agriculture Agency for Research and Development, Department of Agriculture have been
produced technology and adopted by farmer which productivity increased and efficient farming,
therefore in 2007 self sufficiency 2nd of rice. The purpose of the surveys were to know the used of
new high yield rice varieties and preferences of the agronomic characteristic. The survey conducted
in Kertajaya and Muktijaya villages in Ciamis District, West Java Province in 2007. Survey method
used to have NHY rice varieties farmer’s adoption, and preference (form of rice, stand of plant,
amount of panicles, hulling, and rice taste). 25 farmers as respondents choose from technical
statistic of purposive random sampling. The result of the study showed that new high yield rice
varieties were dominant used and most likely by farmers now were Ciherang (73.91%), followed by
Mekongga (13,04%), and other varieties (13,04%). The other NHY rice varieties which have planted

10

of 2005 until 2007 farming season consist of : Cigeulis, Situ Bagendit, Batang Gadis, Bondoyudo,
and Cibogo. Preferences of farmers about NHY rice Varieties are: highly production (60.80%),
resistant from pest and disease (13.04%), strong of straw (17.39%), and resistant from falling down
(8.70%). The agronomic characteristics of rice that farmers like are: a).long grain (100%), b). Plant
rice about one meter high (86.96%), Plant rice > 1 meter (13.04%), c). many grains (65.22%), and
modest (34.78%). d). hulling are : easier to hull (47.83%), a few hull (17.39%), modest (17.39%),
and difficult to hull (17.39%), and e). good taste of rice (100%). Suggestions: 1). NHY rice varieties
must be adopt and develop in other district and 2). Preferences of rice are different every site.
Key word : adoption, preference, new high yield varieties, rice
PENDAHULUAN
Peran sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian Indonesia sampai saat ini
masih cukup penting, karena disamping sebagai sumber pangan juga berperan penting sebagai
sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia (Muhrizal Sarwani, 1997). Pangan
juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, sehingga pemenuhan terhadap
kebutuhan pangan merupakan salah satu komponen dasar dalam pembangunan sumber daya
manusia.
Padi varietas unggul baru merupakan salah satu komponen dasar sangat penting bagi
teknologi usahatani, dimana telah terbukti kehandalannya dalam meningkatkan produksi padi.
Di Indonesia hingga kini telah dilepas lebih dari 170 varietas unggul padi. Teknologi yang telah
dihasilkan Badan Litbang Pertanian telah banyak diadopsi oleh petani sehingga mampu
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, serta akhirnya mencapai swa sembada beras
pada tahun 2004, namun pada awal tahun 1990an diseminasi teknologi mengalami kemunduran
yang sangat drastis (Udin S.Nugraha.2006).
Salah satu kendala dalam diseminasi varietas
unggul padi adalah kurang efektifnya penyebaran informasi tentang varietas unggul padi dan
tidak tersedianya benih dari beberapa varietas unggul padi di pasaran (A Ruskandar et al.2008).
Selanjutnya Budianto (2002) menyebutkan bahwa pelandaian produktivitas padi juga disebabkan
oleh karena sulitnya meningkatkan potensi hasil padi dari varietas unggul yang telah ada dan
ditanam secara luas oleh petani, seperti IR64, dan varietas unggul lainnya. Tujuan dari penelitian
adalah untuk mengetahui adopsi dan preferensi varietas unggul baru yang dapat meningkatkan
efisiensi usahatani dan meningkatkan pendapatan sesuai dengan keinginan petani.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Desa Kertajaya dan desa Muktijaya, Kabupaten Ciamis Propinsi
Jawa Barat pada MK 2007. Sebanyak 25 orang petani yang menanam varietas unggul baru di
lahan sawah diambil sebagai sampel responden dengan metode purposive random sampling yaitu
secara sengaja diambil petani yang menanam padi varietas unggul baru di lokasi penelitian.
Survey formal digabung dengan survey informal (Rapid Rural Appraisal) untuk memperoleh data
kualitatif. Teknik wawancara formal digunakan untuk memperoleh data primer berdasarkan
kuesioner yang terstruktur. Data yang diambil meliputi : varietas unggul baru yang diadopsi,
faktor-faktor penyebab petani memilih varietas unggul yang termasuk kedalam varietas yang
disukai petani, preferensi sifat-sifat agronomis tanaman padi di tingkat petani, pola tanam, serta
sumber benih padi.
Data kuantitatif diperoleh dari petani kunci yang berhubungan dengan pengetahuan dan
pengalamannya dalam usahatani padi. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait seperti :
Penyuluh/PPL dari Dinas Pertanian, Perangkat desa dan sebagainya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Produksi padi sawah di Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dilihat
dari luas panen 1.894.796 ha (2005) yang menurun menjadi 1.829.085 ha (2006), namun
produksi meningkat dari 9.787.217 ton (2005) menjadi
9.914.019 ton (2006), sehingga
produktivitas meningkat dari 5,17 t/ha (2005) menjadi 5,42 t/ha (2006), (BPS. 2007).
Peningkatan ini ditunjang dengan infrastruktur yang mencukupi serta memadai seperti irigasi
dan ketersediaan air yang cukup setiap musim.
Karakteristik responden
Kondisi geografis Kabupaten Ciamis berada di ujung timur Propinsi Jawa Barat. Luas padi
sawah sebesar 21,14 % dari total luas wilayah Kabupaten Ciamis (244.479 Ha). Komoditas padi
sawah termasuk ke dalam agribisnis tanaman pangan merupakan program unggulan yang
dikembangkan. Wilayah Pengembangan di Kabupaten Ciamis meliputi : WP Utara, WP Tengah,
dan WP Selatan dengan penduduknya sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian.
Tabel 1. dibawah ini menunjukkan karakteristik petani responden di Desa Kertajaya, dan
Muktijaya - Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat. 2007. Dari Tabel tersebut diketahui bahwa,
umur kepala keluarga (petani) rata-rata 53 tahun, dengan umur minimum dan maksimum
berkisar antara 28 tahun sampai 75 tahun. Jika dilihat dari usia petani, maka terlihat bahwa
responden telah cukup berpengalaman dan produktif dalam
mengelola usahataninya. Pendidikan rata-rata responden sebagian besar telah lulus tingkat
sekolah dasar (SD) 6 tahun. Paling tinggi mencapai tingkat perguruan tinggi (0,13%), dan
terendah tidak sekolah (0,13%). Jumlah anggota keluarga tani rata-rata sebesar 3,56 orang per
rumah tangga, dan berkisar antara 2 sampai 7 anak (maksimum), sedangkan jumlah anak-anak
laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu rata-rata 1,82 orang dan anak
perempuan rata-rata sebesar 2,24 orang. Dilihat dari status kepemilikan tanah diperoleh bahwa
di dua desa tersebut terdapat 3 macam kepemilikan, yaitu milik sendiri, sewa, dan bagi hasil.
Adapun responden yang lahannya berstatus hak milik rata-rata sebesar 0,52 ha dengan kisaran
antara 0,07 (terendah) dan 2 ha (tertinggi). Jumlah petani yang berstatus sebagai pemilik lahan
sebesar 56,52%, sedangkan sisanya yaitu yang berstatus sebagai penyewa (34,78%), dengan luas
rata-rata sebesar 0,32 ha, dan bagi hasil rata-rata sebesar 0,14 ha atau 8,70 %.
Tabel 1. Karakteristik Petani/responden di Desa Kertajaya, dan Muktijaya - Kabupaten
Ciamis, Propinsi Jawa Barat. 2007.
No.
Uraian
Rata –rata
Maksimum
Minimum
1.
Umur Kepala Kel. (thn)
53
75
28
2.
Pendidikan (thn) :
- Kepala Kel. (thn)
6,52
12
0
3.
- Pendidikan istri
4,7
12
0
Jumlah anggota keluarga (org) :
3,56
7
2
- Dewasa
2,64
7
1
- Anak2 (< 13 th)
2
3
1
- Laki-laki
1,82
3
1
4.
- Perempuan
2,24
4
1
Status pemilikan lahan (ha) :
- milik
0,52
2
0,07
- Sewa
0,32
0,56
0,14
- Bagi hasil
0,14
0,21
0,07
- Gadai
-
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Dari keadaan tersebut diatas terlihat bahwa, responden sudah cukup maju dilihat dari
umur, tingkat pendidikan, dan kepemilikan lahan, artinya responden mempunyai modal untuk
usahatani sebagai mata pencaharian utama.
Adopsi varietas unggul baru
Petani di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Ciamis termasuk petani yang
dinamis, artinya selalu mengikuti perkembangan teknologi di bidang usahatani padi. Petani mulai
mencari nafkahnya di bidang pertanian sebelum tahun 1970, yaitu mulai menanam varietas lokal
secara turun temurun dengan umur yang lebih panjang mencapai sekitar 6 bulan antara lain :
Cisadane, Sarinah, dan lainnya, setelah itu petani beralih menanam varietas unggul pada tahun
1970 an seperti : IR36, Pelita, dan Dodokan. Varietas IR 64 merupakan tanaman yang dominan
ditanam setelah tahun 1970 an. Pada tahun 2000 an, varietas unggul baru seperti Ciherang,
Cigeulis, Situ Bagendit, Mekongga, Batang Gadis, Bondoyudo, Way Apo Buru, dan Cibogo mulai
diperkenalkan dan di coba oleh responden. Usaha untuk memperkenalkan varietas unggul baru
secara intensif dilakukan oleh Penyuluh pertanian (PPL) dari Dinas pertanian tingkat Kecamatan
dan Kabupaten (69,56%), diikuti oleh Kelompok Tani (13,04%), dan sisanya oleh teman sesama
petani dan kios/toko masing-masing 8,70%.
Pada MH2006/2007, terdapat 78,26 % petani yang menanam varietas Ciherang, diikuti oleh
Situ Bagendit (13,04%), Cigeulis (4,35%),dan IR64 (4,35%). Varietas yang ditanam pada MK2007
antara lain : Ciherang (60,87%), Mekongga (26,09%), Situ Bagendit (8,70%), dan IR64 (4,35%).
Hampir seluruh petani menanam varietas Ciherang setiap musim tanam, sedangkan varietas
IR64 saat ini telah ditinggalkan dan hanya ada 1 sampai 2 orang petani yang masih tanam
varietas tersebut. Pengembangan varietas Ciherang yang telah menggeser IR64 di Jawa Barat
mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi usahatani sebesar Rp. 142 milyar per tahun (Las et
al. 2004). Perolehan benih VUB setiap musim berbeda, namun sumber perolehan benih paling
banyak beli di kios (78,26%) yang berlabel biru, hijau atau ungu, dan sisanya petani membuat
benih sendiri (17,39%) serta membeli benih dari Kelompok Tani (4,35%). Ada beberapa alasan
mengapa petani lebih menyukai varietas Ciherang dibandingkan dengan varietas unggul lainnya,
alasan utama adalah :a). Produksi tinggi (60,87%), b), batang kuat (17,39%) c). tahan terhadap
hama/penyakit (13,04%), dan d). tahan rebah (8,70%).
Pada tahun 2007, terdapat penurunan hasil padi sawah yang disebabkan oleh kekeringan,
dan serangan hama wereng masing-masing sebesar 13,04%, hama tikus (4,35%), serta rebah
(8,70%), namun sebagian besar tanaman padi pertumbuhannya masih normal (60,87%).
Sifat Agronomis Padi Varietas Unggul Baru
Setiap VUB mempunyai potensi hasil dan sifat-sifat genetik masing-masing. Sifat tersebut
pada umumnya lebih baik dari varietas unggul sebelumnya. Potensi hasil varietas unggul baru
dapat mencapai 7-8 t/ha. Umur tanaman VUB relatif lebih genjah sekitar 110-120 hari. Tinggi
tanaman VUB relatif memiliki postur yang lebih rendah sekitar 120 cm. Ketahanan terhadap
hama dan penyakit pada VUB semakin ditingkatkan sesuai dengan beragam jenis dan biotipe
hama dan jenis serta patotipe penyakit yang menyerang tanaman padi. Kualitas nasi pada VUB
juga semakin baik dengan tekstur dan aroma yanglebih baik (Suwarno et al. 2005).
Pada Tabel 2. dibawah ini menggambarkan preferensi/kesukaan petani dalam memilih
sifat-sifat agronomis tanaman padi. Sifat-sifat agronomis yang disukai oleh petani antara lain : 1).
bentuk gabah panjang (100% ); 2). tinggi tanaman sedang atau sekitar 1 meter (86,96%), dan
sisanya tinggi tanaman > 1 meter (13,04%); 3). jumlah anakan banyak (65,22%), dan jumlah
anakan sedang (34,78%); 4). Mudah dirontok (47,83%), sedang (17,39%), sulit rontok (17,39%),
dan sedikit rontok (17,39%). 5). Rasa nasi pulen atau enak (100%).
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Tabel 2. Preferensi Petani dalam Memilih Sifat-sifat Agronomis Tanaman Padi di Desa
Kertajaya, dan Desa Muktijaya Kabupaten Ciamis Jawa Barat. 2007.
Uraian
Bentuk
Tinggi
Jumlah Perontokan Rasa nasi
Gabah
tanaman Anakan
(digebot)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Panjang
100
Bulat
Bulat panjang/lonjong
= 1 meter
86,96
> 1 meter
13,04
Banyak
65,22
Sedang
34,78
Mudah untuk dirontok
47,83
Sedang
17,39
Sulit rontok
17,39
Sedikit rontok
17,39
Enak/pulen
100
Dari Tabel 2. di atas ini terlihat, bahwa ternyata petani lebih menyukai bentuk gabah yang
panjang, tinggi tanaman sekitar 1 meter, jumlah anakan yang banyak, mudah untuk dirontok
atau digebot pada saat panen dan, rasa nasi yang enak/pulen. Alasan-alasan petani memilih
bentuk gabah yang panjang, karena harga jual gabahnya yang dibeli oleh tengkulak lebih tinggi
dari pada bentuk gabah lainnya, selain itu ukuran di penggilingan gabah umumnya berbentuk
panjang. Sedangkan tinggi tanaman ukuran sekitar satu (1) meter dan diatas satu (1) meter
menurut petani memudahkan dalam perontokan/penggebotan secara manual atau dengan
tangan. Responden lebih menyukai jumlah anakan yang banyak, karena akan menghasilkan
jumlah gabah yang banyak pula sehingga lebih menguntungkan. Petani lebih memilih gabah yang
mudah dalam perontokan, karena hal ini memudahkan waktu penanganan saat panen, dan rasa
nasi enak/pulen merupakan budaya masyarakat di Jawa Barat yang lebih menyukai nasi yang
pulen dibandingkan yang pera.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Hasil penelitian di Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, menunjukkan, bahwa
penggunaan varietas unggul baru sudah diadopsi oleh petani.
2. Diantara beberapa varietas unggul yang diadopsi petani, varietas Ciherang adalah yang
paling banyak diadopsi dengan perbandingan sebesar 78,26 % petani yang menanam
varietas Ciherang, diikuti oleh Situ Bagendit (13,04%), Cigeulis (4,35%),dan IR64 (4,35%).
3. Varietas padi lokal sudah tidak ditanam oleh petani di lokasi penelitian
4. Preferensi petani dalam memilih sifat-sifat agronomis tanaman padi, petani lebih banyak
memilih bentuk padi yang panjang (100%), tinggi tanaman sekitar 1 meter (86,96%),
jumlah anakan banyak (65,22%), mudah pada waktu perontokan /penanganan panen
(47,83%), dan rasa nasi enak/pulen (100%).
5. .VUB perlu diadopsi dan dikembangkan ke Kabupaten lainnya untuk
produktivitas dan pendapatan petani

meningkatkan

6. Dapat mengetahui preferensi /kesukaan sifat-sifat agronomis padi setiap wilayah
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DINAMIKA PENERAPAN TEKNOLOGI, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI UBI JALAR DI PRIMA TANI MALANG
Baswarsiati, D. Rahmawati, Abu, H.A. Dewi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Keunggulan bersaing merupakan salah satu syarat mutlak bagi eksistensi dan
pertumbuhan berkelanjutan suatu usaha agribisnis dalam tatanan pasar. Oleh karena itu
teknologi di masing-masing simpul agribisnis, mulai dari bidang produksi sampai dengan
pemasaran hasil harus mempunyai insentif untuk berkembang. Ubi jalar Gunung Kawi
merupakan salah satu komoditas ”icon ” kabupaten Malang dan komoditas unggulan di Prima
Tani Malang. Telaah tentang inovasi teknologi dan peningkatan kelembagaan diperlukan untuk
perbaikan dan peningkatan produk ubi jalar yang dihasilkan petani serta mendukung jalannya
agribisnis industrial pedesaan di desa Wonosari. Inovasi teknologi yang diberikan kepada petani
sesuai dengan pengembangan teknologi partisipatoris (PTP) yang merupakan usahatani dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia yang tersedia di tempat.
Penguatan kelembagaan petani dimulai dengan pembentukan unit kelompok usahatani ubi jalar
beserta pemasarannya. Hasil dari penerapan inovasi teknologi yang telah dilakukan petani
nampak pada peningkatan produktivitas ubi jalar serta peningkatan pendapatan petani.
Produktivitas ubi jalar meningkat lebih dari 60 persen yaitu dari 6 ton/ha menjadi 10-11 ton/ha.
Sedangkan pendapatan petani meningkat lebih dari 90 persen yaitu dari Rp 5.990.000,-/ha
menjadi Rp 11.140.000,-/ha. Produktivitas ubi jalar meningkat lebih dari 90 % yaitu dari 6
ton/ha menjadi 10-11 ton/ha. Sedangkan peningkatan pendapatan berkisar 115 % yaitu dari Rp
9.000.000 menjadi Rp 19.400.000 dengan B/C ratio 2,59.
Kata kunci: inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, pendapatan petani, agribisnis,
ubi jalar, Prima Tani Malang
PENDAHULUAN
Keunggulan bersaing merupakan salah satu syarat mutlak bagi eksistensi dan
pertumbuhan berkelanjutan suatu usaha agribisnis dalam tatanan pasar persaingan bebas era
globalisasi. Daya saing pada dasarnya adalah kemampuan lebih baik dari pesaing dalam hal
menghasilkan barang dan jasa sesuai preferensi konsumen. Jika dikombInasilan dengan
kesesuaian volume dan kualitas produk, maka daya sing komoditas pertanian primer atau
produk agribisnis dapat ditingkatkan sehingga kemampuan untuk menembus pasar makin
tinggi. Oleh karena itu teknologi di masing-masing simpul agribisnis, mulai dari bidang produksi
sampai dengan pemasaran hasil harus mempunyai insentif untuk berkembang (Syafaat et al,
2003).
Kualitas produk dapat diperbaiki atau dipertahankan dengan menggunakan teknologi
tertentu. Kualitas produk yang berhubungan dengan sifat genetik suatu varietas sangat penting
dilihat dari segi pemenuhan selera konsumen akhir. Di bidang produksi pertanian primer,
varietas sangat menentukan kualitas hasil.
Dalam meningkatkan daya saing perlu
dikembangkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar. Pengembangan produk
unggulan dilaksanakan melalui serangkaian proses yang saling terkait serta membentuk suatu
sistem agribisnis yang terdiri dari sistem pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran
(Anugrah, 2003).
Ubi jalar Gunung Kawi merupakan salah satu komoditas ”icon ” kabupaten Malang selain
apel dan kelengkeng Poncokusumo. Potensi ubi jalar Gunung Kawi masih perlu ditangani
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secara bersama antar instansi terkait sehingga produk tersebut mampu bersaing dan
kontinyuitas terjamin di pasar lokal maupun di luar daerah bahkan pasar ekspor. Ubi jalar
gunung Kawi memiliki keunggulan dari segi rasa sangat manis dibanding ubi jalar varietas lain
serta sudah dikenal konsumen sehingga selalu menjadi oleh-oleh wisatawan yang berkunjung ke
gunung Kawi. Harga ubi cukup tinggi (Rp 2.500/kg di tingkat petani) sedang di tingkat pedagang
sedompol (sekitar 2 kg seharga Rp 10.000,-- Rp 11.000,-). Permintaan pasar sangat tinggi hingga
belum mampu terpenuhi namun sayangnya areal pengembangan tanaman sangat terbatas.
Untuk meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas ubi jalar Gunung Kawi
sehingga petani memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dalam agribisnis maka diperlukan
inovasi teknologi dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu telaah tentang dinamika
penerapan inovasi teknologi dan peningkatan kelembagaan diperlukan untuk perbaikan dan
peningkatan produk ubi jalar yang dihasilkan petani serta mendukung jalannya agribisnis
industrial pedesaan di desa Wonosari.
METODOLOGI
Dalam penerapan inovasi teknologi di Prima Tani Malang memperhatikan konsep pertanian
berkelanjutan karena hal ini sesuai kebiasaan petani desa Wonosari yang masih memperhatikan
kondisi sumberdaya alam yang dimilikinya dengan tanggung jawab dan telah menerapkan
pertanian berkelanjutan sebelum adanya Prima Tani yaitu lebih menyukai memupuk tanaman
menggunakan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk anorganik.
Untuk itu inovasi
teknologi yang diberikan kepada petani sesuai dengan pengembangan teknologi partisipatoris
(PTP) yang merupakan usahatani dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan
manusia yang tersedia di tempat (Reintjes et al, 1999).
Beberapa inovasi teknologi yang diberikan antara lain penyediaan benih, pengolahan lahan
dan penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman (pembalikan batang pada umur 6, 9 dan
12 minggu untuk memperbesar umbi, pembubunan dan pengendalian OPT), sortasi umbi dan
pencucian umbi, pengemasan dan pembuatan produk olahan serta adanya packing house untuk
berbagai prosesing umbi segar dan olahan. Pada awalnya pengenalan teknologi dilakukan
melalui model demoplot (tahun 2007) dan setelah petani mengetahui hasil demoplot yang
menunjukkan perbedaan antara yang menerapkan teknologi anjuran dengan tanpa penerapan
teknologi jauh berbeda maka petani mulai mencoba pemasalan teknologi di hampir semua lahan
petani ubi jalar (tahun 2008 dan 2009). Penguatan kelembagaan petani dimulai dengan
pembentukan unit kelompok usahatani ubi jalar, pertemuan rutin untuk mebahas berbagai
masalah mulai dari inovasi teknologi, permasalahan di lapang, pemasaran, keuangan dan
lainnya. Selain penguatan kelembagaan selain kelembagaan kelompok tani juga kelembagaan
modal dan pemasarannya yang dimulai sejak awal adanya Prima Tani di desa Wonosari, Malang
yaitu bulan Juni tahun 2007 serta pembinaan kelembagaan dilakukan secara rutin dari BPTP
Jatim dan Pemda Malang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Model pelaksanaan suatu program dengan partisipasi petani atau Farmer Participatory
Research (FPR) merupakan suatu pendekatan yang mendorong petani untuk terlibat dalam
percobaan-percobaan yang dilakukan di lahan mereka sendiri sehingga mereka dapat belajar,
menerapkan teknologi baru dan menyebarkannya kepada petani lain. Bersama peneliti yang
bertindak sebagai fasilitator, petani dan peneliti bekerja sama sejak rancangan awal dari suatu
proyek penelitian hingga ke pengumpulan data, analisis, kesimpulan akhir, dan tindakan
lanjutan. Langkah ini, yang terkadang dikenal sebagai “evaluasi inovasi”, penting untuk
komunikasi, dan untuk memprakarsai penyebaran (informasi). Manfaat utama dari pendekatan
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ini adalah bahwa petani “learn by doing (belajar sambil bekerja)” dan aturan-aturan dimodifikasi
berdasarkan pengalaman langsung. Untuk membentuk pembelajaran, penafsiran atas
pengalaman-pengalaman harus dapat memberi informasi mengenai apa yang terjadi, mengapa
hal itu terjadi dan apakah hal yang terjadi tersebut memuaskan atau tidak memuaskan.
Informasi-informasi, teknologi, dan konsep-konsep baru mungkin akan lebih baik bila
dikomunikasikan kepada para petani
Penerapan Inovasi Teknologi pada Komoditas Ubi jalar
Ubi jalar sebagai salah satu komoditas “icon” kabupaten Malang dan komoditas unggulan
di Prima Tani Malang telah berjalan dengan lancar pemasarannya sejak sebelum adanya Prima
Tani. Hanya saja permasalahannya petani masih belum menerapkan teknologi budidaya anjuran
sehingga produktivitasnya rendah. Beberapa inovasi teknologi yang diberikan antara lain
penggunaan bokasi, penanaman stek dengan cara tegak atau miring, pengguludan tanaman dan
pembalikan batang pada umur 6, 9 dan 12 minggu untuk memperbesar umbi serta pencucian
dan sortasi umbi setelah panen. Penerapan teknologi yang dilakukan petani ubi jalar sebelum
dan sesudah adanya Prima Tani disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Inovasi teknologi yang diterapkan petani ubi jalar sebelum dan sesudah adanya
Prima Tani. Wonosari, 2009.
TOPIK KEGIATAN

KONDISI SEBELUM ADA PRIMA
TANI
Benih yang digunakan masih
asal-asalan

KONDISI SETELAH ADA PRIMA TANI

Penyiapan lahan dan
pembuatan guludan

Lahan umumnya tidak diolah dan
tidak dibuat guludan

Cara penanaman benih

Cara penanaman benih belum
mengikuti teknologi anjuran

Pemupukan

Pemupukan jarang dilakukan oleh
petani dan tidak mengikuti dosis
anjuran

Saat musim hujan, tanah siap diolah untuk
dibuat guludan atau bedengan. Ukuran
guludan dengan lebar dasar 80-100 cm,
tinggi 15-30 cm, sehingga jarak antar puncak
guludan 80-120 cm.
Penanaman mengikuti teknologi anjuran
yaitu cara tegak ataupun miring dengan
ukuran panjang stek 20-25 cm. Jarak
tanam 20 cm x 30 cm
Pemupukan menggunakan bokasi dengan
takaran 5-10 ton/ha. Pemupukan anorganik
jarang dilakukan oleh petani

Pemeliharaan tanaman

Jarang dilakukan oleh petani
termasuk pengendalian OPT tidak
dilakukan

Sortasi umbi

Tidak dilakukan

Pencucian umbi

Tidak dilakukan

Pengemasan

Dilakukan dengan menggunakan
ubi yang diikat
Olahan ubi jalar dengan cara
dikukus

Pemilihan benih

Pembuatan tepung ubi
jalar dan aneka produk
olahan

Dilakukan seleksi benih, mulai dari stek
umbi serta stek batang

Pemeliharaan sudah dilakukan meliputi
pembalikan batang dan pembubunan
tanaman. Pembubunan juga dimaksudkan
untuk pengendalian hama boleng
Dilakukan dengan memisahkan umbi yang
jelek, boleng, umbi yang baik, umbi kecil,
dan umbi sedang
Dilakukan jika umbi siap diperdagangkan,
sedang jika umbi masih disimpan digudang
tidak dicuci untuk menghindari umbi busuk
Dilakukan dengan model ubi ikatan dan
menggunakan net plastik
Telah dilakukan pembuatan aneka olahan
ubi jalar dari bahan baku tepung ubi jalar
maupun bahan baku umbi segar
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Adapun pelaksanaan penerapan inovasi teknologi secara lebih rinci disajikan
berikut :

seperti

Penyediaan Benih
Petani pada umumnya melakukan perbanyakan benih dengan stek batang, sehingga tidak
mengurangi jumlah hasil panen yang dinikmati untuk konsumsi maupun komersial. Namun jika
penyediaan bibit berasal dari stek batang terus menerus maka akan terjadi penurunan kualitas
dan produktivitas. Oleh karena itu penggunaan stek batang sebaiknya dibatasi sampai lima kali,
kemudian diawali dengan stek yang berasal dari umbi .
Seleksi bibit/stek dimulai dari persemaian yang berupa ubi, setelah ubi bertunas diambil
stek batang untuk diperbanyak pada skala luas. Pemilihan stek batang didasarkan pada kriteria :
stek sehat (diambil dari batang atau daun yang tidak terkena hama) dan diambil dari bagian
pucuk atau di bawah pucuk sepanjang 25-30 cm. Stek tua sebaiknya tidak digunakan karena
waktu bertunasnya lambat. Petani desa Wonosari masih belum banyak menerapkan cara ini
karena belum ada dukungan teknologi pembibitan ke arah hal tersebut.
Penyiapan Lahan dan Penanaman
Penyiapan lahan untuk penanaman ubi jalar di desa Wonosari di lakukan pada akhir
musim kemarau, dengan cara membalik tanah. Saat musim hujan, tanah siap diolah untuk
dibuat guludan atau bedengan. Ukuran guludan dengan lebar dasar 80-100 cm, tinggi 15-30
cm, sehingga jarak antar puncak guludan 80-120 cm. Bersamaan dengan pembuatan guludan
atau bedengan, dilakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang atau bokasi
sebanyak 7,5-10 ton/ha. Seminggu setelah pemberian bokasi, stek yang telah dipersiapkan dari
persemaian siap ditanam. Posisi penanaman stek dapat tegak, miring maupun membengkok,
tetapi cara miring atau membengkok lebih baik. Cara penanaman dengan memasukkan batang
stek 1/3 - 1/2 bagian ke dalam tanah, dengan jarak tanam berkisar 20-30 cm.
Pemeliharaan Tanaman
Petani umumnya hanya memberikan pupuk organik pada tanaman ubi jalar gunung Kawi
karena mereka merasa dengan pemberian pupuk an organik akan merubah kualitas ubi jalar.
Hal ini cukup menggembirakan karena produk ubi jalar yang dihasilkan ramah lingkungan.
Pemeliharaan tanaman yang perlu dilakukan yaitu pembalikan batang walau pada awalnya
jarang dilakukan petani. Namun setelah dilakukan beberapa contoh pembalikan batang dan
nampak hasil umbi lebih besar, maka petani mulai antusias untuk menerapkannya. Dengan
pembalikan/pengangkatan batang maka akar adventif yang tumbuh dari ruas-ruas batang di
atas tanah tidak mengganggu pertumbuhan ubi.
Pengendalian OPT Utama
Petani jarang menggunakan pestisida untuk mengendalikan OPT. OPT utama pada ubi
jalar yaitu hama boleng (Cylas formicarius) yang sering muncul pada musim kemarau dan tingkat
keparahan kerusakan berkaitan dengan adanya deraan kekeringan. Beberapa cara teknis
pengendalian hama boleng yaitu: 1) Membumbun tanaman sedalam mungkin, 2) Memutus siklus
hidup hama baik di kebun/gudang , 3 ) Mencelupkan stek yang akan ditanam pada larutan
insektisida (kecuali endrin dan dieldrin) 2 cc/liter, 4) Penanaman tidak dilakukan secara terus
menerus pada lahan yang sama sehingga perlu diselang-selingi dengan tanaman lain misalnya
padi atau jagung, 5) Sewaktu memanen hasil, diusahakan tidak ada ubi yang tertinggal dalam
tanah, karena ubi ini nantinya bisa menjadi sarang hama, 6) Bagi umbi yang telah terlanjur
diserang, harus dibongkar dan dibakar agar hamanya mati.
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Panen dan Pasca Panen
Panen dilakukan pada umur 6-8 bulan dengan kriteria daun-daun menguning karena
menjelang tua dan ubi telah keras. Cara panen dengan membongkar sisi-sisi guludan, dan
dipisahkan ubi yang baik dengan ubi yang busuk setelah dari lapang serta ubi yang berukuran
kecil dipisahkan untuk digunakan produk olahan. Beberapa teknologi yang sudah mulai diserap
dan dilakukan petani yaitu pembersihan ubi sebelum dikemas. Sebelum dikemas, ubi
dibersihkan dari tanah yang menempel menggunakan air yang disemprotkan dan kemudian ubi
dikeringanginkan. Pengemasan ubi jalar yang masih umum dilakukan petani/pedagang yaitu
dengan ikatan. Ubi jalar tidak dipangkas tangkai ubinya, selanjutnya tangkai tersebut disatukan
untuk dijadikan satu ikatan. Setiap ikatan (unting) memiliki bobot 2-5 kg. Kini petani yang juga
berfungsi sebagai pedagang, mulai mencoba mengemas ubi jalar menggunakan jala plastik dan
hasilnya cukup menggembirakan karena peminat cukup banyak dan pedagang juga dapat
mengemas ubi
Pengenalan Tepung Ubi Jalar dan Aneka Produk Olahan
Pemanfaatan tepung ubi jalar merupakan salah satu alternatif saat harga ubi jalar turun.
Namun nampaknya dengan harga ubi yang cukup tinggi maka harga tepung lebih mahal
dibandingkan tepung terigu. Akan tetapi dengan menggunakan tepung ubi jalar yang rasanya
manis untuk kue kering atau makanan lainnya maka akan menghemat kebutuhan gula dalam
resep atau menu tersebut. Beberapa aneka produk olahan berbahan baku ubi jalar yang telah
dihasilkan oleh kelompok wanita tani desa Wonosari antara lain : dodol, selai, aneka kue kering
seperti lidah kucing, cookies, klepon, kroket ubi dan keripik ubi. Produk tersebut telah diperjual
belikan dan penerimaan konsumen cukup baik terhadap produk olahan tersebut. Selain itu
untuk meningkatkan promosi maka Disperindagkop Kabupaten Malang telah membantu
promosi melalui berbagai event diantaranya pameran produk unggulan se Kabupaten Malang.
Packing House
Selama ini pedagang melakukan pengemasan ubi jalar ala kadarnya tanpa dilakukan
pembersihan umbi, grading maupun sortasi dan ukuran umbi dicampur antara yang besar
maupun kecil sehingga pembeli terkadang dirugikan dengan kondisi ini. Saat ini terdapat
packing house sebagai salah satu tempat untuk petani dan pedagang melakukan aktivitas pasca
panen produk yang telah dihasilkan seperti, pembersihan ubi jalar, grading, sortasi, pengikatan,
pengemasan umbi menggunakan net, pengemasan menggunakan kardus. Diharapkan pada
packing house ini semua aktivitas kelompok tani dalam hal pasca panen produk pertanian dapat
dipusatkan di lokasi tersebut.
Dari beberapa teknologi tersebut nampaknya terjadi pengembangan penerapan teknologi
dari tahun 2007 hingga tahun 2009 oleh anggota Gapoktan Setyo Margo Rukun. Teknologi yang
mudah, murah dan menghasilkan produksi tinggi yang langsung diterapkan oleh petani, seperti
disajikan pada tabel 2.
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Tabel 2. Inovasi teknologi ubi jalar yang diterapkan oleh petani. Wonosari, 2009
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8

Macam Teknologi

Pemberian pupuk organik (bokasi)
Penggunaan stek yang benar
Penggunaan guludan sesuai anjuran
Pembalikan batang dan pembumbunan
Sortasi hasil
Pembersihan dan pencucian umbi
Pengemasan dg net plastik
Pembuatan aneka produk olahan

Petani yang Menerapkan Teknologi (%)
2006 (sebelum
Prima Tani)

2007

2008

2009

15
30
30
20
0
0
0
0

85
80
60
60
50
25
20
30

90
80
65
70
60
30
40
50

95
90
80
85
75
70
70
65

Keterangan: Jumlah petani ubi jalar = th 2007-2008 (77 orang), 2009 (85 orang).

Nampak bahwa petani yang menggunakan bokasi meningkat tajam dari tahun 2006
hingga 2009 yaitu dari 15 % petani menjadi 95 % petani, serta produksi ubi jalar di lokasi Prima
Tani Malang meningkat yaitu pada tahun-tahun sebelum adanya Prima Tani sekitar 6-7 ton/ha
menjadi 10-11 t/ha. Demikian juga dengan penggunaan stek yang benar yaitu ditanam tegak
atau miring diterapkan oleh 90 % petani. Sedangkan untuk perbaikan guludan dan pembalikan
batang masih sebagian petani yang menerapkannya pada tahun 2008, namun tahun 2009 mulai
meningkat karena petani mulai sadar adanya peningkatan produksi jika tanaman dipelihara
dengan baik. Untuk teknologi pasca panen yang sebelum ada Prima Tani belum pernah
dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan umbi dan meningkatkan harga jual
pada awalnya belum banyak diterapkan oleh petani. Namun dengan adanya sortasi, pencucian
dan pengemasan umbi menggunakan net plastic dapat meningkatkan harga jual Rp 1.000/kg
dapat mempengaruhi perubahan perilaku petani dalam menerapkan teknologi.
Penguatan Kelembagaan dalam Pengembangan Sumberdaya Kelompok Tani dan Pemasaran

Kinerja Kelembagaan Petani
Kelembagaan yang ada di desa Wonosari sebagai elemen pendukung kelembagaan
agribisnis antara lain kelembagaan petani dan pemandu wisata. Terdapat 4 kelompok tani yang
ada di masing2 dusun yaitu Semar (Setyo Margorukun 1 hingga Setyo Margorukun 4). Jumlah
anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Setyo Margo Rukun berkisar 400 orang.
Pada awalnya belum semua kelompok tani aktif, namun kini kelompok tani mulai bangkit dan
mulai aktif menerapkan teknologi budidaya ubi jalar yang diimplementasikan Prima Tani. Selain
itu sebagai desa wisata maka terdapat kelembagaan/asosiasi pemandu wisata dengan anggota
berjumlah 450 orang dan paguyuban ojek dengan anggota 150 orang. Adanya kelembagaan
tersebut sangat mendukung pada agribisnis ubi jalar gunung Kawi karena secara tidak langsung
mereka ikut mempromosikan kekhasan ubi jalar tersebut dan ikut membantu dalam
pemasarannya kepada para wisatawan.
Pemberdayaan kelompok dalam mempercepat penerapan teknologi dilakukan dengan cara
memberikan percontohan teknologi pada beberapa kelompok berupa demoplot di lahan petani
dan dikerjakan oleh petani sendiri dengan binaan dari BPTP Jatim. Hal ini sesuai dengan
keinginan petani karena mereka akan menerima teknologi jika teknologi tersebut mampu
memperbaiki produktivitas, kualitas serta terjamin pasarnya.
Klinik Agribisnis telah terbentuk dan telah berfungsi dengan baik mulai Pebruari 2007 dan
petani memanfaatkan keberadaan klinik agribisnis. Sejak bulan Agustus 2007 telah terbentuk
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di tingkat desa Wonosari. Dengan adanya Gapoktan maka
beberapa masalah pemasaran diatasi oleh Gapoktan. Salah satu kinerja kelembagaan yang
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cukup menonjol yaitu terbentuknya packing house untuk ubi jalar. Selain itu aktivitas kelompok
tani terutama unit ubi jalar mulai nampak berubah karena petani telah mengacu berbagai
teknologi budidaya yang dianjurkan sehingga produktivitas meningkat. Demikian juga produk
ubi yang ada telah dikemas dengan lebih baik dan penampilan lebih menarik.
Untuk pengembangan sumberdaya petani dari masing-masing kelompok dengan cara
mengikutkannya dalam berbagai pelatihan perbaikan teknologi yang telah diberikan oleh Tim
Prima Tani Malang, Balitkabi dan beberapa materi pelatihan dari Dinas terkait di Pemkab Malang.
Selain itu adanya Klinik Agribisnis merupakan salah satu unsur kelembagaan yang sangat
mendukung perkembangan kelompok tani dan Gapoktan Setyo Margo Rukun.
Potensi Pasar
Pasar tingkat kecamatan berada di desa Wonosari berupa pasar umum yang menjual
berbagai produk kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder lainnya. Pasar cukup ramai di hari
biasa, sedang pada setiap hari Kamis malam Jumat Legi, hari raya Imlek, Tahun Baru, 1 Sura,
hari Besar Nasional, liburan sekolah sangat ramai karena banyak dikunjungi wisatawan dari kota
besar, luar daerah bahkan dari luar negeri khususnya peziarah digunung Kawi. Letak pasar satu
areal dengan wisata ritual Gunung kawi. Sedang bulan yang terbanyak pengunjungnya sekitar
bulan Januari, Pebruari, Nopember dan Desember dan bulan-bulan lainnya jumlah pengunjung
tidak banyak perbedaan. Dengan potensi pasar yang ada maka merupakan peluang untuk
memasarkan ubi jalar gunung Kawi ke tempat wisata tersebut. Selain pasar lokal maka
pemasaran ubi jalar gunung Kawi sudah merambah ke wilayah Malang Raya, kabupaten dan
Propinsi lainnya.
Analisa Usahatani
Nampak bahwa setelah petani menerapkan teknologi anjuran ubi jalar terdapat kenaikan
produksi dan tentunya peningkatan pendapatan. Dari hasil analisa usahatani terlihat
perubahan produksi ubi jalar dan pendapatan petani, dimana pada tahun 2006 produksi yang
dicapai 6 ton/ha dengan harga ubi Rp 1.500.- per kg sehingga mendapatkan keuntungan Rp
5.590.000,- dengan B/C ratio 1,64. Sedangkan pada tahun 2009 , dimana pemasalan teknologi
telah dilakukan oleh hampir semua petani ubi jalar maka produksi meningkat dengan kisaran 9,6
– 11 ton per ha. Pendapatan petani meningkat 115 % yaitu dari Rp 9.000.000 menjadi Rp
19.400.000 dengan B/C ratio 2,59.
Tabel 3. Analisa usahatani ubi jalar gunung Kawi setiap hektar. Wonosari, 2009
Uraian Kegiatan
Olah tanah
Pupuk kandang
Bibit
Penanaman
Penyiangan dan pembalikan batang
Panen
Total Biaya
Hasil ubi jalar (kg)
Harga ubi jalar/kg
Total pendapatan
Keuntungan
B/C ratio

Biaya Produksi
2006 (sebelum Prima
Tani)
800.000
1.200.000
360.000
250.000
320.000
480.000
3.410.000
6.000
1.500,9.000.000

Biaya Produksi
2009

5.590.000,1,64

14.000.000
2,59

900.000
1.500.000
425.000
325.000
350.000
550.000
5.400.000
9.700
2.000
19.400.000

22

KESIMPULAN








Inovasi teknologi ubi jalar yang diterapkan oleh petani meningkat dimana pada awal Prima
Tani berjalan maka petani masih melakukan uji coba melalui berbagai demoplot. Selanjutnya
secara bertahap dan setelah jelas adanya peningkatan produksi maka pemasalan teknologi
yang diterapkan oleh petani berjalan cepat
Petani yang menggunakan bokasi meningkat tajam dari tahun 2006 hingga 2009 yaitu dari
15 % petani menjadi 95 % petani, serta produksi ubi jalar di lokasi Prima Tani Malang
meningkat yaitu dari 6-7 ton/ha menjadi 10-11 t/ha. Demikian juga dengan penggunaan
stek yang benar yaitu ditanam tegak atau miring diterapkan oleh 90 % petani. Sortasi dan
pencucian serta pengemasan umbi dengan net plastic telah berkembang an diterapkan lebih
dari 65 %
Implementasi kelembagaan yaitu telah berjalannya kelompok tani sesuai dengan fungsinya
dan berkembangnya pengetahuan kelompok dalam berorganisasi dan menerapkan teknologi.
Pemupukan modal kelompok untuk mendukung agribisnis telah berjalan serta kelembagaan
pasar sudah terjalin dengan baik antara petani dengan pedagang di dalam dan di luar
kabupaten Malang
Produktivitas ubi jalar meningkat lebih dari 90 % yaitu dari 6 ton/ha menjadi 10-11 ton/ha.
Sedangkan peningkatan pendapatan berkisar 115 % yaitu dari Rp 9.000.000 menjadi Rp
19.400.000 dengan B/C ratio 2,59.
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KAJIAN DETEKSI PERUBAHAN LAHAN SAWAH DI KABUPATEN MAGETAN
MENGGUNAKAN DATA INDERAJA
D.P. Saraswati, Zainal Arifin, Yuniarti.
ABSTRAK
Di kabupaten Magetan sampai dengan tahun 2006 sektor pertanian masih merupakan
sektor utama, dengan kontribusinya terhadap PDRB daerah 32,26 % dan ditargetkan meningkat
menjadi 37 % pada 2013 mendatang. Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan pada
tahun 2006 sebesar 23,22 persen terhadap PDRB Magetan. Selama ini informasi luas sawah
yang tersedia berasal dari peta tata guna lahan terbitan BPN kabupaten Magetan tahun 19962002 dan inventarisasi oleh BPS Kabupaten Magetan. Observasi di lapangan menunjukkan
bahwa informasi tersebut perlu dimutakhirkan lagi karena tidak lagi mencerminkan kondisi
aktual di lapangan. Untuk itu pada bulan September 2007-April 2008 telah dilakukan kajian
deteksi perubahan lahan sawah di kabupaten magetan menggunakan data inderaja dengan
memanfaatkan citra satelit ASTER tahun 2006. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan
data inderaja hasil analisis citra satelit aster sangat efektif untuk mendeteksi dan menelusuri
perubahan lahan sawah yang terjadi di Kabupaten Magetan karena hasilnya mendekati kondisi
aktual di lapangan. Hasil analisis citra menunjukkan di Wilayah Magetan telah terjadi perubahan
luas sawah yang semula 28.355,98 ha, menjadi berubah dengan tambahan data inderaja luas
tersebut berubah menjadi 13.714,00 ha sawah irigasi dan 17.874,24 ha sawah tadah hujan.
Kata kunci : magetan, lahan sawah, inderaja, citra satelit terra aster
ABSTRACT
Magetan in the district until the year 2006 the agricultural sector is still the main sector,
with its contribution to regional GDP targeted 32.26% and increased to 37% in 2013 to come. Subsector contribution of food crops in the year 2006 by 23.22 per cent of GDP Magetan. During this
extensive information is available fields from land use map published BPN Magetan year 19962002 district and inventory by BPS Magetan. Field observations indicate that the information they
need to update anymore since it no longer reflects the actual conditions in the field. For that in
September 2007-April 2008 has made the study of change detection in rice field Magetan using
remote sensing data using ASTER satellite imagery in 2006. The results of the study showed that
the use of remote sensing data analysis of satellite imagery is very effective daisies to detect and
track changes that occur paddy field in Magetan because it approaches the actual conditions on
the ground. Image analysis results indicate the area has changed Magetan paddy area 28,355.98
ha initially, be changed with the addition of large remote sensing data is transformed into irrigated
fields 13,714.00 ha and 17,874.24 ha of rainfed rice.
Keyword : magetan district, rice fields, remote sensing, terra satelite image.
PENDAHULUAN
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Daerah setempat mempunyai
kewenangan penuh untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk mempercepat
perkembangan ekonomi daerahnya.
Di Kabupaten Magetan sampai dengan tahun 2006 sektor pertanian masih merupakan
sektor utama, dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
daerah 32.26 % dan ditargetkan meningkat menjadi 37 % pada tahun 2013 mendatang
(Anonymous, 2007). Diantara sub sektor yang ada di dalam lingkup sektor pertanian, kontribusi
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paling besar berasal dari sub sektor bahan makanan yang pada tahun 2006 mencapai 23,22 %
dari total PDRB Magetan (Anonymous, 2007).
Sub sektor tanaman pangan meliputi komoditas padi dan palawija yang terdiri dari jagung,
kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ubi jalar dan ubi kayu. Diantara tanaman tersebut padi
merupakan andalannya. Total produksi tanaman pangan pada tahun 2007 mencapai 428.185
ton, dimana sebesar 51,42 % berasal dari tanaman padi (Anonymous, 2007). Dengan demikian
keberadaan sawah sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan. Terlebih
dengan misi peningkatan target capaian PDRB dari hasil sawah seperti dinyatakan terdahulu.
Informasi keberadaan dan luas baku sawah sangat diperlukan menginngat pentingnya arti
sawah tersebut.
Selama ini informasi sawah di Kabupaten Magetan telah banyak tersedia. Dinas Pertanian,
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan dan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Magetan
merupakan institusi yang mencatat keberadaan luas sawah tersebut. Namun demikian data-data
tersebut sangat beragam dalam format yang berbeda satu dengan yang lain, dimana keentingan
sektoral mendasari pendataan yang dilakukan. Dinas Pertanian lebih fokus terhadap luas panen,
Dinas PU Pengairan peda lahan baku yang berdasarkan cakupan irigasi. BPN sebenarnya telah
menyediakan informasi peta sebaran sawah namun merupakan produk lama yaitu tahun 1996
dan belum pernah dilakukan verifikasi di lapangan. Pada kenyataannya selama kurun waktu
tersebut telah banyak ditemukan di lapangan adanya perubahan lahan sawah akibat mutasi
sawah menjadi bukan sawah, atau yang semula sawah irigasi pada kenyataannya di lapangan
merupakan sawah tadah hujan karena jaringan irigasi yang ada tidak berfungsi sebagaimana
mestinya.
Guna mendukung upaya pencapaian target peningkatan padi yang sekaligus pencapaian
swasembada beras, dukungan informasi keberadaan sawah sangat penting. Di negara maju
monitoring daerah pertanian dengan mengumpulkan secara kontinyu sumber daya pertanian,
memproses, menganalisa dan menginformasikan untuk keperluan majemen pertanian secara
praktis telah dilakukan sejak pertengahan tahun 1980. Pemonitoring sumber daya pertanian
dapat dilakuakn dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Dengan menggunakan
teknologi penginderaan jauh ini pemonotoringan akan berjalan lebih cepat dan rutin (Nugroho et
al, 2008). Untuk identifikasi dan estimasi luas areal pertanian guna menunjang tataruang dan
pembangunan tingkat kabupaten/kota dan propinsi (skala menengah) dapat dilakukan dengan
menggunakan citra SPOT, ASTER dan LANDSAT (Darmawan, S., 2007).
Bertolak dari alasan tersebut maka pada tahun 2007 telah dilakukan kajian deteksi lahan
sawah di Kabupaten Magetan menggunakan data inderaja berasal dari citra ASTER dengan
tujuan menelusuri melakukan penelusuran dan pemutakhiran lahan sawah yang ada.
METODOLOGI
Tempat dan Waktu
Lokasi pengkajian terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang meliputi 18
kecamatan. Pengkajian dilaksanakan mulai bulan September 2007 sampai dengan April 2008.
Bahan
Pada pengkajian ini bahan yang digunakan adalah :
1. Citra Satelit ASTER VNIR level 1B wilayah Magetan liputan tahun 2006. Cakupan citra
yang digunakan seperti ditunjukkan oleh gambar 1.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000 tahun 2002 Bakosurtanal.
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3. Peta tata guna lahan BPN Kabupaten Magetan terbaru (tahun 1996).
4. Data pendukung meliputi : data luas sawah dari Dinas Pertanian, data luas sawah dari
Dinas PU pengairan.
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Gambar 1. Citra Aster Wilayah Kab. Magetan

Metode
Pelaksanaan pengkajian seperti ditunjukkan oleh diagram alir sebagai ditunjukkan dalam
gambar 2. Penjelasan diagram alir pengkajian adalah sebagai berikut :
1. Tahap persiapan.

Pada tahap ini dilakukan studi pustaka, persiapan data, perlengkapan dan
pengumpulan data.
2. Tahap Pengolahan Data.

Tahap ini merupakan kegiatan digitasi peta meliputi





Peta rupabumi untuk layer tata guna lahan, selanjutnya dipilih polygon sawah.
Peta tataguna lahan asal BPN untuk cakupan sawah.
Analisis data citra menjadi shp file.
Tabulasi data-data penunjang.

3. Tahap Survei Lapangan

Tahap ini merupakan kegiatan lapangan untuk melakukan verifikasi peta-peta hasil
pengolahan data dengan kondisi di lapangan.
4. Tahap Akhir
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Pada tahap ini dilakukan pemutakhiran peta hasil observasi lapangan. Kemudian
dilakukan pembandingan informasi sawah dari berbagai sumber data tersebut.

Persiapan
Tahap persiapan

Studi
Pustaka

Pengumpulan
Data

Pengolahan
Data

Tahap Pengolahan Data

Verifikasi
Lapangan

Tahap Survei Lapangan

Updating
Data

Tahap Akhir

Perbaikan
Peta

Gambar 2 : Diagram alir tahapan pengkajian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan penelusuran penggunaan lahan yang diperoleh dari Dinas Kabupaten Magetan
seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.
Tabel.1 Tata Guna Lahan Kabupaten Magetan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Penggunaan Lahan
Sawah
Pekarangan
Tegal/Kebun
Hutan Rakyat
Hutan Negara
Kolam
Lainnya
Jumlah

Luas (ha)
28.355,98
15.518,77
12.884,97
383,01
9.196,95
2,17
2.542,89
68.884,74

Sumber : Kab.Magetan Dalam Angka 2007, BPS Kabupaten Magetan

Data yang berasal dari BPS tersebut masih dijabarkan lagi menjadi sawah irigasi, tadah
hujan. Tetapi semuanya berbentuk tabel sehingga kurang terlihat secara spasial.
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Hasil digitasi peta penggunaan lahan dengan sumber peta berasal dari BPN diperoleh peta
sawah seperti ditunjukkan oleh hambar berikut:
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Gambar 3. Peta Penyebaran sawah versi BPN Kabupaten Magetan

Peta BPN yang telah diformat digital tersebut mampu dengan sendirinya mampu
menampilka penyebaran sawah secara spasial. Luas sawah berdasakan peta tersebut adalah
sama dengan yang diterbitkan secara resmi oleh BPS Kab. Magetan yaitu 28.355,98 ha. Besar
kemungkinan Dinas Pertanian yang selanjutnya dipublikasikan melalui BPS mengacu pada data
tersebut.
Hasil awal analisis citra diperoleh peta tata guna lahan seperti ditunjujkkan oleh gambar
berikut.
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Gambar 4. Hasil Prmrosesan citra untuk menentukan batas penggunaan lahan
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Pada kawasan berwarna kemerahan mengindikasikan kondisi lahan yang tidak terdapat
vegetasi (lahan kering) sedangkan warna hijau mengindikasikan adanya tutupan lahan. Hasil
analisa citra mampu memunculkan kondisi persawahan yang tercukupi irigasinya (sawah irigasi)
dan sawah yang tidak tercukupi (sawah tadah hujan). Peta sawah irigasi seperti ditunjukkan oleh
gambar 5. Sedangkan sawah tadah hujan seperti ditunjukkan gambar 6.
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Gambar 5. Peta penyebaran sawah irigasi hasil interpretasi citra aster
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Gambar 6. Peta penyebaran sawah non irigasi (tadah hujan) hasil interpretasi citra aster

Pemutakhiran data menggunakan citra mampu memisahkan batas sawah irigasi dan
sawah non irigasi (tadah hujan). Dibanding dengan data Dinas Pertanian yang juga memerinci
sawah berdasarkan irigasinya, hasil analisis citra mampu menampilkan informasi secara sapsial.
Adapun bila dibandingkan dengan peta BPN, informasi hasil analisis citra tebih mendekati kondisi
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lapangan. Kedua sumber data tersebut mencantumkan luas sawah yang sama (28.355,98 ha).
Penghitungan luas hasil analisis citra sawah irigasi adalah 13.714,00 ha dan sawah tadah hujan
17.874,24 ha lengkap dengan kawasan penyebarannya, yakni areal sawah irigasi di wilayah
Magetan bagian timur (gambar5), sedangkan sawah tadah hujan di wilayah Magetan bagian
tengah (gambar 6). Dari perbandingan luas, terlihat bahwa lahan yang digunakan untuk sawah
(tanaman) pangan keseluruhannya mencapai 31.588,24 ha lebih besar dibanding data yang
selama ini digunakan. Tampaknya pengurangan sawah selain karena alih fungsi untuk
keperluan non sawah, dalam tata guna lahan sebagai sawah telah terjadi perubahan sawah irigasi
menjadi tadah hujan. Verifikasi lapangan menunjukkan bahwa penetapan status irigasi sawah
dari jaringan irigasi yang dibangun PU pada tahun-tahun sebelumnya perlu pengecekan lebih
seksama lagi, karena banyak sekali ditemukan saluran irigasi tersebut tidak dapat difungsikan
lagi. Analisis citra mampu memunculkan kawasan tersebut.
Informasi awal tersebut sangat penting untuk perencanaan dan penetapan program
pengembangan pertanian, karena informasi tersebut sangat penting terkait dengan perbaikan
infrastruktur irigasi, kebutuhan pupuk, benih dan pola tanam.
KESIMPULAN
1. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa penggunaan data inderaja hasil analisis citra
satelit aster sangat efektif untuk mendeteksi dan menelusuri perubahan lahan sawah
yang terjadi di Kabupaten Magetan.
2. Data hasil inderaja lebih mendekati kondisi lapangan karena sifatnya aktual.
3. Terjadi perubahan luas sawah yang semula ditetapkan oleh Dinas pertanian dan BPN
Kab. Magetan seluas 28.355,98 ha, dengan tambahan data inderaja luas tersebut
berubah menjadi 13.714,00 ha sawah irigasi dan 17.874,24 ha sawah tadah hujan.
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MEMBANGUN KEMANDIRIAN KELOMPOK TANI MELALUI PRIMA TANI
DI KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Hano Hanafi dan Tri Martini
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Yogyakarta
ABSTRAK
Penyelenggaraan pembangunan nasional khususnya sektor pertanian, kita telah banyak
menemukan banyak pengalaman yang melahirkan beberapa isyarat bahwa untuk mencapai
tujuan nasional, dituntut untuk dapat merumuskan berbagai langkah-langkah penyesuaian. Era
swasembada pangan menimbulkan dampak ulur tarik (trade off) antara pertumbuhan ekonomi
dengan kualitas lingkungan dan keberlanjutan kualitas lingkungan. Pembangunan pertanian
yang selama ini belum mampu menjawab masalah-masalah lapangan kerja, dan kesenjangan
sosial ekonomi. Melalui kegiatan PRIMA TANI dibangun peningkatkan pendapatan petani dengan
cara memperbaiki sistem pertanian, dan melestarikan lingkungan, bukan meningkatkan produksi
komoditas pertanian tertentu setinggi mungkin. Atas dasar pilihan petani yang bersifat
partisipatif, petani berupaya memilih inovasi teknologi pertanian yang cocok dengan kondisi
agroekosistem (sumberdaya lahan, air, iklim) dan sosial ekonomi serta budaya setempat, tidak
bersifat komando atau top-down. Tujuan penelitian mendapatkan alternatif model pendekatan
adopsi inovasi teknologi pertanian melalui kegiatan PRIMA TANI yang mengarah pada
kemandirian kelompok tani. Hasil akhir dari PRIMA TANI adalah terbentuknya Unit Agribisnis
Industrial (UAI) dan Sistem Usaha Intensifikasi dan Diversifikasi (SUID) yang merupakan
representasi industri pertanian dan usahatani berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu
kawasan pengembangan yang mencerminkan pengembangan agribisnis lengkap dan padu padan
antar subsistem, berbasis agro ekosistem, mempunyai kandungan teknologi dan kelembagaan
lokal dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa inovasi
budidaya krisan merupakan salah satu teknologi unggulan dalam kegiatan PRIMA TANI, dan
ternyata sangat diminati petani baik secara individu maupun kelompok. Teknik penyampaian
inovasi teknologi budidaya bunga krisan yaitu melalui pemberdayaan kelompok tani dengan
memberi kesempatan beberapa anggota kelompok tani untuk studi banding sekaligus magang di
BALITHI Cipanas. Pendampingan kelompok tani selama 3 tahun sejak 2005 hingga 2008 dapat
menambah luas areal tanam bunga krisan hingga mencapai 7200 m2 (rumah plastik).
Perkembangan dinamika kelompok maju pesat yaitu telah terbentuk assosiasi dan jumlah
kelompok tani bunga krisan menjadi 6 dengan anggota mencapai 76 orang. Kelembagaan pasar
telah terbentuk yaitu bekerjasama dengan beberapa floris di sekitar wilayah Yogyakarta, Solo dan
Purworejo.
Kata Kunci : Kemandirian Kelompok Tani, PRIMA TANI

ESTABLISHMENT OF SELF RELIANCES OF FARMERS GROUP THROUGH PRIMA
TANI ACTIVITIES WITHIN SLEMAN DISTRICT, YOGYAKARTA SPECIAL TERRITORY
ABSTRACT
The implentation of national development especially agricultural sector, we found alot of
experiences of wich borned several sign that to achieve national objectives coveraged to formulate
several steps accordingly. The trade off between economic growth with quality of environment and
sustainability of environmental quality is impact of self sufficient of food. The development of
agricultural during the recent time unable to solve the problem of work fields and social economy
gap yet through PRIMATANI activities established of income generating of farmer through
improvement of agricultural systems and enviromental eternally not increasing as high as possible
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certain agriculture commodity based on farmer choosen participatorily the farmer try to select
agricultural technology inovation with existing agro-ecosystem (land and water resources and
cultivate) and socio economic on the local culture not command or top down approach base. The
objective of the research to find model alternative approach of adoption of agricultural technology
innovation through PRIMATANI activities of which directed to self reliances of farmers group. The
end result of PRIMATANI is establishment of agribusiness industrial unit (AIU) and intensification
and diversification of farming system of which representation of agricultural industry and
knowledge and technology farming based within certain development area of which represent fully
and integrated among agribusiness sub-systems, agroecosystem based contain of technology and
local institution for increasing farmers welfare. Innovation of chrysanthemum cultivation as one of
the prime technology within PRIMATANI activitie, obviously interested by the farmers individually
and group. Delivery technology of technology innovation of chrysanthemum cultivation is
empowerment of farmers group by giving opportunity several members of farmers group for
comparative study and apprentice as well in BALITHI Cipanas. Field guidance and assistancy to
the farmers group for 3 years period since 2005 – 2008 could enlarge cultivation area of
chrysanthemum up to 7.200 m2 (green house). Development of group dynamic move forward
rapidly by established of chrysanthemum farmers association member of farmers group increase
into 6 groups with 76 members. Market institution established incolaboration with florist arround
Yogyakarta, Solo and Purwokerto.
Keyword:
PENDAHULUAN
Kondisi petani sebagai lapisan terbesar dari masyarakat kita yang selalu ditampilkan lebih
banyak dalam versi stereotif, sebagai lapisan yang tidak berdaya karena memiliki tingkat
pengetahuan dan penguasaan sumberdaya alam atau faktor produksi yang rendah, modal yang
nyaris tak ada sama sekali, serta keterikatan dengan nilai-nilai tradisional yang sangat kental.
Oleh karena itu mereka selalu dinilai sebagai kelompok yang memerlukan “campur tangan” atau
penanganan yang justru ditempatkannya sebagai obyek pembangunan (Radi A. Gani, 1997).
Pernyataan semacam ini tidak benar, karena bila diamati secara seksama, terutama pada tingkat
operasional di lapangan, serta dengan pengamatan yang berdimensi historis hal tersebut akan
berbeda dengan dugaan semula. Banyak sekali program atau proyek pemerintah yang semula
dimaksudkan untuk mengentaskan mereka dari keadaan yang serba kekurangan, atau
memberdayakan mereka justru tidak berkelanjutan, atau bahkan membuat mereka “alergis”.
Sebagai contoh penyediaan kridit dalam berbagai bentuk pada beberapa komoditi (padi, palawija,
hortikultura, ayam buras, ternak, tambak/nelayan) walaupun tidak dikatakan gagal, tetapi telah
meninggalkan kesan yang sangat tidak mengenakan bagi beberapa kelompok masyarakat di
daerah pedesaan.
Apabila ditelaah lebih seksama, sebenarnya keberhasilan yang seperti itu dicapai adalah
karena dengan pendekatan yang tepat, yang sifatnya merujuk kepada kondisi dan kepentingan
petani secara kontekstual dan partisipatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi
petani untuk maju, baik itu faktor internal maupun eksternal seperti campur tangan pemerintah
atau swasta lainnya. Faktor eksternal merupakan jenis tantangan yang tidak mudah mengingat
kondisi keberdayaan petani kita masih berada jauh dari yang diharapkan. Tingkat sosial ekonomi
dan pendidikan yang rendah akan mengakibatkan rendahnya daya serap petani terhadap
teknologi, manajemen dan input-input modern. Menurut Nawawi dan Martini (1994) bahwa
kemandirian merupakan totalitas kepribadian yang perlu/harus dimiliki oleh setiap individu
sebagai manusia. Karakteristik manusia yang berkualitas kepribadian mandiri adalah individu
yang memiliki sifat dan sikap; rajin, senang bekerja, sanggup bekerja keras, tekun, gigih,
berdisiplin, berani merebut kesempatan, jujur, mampu bersaing dan mampu pula bekerjasama,
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dapat dipercaya dan mempercayai orang lain, mempunyai cita-cita dan tahu apa yang harus
diperbuat untuk mewujudkannya, terbuka pada kritik dan saran-saran, tidak mudah putus asa.
Sumardjo (1999) menyatakan bahwa, seseorang yang memiliki kepribadian mandiri dalam
menjalani kehidupan dan memperoleh penghasilan tidak tergantung pada bantuan pihak lain,
misalnya berupa sumbangan, petunjuk, perintah anjuran atau himbauan, tetapi individu yang
mandiri lebih bersandar pada kekuatan sendiri. Keberadaan atau kehadiran pihak lain lebih
ditempatkannya sebagai mitra kerja (kolega) yang saling menguntungkan. Demikian halnya petani
mandiri adalah petani yang dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya (kesejahteraan
keluarga dan masyarakatnya) tidak hanya bersandar/bergantung pada petunjuk dari penyuluh,
aparat atau pihak lain, tetapi lebih bersandar pada kemampuan mengambil keputusan sendiri
secara tepat dan kekuatan sendiri yang didorong oleh motivasinya untuk meningkatkan kualitas
kehidupannya. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam era perdagangan bebas, perspektif
kebijakan pembangunan pertanian pada Pelita VI diarahkan pada peningkatan sumberdaya
manusia pertanian yang mandiri. Melalui kegiatan PRIMA TANI dibangun peningkatkan
pendapatan petani dengan cara memperbaiki sistem pertanian, dan melestarikan lingkungan,
bukan meningkatkan produksi komoditas pertanian tertentu setinggi mungkin. Atas dasar pilihan
petani yang bersifat partisipatif inovasi didesiminasikan yakni kelompok tani berupaya memilih
inovasi teknologi yang cocok dengan kondisi agroekosistem (sumberdaya lahan, air, iklim) dan
sosial ekonomi buadaya setempat, tidak bersifat komando atau top-down. Pendampingan inovasi
teknologi pertanian mulai dari teknologi budidaya, pasca panen, sampai pada rekayasa
kelembagaan pasar bunga krisan yang dilaksanakan secara bertahap kepada kelompok tani, hal
ini sekaligus merupakan model penyampaian inovasi teknologi pertanian. Tujuan penelitian
mendapatkan alternatif model pendekatan adopsi inovasi teknologi pertanian melalui kegiatan
PRIMA TANI yang mengarah pada kemandirian kelompok tani.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan secara purposif di lokasi PRIMA TANI Desa Hargobinangun,
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman mulai tahun 2007 sampai 2008, dengan cara
memposisikan petani dan kelompok tani sebagai subyek dalam penyampaian inovasi teknologi
pertanian. Mereka diposisikan sebagai mitra kerja, partner (kolega) yang bersifat partisipatif dalam
pelaksanaan kegiatan, dilibatkan mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir kegiatan. Kriteria
pengamatan meliputi dampak PRIMA TANI seperti dampak fisik, sosial dan ekonomi. Data hasil
pengkajian disajikan secara kuatitatif maupun kualitatif (Singarimbun et al. 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Bloom, (1975) dalam Sumardjo (1999) diterangkan bahwa konsep kemandirian
petani sebagai Farmer Autonomy dalam ilmu penyuluhan mencakup potensi yang dimiliki petani
dalam hal aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik/atau konatif. Dalam konteks pertanian
berkelanjutan di era globalisasi ekonomi, kemandirian petani tersebut akan mantap apabila
potensi petani tersebut mewarnai dengan aspek-aspek perilaku petani yang berciri modern
(modern), efisien (efficient) dalam bisnis pertanian daya saing (competitiveness) yang
berkesinambungan.
a. Dampak kelembagaan, fisik dan sosial
Kinerja pelaksanaan PRIMA TANI di lapangan selalu berhubungan langsung dengan
kelembagaan kelompok tani untuk mempermudah penyampaian inovasi teknologi pertanian,
menggunakan kaidah partisipatif, persuasif dengan petani sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pengenalan inovasi teknologi budidaya tanaman hias, BPTP dengan BALITHI kerjasama
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mensosialisasikan kepada kelompok tani Udi Makmur (KLANTUM) sejak tahun 2005 melalui
kegiatan pengkajian adaptasi komoditas tanaman hias (mawar, krisan dan anggrek). Luas areal
pengkajian yang digunakan hanya 120 m2 dengan menggunakan fasilitas rumah plastik sekitar
500 m2. Hasil pengkajian selama 4 bulan (satu musim tanam) ternyata preferensi petani dan
kelompok tani cenderung lebih menyukai tanaman bunga krisan sebagai komoditas pilihan, dan
sejak itu mulai terus dikembangkan hingga sekarang.
Sejak dikenalkannya usahatani bunga potong krisan di Desa Hargobinangun pada bulan
Mei tahun 2005, usahatani ini berkembang cukup pesat. Tabel 1, menunjukkan bahwa dari
perkembangan waktu petani di Desa Hargobinangun semakin banyak yang tertarik untuk
berusahatani bunga krisan. Dengan demikian artinya petani sudah dapat merasakan manfaat
hasilnya karena dapat menambah pendapatan keluarga, sehingga dampak ikutan lainnya secara
fisik luas areal produksi bunga krisan semakin bertambah. Penambahan luas areal rumah
produksi bunga krisan dalam pengelolaanya dikoordinir oleh kelembagaan APRISTA (Assosiasi
Petani Krisan Yogyakarta) mulai dari kebutuhan saprotan berupa benih, pupuk, pestisida hingga
ke pemasaran.
Tabel 1. Data perkembangan budidaya krisan di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Tahun 2005-2009
JENIS KEGIATAN
Jumlah Poktan
Jumlah petani aktif
Luas lahan bunga (m2)
Kapasitas produksi / musim
(tangkai)
Luas Lahan Indukan (m2)
Kapasitas indukan (btg)
Rumah Pengakaran( m²)
Kapasitas Rumah
Pengakaran (stek)
Produksi Bibit /bulan (stek)

PERKEMBANGAN TAHUN
2005

2006

2007

2008

2009

1
220

1
6
550

2
10
1.996

6
37
4.196

6
76
7.200

11.000

27.500

182.000

263.000

369.000

100
1.000
18

220
2.500
38

380
4.500
100

630
8.000
250

1.230
18.150
280

3.750

7.500

23.500

52.500

60.000

7.500

15.000

47.000

105.000

120.000

Sumber: Data primer diolah

Kelembagaan kelompok tani sangat berperan untuk memajukan anggotanya dalam
mengadopsi berbagai inovasi teknologi dan bantuan peralatan yang datang dari berbagai dinas
dan stakeholders terkait. Kerjasama dengan BPTP Yogyakarta dalam bentuk pembinaan dan
arahan inovasi teknologi seperti penerapan teknologi budidaya krisan sesuai dengan Prosedur
Operasional Standar (POS). Demikan pula dinas Pertanian Kabupaten Sleman memberikan
bantuan berupa benih indukan krisan, dan alat penyiraman springkle dan sistem pengkabutan.
Semua fasilitas yang diperbantukan dari pemerintah baik berupa alat, bahan maupun inovasi
teknologi tidak lain adalah untuk membangun tingkat kemandirian petani dan kelompok tani. Hal
ini sesuai dengan pendapat Hubeis (1992),bahwa kemandirian adalah perwujudan kemampuan
seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya sendiri, bekerjasama untuk mencapai segala
yang dibutuhkan, dicirikan oleh kemampuan dan kebebasan untuk menentukan pilihan yang
terbaik. Sedangkan menurut Margono Slamet (1995), bahwa untuk menumbuhkan dan membina
kemandirian petani perlu kerjasama yang disertai tumbuh berkembangnya aspirasi, kreativitas,
keberanian menghadapi resiko, dan prakarsa seseorang untuk bertindak atas dasar kekuatan
sendiri dalam kebersamaan.
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Prospek usahatani bunga krisan berkembang cukup baik, karena lokasi budidaya krisan
sangat dekat dengan pusat kota Yogyakarta dan memilki potensi pasar cukup tinggi. Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah propinsi berbudaya kerajaan dan merupakan kota pariwisata.
Kebutuhan bunga dan tanaman hias di Yogyakarta relatif cukup tinggi, terutama pada waktuwaktu tertentu seperti, Tahun Baru, Natal, Lebaran dan lain-lain,kebutuhan bunga meningkat
sangat tajam, sehingga sering di ikuti dengan naiknya harga bunga. Bahkan petani bunga di DIY
dan Jawa Tengah sering tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar, sehingga harus didatangkan
dari Jawa Barat. Sementara produksi Jawa Barat sendiri, pada waktu-waktu tertentu hasil
produksi bunganya terserap untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jawa Barat maupun DKI
Jakarta.
Sasaran pengembangan krisan adalah kepada petani-petani yang tergabung dalam
kelompok tani yang belum memiliki komoditas unggulan. Terutama petani dengan kepemilikan
lahan yang sempit dan disesuaikan dengan syarat tumbuh serta agroekosistem tanaman krisan.
Wilayah Desa Hargobinangun yang berada pada ketinggian antara 500 – 1325 meter dari
permukaan air laut ini sangatlah mendukung dalam pengembangan usahatani krisan. Karena
melihat rata-rata kepemilikan lahan petani di Desa Hargobinangun < 2000 m², maka pengenalan
komoditas alternatif harus bernilai ekonomi tinggi seperti tanaman krisan. Dengan teknik
pengaturan pola pertanaman krisan juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga
floris/kios bunga yang ada di Kota Baru tidak mengalami kekosongan. Hingga tahun 2009 luas
areal produksi bunga krisan sudah mencapai 7200 m² yang tersebar di beberapa kelompok tani
dan petani yang melaksanakan budidaya tentunya sudah mendapatkan kursus berupa Sekolah
Lapang (SL) dari BPTP dan Dinas Pertanian. Berikut ini perkembangan luas areal rumah produksi
di Hargobinangun yang tersebar di beberapa pedusunan.
Tabel 2. Pengembangan usahatani krisan pada beberapa kelompok tani di Desa
Hargobinangun, Th. 2008
Nama Dusun

Jumlah Kelompok
Tani/Ternak

Jumlah
Petani(org)

Luas wilayah
pengembangan
(Ha)

Ketinggian
Lokasi
(m)

Wonorejo
Sidorejo
Ngipiksari
Boyong
Kaliurang Timur
Kaliurang Barat

2
1
1
2
2
1

40
20
15
40
30
15

3
3
1
2
0,5
0,5

700
700
800
850
900
900

Sumber: Data Survai diolah

Kelembagaan kelompok tani yang ada di wilayah Desa Hargobinangun relatif cukup banyak
hampir di setiap Padukuhan mempunyai kelembagaan kelompok tani. Kelembagaan kelompok tani
ini merupakan suatu wadah bagi anggota kelompok tani dalam pemantapan perilaku (ways) yang
hidup pada suatu kelompok tani. Tiap kelembagaan tentunya mempunyai tujuan tertentu dan
anggota-anggota yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu nilai-nilai dan norma
yang sudah disepakati dan sifatnya khas. Pembentukan kelembagaan kelompok tani yang ada di
Desa Hargobinangun rata-rata dibentuk atas dasar kepentingan Dinas Pertanian (BPP) dan
keinginan petani, demikian juga kelompok tani lebih cenderung berorientasi pada komoditas yang
digarap.
Sosialisasi teknologi agribisnis bunga potong krisan dengan melibatkan kelompok tani dan
demo plot ternyata merupakan salah satu cara yang efektif dan efisien. Hal tersebut dapat diketahui
dari peningkatan luas lahan yang ditanami krisan serta jumlah petani yang menanam krisan,
terutama dalam dua tahun terakhir ini. Pada saat Kelompok tani Udi Makmur baru terbentuk
(2005), saat itu masih memiliki 8 orang anggota, namun sekarang (2007) sudah bertambah
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menjadi 39 orang. Demikian pula dengan luasan awal saat kegiatan baru dimulai, yaitu hanya
sekitar 200 m2, dan sekarang sudah meningkat hampir 15 kalinya, yaitu seluas 3.000 m2 (Tabel 6).
Hal yang sangat menggembirakan adalah sudah dimilikinya sertifikasi bibit bunga krisan pada
tahun 2007 yang lalu, dan ini merupakan satu-satunya sertifikasi di Indonesia untuk bunga krisan.
Berikut ini disajikan tabel beberapa perubahan sosial dan dampak fisik kegiatan PRIMA TANI
selama tahun 2007 di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
Dampak sosial yang terjadi dari berkembangnya agribisnis krisan di Desa Hargobinangun,
Kecamatan Pakem, diantaranya selain termasuk wilayah tujuan wisata Kaliurang juga makin
dikenal daerah ini sebagai penghasil bunga krisan dan tanaman hias lainnya. Perubahan nilai sosial
budaya mencintai bunga untuk keperluan ritual seperti hajatan (pernikahan, hitanan), kematian
dan acara penyambutan tamu pada iven-iven tertentu semakin ramai. Toko-toko bunga Kota Baru,
Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya dipasok dari luar kota sekarang sudah bisa
mensuplai kebutuhan daerahnya. Dengan berkembangnya jumlah kelompok tani produsen bunga
krisan secara ekonomi dapat menambah tingkat pendapatan bagi keluarga, serta tingkat
pengetahuan dan wawasan adopsi inovasi teknologi budidaya krisan semakin bertambah pula.
Lambat laun dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi petani dapat memperkaya
wawasan bagi petani dan memacu tingkat dinamika kelompok tani. Sesuai dengan pendapat
Jenkins (1961) dalam Subiyanto (1998) bahwa, dinamika kelompok merupakan kakuatan atau
gerak yang terdapat di dalam kelompok, yang menentukan atau berpengaruh terhadap perilaku
kelompok dan perilaku para anggotanya dalam mencapai tujuan.
Tabel 3. Tingkat perubahan sosial dan dampak fisik kegiatan PRIMA TANI di Desa
Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY, 2008
Jumlah (orang)/
Luas areal (m2)/dinamika

No

Jenis Kegiatan/Komoditas

1
2

Budidaya tanaman bunga krisan
Sertifikasi benih berakar tanaman
bunga krisan
Inovasi teknologi budidaya dan
pasca panen tanaman bunga
krisan
Alsintan dan saprotan lainnya

Dusun Wonokerso
Dusun Wonokerso

200
Belun

3000
Sudah

5000
Sudah

Dusun Wonokerso

Relatif sedikit

Sudah mahir

Dusun Wonokerso

Masih sederhana

Maju

Sangat mahir
(menjadi trainer
petani lainnya)
Sangat Maju

Dusun Wonokerso
Dusun Wonokerso

8
Belum ada

39
Rutin

60
Terjadwal

7

Anggota kelompok tani
Sarana magang, penelitian
mahasiswa dan kunjungan tamu
Pemasaran hasil bunga krisan

Dusun Wonokerso

Belum ada

8

Pertemuan kelompok tani

Dusun Wonokerso

Pasif

Rutin dan maju
pesat
Aktif

9

Perubahan penghasilan dari
usahatani tanaman pangan ke
usahatani bunga krisan

Dusun Wonokerso

Laba Usahatani padi Laba Usahatani
luas 500 m2 (3 Bln) ± Krisan (3 Bln)
Rp 350.000
± Rp 3.000.000

10
11
12

Kelembagaan Gapoktan
Kelembagaan Klinik Agribisnis
Sosialisasi inovasi teknologi
pertanian ke petani

Desa Hargobinangun
Dusun Sawungsari
Desa Hargobinangun

Belum ada
Belum ada
Minim

13

Koordinasi dengan instansi terkait

Tingkat propinsi,
Minim
kabupaten, kecama-tan
dan desa

Rutin dan maju
pesat,
Aktif (terbentuk
Gapoktan)
Laba Usahatani
Krisan (3 Bln) seluas
200 m2
± Rp 5.500.000
Sudah ada dan rutin
Aktif dan lancar
Rutin setiap
selapanan, aktif
sebagai tempat
Sekolah Lapang
Makin intensif dan
terjadwal

Lokasi
Tahun 2006

3

4
5
6

Tahun 2007

Sudah ada
Sudah launching
Aktif dan rutin

Aktif dan rutin

Th 2008
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Adanya kemajuan perubahan baik fisik, sosial ekonomi dan struktur kelembagaan di
Hargobinangun tidak lepas dari peran serta instansi terkait seperti BALITHI, BPTP Yogyakarta,
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman, Bappeda Sleman serta lemabaga swadaya
masyarakat maupun perorangan yang menanamkan modalnya untuk pengembangan krisan.
Demo plot yang didukung dengan temu lapang mempercepat proses adopsi teknologi oleh petani.
Pengembangan bunga potong krisan di DIY melibatkan Kelompok tani Udi Makmur. Kelompok
tani tersebut pada awalnya merupakan sekumpulan anak muda dengan latar belakang berbagai
macam pekerjaan. Pengalaman mereka dalam budidaya krisan dapat dikatakan tidak ada,
namun dengan ketekunan dan semangat yang ada akhirnya mereka dapat melakukan budidaya
krisan, termasuk dalam pengadaan benih untuk keperluan sendiri.
Tabel 4. Produksi bunga krisan di kelompok tani Udi Makmur, Wonokerso, Kabupaten
Sleman tahun 2005-2008
Tahun
2005
2006
2007
2008

Permintaan//triwulan
(tangkai)
240.000
1.200.000
2.400.000
12.000.000

Produksi/triwulan (tangkai)
4.000
20.000
170.000
250.000

Sumber : Data hasil survai di olah

Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani krisan “Udi Makmur” (KLANTUM) di
Wonokerso, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem mengatakan bahwa, produksi dari ke-enam
kelompok tani binaannya belum dapat memenuhi permintaan tiga toko bunga di Yogyakarta,
antara lain 2 toko bunga di Klaten dan 6 toko bunga di Solo. Secara keseluruhan produksi yang
bisa dicapai pada bulan Oktober 2008 baru mencapai 250. 000 tangkai per triwulan, sementara
permintaan mencapai 12.000.000. tangkai (Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan
krisan masih mempunyai peluang pasar yang sangat besar. Hasil wawancara dengan pedagang
bunga potong di Pasar bunga Kota Baru Yogyakarta (kios Bu Amad) diketahui bahwa kebutuhan
krisan (2005), sebanyak 1000 tangkai atau 100 ikat perminggu. Hingga saat ini bunga krisan
kebanyakan masih dipasok dari luar kota seperti Bandungan, Kopeng dan Jawa Barat.
Peningkatan produksi yang tinggi belum memenuhi permintaan pasar khususnya di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Peluang usaha krisan perlu ditingkatkan secara optimal sesuai dengan
perkembangan perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu
dibutuhkan upaya nyata untuk merealisasikan potensi krisan menjadi suatu industria krisan
yang tangguh yang didukung oleh kegiatan agribisnis di tingkat hulu sampai hilir.
Dampak Ekonomi
Selama hampir 3 tahun lebih sejak 2006 – 2009 perkembangan pasar bunga potong krisan
mengalami kemajuan, di Daerah Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY sistem harga jual
bunga krisan ditentukan oleh penjual. Kebiasaan ini relatif berbeda dengan daerah Ambarawa
Jawa Tengah yang sistem penentuan harga jual bunga krisan mengikuti sistem lelang, sedangkan
di daerah Malang dan Pasuruan Jawa Timur bahwa penentuan harga jual bunga krisan melalui
sistem tawar menawar (Anonimous, 2008). Solusi dalam mengatasi terjadinya pluktuasi harga
bunga krisan, Assosiasi Petani Krisan Yogyakarta (APRISTA) membuat aturan kesepakatan antara
floris (toko bunga) di Kota Baru DIY dengan APRISTA bahwa penjualan bunga krisan melalui satu
pintu. Aturan kesepakatan ini isinya adalah sangat menguntungkan bagi petani, karena petani
tidak mengalami kerugian saat naik dan turunnya harga bunga. Kebutuhan bunga dan tanaman
hias di Yogyakarta, khususnya pada saat-saat tertentu (tahun baru, natal, lebaran, upacara adat)
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meningkat secara tajam. Bahkan petani bunga di Yogyakarta terkadang tidak dapat memenuhi
kebutuhan pasar, sehingga harus didatangkan dari luar propinsi DIY. Pemasok bunga potong di
Yogyakarta kebanyakan berasal dari luar kota seperti krisan dari Bandungan (Ambarawa),
mawar dari Malang dan anthurium dari kota Sukabumi.
Hasil wawancara dengan beberapa pedagang bunga potong di lokasi pasar bunga Kota Baru
Yogyakarta, dapat dijelaskan bahwa penjualan yang ramai yaitu pada bulan-bulan tertentu
seperti hari raya Natal, tahun Baru dan bulan Besar (Haji). Khusus untuk bulan Besar bunga
potong banyak terjual terutama digunakan untuk acara pernikahan. Biasanya pada saat itu
harga bunga pun relatif ada kenaikan dan pada bulan-bulan tertentu bunga potong seperti Krisan
bisa terjual sebanyak 350 - 1000 ikat per hari (3500 – 10000 tangkai). Rata-rata pedagang bunga
potong di pasar Kota Baru membagi jenis bunga potong Krisan menjadi 3 klas, antara lain: klas A
dengan harga jual per ikat kurang lebih Rp 25.000,-, klas B dengan harga per ikat kurang lebih
12.500,-, selanjutnya klas C harga bunga perikat Rp. 10.000,- (1 ikat kurang lebih berisi 10
tangkai bunga). Saat ini, petani krisan di wilayah Dusun Wonokerso, Desa Hargobinangun,
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY yang tergabung dalam Kelompok Tani Udi Makmur
baru mampu memasok kurang lebih 100 ikat/minggu. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan
permintaan bunga potong krisan, maka Kelompok tani berupaya menambah luasan tanam dan
sekaligus mengatur jadwal penanamannya sehingga setiap hari harus dapat memanen bunga
krisan dan melayani kebutuhan konsumen.Dalam mengembangkan sistem usahatani bunga
krisan yang lebih diperhatikan adalah keterlibatan dan sinergi antar kelembagaan terkait untuk
mengembangkan agribisnis sesuai tupoksi masing-masing.
KESIMPULAN






Transfer inovasi PRIMA TANI di Hargobinangun, Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman
didiseminasikan melalui kelompok tani secara partisipatif dan persuasif dengan
memperhatikan keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, hasilnya
cenderung mengarah pada kemandirian kelompok tani.
Terbentuknya berbagai kelembagaan seperti APRISTA (Assosiasi Petani Krisan Yogyakarta) ,
kelompok tani krisan,GAPOKTAN, toko Saprotan dan terciptanya lapangan kerja lain yang
saling mendukung seperti pengolahan pupuk kandang, pembuatan media arang sekam dan
kelembagaan pemasaran merupakan pencerminan terbentuknya Unit Agribisnis Industrial
(UAI) dan Sistem Usahatani Intensifikasi dan Diversifikasi (SUID).
Inovasi teknologi budidaya krisan berdampak secara nyata baik fisik, sosial, budaya dan
ekonomi serta kelembagaan intern maupun ekstern, dalam perkembangannya diperlukan
dukungan dan komitmen yang tinggi dari berbagai kelembagaan dan instansi terkait guna
terciptanya Yogyakarta sebagai pusat perbenihan (JSC).
DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2008. Survey pasar krisan. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
Hubeis, Aida V.S. 1992. Strategi penyuluhan pertanian sebagai salah satu upaya menswadayakan
petani-nelayan. Makalah seminar sehari dalam rangka ulang tahun ke-V Perheptani.
Tanggal 1 Desember 1992. Jakarta.
Nawawi, H. Hadari., Martini, H. Mimi. 1994. Manusia berkualitas. Gadjah Mada University Press.
Yogyakarta.
Margono, S. 1995. Sumbang saran mengenai pola strategi dan pendekatan penyelenggaraan
penyuluhan pertanian pada PJP-II. Makalah lokakarya dinamika, dan perspektif
penyuluhan pertanian pada PJP-II di Bogor. Tanggal 4-5 Juli 1995. Bogor.

38

Radi A. Gani., 1997. Meningkatkan kemandirian dan daya saing pertanian Indonesia, suatu
tinjauan perspektif pengembangan teknologi tepat guna dan dampak produktivitas
pertanian. Prosiding Konferensi Nasional XII PERHEPI. Membangun kemandirian dan daya
saing pertanian nasional dalam menghadapi era industrialisasi dan perdagangan bebas.
Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Kongres XI dan Kompernas
XIIPERHEPI, Denpasar 9-11 Agustus 1996.
Singarimbun, M. dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.
Subiyanto, F.X. 1998. Peranan kelompok dalam mengembangkan kemandirian petani dan
ketangguhan berusahatani. Disertasi. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Sumarjo, 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian
Petani (Kasus di Propinsi Jawa Barat). Disertasi. Program Studi Ilmu Penyuluhan
Pembangunan. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

39

RESPON PETANI TERHADAP PRIMATANI DALAM MENDUKUNG
PEMBERDAYAAN PETANI DI KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Hano Hanafi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Yogyakarta
RINGKASAN
PRIMA TANI merupakan konsep baru percepatan diseminasi inovasi pertanian melalui
pengembangan laboratorium agribisnis sebagai percontohan. Dengan pengertian ini, PRIMA TANI
digunakan sebagai instrumen rintisan untuk mendapatkan model pembangunan pertanian
pedesaan yang komprehensif berbasis inovasi pertanian. Tujuan PRIMA TANI adalah
peningkatkan pendapatan petani dengan cara memperbaiki sistem pertanian, dan melestarikan
lingkungan, bukan meningkatkan produksi komoditas pertanian tertentu setinggi mungkin. Atas
dasar pilihan petani yang bersifat partisipatif inovasi didesiminasikan yakni petani berupaya
memilih inovasi teknologi yang cocok dengan kondisi agroekosistem (sumberdaya lahan, air, iklim)
dan sosial ekonomi buadaya setempat, tidak bersifat komando atau top-down. Hasil akhir dari
PRIMA TANI adalah terbentuknya unit agribisnis industrial (UAI) dan Sistem Usaha Intensifikasi
dan Diversifikasi (SUID) yang merupakan representasi industri pertanian dan usahatani berbasis
ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu kawasan pengembangan yang mencermikan
pengembangan agribisnis lengkap dan padu padan antar subsistem, berbasis agro ekosistem,
mempunyai kandungan teknologi dan kelembagaan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan
petani. Inovasi budidaya krisan merupakan salah satu teknologi unggulan dalam kegiatan PRIMA
TANI, dan ternyata sangat diminati petani baik secara individu maupun kelmpok. Budidaya
krisan di Desa Hargobinangun, Kecamatan Sleman, Yogyakarta, juga merupakan teknologi yang
masih bersifat baru bagi petani, agar teknologi budidaya krisan dapat diterima oleh petani
diperlukan adanya respons yang berupa adopsi dan sikap mental yang terjadi dalam diri individu
petani, mulai dari individu itu mengetahui (kognitif) sampai individu itu menerapkan
(psikomotorik). Karakteristik petani seperti; umur, tingkat pendidikan, status kepemilikan tanah,
kekosmopolitan, motivasi dan aktivitas kelompok tani, menentukan respons petani dan
berpengaruh terhadap lancarnya kegiatan PRIMA TANI. Tujuan Penelitian adalah mengetahui
respons petani terhadap kegiatan PRIMA TANI guna mendukung pemberdayaan petani melalui
inovasi teknologi Budidaya Krisan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respons petani
terhadap kegiatan PRIMA TANI dalam Budidaya Krisan dan pengaruh adopsi dalam budidaya
krisan terhadap peningkatan produksi krisan.
Kata Kunci: Respons petani Krisan, PRIMA TANI
PENDAHULUAN
PRIMA TANI (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian)
merupakan salah satu program unggulan dari Badan Litbang Pertanian guna memaksimalkan
pemanfaatan inovasi pertanian. PRIMA TANI diarahkan untuk mampu memberikan kontribusi
berupa teknologi inovatif yang bersifat spesifik lokasi, dan kelembagaan agribisnis yang sesuai
dengan kondisi pedesaan. PRIMA TANI adalah suatu model atau konsep baru diseminasi
teknologi yang dipandang dapat mempercepat penyampaian informasi dan penyebaran inovasi
teknologi pertanian, beserta umpan baliknya. PRIMA TANI diharapkan dapat berfungsi sebagai
jembatan penghubung langsung antara Badan Litbang sebagai penghasil inovasi dengan lembaga
penyampaian (delivery system) maupun pelaku agribisnis (receiving system) pengguna inovasi
(Anonimous, 2006). Berdasarkan latar belakang adanya kegiatan PRIMA TANI dalam budidaya
krisan bagi petani maka diharapkan petani akan memberikan respons, baik itu positif maupun
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negatif. Karena teknologi budidaya krisan masih tergolong teknologi baru, dalam menerapkan
teknologi budidaya krisan petani masih belum berani mengadopsi tanpa mengikuti anjuran
petani yang dianggap berpengalaman. Adopsi untuk budidaya krisan sendiri tidak semudah
dalam melakukan budidaya yang lain, seperti teknologi budidaya tanaman padi. Dalam teknologi
budidaya krisan adopsinya masih tergolong rumit, sehingga petani harus benar-benar
memperhatikan tahapan dalam kegiatan budidaya krisan. Modal yang dikeluarkan untuk
melakukan budidaya krisan masih dirasa besar oleh petani. Di samping itu perilaku petani dalam
budidaya masih menerapkan teknik budidaya yang masih tradisional, sehingga produktivitas
krisan yang dihasilkan masih rendah.
Respons menurut kamus bahasa Indonesia (1994), mengandung tiga pengertian yaitu ; (a).
tanggapan terhadap sesuatu yang baru, (b). reaksi terhadap sesuatu yang baru dan (c). jawaban
terhadap sesuatu yang baru. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut respons masyarakat tani
adalah adanya tanggapan-tanggapan atau reaksi berupa jawaban terhadap obyek atau suatu
inovasi baru. Respons adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh individu akibat merasakan
rangsangan. Respons juga dapat diartikan sebagai wujud reaksi (tanggapan) dari interpretasi
seseorang mengenai rangsangan yang datang pada dirinya, dalam hal ini indera seseorang
(Rusmialdi, 1997). Menurut Guire dalam Wirawan (1995), Respons adalah suatu sikap yang
merupakan reaksi atas aksi terhadap dirinya. Respons merupakan sikap dan sikap terdiri atas
afektif (Perasaan), kogntifi (pengetahuan), dan konatif (perilaku atau partisipasi). Selain itu, Azwar
(1995) menyatakan bahwa sikap merupakan respons evaluatif. Respons juga bisa diartikan
sebagai tanggapan terhadap inovasi yang disampaikan, yang berupa perubahan perilaku.
Perubahan perilaku tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan
dalam menerapkan inovasi tersebut. Menurut Ibrahim dkk (2003), faktor pendorong yang
menyebabkan petani sasaran ingin meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya dan
termotivasi ke arah yang lebih baik adalah :
a) Perasaan belum puas, sehingga petani berkeinginan untuk menjadi lebih baik.
b) Perasaan terhadap tingkat produksi yang masih rendah, sehingga petani berusaha
meningkatkan produksi lagi.
c) Adanya permintaan yang makin besar terhadap produk-produk usaha taninya.
d) Adanya aktualisasi diri pada petani sehingga petani berusaha meningkatkan pengetahuan
dengan membaca koran/majalah, mendengarkan radio, melihat televisi dan sebagainya.
Indraswari (1998) menyatakan bahwa teori rangsangan atau tanggapan (stimulus respons
theory), mengemukakan bahwa seseorang hanya akan memberikan tanggapan atau rangsangan
yang diterimanya, manakala dengan memberikan tanggapan itu ia akan memperoleh suatu
manfaat. Berdasarkan teori rangsangan tersebut, tanggapan yang diberikan oleh sasaran akan
tergantung pada:
a) Besar kecilnya manfaat yang diharapkan akan dapat diperolehnya. Semakin besar manfaat
yang diharapkan, semakin besar pula tanggapan yang diberikan.
b) Selang waktu antara penyampaian tanggapan dengan manfaat yang akan diperolehnya.
Semakin cepat manfaat yang akan diterimanya, semakin cepat pula tanggapan itu
diberikan.
c) Frekuensi (berapa kali), penerima manfaat yang akan diterima semakin sering atau
berulang-ulang manfaat itu akan diterima, semakin besar pula frekuensi penyampaian
tanggapan.
d) Besarnya energi atau korbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat yang
diharapkan.
e) Adanya isolasi atau rangsangan yang diberikan. Semakin terisolir (tidak ada saingan) dari
rangsangan lain, tanggapan yang diberikan semakin besar.
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Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa respons petani adalah tanggapan
petani yang berupa jawaban (sikap, tindakan) terhadap suatu rangsangan yang datang pada
dirinya yaitu obyek diluar dirinya, dalam hal ini mengenai respons petani terhadap kegiatan
PRIMA TANI. Tujuan Penelitian adalah mengetahui respons petani terhadap kegiatan PRIMA
TANI guna mendukung pemberdayaan petani melalui inovasi teknologi Budidaya Krisan.
MEODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2008, menggunakan metode purposive pada
kegiatan PRIMA TANI dan survey secara deskriptif analitis, di Desa Hargobinangun, Kecamatan
Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Azwar, 1998), Petani bunga Krisan dari
38 anggota kelompok tani tersebut dambil secara keseluruhan sebagai responsden (Singarimbun,
1995). Teknik penyajian data hasil pengkajian menggunakan gambar grafik dan persentase, data
kuantitatif dan kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik petani merupakan informasi yang berkaitan dengan latar belakang keadaan
sosial petani sebagai sampel, yang didapatkan dalam penelitian ini melalui wawancara. Dalam
penelitian ini dapat ditunjukkan beberapa karakteristik petani antara lain : umur, tingkat
pendidikan, lahan produksi, status lahan produksi, motivasi, kosmopolitan, dan aktivitas
berorganisasi, sikap dan adopsi petani dalam budidaya krisan.
a. Umur petani
Umur petani merupakan salah satu faktor sosial yang berpengaruh terhadap aktivitas
hidup sehari hari. Umur petani sampel dihitung dalam satuan tahun. Dalam penelitian ini,
kategori umur yang digunakan dalam analisis ini yaitu golongan petani yang belum produktif (<
38 tahun), berumur produktif (39 – 47), dan golongan petani berumur tidak produktif (> 48
tahun), Sebaran petani menurut umur dapat dilihat pada Gambar 1,

Gambar 1. Grafik sebaran petani menurut umur
Jumlah (Org)

Persentase (%)

Umur (Th)

44.74
31.58

23.58
12
< 38

17

39 - 47

9
> 48

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

Berdasarkan Gambar 1. dapat diketahui bahwa responden yang tergolong petani berumur
produktif dengan kisaran umur antara 39 sampai 47 tahun berjumlah 17 orang (44,74%),
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sedangkan petani yang tidak produktif dengan kisaran umur > 48 tahun berjumlah 9 orang
(23,68%) dan petani belum produktif dengan kisaran umur < 38 berjumlah 12 orang (31,58%).
Data ini menunjukkan bahwa mayoritas petani responden merupakan petani dengan usia
produktif. Dengan demikian kelompok tani bunga krisan mempunyai potensi untuk maju karena
anggota tenaga petani masih memungkinkan untuk bekerja keras dalam budidaya krisan. Usia
yang relatif masih muda < 38 tahun bisa digunakan sebagai tenaga penerus bagi petani usia
lanjut > 48 tahun.
b. Tingkat pendidikan
Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pola pikir petani, kaitannya dalam
merespons adanya inovasi baru. Petani yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan
mempunyai pola pikir yang lebih maju. Tingkat pendidikan formal petani dalam penelitian ini juga
sangat beragam. Dalam penelitian ini, sebaran petani responden menurut tingkat pendidikan
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Grafik sebaran petani menurut tingkat pendidikan
Jumlah (Org)

Persentase (%)

Tkt pend formal

55.27

18.42

0
Tidak
sekolah

7
SD

15.78
6

SMP

21

SMA

10.53
4
Perguruan
tinggi

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

Dari Gambar 2. dapat diketahui bahwa golongan petani yng berpendidikan SMA yaitu
berjumlah 21 orang atau 55,27 %, setelah itu golongan yang berpendidikan SD yaitu 7 orang atau
18,42 %, dan golongan yang berpendidikan SMP yaitu 6 orang atau 15,78 %, yang terakhir
golongan petani yang berpendidikan sampai perguruan tinggi berjumlah 4 orang atau 10,53 %.
Dari data yang dihasilkan tidak ada petani yang tidak sekolah, jika dilihat dari sebaran tingkat
pendidikan petani lebih dari 50 % berpendidikan SLA, hal ini merupakan modal bagi kelompok
tani dalam proses adopsi inovasi teknologi sehingga akan lebih mudah. Kemudian petani yang
tingkat pendidikannya lebih tinggi (S-1) diharapkan menjadi motivator dan motor penggerak bagi
kelompok tani dalam mengambil keputusan.
c. Lahan produksi
Lahan produksi/luas lahan garapan petani yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah
luas tanah yang dibangun rumah plastik/kubung oleh petani yang dipergunakan untuk
menanam tanaman krisan yang dinyatakan dalam m2. Sebaran petani berdasarkan luas lahan
garapan ini dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Grafik sebaran petani berdasarkan luas lahan
produksi
Jumlah (org)

Persentase (%)

Lahan produksi (m2)

42.11
31.58
16

12

Sempit (< 66)

26.31
10

Sedang (67169)

Luas (>170)

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

Dari Gambar 3. dapat dilihat bahwa sebagian petani responden mempunyai lahan yang
sempit yaitu sebanyak 16 orang (42,11%), sedangkan petani yang mempunyai luas lahan sedang
sebanyak 12 orang (31,58%) dan sisanya 10 orang (26,31%) mempunyai luas lahan luas. Hal ini
menunjukkan bahwa petani rata-rata memiliki lahan garapan yang sempit ( < 1000 m2). Kondisi
sempitnya lahan merupakan kendala dalam perluasan areal produksi, hal ini karena petani selain
masih mengusahakan budidaya tanaman pangan juga dipakai sebagai areal pemukiman.
Sehingga kelompok tani bunga krisan mengatur lagi penggunaan areal tanam dengan cara
menyewa lahan di lokasi yang memungkinkan untuk areal pertanaman.
d. Status lahan produksi
Status kepemilikan lahan yaitu status dari lahan yang digarap dalam budidaya krisan.
Dalam penelitian ini status kepemilikan lahan dibagi menjadi dua, yaitu lahan non sewa dan
lahan sewa. Untuk mengetahui sebaran petani responden menurut status kepemilikan lahan
dapat terlihat dalam Gambar 4.

Gambar 4. Grafik sebaran petani menurut status
kepemilikan lahan produksi
Jumlah (Org)

Persentase (%)

Status Kepemilikan

57.78
42.22

22
Non sewa

16
Sewa
Sumber : Analisis Data Primer, 2008

44

Berdasarkan Gambar 4. dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah petani dengan
status lahan non sewa yaitu sebanyak 22 orang (57,78%), sisanya adalah petani dengan status
lahan sewa sebanyak 16 orang (42,22%). Dalam penelitian ini, petani yang menggarap lahan
belum tentu milik sendiri karena ada beberapa orang petani yang tidak memiliki lahan (75 %) dan
lahan tersebut adalah lahan sewaan. Kondisi petani seperti ini merupakan kendala karena
setiap tahun harus mengeluarkan biaya sewa lahan. Biaya sewa lahan di Hargobinangun tahun
2008 rata-rata per 1000 m2 sekitar Rp. 600.000,- dan biasanya penggarap tidak punya keputusan
jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan pembangunan fisik tanah.
e. Motivasi
Motivasi petani dalam penelitian ini adalah kekuatan atau dorongan pada diri petani baik
dalam dirinya maupun dari orang lain sehingga petani rela dan mau merespons kegiatan PRIMA
TANI dalam budidaya krisan. Motivasi diukur menggunakan satuan skor dengan skala Likert.
Unsur motivasi dapat dilihat dengan menggunakan teori ERG (existence, relatedness, growth).
Unsur-unsur motivasi dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5 menunjukkan bahwa, motivasi petani yang paling tinggi adalah growth (22,66%),
diikuti existence (22,08%) dan yang paling rendah adalah relatedness (19,16). Berdasarkan
perhitungan, maka motivasi petani untuk menerapkan budidaya krisan dikelompokkan menjadi
tiga kategori, yaitu rendah dengan skor < 27; sedang dengan skor 28 – 37; dan kategori tinggi
dengan skor > 38.

Gambar 5. Ragam dan kekuatan motivasi
Unsur motivasi

22.08

2.65
Existence

19.16

2.3
Relatedness

Persentase (%)

Skor rerata

22.66

2.72
Growth

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

Untuk mengetahui sebaran motivasi petani responden terhadap budidaya krisan disajikan
secara rinci pada Gambar 6. Tingkat motivasi petani dalam budidaya krisan masih dalam tahap
tumbuh (growth) dengan prosentase 22,66%, hal ini sesuai dengan kondisi SDM anggota
kelompok tani masih tergolong baru sehingga perlu penambahan pengalaman, baik dalam hal
teknologi budidaya, pasca panen maupun penataan kelembagaan pemasaran.
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Gambar 6. Sebaran umur manurut kategori motivasi
budidaya krisan
Kategori Motivasi

Persentase (%)

Jumlah (Org)

78.94

30

10.53
4
Rendah (<27)

Sedang (28-37)

10.53
4
Tinggi (>38)

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

Dari Gambar 6. dapat dilihat bahwa tingkat motivasi petani responden mayoritas termasuk
kategori sedang yaitu 30 orang (78,94%), sedangkan petani yang memiliki motivasi kategori tinggi
sebanyak 4 orang (10,53%) dan sisanya 4 orang (10,53%) masuk dalam kategori motivasi rendah.
f. Kosmopolitan
Kosmopolitan dalam penelitian ini merupakan tingkat hubungan petani dengan dunia luar
di luar sistem sosialnya sendiri ditandai dengan aktivitas mencari informasi melaui media massa,
petani lain dan dinas pertanian. Unsur-unsur dalam kosmopolitan dapat dilihat pada Gambar 7.
Dari Gambar 7 dapat diketahui kekosmopolitan petani yang paling tinggi adalah unsur petani
lain (hubungan dengan petani di luar daerah) (20,12%), diikuti Dinas Pertanian (17,30%) dan
yang paling rendah adalah media massa (majalah) (14,53%). Sedangkan untuk sebaran
kosmopolitan dapat dilihat pada Gambar 8. Tambahan tingkat pengetahuan petani dalam
budidaya krisan yang ada masih sangat dipengaruhi pihak luar khususnya selain antar petani itu
sendiri, inovasi teknologi pertanian didapat dari instansi seperti BPTP, Dinas Pertanian dan dinas
terkait lainnya yang sengaja memberikan inovasinya kepada kelompok tani Udi Makmur
(KLANTUM).

Gambar 7. Ragam dan kekuatan kosmopolitan
Skor Rerata

Persentase (%)

20.12

14.53
1.88
Media massa

3.22
Petani lain

Unsur kosmopolitan

17.3
2.25

Dinas Pertanian

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

46

Tingkat kosmopolitan petani bunga krisan menunjukkan bahwa masih sangat sederhana
dalam mendapatkan informasi baru, perkembangan mendapatkan inovasi teknologi baru hanya
melalui teman satu kelompok. Secara individual balum berani mencari sendiri baik melalui media
cetak maupun media lain, hal ini disebabkan selain inovasi teknologi budidaya krisan masih
tergolong baru, juga kondisi petani belum berani spekulasi karena banyak mengandung resiko
dan konsekuensi yang harus dilaksanakan.
g. Aktivitas dalam kelompok tani
Aktivitas dalam kelompok tani (berorganisasi) yang dilakukan petani dalam kelompok tani
akan berpengaruh terhadap wawasan dan keterampilan petani. Petani yang aktif dalam kelompok
taninya akan mempunyai wawasan yang luas dan keterampilan, sehingga akan lebih mudah
merespons terhadap inovasi baru apalagi jika inovasi tersebut dapat mengembangkan
usahataninya. Berdasarkan perhitungan, tingkat keaktifan petani dikategorikan menjadi tiga
tingkatan yaitu rendah dengan skor < 27; sedang dengan skor 28 – 37; dan tinggi dengan skor >
38. Adapun sebaran tingkat keaktifan petani responden dapat dilihat dalam Gambar 8.

Gambar 8. Aktivitas petani dalam kelompok tani
Jumlah (Org)

Persentase (%)

Aktivitas Organisasi

44.74
28.94

26.32
10
Rendah (<27)

17
Sedang (28-37)

11
Tinggi (>38)

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

Dari Gambar 8. dapat diketahui bahwa sebanyak 11 orang (28,94%) petani responden
termasuk memiliki tingkat keaktifan tinggi dan sebanyak 17 orang (44,74%) memiliki tingkat
keaktifan yang sedang, sedangkan sisanya yaitu 10 orang (26,32%) memiliki tingkat keaktifan
rendah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat keaktifan petani dalam berorganisasi
adalah sedang. Sedangkan sebaran sikap petani terhadap kegiatan PRIMA TANI dalam budidaya
krisan dapat dilihat pada Gambar 9.
Berdasarkan Gambar 9. diketahui bahwa Respon (sikap petani) yang mendukung dalam
budidaya krisan yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 84,22 persen. Sikap petani yang temasuk
kategori ragu-ragu sebanyak 10,53 persen atau sebanyak 4 orang dari 38 orang responden.
Kategori tidak mendukung mempunyai persentase sebesar 5,2 persen atau sebanyak 2 orang
dari 38 orang sampel. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar (84,22%) petani
di Desa Hargobinangun mempunyai sikap yang mendukung dalam teknologi budidaya krisan. Hal
ini menunjukkan bahwa usahatani bunga krisan secara finansial cukup menguntungkan, hanya
perlu penanganan yang cukup serius karena komoditas ini memerlukan ketelitian dalam teknik
budidaya bahkan sampai ke pemasaran.
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Gambar 9. Respon (sikap) terhadap budidaya krisan
Respons (sikap)

Persentase (%)

Jumlah (Org)

84.22
32

10.53
4

5.2
2

Mendukung (SS+S) Ragu-ragu
Tidak mendukung (TS+STS)

Sumber : Analisis Data Primer, 2008

KESIMPULAN




Budidaya krisan di Desa Hargobinangun, Kecamatan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan teknologi yang masih termasuk baru bagi petani, agar teknologi budidaya krisan
dapat diterima oleh petani diperlukan adanya respons yang berupa adopsi dan sikap mental
yang terjadi dalam diri individu petani, mulai dari individu itu mengetahui (kognitif) sampai
individu itu menerapkan (psikomotorik). Karakteristik petani seperti; umur, tingkat
pendidikan, status kepemilikan tanah, kekosmopolitan, motivasi dan aktivitas kelompok tani,
menentukan respons petani dan berpengaruh terhadap lancarnya kegiatan PRIMA TANI.
Transfer PRIMA TANI di Hargobinangun, Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman
didiseminasikan melalui kelompok tani secara partisipatif dan persuasif dengan
memperhatikan keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, hasilnya
cenderung mengarah pada pemberdayaan petani dan kemandirian kelompok tani.
DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2006. Kumpulan Juklak dan Juknis PRIMA TANI (Program Rintisan dan Akselerasi
Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian). Departemen Pertanian. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.
Azwar, S. 1995. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Azwar. 1998. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Ibrahim Jabal Tarik, Armand Sudiyono dan Harpowo. 2003. Komunikasi dan Penyuluhan
Pertanian. Bayumedia Publishing dan UMM Press Malang.
Indraswari, R. 1998. Umpan Balik Pendengar pada Program Siaran Pedesaan di RRI Nusantara
II Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta.
Rusmialdi, S. 1997. Tanggapan Petani Terhadap Iuran P3A di Kabupaten Lampung Tengah.
Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Singarimbun, M. dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.

48

MODEL KEMITRAAN ANTARA PETANI KECIL DAN PERUSAHAAN AGROINDUSTRI
DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH AGRIBISNIS KACANG TANAH
DI LOMBOK BARAT
Kuntoro Boga Andri dan Rika Asnita
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Kabupaten Lombok Barat (Lombar) merupakan daerah utama penghasil kacang tanah di
NTB. Hampir sepertiga total produksi kacang tanah NTB dihasilkan di wilayah ini. Kemitraan
adalah alat penting dan efektif untuk mengorganisir hasil pertanian sejalan dengan permintaan
pasar dan strategi perusahaan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, NTB pada
bulan Juni tahun 2009. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang di
diperoleh dengan melakukan diskusi dengan para peneliti BPTP NTB, pihak Pemda Kabupaten
Lombar, 1 kelompok tani kemitraan, dan PT Bumi Mekar Tani sebagai pihak yang bermitra.
Penelitian menunjukkan bahwa dalam kemitraaan ini nilai tambah bagi petani kecil ialah
tersedianya kredit, sarana produksi, teknologi, informasi dan pelayanan lainnya. Membantu
petani melakukan proses produksi, merubah dari usahatani tradisional subsisten ke komoditas
yang bernilai tinggi yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan dan efek pengganda dalam
perekonomian pedesaan. Sedangkan nilai tambah yang diperoleh bagi agroindustri adalah
memperoleh produk dengan biaya relatif rendah, mengurangi ketidakpastian, membatasi
variabilitas harga, jaminan kualitas produk, dan akses tenagakerja. Sehingga biaya-biaya
produksi dapat diminimalisasi dan pasokan bahan baku dapat berkelanjutan.
I. PENDAHULUAN
Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki luas daratan 2,01 juta ha, terdiri atas dua
pulau yaitu Pulau Lombok seluas 473.870 ha dan Pulau Sumbawa 1.541.455 ha (Badan
Perencanaan Daerah 1988). Di wilayah ini terdapat sumber daya lahan sawah (irigasi dan tadah
hujan) yang ditanami satu kali setahun seluas 101,048 ha dan yang ditanami dua kali padi
setahun 96.418 ha. Di NTB juga terdapat, lahan kering (tegalan ) seluas 178.530 ha, dan lahan
terlantar (sementara tidak diusahakan) seluas 92.408 ha (Biro Pusat Statistik, 1995).
Pendayagunaan sumber daya lahan di propinsi ini belum optimal dan masih memiliki potensi
besar untuk pengembangan komoditas tanaman pangan dan palawija, khususnya kacangkacangan.
Disisi lain, peningkatan pendapatan petani merupakan salah satu tujuan utama program
pembangunan saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut usaha-usaha yang dilakukan dapat
berupa intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi dari sistim usahatani. Fakta
menunjukan bahwa sebagian besar petani kita memiliki posisi tawar yang rendah. Pertanian
skala kecil relatif tidak efisien dilihat dari hasil produksi, sehingga produktifitas per unit yang
dihasilkan memiliki harga relatif tinggi. Petani kita sering menghadapi masalah dalam akses
terhadap kredit, informasi mendapatkan peluang pasar atau teknologi baru, penjualan atau
pembelian, dan terhadap akses pasar produk. Petani kita berada dalam situasi dimana mereka
harus membayar mahal untuk menghadapi ketidaksempurnaan pasar tersebut, sehingga perlu
ada suatu institusi atau lembaga informal yang dapat dikembangkan untuk memperkecil
dampak dari ketidaksempurnaan pasar tersebut (Azahari, 1998; Adnyana, et al., 2000; Batt,
2004).
Kemitraan disinyalir merupakan salah satu alat penting dan efektif dalam mengorganisir
hasil pertanian sejalan dengan permintaan pasar dan strategi perusahaan. Di wilayah pedesaan
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negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pasar sering hilang atau tidak sempurna
(missing and imperfect market). Petani kecil sering mengalami kesulitan akses kredit dan informasi
tentang peluang pasar atau teknologi baru, penyewaan tenagakerja, pembelian input-input
tertentu dan akses pasar produk. Para petani kecil berada dalam situasi sulit, sehingga mereka
harus membayarkan biaya tinggi untuk mengatasi market imperfections atau harus
mengembangkan institusi informal untuk meminimumkan dampak ketidaksempurnaan pasar
tersebut. Jadi untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar dan meminimumkan biaya-biaya
transaksi yang dihadapi para petani kecil dan sekaligus satu kemungkinan mekanisme untuk
perbaikan kesejahteraan para petani kecil pedesaan, perlu dikaji secara mendalam model
kemitraan petani dengan perusahaan agroindustri.
Kasus kesuksesan pada beberapa usahatani kemitraan di beberapa daerah lain di Indonesia
menginspirasi untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai sistem pertanian ini
dalam meningkatkan nilai tambah bagi petani kecil dan pembangunan pertanian. Peneilitian ini
adalah menganalisis seberapa besar peranan dari model kemitraan dengan pihak lain dalam
agribisnis kacang tanah di Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam
menghasilkan nilai tambah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses kemitraan tersebut.
II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Barat (Lombar), NTB pada bulan Juni tahun
2009. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan dasar pertimbangan kabupaten ini
sebagai salah satu sentra penghasil komoditas kacang tanah di NTB, dan dalam beberapa tahun
terakhir ini telah terjalin suatu model kemitraan antara petani setempat dengan PT. BMT (Bumi
Mekar Tani ).
Pengkajian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Data yang
digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder dan primer di diperoleh dengan
melakukan wawancara dan diskusi mendalam dengan staf dari 3 instansi terkait (Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian NTB, Dinas Pertanian serta Pemda Daerah NTB ), 1 kelompok tani
yang tergabung dalam sistem kemitraan, dan PT. BMT (Bumi Mekar Tani) sendiri sebagai pihak
yang bekerjasama dalam sistem kontrak pertanian dengan petani kecil. Pembahasan dari
kegiatan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan dengan pihakpihak yang terkait dalam proses kemitraan agribisnis kacang tanah tersebut.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kondisi Agribisnis Kacang Tanah di Lokasi Penelitian
Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah utama penghasil kacang tanah di Propinsi
NTB. Hampir sepertiga dari total produksi kacang tanah di NTB dihasilkan oleh petani di wilayah
ini (Tabel 1). Beberapa kendala teknis, penyebab rendahnya produktivitas kacang tanah yang
didapatkan antara lain: pengolahan tanah untuk penanaman masih jarang dilakukan, umumnya
olah tanah minimum atau tanpa olah tanah sehingga tanah menjadi keras atau padat.
Rendahnya bahan organik tanah juga ikut mempengaruhi kualitas tanah. Adanya masa
kekeringan yang cukup lama terutama pada fase pembungaan sampai pengisian polong,
serangan hama-penyakit, belum tersedianya benih berrmutu yang bersertifikat, serta penanaman
varietas lokal dengan produktivitas rendah merupakan masalah dalam budidaya kacang tanah.
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Tabel 1. Potensi Kacang Tanah Menurut Kabupaten/Kota di NTB (2001 – 2006)
Kabupaten/Kota
Tahun / Year

Matar

Lombok

Lombok

Lombok

Sumba

am

Barat

Tengah

Timur

wa

Dompu

Bima

Kota

Sumbaw

Bima

a Barat

NTB

2001
Luas lahan

188

11.225

5.656

1.106

2.450

1.347

5.364

Produksi

219

11.879

7.245

1.234

2.631

1.390

5.997

27.350

Produktivitas

1,16

1,06

1,28

1,12

1,07

1,03

1,12

Luas lahan

133

10.927

6.244

1.198

2.903

914

5.856

Produksi

161

11.997

7.785

1.381

3.188

942

6.771

Produktivitas

1,21

1,09

1,25

1,15

1,10

1,03

1,16

Luas lahan

170

12.066

6.847

787

3.282

1.029

9.003

855

Produksi

216

13.650

8.753

946

3.789

1.171

10.953

1.012

Produktivitas

1,27

1,13

1,28

1,20

1,54

1,14

1,22

1,18

Luas lahan

193

12.828

6.405

1.734

4.915

2.586

11.293

1.066

Produksi

251

14.668

8.248

2.129

5.732

2.999

13.934

1.266

Produktivitas

1,30

1,14

1,29

1,23

1,17

1,16

1,23

1,19

Luas lahan

107

13.274

6.184

1.091

3.965

1.490

7.817

Produksi

142

15.650

8.174

1.374

4.780

1.768

9.950

Produktivitas

1,33

1,18

1,32

1,26

1,21

1,19

Luas lahan

106

13.141

6.122

1.080

3.925

Produksi

144

15.851

8.279

1.392

Produktivitas

1,36

1,21

1,35

1,29

-

-

30.595

2002
28.175
-

-

32.225

2003
34.039
-

40.489

2004
41.020
-

49.227

798

488

35.214

970

590

43.398

1,27

1,22

1,21

1.475

7.738

790

483

34.860

4.841

1.791

10.078

982

598

43.956

1,23

1,21

1,30

1,24

1.24

2005

2006 *)

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat 2001-2007
Keterangan : *). Angka Sementara ( Asem ) ;

-). Data tidak tersedia

Masalah sosial ekonomi dan kelembagaan juga menjadi penghambat peningkatan produksi
kacang tanah diwilayah ini. Dalam usaha tani belum ada program bantuan dan bimbingan teknis
yang ditangani oleh pemerintah, belum ada tersedia penangkar benih untuk kacang tanah,
kacang tanah belum diperlakukan sebagai tanaman komersial oleh petani, serta belum ada
asosiasi yang membantu dalam pembinaan usaha tani.
Tabel 2. Impor Kacang Tanah Indonesia sampai dengan tahun 2006
2004
Komoditas
Kc.Tanah Segar
Kc.Tanah
Olahan

Vol (Kg)
90.016.158
69.763.503

Nilai (USD)
28.874.584
16.833.291

2005
Vol (Kg)
121.643.573
10.257.000

Nilai (USD)
39.613.388
4.473.522

2006
Vol (Kg)
142.463.066
9.283.458

Nilai (USD)
45.802.467
4.360.582

Sumber: Deperindag RI, 2006

Disisi lain, produksi kacang tanah di Indonesia selama ini masih belum dapat mencukupi
kebutuhan dalam negeri, tercatat impor kacang tanah masih cukup tinggi (Tabel 2) dan
cenderung bertambah untuk kacang tanah segar. Impor kacang tanah segar Indonesia
mengalami peningkatan dari tahun 2004 hingga 2006. Tren kenaikan ini juga dimungkinkan
akan berlanjut seiring estimasi akan terjadi penurunan jumlah luasan lahan pada tahun-tahun

51

berikutnya karena adanya alih guna lahan baik yang digunakan untuk komoditas lain maupun
untuk proyek non pertanian. Propinsi NTB sebagai salah satu sentra penghasil Kacang tanah di
Kawasan Timur Indonesia (Tabel 3) memiliki potensi yang besar untuk dapat mengembangkan
komoditas ini sebagai salah satu andalan dalam meningkatkan taraf hidup petani dan
menggerakkan sektor eknonomi daerah.
Tabel 3. Trend poduksi kacang tanah di beberapa wilayah utama Indonesia
(2001 – 2007)
Propinsi
N Aceh D

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

5.047

7.377

16.887

14.687

15.597

11.091

12.252

SUMUT

22.485

23.296

25.097

28.708

21.042

20.118

18.740

Lampung

14.022

9.331

12.032

11.423

11.634

11.888

12.034

JABAR

86.063

86.468

90.170

97.724

100.775

91.817

101.184

161.182

150.527

174.332

184.316

185.797

179.067

174.543

50.552

58.482

57.767

61.048

60.324

66.359

59.969

JATIM

176.889

188.001

194.676

212.325

208.749

218.910

210.327

Banten

13.097

14.136

12.256

13.752

17.853

18.535

13.020

JATENG
DI Y

Bali

16.394

16.251

18.452

19.256

19.742

18.040

18.343

NTB

30.595

32.225

40.489

49.226

43.397

43.955

39.032

NTT

11.304

13.615

13.637

17.680

14.519

17.831

18.122

KALSEL

16.686

16.884

16.455

16.440

16.735

15.759

16.829

Sumber : BPS 2007 diolah Dirjen Tanaman Pangan,
*)Angka Ramalan III BPS

;

*)Angka Ramalan III BPS

3.2. Model Kemitraan antara Petani Kecil dengan Perusahaan Agroindustri
3.2.1. Latar Belakang Terjalinnya Kemitraan
Sebagai Perusahaan Agroindustri yang membutuhkan dalam jumlah besar dan pasokan
yang kontinyu berupa produk kacang tanah segar, PT Bumi Mekar Tani (sebagai pemasok Bahan
Baku Kacang Tanah PT Garudafood) menyadari bahwa dalam beberapa tahun mendatang,
kebutuhan akan kacang tanah sebagai raw material “Kacang Garuda” akan mendapat tantangan
yang besar seiring dengan trend global komoditas eksotik lain dan daya tarik tanaman bioenergi
sebagai perangsang petani untuk menanam komoditas lain. Hal ini secara sistematis dan
mungkin tidak disadari akan menyebabkan mekanisme baru yaitu naiknya harga food based
commodity dikarenakan suplai yang menurun sedang kebutuhan cenderung meningkat. Hal ini
akan berimbas negative terhadap supply chain Industri Makanan.
PT Bumi Mekar Tani (BMT) memiliki strategi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan
melakukan kemandirian pengadaan raw material berupa usahatani Kontrak dengan petani dan
juga pengembangan ”lahan inti” sebagai upaya untuk mempetahankan supply raw material
kacang tanah. BMT melihat bahwasanya pola usahatani kemiraan melalui jalinan kontrak adalah
bentuk kinerja perusahaan (cooperative activity) yang paling tepat untuk diterapkan di samping
pengembangan ”lahan inti”.
Disisi lain, petani di Lombok Barat masih banyak yang mengusahakan kacang tanah secara
tradisional, sehingga produktivitas dan nilai tambah ekonomi dari usahatani ini juga rendah.
Umumnya mereka masih menggunakan teknologi sederhana baik dari peralatan, teknologi
pengolahan tanah, pemupukan, pengendalian hama penyakit, sampai dengan pengolahan panen
dan pasca panen dilakukan secra tradisional.

52

Dengan model kemitraan sistim kontrak akan banyak memberikan nilai tambah berupa
manfaat bagi kedua belah pihak. Secara makro, kontrak yang berjalan baik akan merangsang
keberlangsungan investasi perusahaan agroindustri di wilayah tersebut. Selain itu juga akan
meningkatkan lapangan kerja dengan pemberdayaan masyarakat dalam pertanian. Bagi petani
akan memberikan jaminan pasar bagi produk pertanian yang dihasilkan, serta transfer teknologi
dan informasi, dan secara otomatis akan meningkatkan perekonomian daerah.
3.2.2. Mekanisme Sistem Kontrak
Dalam sistem kontrak yang dilaksanakan terdapat beberapa tahapan yang harus
dilakukan sebelum kesepakatan kontrak di lakukan. Dalam Gambar.1, alur kemitraan dalam
sistem kontrak pertanian memiliki beberapa tahapan yaitu: tahap pertama sosialisasi mengenai
sistim kontrak pertanian dengan PT.BMT di sosialisasi dan dijelaskan bagaimana sistim kontrak
tersebut. Selanjutnya dijelaskan juga bagaimana peran masing anggota yang terlibat dalam
kontrak. Setelah sosialisasi dilakukan survey lokasi lahan yang akan diusahakan untuk budidaya
kacang tanah, atau bisa juga tahapan ini dilakukan di awal untuk survey lokasi atau tempat dan
di adakan sosialisasi sistim kontrak pertanian. Setelah itu baru dilaksanakan pengumuman
ataupun verifikasi dari hasil survey. Setelah selesai verifikasi baru dilaksanakan tahab
berikutnya yaitu pemberian benih atau pendistribusian benih yang diberikan oleh pihak PT.
BMT. Tahap berikutnya yaitu penanaman yang dilakukan oleh petani (kelompok tani) dimana tiap
petani juga mendapatan bantuan upah untuk tenaga penggarap. Tahapan selanjutnya adalah
perawatan atau penyiangan, dan setelah itu tahapan berikutnya panen.
Gambar.1. Tahapan Kemitraan dalam Sistim Kontrak Pertanian
SOSIALISASI

SURVEY

PENGUMUMAN VERIFIKASI

DISTRIBUSI BENIH

PENANAMAN

PERAWATAN/ PEMELIHARAAN

PANEN

Kotrak pertanian yang dilaksanakan antara PT. Bumi Mekar Tani dan petani (kelompok
tani) di Lombok Barat untuk komoditas kacang tanah segar, ialah dalam rangka untuk
pemenuhan produksi olahan Kacang Garuda. Tiap pihak yang terlibat memiliki peran masingmasing di dalam kontrak yang telah disepakati bersama dan sudah merupakan kewajiban yang

53

harus dilaksanakan agar sistim kontrak tersebut dapat berjalan. Peran masing-masing yang
terlibat dalam kontrak adalah sebagai berikut :
1. Peran PT.BMT (Bumi Mekar Tani) :
a. Memberikan jaminan pasar; adalah bahwa hasil dari produksi kacang tanah yang telah
diusahakan oleh kelompol tani (petani) yang dipilih dalam kontrak pertanian akan dibeli
oleh PT BMT (telah terjamin untuk pemasarannya).
b. Memberikan pendampingan teknis; PT. Bumi Mekar Tani sebagai pihak pengontrak secara
kontinyu akan terus memberikan pendampingan teknis kepada kelompok tani (petani)
untuk menjamin mutu dari hasil budidaya kacang tanah. Diharapkan produktivitas dan
kualitas kacang tanah petani kontrak akan meningkat. Teknologi yang diberilan pihak
perusahaan adalah teknologi produksi kacang tanah tepat guna. Disamping disediakan
beberapa alat-alat pertanian seperti dapat dilihat pada Gambar 2, 3 dan 4.

Gambar 2. Alat Tugal Ganda

Gambar 2. Alat dan Mesin Penyiang

Gambar 2. Metode Panen RAMPEK

c. Memberikan pinjaman benih dan bahan kimia
Pihak perusahaan pengontrak memberikan pijaman benih dan bahan kimia bagi kelompok
tani (petani) dan penyelesaian dari pinjaman tersebut akan diperhitungkan setelan panen.
Pinjaman ini untuk mengatasi dari keterbatasan modal dari para petani sehingga petani
tidak terkendala dengan modal untuk benih dan bahan kimia.
2. Peran Kelompok Tani
a. Melakukan pembinaan kepada anggota yaitu: Melaksanakan pembinaan baik sosialisasi
kontrak ataupun teknologi yang harus dilaksanakan
b. Mengontrol distribusi benih dan pembayarannya saat panen yaitu: mempunyai tugas
sebagai pengontrol distribusi benih dan membagikan kepada petani anggota sekaligus
merekapnya dan mengontrol pengembalian/pembayaran benih setelah panen

54

c. Mencatat kegiatan usaha tani anggotannya dari mulai tanam, perawatan sampai dengan
panen yaitu: mencatat semua kegiatan udahatani anggota kelompok yang sudah terpilih
dari mulai pelaksanaan tanam, pemupukan perawatan sampai pelaksanaan panen.
d. Memfasilitasi setiap pertemuan yaitu : mengadaan pertemuan dan bertanggung jawab
untuk memfasilitasi baik itu tempat ataupun konsumsi
e. Mengirim hasil panen ke pabrik dalam kondisi segar,tua, bersih dari tanah dan kotoran
lainnya dengan jumlah kuota pengiriman yang telah ditentukan
3. Peran Petani
a. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu: petani (anggota
kelompok tani) harus mematuhi segala yang telah disepakati dalam kontrak yang telah
disetukui oleh kelompok tani dengan perusahaan (PT. Bumi Mekar Tani )
b. Proaktif dan mencatat semua kegiatan dan biaya yang telah dikeluarkan yaitu : petani
harus aktif dalam mencatat atau erecord segala usaha taninya demikian juga segala biaya
yang dikeluarkan atau mencatat semua kegiatan yang berkaitan dengan budidaya kacang
tanah
c. Petani berkewajiban untuk merawat pertanaman secara optimal
d. Tidak menjual hasil panen ke pihak lain
e. Bersedia dikenakan sanksi bila melakukan pelanggaran
Seperti dijelaskan peran masing-masing tersebut telah disepakati bersama sehingga
nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Demikian juga dapat kita lihat pada Gambar.5 mengenai skema pembayaaran kredit/pinjaman
pada saat panen (sistim Yarnen):

BPP-PPL
SPK
BMT

Kelompok Tani

SPK
Petani

Petani

Petani

Petani

Gambar.5 Skema Sistim Yarnen (pembayaran waktu panen)

Serlanjutnya dalam sistim kontrak antara PT. BMT ada beberapa ketentuan umum yang
telah disepakati bersama dengan kelompok tani (petani) dalam hal harga ataupun teknologi
pertanian,sistem pembayaran setelah panen.
Ketentuan umum :
a. Harga benih (franco Lokasi) Rp. 8.500/kg dalam bentuk gelondong kering
b. Harga pembelian Rp.2.350/kg (franco pabrik) dalam bentuk kacang tanah, segar, tua dan
bersih (harga belum termauk premi kualitas)
c. Kebutuhan benih per Ha sebanyak 120 kg
d. Jarak tanam anjuran 40 X 15 cm (jumlah benih per-lubang 1-2 biji)
e. Setelah benih dikupas, lakukan sortasi biji sebelum tanam Biji yang rusak dikembalikan atau
diganti (garansi)
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f. Harga pembelian di lokasi disepakati bersama antara petani dengan Kelompok Tani dengan
memperhitungkan biaya pasca panen yang ditimbulkan, yaitu transportasi, buruh muat, dan
penimbangan
Contoh :
Harga franco pabrik
Rp.
2.350
/Kg
Biaya muat dan timbang
Rp.
25
/Kg
Transportasi ke pabrik
Rp.
75
/Kg
Kas Kelompok Tani
Rp.
/Kg
Harga beli di tingkat
Rp.
2.250
/Kg
petani/lokasi
Keterangan : Harga beli di tinglat petani /lokasi ditiap lokasi berbeda

g. Setiap pengiriman hasil panen akan dicek kualitasnya di pabrik dan akan mendapatkan premi
atau insentif (tambahan) sebagaiu berikut:
Kualitas:
(Tua:
Muda)
Inseftif (Rp/Kg)

1:1

3:2

2:1

3:1

7:2

4:1

5:1

0

25

75

100

125

150

200

h. Dapat dilihat produksi kacang tanah setelah panen, dapat ditotal harga/kg yaitu dihargai dari
perhitungan setelah dilakukan tahapan pada f dan g
i. Pembayaran benih dilakukan dengan memotong nilai hasil panen dengan nilai benih
j. Jadi dapat di total hasil yang diterima petani setelah hasil produksi kacang tanah setelah
panen dikurangi pembayaran untuk pinjaman benih dan baru dikalikan dari hasil perhitungan
biaya pasca panen yang ditimbulkan dan penambahan premi atau insentif dari kualitas
mutunya
k. Dalam proses pendampingan, akan dilakukan minimak 3X pertemuan kelompok yaitu saat
pengolahan tanah (-7HST)m saat penyiangan /sebelum bernunga (14-20 HST), dan pengisian
polong (75 HST )
3.2.3. Manfaat Kemitraan bagi Pihak-pihak yang Terlibat
Melalui kemitraan ini, perusahaan agroindustri menyediakan petani kecil kacang tanah di
Lombok Barat dengan kredit, sarana produksi, informasi dan pelayanan-pelayanan lainnya yang
memungkinkan petani menjangkau segala kebutuhan dalam proses produksi, bahkan merubah
pertanaman dari tanaman tradisional subsisten ke komoditas ekspor bernilai tinggi. Hal ini tidak
hanya memiliki potensi meningkatkan pendapatan petani-petani pengontrak, tetapi juga memiliki
efek pengganda dalam perekonomian pedesaan.
Kemitraan menawarkan agroindustri peluang memperoleh kualitas produk dengan biaya
relatif rendah, mengurangi ketidak-pastian, membatasi variabilitas harga, jaminan kualitas
produk, dan mengakses tenagakerja murah. Melalui kemitraan agroindustri atau perusahaan
agribisnis dengan petani kecil di negara-negara berkembang yang umumnya memiliki kelebihan
tenagakerja, biaya-biaya produksi dapat diminimisasi dan pasokan bahan baku dapat
berkelanjutan.
Kemitraan yang diteliti memiliki potensi yang memungkinkan para petani dan perusahaan
agribisnis mengatasi kegagalan pasar (market failure) yang melekat dalam sistem ekonomi
pedesaan, memiliki potensi menguntungkan kedua belah pihak yakni para petani pengontrak dan
perusahaan agribisnis.
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IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kemitraan akan terwujud dengan baik dan
menguntungkan kedua belah pihak bila: (1) Saling membutuhkan atau interdepedensi, artinya
pengusaha memerlukan pasokan bahan baku, sedang petani memerlukan bimbingan teknologi,
processing; modal dan jaminan pasar (2) Saling menguntungkan, artinya kedua belah pihak
harus dapat memperoleh “nilai tambah” dari kerjasama; (3) Saling memperkuat, artinya kedua
belah pihak sama-sama memahami hak dan kewajiban.
Upaya pemantapan kelembagaan kemitraan memerlukan perhatian dan penanganan
antara lain: (1) Kerjasama yang transparansi sejak awal, sehingga masing-masing pihak tahu dan
sadar hak-hak serta kewajibannya; (2) Pemantapan kelembagaan kelompok tani yang merupakan
basis produksi terkecil dari manajemen produksi yang dilakukan “mitra usaha” atau “perusahaan
inti”, tidak hanya pada tingkat petani, tetapi juga pada perusahaan mitra; (3) Peningkatan
kualitas SDM yakni pada tingkat petani memerlukan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan
pengorganisasian; (4) Tugas utama kedua belah pihak adalah adalah menjaga mutu dan standar
kualitas produksi agar tetap sesuai dengan standar teknis yang disepakati.
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IDENTIFIKASI POTENSI, MASALAH DAN PELUANG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
MELALUI PROGRAM PRIMATANI DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kurnianita Triwidyastuti, Budi Setyono dan Setyorini Widyayanti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
ABSTRAK
Prima Tani merupakan upaya untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan inovasi
teknologi pertanian kepada masyarakat pengguna melalui pembangunan laboratorium agribisnis
yaitu model percontohan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) berbasis inovasi yang memadukan
sistem inovasi teknologi dan kelembagaan. Sebagai tahap awal, perlu dilakukan identifikasi
potensi, permasalahan dan peluang pengembangan agribisnis pedesaan di lokasi terpilih.
Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Gedong Kiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
Metode yang digunakan adalah PRA (Participatory Rural Appraisal), yaitu ; teknik penelusuran
lokasi (transek), pembuatan peta desa, alur sejarah, pengkajian kelembagaan desa, analisis mata
pencaharian. Selanjutnya masalah yang diperoleh diorganisasikan dan dilihat keterkaitannya
dengan memakai seluruh potensi yang ada. Hasil PRA menunjukkan bahwa Kelurahan
Gedongkiwo merupakan daerah perkotaan yang mempunyai heterogenitas yang cukup tinggi
dalam hal pendidikan, umur, pekerjaan. Tingkat pendidikan masyarakat sebagian besar SLTA
(42,75%). Mayoritas penduduk bekerja di bidang jasa (41,51%), dan hanya 0,78% sebagai petani
dan buruh tani. Penggunaan lahan mayoritas adalah untuk pemukiman (55,27%). Kelurahan
Gedongkiwo memiliki potensi sumberdaya alam berupa pertanian lahan sempit (tanaman hias,
industri rumah tangga (pengolahan tahu dan pengolahan makanan), peternakan (ayam buras).
Permasalahan yang ditemui adalah pemanfaatan sumberdaya, produktivitas dan efisiensi
usahatani masih rendah. Peluang pengembangan agribisnis diarahkan pada optimalisasi lahan,
perbaikan sistem usahatani (teknologi produksi, pengolahan dan pemanfaatan limbah), perbaikan
sistem pemasaran, pengembangan kelembagaan petani yang didukung dengan aspek
permodalan, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
Kata Kunci : identifikasi, agribinisnis, Prima Tani
ABSTRACT
Prima Tani is main to introduce and socializes innovation of agriculture technology to
consumer public through development of agribusiness laboratory that is sample model Agribisnis
Industrial Pedesaan ( AIP) bases on technological innovation system and innovation institution. As
early stage, need to be identified potency, problems and expansion opportunity of rural
agribusiness in chosen location. Activity is executed in Gedongkiwo village , Mantrijeron
Subdistrict, Yogyakarta City. Method applied is PRA ( Participatory Rural Appraisal), that is ;
location scanning technique ( transect), countryside cartography, history path, institution study of
countryside, living analysis. The problems obtained organization and seen its the interrelationship
by using all the potency. Result Of PRA indicates that Kelurahan Gedongkiwo is urban area having
heterogenity that is enough height in the case of education, age, work. Level of education of public
most of SLTA ( 42,75%). Resident majority works in service area ( 41,51%), and only 0,78% as
farmer and farmworker. Land use of majority is for settlement ( 55,27%). Gedongkiwo village has
nature resources potencion in the form of agriculture of narrow;tight farm ( ornamental plant,
home industry ( processing knows and food processing), breeding ( chicken buras). The problems
is resources exploiting , productivity and efficiency of farming system still low. Expansion
opportunity of agribusiness aimed at optimalisation of farm, repair of farming system ( production
technology, processing and waste exploiting), repair of marketing system, institution expansion of
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farmer that is supported with capital aspect, and improvement of coordination and cooperation
with related institution.
Keywords : identifycation, agribussines, Prima Tani
PENDAHULUAN
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah
melalui Program Prima Tani (Program Rintisan dan Pemasyarakatan Inovasi Pertanian). Prima
Tani merupakan upaya untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan inovasi teknologi
pertanian kepada masyarakat pengguna melalui pembangunan laboratorium agribisnis yaitu
model percontohan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) berbasis inovasi yang memadukan sistem
inovasi teknologi dan kelembagaan. Inovasi teknologi dinilai penting, namun syarat kecukupan
dalam pengembangan agribisnis adalah inovasi kelembagaan yang mencakup semua elemen
agribisnis dan keterkaitannya serta kebijakan pendukung pengembangan. Inovasi kelembagaan
dibutuhkan untuk menghantarkan inovasi teknologi dalam peningkatan produksi dan
pendapatan petani secara optimal dan berkelanjutan. (Badan Litbang Pertanian, 2004a; 2004b).
Kondisi agroekosistem di wilayah DIY cukup beragam, umumnya berupa lahan sub optimal
dengan permasalahan yang relatif komplek baik ditinjau dari keadaan agroekologi (bentuk lahan,
tanah dan iklim, vegetasi) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (World Bank, 1991 ;
Puslittanak, 1994 ; Anonimus, 1997; 2003). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jalinan
kerjasama kemitraan dengan pemerintah setempat sehingga mampu memberikan manfaat yang
lebih besar bagi petani.
Sebagai tahap awal, perlu dilakukan identifikasi potensi, permasalahan dan peluang
pengembangan agribisnis pedesaan di lokasi terpilih, melalui kegiatan Participatory Rural
Appraisal (PRA) atau Pemahaman Pedesaan Secara Partisipatif (PPSP) di lokasi kegiatan. Kegiatan
PRA diartikan sebagai suatu cara belajar dari dan dengan anggota masyarakat untuk
menemukan, menganalisis dan mengevaluasi kendala dan peluang untuk mengetahui dan
memutuskan dengan tepat kegiatan Prima Tani. Kegiatan ini dilakukan secara intensif, sistematis
dan semi-terstruktur. Petani merupakan bagian dari pelaksanaan PRA dan tim pelaksana PRA
terdiri dari para ahli berbagai disiplin ilmu.
Kegiatan PRA bertujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi para petani, agar
mereka dapat menganalisis kondisi, potensi dan kebutuhan mereka sendiri dengan
menanggulangi masalah yang dihadapi oleh mereka. Solusi permasalahan tersebut diharapkan
dapat menjamin keberlanjutan kegiatan sehingga dapat mewujudkan pemberdayaan petani yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Lebih rinci lagi
tujuan pelaksanaan kegiatan PRA adalah untuk : (a) mengetahui karakteristrik biofisik dan
kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di lokasi kegiatan Prima Tani; (b) memperoleh
gambaran tentang penggunaan sumberdaya pertanian oleh petani setempat dan dinamikanya; (c)
mengidentifikasi tingkat produktivitas usahatani dan mendiagnosis berbagai faktor yang
mempengaruhi tingkat produktivitas dan ; (d) merumuskan berbagai langkah dalam pelaksanaan
kegiatan Prima Tani
dalam rangka menanggulangi berbagai permasalahan yang telah
diidentifikasi. Kelurahan Gedongkiwo merupakan salah satu lokasi terpilih untuk lokasi Primatani
di DIY, dan satu-satunya di tingkat kota Yogyakarta. Kelurahan Gedongkiwo merupakan daerah
di kecamatan Mantrijeron yang diarahkan oleh pemerintah kota menjadi daerah agrowisata.
METODOLOGI
Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
Metode yang digunakan adalah PRA (Participatory Rural Appraisal). yaitu ; teknik penelusuran
lokasi (transek), pembuatan peta desa, alur sejarah, pengkajian kelembagaan desa, analisis mata
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pencaharian. Pendekatan PRA (Chambers, 1996) ditujukan agar masalah dan data yang diperoleh
bersifat partisipatif dari dan untuk petani. Pengumpulan data primer dilakukan secara partisipatif
melalui wawancara langsung di lapang. Wawancara dilakukan dengan diskusi dan konfirmasi
serta observasi lapang. Obyek observasi yang diamati adalah gambaran potensi desa, meliputi
kondisi aksesibilitas dan infrastruktur, sumberdaya lahan dan air, pola pemanfaatan lahan
pertanian, kondisi kependudukan dan tenaga kerja. Selanjutnya masalah yang diperoleh
diorganisasikan dan dilihat keterkaitannya dengan memakai seluruh potensi yang ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Lokasi Primatani
1. Letak geografis dan aksesibilitas
Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta terletak pada ketinggian
113 m di atas permukaan air laut. Jarak Kelurahan Gedongkiwo dari kantor kecamatan sekitar 2
km, sedangkan jarak dari kantor Kodya sekitar 6 km dan dari kantor Propinsi sejauh 5 km.
Kelurahan Gedongkiwo sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Kraton, sebelah Selatan dan
Barat berbatasan dengan kabupaten Bantul, dan di sebelah Timur berbatasan dengan
kelurahan Suryodiningratan. Gedongkiwo merupakan kelurahan potensi Agrowisata Kota. Di
kalurahan ini terdapat Bursa Agro Jogja (BAJ) dan beragam produk olahan serta aneka tanaman
hias. Di Gedongkiwo terdapat saluran permanen yang memotong wilayah Gedongkiwo, sehingga
di bagian selatan pengairan di musim kemarau cukup terjamin bahkan terdapat beberapa
keramba. Secara administratif kelurahan Gedongkiwo dibagi ke dalam 18 RW, 86 RT. Peta
kelurahan Gedongkiwo terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta lokasi Primatani Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan
Mantrijeron, Kota Yogyakarta

2. Kependudukan dan tenaga kerja
Hasil PRA menunjukkan bahwa Kelurahan Gedongkiwo merupakan daerah perkotaan yang
mempunyai heterogenitas yang cukup tinggi dalam hal pendidikan, umur, pekerjaan. Tingkat
pendidikan masyarakat sebagian besar SLTA (42,75%). Lainnya SLTP (23,58%), SD (16,63%) dan
Perguruan Tinggi ((,31%). Mayoritas penduduk bekerja di bidang jasa (41,51%). Selain itu, mata
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pencaharian penduduk adalah sebagai pedagang (30,06%), karyawan (21,89%), dan hanya 0,78%
sebagai petani dan buruh tani. Penggunaan lahan mayoritas adalah untuk pemukiman (55,27%),
untuk pertanian sawah (10%) dan pekarangan (22,11%), lainnya adalah untuk jalan, taman,
pekuburan, perkantoran, dll.
3.

Sumberdaya Pertanian

Kondisi topografi Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta
umumnya datar dengan rata-rata kemiringan (2 – 5%). Sifat dan karakteristik tanah umumnya
didominasi dengan jenis tanah yang terbentuk dari proses pengendapan (aluvial) dengan fraksi
liat (clay) dan sedikit lempung (loam).
Tabel 1. Potensi Sumberdaya Lahan di Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron,
Kota Yogyakarta. 2007
No

Ekosistem

1.

Penggunaan Lahan

Sawah irigasi,
½ teknis

Hunian, pekarangan, kandang ternak, makam,
warung, wartel, Puskesmas pembantu, BAJ

Jenis tanah
Kemiringan lahan(%)
Ketinggian (m.dpl)
Topografi
Kesuburan tanah
Status lahan
Vegetasi
Varietas padi dominan
Ternak dominan
Potensi
a. Infrastruktur

Inceptisol
2–5 %
113
Datar
subur
Hak milik
Padi sawah
Ciherang
-

Inceptisol
2–5 %
113
Datar
subur
Hak milik
buah-buahan, tanaman kayu-kayuan

Jalan usahatani, saluran
tertier, kuarter

Jalan aspal, listrik, wartel, TV

b.Home industry
c. SDA/SDM
d.Sarana transportasi

Mobil, ternak, sepeda motor,
sepeda

Tahu, emping dll
Pemuda, lahan pekarangan
Mobil, sepeda motor, truk, sepeda

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Sawah

Pemukiman

ayam buras

Transek Desa
Hasil transek yang dilakukan di kelurahan Gedongkiwo, terbagi menjadi 3 yaitu bagian selatan,
tengah dan utara.

Gambar 2. Transek bagian selatan.
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Gambar 3. Transek bagian tengah

Gambar 4. Transek bagian utara

Sektor Pertanian
Komoditas pertanian yang banyak diusahakan masyarakat Gedongkiwo adalah tanaman
hias, peternakan ayam buras, dan perikanan lobster dan ikan hias. Tanaman tahunan dan
horitukultura diantaranya adalah melinjo, pepaya, pisang, sawo, jambu air. Industri rumah
tangga banyak terdapat di lokasi, diantaranya adalah pengolahan tahu, tempe, aneka makanan
kecil, kerajinan tangan, jamu. Gedongkiwo merupakan kelurahan potensi Agrowisata Kota, yang
mana terdapat Bursa Agro Jogja (BAJ) dan beragam produk olahan serta aneka tanaman hias.
Pertanian di Kelurahan Gedongkiwo sudah diusahakan petani sejak jaman Belanda,
meliputi tanaman padi, palawija, dan ternak. Seiring dengan perkembangan penduduk, lahan
pertanian beralih fungsi menjadi lahan pemukiman, yang pada akhirnya pertanian yang
diusahakan adalah pertanian lahan sempit. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang
berusahatani hanya sebagai sampingan, belum berorientasi profit dan umumnya dilakukan oleh
perempuan. Permasalahan lain yang timbul dalam usahatani adalah kurangnya permodalan,
masih rendahnya tingkat pengetahuan petani dalam hal perbanyakan tanaman hias, pemasaran
yang masih rendah dan harga fluktuatif mengikuti trend.
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Industri rumah tangga banyak terdapat di kelurahan Gedongkiwo, diantaranya adalah
pengolahan kedelai menjadi tahu. Permasalahan yang timbul adalah adanya limbah yang
dihasilkan dari pengolahan tersebut yang menimbulkan permasalahan lingkungan, baik limbah
cair maupun limbah padat. Limbah yang tidak terolah dan tidak termanfaatkan tersebut
menimbulkan bau yang mengganggu bagi masyarakat di sekitarnya. Dari hasil survey, terlihat
bahwa industri rumah tangga ini belum menerapkan standar keamanan pangan yang memadai
sehingga tahu tidak diolah secara higienis dan kualitas hasilnya pun masih rendah.
Kelembagaan Agribisnis
Dari aspek kelembagaan, sudah terbentuk 20 kelompok tani, dengan bidang usaha
tanaman hias, perikanan lobster dan keramba, peternakan ayam buras, pengolahan tahu,
olahan pangan, pengelola sampah komunal. Keberadaan kelompok tani cukup beragam, tetapi
mayoritas pasif karena kesulitan pertemuan kelompok secara rutin. Pengadaan sarana produksi
masih ditopang dari swasta yang ada di di tingkat kecamatan. Kantor Pertanian dan Kehewanan
Kota Yogyakarta banyak berperan dalam usahatani di Gedongkiwo. Penyuluh pertanian aktif
dalam menjembatani kegiatan kantor pertanian dengan kelompok tani dan melakukan
pendampingan. Kelembagaan pemasaran yang ada cukup banyak, salah satunya adalah Bursa
Agro Jogja (BAJ) yang dikelola Kantor Pertanian dan Kehewanan Kota. BAJ ini menjembatani
para petani dalam memasarkan hasilnya dengan para pedagang maupun konsumen langsung,
melalui event pameran maupun event yang lain (lomba, kontes tanaman hias, dsb). Namun
sekalipun BAJ ada di wilayah Gedongkiwo, petani Gedongkiwo masih kalah bersaing dengan
petani dan pedagang dari luar kota, baik kualitas (terutama tanaman hias) maupun harga,
sehingga perlu adanya inovasi untuk pengembangan pemasaran pertanian di Gedongkiwo.
Kelembagaan agribisnis yang ada di Kelurahan Gedongkiwo dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Diagram kelembagaan di Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta
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Masalah dan Peluang Pengembangan Agribisnis
Masalah, alternatif pemecahan dan kebutuhan teknologi komoditas unggulan Primatani di
Kelurahan Gedongkiwo dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Masalah, alternatif pemecahan dan kebutuhan komoditas unggulan Prima Tani di
Kelurahan Gedongkiwo.
Komoditas Unggulan
1. Tanaman Hias

Masalah

Alternatif pemecahan

1.

Lahan terbatas

2.

pohon induk/batang

pekarangan untuk

bawah tidak tersedia

vertikultur tanaman

3.

1. pemanfaatan lahan

SDM produksi trampil
belum memadai

4.

kelompok tani kurang
dinamis

induk.batang bawah
3. pelatihan penguasaan

5.

belum berorientasi profit

6.

posisi tawar rendah

7.

harga fluktuatif

8.

hias
2. pengadaan pohon

perbanyakan
4. reorganisasi dan aktivasi
kelompok

mengikuti trend pasar

5. pelatihan pembukuan

akses permodalan

6. spesifikasi jenis

kurang

Kebutuhan Teknologi
1. Teknologi
vertikultur
2. Teknologi
perbanyakan
3. kelembagaan
kelompok tani yg
dinamis
4. kelembagaan
ekonomi mikro
5. kelembagaan
pemasaran

tanaman hias
7. koneksitas dengan
sumber-sumber
permodalan

2. Industri rumah

1.

tangga
Pembuatan tahu

belum memenuhi

1. pelatihan keamanan

keamanan pangan

pangan

2.

peralatan terbatas

2. studi banding ke industri

3.

belum ada grading

4.

limbah belum diolah dan

pengolahan maju

dimanfaatkan
5.

akses permodalan
kurang

6.

3. pemanfaatan limbah cair

1. teknologi pengolahan
yang aman pangan
2. teknologi pembuatan
nata de soya
3. teknologi pembuatan

dan limbah padat

bakpia

4. koneksitas dengan

4. teknologi

sumber permodalan

pemasaran rendah

pengemasan
5. kelembagaan
pemasaran

3. Pengolahan sampah
komunal

1. kelompok kurang dinamis

1. aktivasi kelompok

2. pemasaran rendah

2. peningkatan kualitas

3. kualitas masih rendah

pupuk yang dihasilkan

4. peralatan belum memadai

3. pengemasan yang baik
4. koneksitas dengan
penyedia sarana

1. kelembagaan
kelompok
2. teknologi
pengolahan pupuk
3. teknologi
pengemasan
4. kelembagaan
sarana produksi
5. kelembagaan
pemasaran

KESIMPULAN
Kelurahan Gedongkiwo memiliki potensi sumberdaya alam berupa pertanian lahan sempit
(tanaman hias), industri rumah tangga (pengolahan tahu dan pengolahan makanan), peternakan
(ayam buras). Permasalahan yang ditemui adalah pemanfaatan sumberdaya, produktivitas dan
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efisiensi usahatani masih rendah. Peluang pengembangan agribisnis diarahkan pada optimalisasi
lahan, perbaikan sistem usahatani (teknologi produksi, pengolahan dan pemanfaatan limbah,
perbaikan sistem pemasaran, pengembangan kelembagaan petani yang didukung dengan aspek
permodalan, serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
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KETERPADUAN IMPLEMENTASI KONSEP PROGRAM AGROPOLITAN
DAN PRIMA TANI DI KABUPATEN PACITAN
(Suatu Pemikiran Mengakselerasi Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat Pacitan)
Mohammad Ali Yusran dan Suhardjo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Secara prinsip dalam membangun ekonomi masyarakat Pacitan tidak dapat
mengesampingkan membangun sektor pertanian di pedesaan, yakni membangun sistem
agribisnisnya. Membangun sistem dan usaha agribisnis mempunyai pengertian membangun
semua bisnis yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pertanian mulai dari
hulu sampai ke hilir termasuk supporting aktivitasnya di pedesaan. Dalam program
pembangunan pertanian di Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah
mengimplementasikan Program Agropolitan mulai tahun 2007; dan sebagai lokasi rintisan
Program Agropolitan tersebut adalah di Kecamatan Bandar dan Nawangan Di sisi lain, Kabupaten
Pacitan juga merupakan salah satu kabupaten lokasi implementasi Program Rintisan dan
Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani), yaitu salah satu aktivitas
Departemen Pertanian yang diinisiasi oleh Badan Litbang Pertanian guna mempercepat adopsi
inovasi teknologi dan membangun kelembagaan agribinis pedesaan secara partisipatif; yang telah
dioperasionalkan di Desa Belah Kecamatan Donorojo semenjak awal tahun 2007. Guna
mengfaktualisasi Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Pacitan adalah
sangat bijaksana apabila dilakukan upaya-upaya keterpaduan (sinergisme) antara kedua program
dalam implementasinya. Implementasi Prima Tani di Kawasan Agropolitan Kecamatan Bandar
dan Nawangan dijadikan sebagai salah satu instrumen pendukung dalam mengakselerasi
terbangunnya sistem dan usaha agribisnis yang mapan, produktif, profitable, dan berkelanjutan,
baik di wilayah mainland maupun daerah – daerah hinterland di Kawasan Agropolitan; yang
difokuskan dalam mendukung pembangunan pada : (1). Sub sistem sumberdaya pertanian dan
komoditi unggulan, serta (2). Sub sistem sarana dan prasarana agribisnis dari agropolitan sebagai
suatu sistem. Sebagai sasaran akhir implementasi Prima Tani ini adalah untuk memperoleh
model akselerasi tranfer dan adopsi teknologi pertanian inovatif dan kelembagaan pertanian
dalam sistem agribisnis yang berbasis Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP dan Sistem Usahatani
Intensifikasi dan Deversifikasi (SUID) yang berlangsung di Kawasan Agropolitan Kecamatan
Bandar – Nawangan Kabupaten Pacitan.
Kata Kunci:
PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan hidup
masyarakat Pacitan telah mengobarkan semangat Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat
(GERBANG EMAS) Pacitan. Secara prinsip dalam membangun ekonomi masyarakat Pacitan tidak
dapat mengesampingkan membangun sektor pertanian di pedesaan, yakni membangun sistem
agribisnisnya. Membangun sistem dan usaha agribisnis mempunyai pengertian membangun
semua bisnis yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pertanian mulai dari
hulu sampai ke hilir termasuk supporting aktivitasnya di pedesaan.
Demikian ini dikarenakan pembangunan pertanian di Kabupaten Pacitan merupakan hal
yang sangat penting mengingat hampir sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian
sebagai petani yang menggantungkan dari hasil usahatani guna menghidupi keluarganya. Selain
itu di Kabupaten Pacitan sektor pertanian masih merupakan konstributor utama terhadap
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pasokan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB); sebagai contoh data tahun 2005
menunjukkan, bahwa sektor pertanian menyumbang 41,17% dari keseluruhan PDRB Kabupaten
Pacitan (BPS Kab. Pacitan, 2006).
Dalam program pembangunan pertanian di Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten
Pacitan telah mengimplementasikan Program Agropolitan mulai tahun 2007; dan sebagai lokasi
rintisan Program Agropolitan tersebut adalah di Kecamatan Bandar dan Nawangan (Anonimus,
2007a). Di sisi lain, Kabupaten Pacitan juga merupakan salah satu kabupaten (dari 19 kabupaten
di Jawa Timur) sebagai lokasi implementasi Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan
Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani), yaitu salah satu aktivitas Departemen Pertanian yang
diinisiasi oleh Badan Litbang Pertanian guna mempercepat adopsi inovasi teknologi dan
membangun kelembagaan agribinis pedesaan secara partisipatif. Implementasi Prima Tani di
Kabupaten Pacitan telah dioperasionalkan di Desa Belah Kecamatan Donorojo semenjak awal
tahun 2007 dan akan berakhir pada tahun 2009. Dari kegiatan Prima Tani ini diharapkan
diperoleh model pengembangan bagi pembangunan pertanian pedesaan yang berlandaskan pada
inovasi teknologi dan kelembagaan pertanian spesifik lokasi, dan selanjutnya diharapkan dapat
digunakan sebagai salah satu pola dasar dalam pembangunan pertanian (MenTan, 2006).
Kedua program tersebut pada hakekatnya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani melalui pembangunan sistem agribisnis secara berkelanjutan tanpa
mengabaikan kelestarian alam lingkungan. Dengan demikian untuk mengfaktualisasi Gerbang
Emas Pacitan adalah sangat bijaksana apabila dilakukan upaya-upaya keterpaduan (padu padan
atau sinergisme) antara kedua program dalam implementasinya di Kabupaten Pacitan.
PROGRAM AGROPOLITAN
Berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan yang terlampir pada
Surat Mentan No. 144/OT.210/A/V/2002, Kepada Para Gubenur dan Bupati/ Walikota di
seluruh Indonesia; Perihal : Pengembangan Kawasan Agropolitan, intisari dari konsep
pengembangan Kawasan Agropolitan antara lain adalah sebagai berikut :
- Pengertian
Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya
sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan
pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.
Agropolitan berada dalam kawasan pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian)
yang mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan
kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kawasan pertanian tersebut (termasuk kotanya)
disebut dengan Kawasan Agropolitan.
Kota Pertanian dapat merupakan Kota Menengah, Kota Kecil, Kota Kecamatan, Kota
Pedesaan, atau Kota Nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong
pertumbuhan pembangunan pedesaan dan desa-desa hinterland atau wilayah sekitarnya melalui
pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi
juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha pertanian (on farm dan off farm), industri
kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dan lain-lain.
- Batasan Kawasan Agropolitan
Batasan suatu Kawasan Agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif
pemerintah (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten), tetapi lebih ditentukan dengan
memperhatikan economic of scale dan economic of scope. Dengan demikian bentuk dan luasan
Kawasan Agropolitan, dapat meliputi satu wilayah Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau

67

beberapa kecamatan dalam kabupaten/Kota atau dapat juga meliputi wilayah yang dapat
menembus Kota Desa atau Kota Nagari atau Kota Kecamatan atau Kota Kecil atau Kota
Menengah.
- Tujuan
Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan
keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang
berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan
terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di Kawasan
Agropolitan.
Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis maka di Kawasan Agropolitan tersebut
tidak saja membangun usaha budidaya (on farm) saja tetapi juga “off farm” nya yaitu usaha
agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian), agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan
pemasaran) dan jasa penunjangnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar
wilayah, kesenjangan antara kota dan desa dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat,
mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Sasaran
Sasaran pengembangan Kawasan Agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan
pertanian yang berpotensi menjadi Kawasan Agropolitan, melalui:
a. Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi,
produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang dilakukan
dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta
berwawasan lingkungan.
b. Penguatan kelembagaan petani
c. Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agro input, pengolahan hasil,
pemasaran dan penyediaan jasa)
d. Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pembangunan Terpadu.
e. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi
f. Peningkatan sarana-prasarana meliputi; jaringan jalan termasuk jalan usaha tani, irigasi,
pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah, dan sampah.
g. Peningkatan sarana prasarana kesejahteraan sosial meliputi pendidikan, kesehatan,
kebudayaan dan sarana-prasarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lain
sebagainya.
PERSYARATAN KAWASAN AGROPOLITAN
Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu Kawasan Agropolitan bila dapat
memenuhi persyaratan berikut:
a. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan
komoditi pertanian yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya
disebut komoditi unggulan),
b. Berpotensi atau telah berkembang diversifikasi usaha dari komoditi unggulannya.
Pengembangan kawasan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan budidaya pertanian (on
farm) tetapi juga kegiatan off farmnya
c. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti transportasi, jaringan listrik,
telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.
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d. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial/ masyarakat yang memadai seperti
kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan lain-lain.
e. Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya
maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin.
Dengan demikian apabila Kawasan Agropolitan merupakan suatu sistem, maka sistem
tersebut terdiri dari 5 subsistem, yakni :
1. Subsistem sumber daya pertanian dan komoditi unggulan
2. Subsistem sarana dan prasarana agribisnis
3. Subsistem sarana dan prasarana umum
4. Subsistem prasarana kesejahteraan sosial
5. Subsistem kelestarian lingkungan
- Strategi Pengembangan
Strategi pengembangan Kawasan Agropolitan adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan sistem dan usaha agribisnis berorientasi pada kekuatan pasar (market driven),
yang dapat menembus batas Kawasan Agropolitan, bahkan Kabupaten/Kota, provinsi dan
negara.
2. Pengembangan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan
usaha komoditi unggulan berdasarkan kesesuaian kemampuan lahan dan kondisi sosial
budaya daerah. Pemberdayaan masyarakat tidak saja diarahkan pada upaya peningkatan
produksi dan produktivitas komoditi pertanian tapi juga pada pengembangan usaha dengan
sistem agribisnis lainnya yang mendukung usaha agribisnis komoditi unggulan Kawasan
Agropolitan, yaitu agribisnis hulu (agroinput) agribisnis hilir (pemasaran, pengolahan hasil,
sortasi dan grading) serta industri jasa dan pelayanan.
3. Pengembangan sarana-prasarana publik berwawasan lingkungan yang diperlukan, seperti
jaringan jalan, irigasi transportasi, telekomunikasi, pasar, gudang dan kegiatan-kegiatan
untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian ke pasar dengan efisien dengan risiko
minimal.
4. Reformasi regulasi yang berhubungan dengan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan
usaha, pengembangan ekonomi daerah dan wilayah seperti dalam hal perizinan, bea masuk,
peraturan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling
mendukung dan konsisiten, dan menghilangkan regulasi yang saling menghambat.
- Arah Pengembangan
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Agropolitan maka arah
pengembangan agropolitan adalah sebagai berikut:
1.
2.

3.
4.
5.

Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis di dalamnya termasuk peningkatan kualitas
pengusaha (petani dan aparatur)
Meningkatkan agribisnis komoditi unggulan lokal, yang saling mendukung dan menguatkan
termasuk usaha industri kecil, pengolahan hasil, jasa pemasaran dan agrowisata dengan
mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam, secara efisien dan ekonomis (usaha pertanian
terpadu tanpa limbah).
Menjamin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian dengan enam tepat
(jumlah, kualitas, jenis, waktu, harga, dan lokasi).
Pengembangan Kelembagaan Petani sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan
agribisnis
Pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi Balai Penyuluhan
Pembangunan Terpadu
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan industri pertanian secara lokalita.
Peningkatan pemasaran termasuk pengembangan terminal/sub terminal agribisnis dan
pusat lelang hasil pertanian.
Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang bersifat
strategis.
Pengembangan pendidikan pertanian untuk generasi muda.
Pengembangan percobaan/pengkajian teknologi tepat guna yang sesuai lokalita.

Sebagai rintisan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pacitan telah ditetapkan di wilayah
Kecamatan Bandar dan Nawangan. Komoditas unggulan yang diandalkan untuk pengembangan
Kawasan Agropolitan adalah sebagai berikut :
No

Subsektor

1.

Pertanian
a. Tanaman Pangan
b. Tanaman buah-buahan

.

c. Tanaman Rimpang
d. Sayuran

2

Pekebunan

3.

Peternakan

Kawasan Agro
1. Bandar
2. Nawangan
1. Bandar
2. Nawangan
1. Bandar
2. Nawangan
1. Bandar
2. Nawangan
1. Bandar
2. Nawangan
1. Bandar
2. Nawangan

1
Jagung
Jagung
Pisang
Pisang
Jahe
Jahe
Cabe
Cabe
Kelapa
Kelapa
Sapi potong
Sapi potong

Komoditas Unggulan
2
kacang tanah
kacang tanah
Jeruk
jeruk
Kunyit
Kunyit
Kentang
Kentang
Cengkeh
Cengkeh
Kambing
Kambing

3

Temulawak
Temulawak

Kopi
Kopi
Domba
Domba

Sumber : Anonimus (2007)

PRIMA TANI
Seperti halnya uraian penjelasan untuk Program Agropolitan, penjelasan untuk Prima Tani
ini juga diintisarikan dari Buku Pedoman Umum Prima Tani (Anonimus, 2006) dan Laporan Hasil
Pelaksanaan Prima Tani di Kabupaten Pacitan tahun 2007 (Anonimus, 2008).
Makna dari Prima Tani pada hakekatnya adalah program rintisan dan akselerasi
pemasyarakat inovasi teknologi pertanian, yang dilaksanakan secara partisipatif oleh semua
pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan pertanian, dalam bentuk kawasan desa
laboratorium agribisnis.
Dalam pelaksanaan di suatu wilayah adalah (a). Menerapkan teknologi pertanian inovatif
tepat guna secara partisipatif, (b).Membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis
berbasis teknologi inovatif yang mengintegrasikan sistem inovasi dan kelembagaan dengan sistem
agribisnis, (c). Mengembangkan agroindustri pedesaan berdasarkan karakteristik wilayah
agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi setempat (spesifik lokasi), dan (d). Mendorong proses
difusi dan replikasi model percontohan teknologi inovatif melalui demontrasi lapang, diseminasi
informasi, advokasi serta fasilitasi..
Dengan demikian Prima Tani mempunyai tujuan utama untuk mempercepat diseminasi
dan adopsi teknologi pertanian inovatif yang dihasilkan oleh sumber-sumber penghasil teknologi

70

pertanian, terutama Badan Litbang Pertanian, serta untuk memperoleh umpan balik mengenai
karakteristik teknologi tepat guna spesifik pengguna dan lokasi.
Adapun keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan implementasi Prima Tani adalah :




Wilayah/ Desa lokasi PRIMA TANI dapat menjadi laboratorium agribisnis yang wujudnya
terbentuk dan terselenggaranya Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) dan Sistem
Usahatani Intensifikasi dan Diversifikasi (SUID).
Model pengembangan bagi pembangunan pertanian dan pedesaan yang berbasis pada
inovasi teknologi dan kelembagaan pertanian spesifik lokasi

Jadi kegiatan Prima Tani mempunyai muatan dasar yang berupa (1). Inovasi teknologi
pertanian, dan (2). Inovasi kelembagaan agribisnis.
PRIMA TANI sebagai instrumen program pembangunan pertanian akan memberikan
manfaat meningkatnya income petani dari adanya peningkatan efisiensi produksi, perdagangan
dan konsumsi komoditas pertanian karena meningkatnya muatan inovasi baru dalam sistem dan
usaha agribisnis.
Arah pengembangan pola agribisnis Prima Tani
Pengembangan agribisnis di desa/ kawasan PRIMA TANI diarahkan menjadi pola
industrial (A I P) dan pola intensifikasi dan diversifikasi (SUID). Dalam agribisnis pola AIP
tersebut mempunyai arti setiap usahatani memadukan diri dengan usahatani–usahatani lain
dalam kawasan; yang tidak saja antar usaha sejenis (horizontal) dalam kelompok tani dan juga
usahatani lain yang bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu alur produk
vertikal (dari hulu hingga hilir) dalam satu kelompok usaha (Terbentuklah unit AIP ).
Alasan dasar ditetapkannya arah pengembangan sistem dan usaha agribisnis berwawasan
pola industrial (AIP) dalam Prima Tani adalah bahwa dengan usaha industri (agroindustri) akan
terciptakan nilai tambah terhadap komoditas unggulan yang diproduksi, tercipta lapangan kerja,
dan dapat menstimulir tumbuhnya usaha produksi maupun niaga baru yang menyertainya di
pedesaan.
Pendekatan implementasi Prima Tani
Implementasi Prima Tani di suatu wilayah/ desa harus berasaskan
operasional implementasinya dengan pendekatan :

partisipatif dan

1. Agroekosistem; Memperhatikan kesesuaian dengan kondisi bio-fisik lokasi (Sumber daya
lahan dan air, wilayah komoditas dan komoditas dominan ).
2. Agribisnis; Memperhatikan struktur dan keterkaitan antara semua segmen-segmen dalam
agribisnis.
3. Wilayah; Optimasi penggunaan lahan untuk pertanian dalam satu kawasan ( desa ).
4. Kelembagaan; Pelaksanaannya tidak hanya memperhatikan keberadaan dan fungsi suatu
organisasi ekonomi atau individu yg berkaitan dengan input dan output, tetapi juga mencakup
modal sosial, norma, dan aturan yang berlaku di lokasi PRIMA TANI.
5. Pemberdayaan masyarakat; Berarti menekankan perlunya penumbuhan kemandirian petani
dalam memanfaatkan potensi sumber daya pertanian.
Pada prinsipnya implementasi Pima Tani untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat/
komunitas tani (petani, kelembagaan petani, tokoh tani, pengusaha, sumber pembiayaan, dan
lembaga pemerintah daerah setempat) untuk secara partisipatif membangun pertanian wilayah
melalui percepatan pemasyarakatan inovasi teknologi dan kelembagaan pertanian/ agribisnis
dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal.
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Peran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur
Pada tahap awal/ rintisan operasional implementasi Prima Tani, BPTP Jawa Timur sebagai
salah satu UPT di bawah Badan Litbang Pertanian, berperan aktif sebagai pusat kegiatan (focal
point) dan berada di depan sebagai pengawal penerapan inovasi pertanian di desa lokasi Prima
Tani (laboratorium agribisnis).
Sesuai dengan konsep Built-Operate-Transfer (BOT), maka posisi pengawalan tersebut
diupayakan beralih secara gradual dari BPTP ke Pemerintah Kabupaten. Pada tahun kelima, yang
merupakan tahun terakhir program rintisan, Pemerintah Kabupaten seyogyanya sudah siap
mengambil alih pengawalan, dan selanjutnya memanfaatkan lokasi Prima Tani sebagai desa
percontohan pembangunan agribisnis pedesaan bagi desa – desa di sekitar (desa lain yang
mempunyai kemiripan agroekosistem). Sementara itu, BPTP tetap berperan sebagai penyedia dan
pendamping inovasi pertanian spesifik lokasi yang diperlukan oleh masyarakat tani, terutama
melalui jaringan komunikasi antara BPTP Jawa Timur dengan Klinik – kilinik Agribisnis yang
terbangun dalam konsep Prima Tani.
Prosedur Pelaksanaan Prima Tani
Secara prinsip prosedur baku dalam pelaksanaan Prima Tani terbagi beberapa tahapan,
yakni :
- Tahap 1
- Tahap 2
- Taha[ 3
- Tahap 4
- Tahap 5

: Penentuan lokasi
: Pelaksanaan survei dan pemetaan sumber daya lahan (SDL), Participatory Rural
Appresial (PRA), dan Baseline survey,
: Penyusunan Rancang Bangun Desa Lab. Agribisnis,
: Implementasi inovasi teknologi dan kelembagaan AIP (partisipatif, pemberdayaan,
dan sinergis ) berdasarkan rancang bangun dan pemberdayaan masyarakat tani.
: Proses tranfer program (internalisasi)

Prima Tani di Desa Belah Kec. Donorojo
Desa Belah Kecamatan Donorojo telah terpilih sebagai desa lokasi Prima Tani di Kabupaten
Pacitan untuk dijadikan sebagai representatif pelaksanaan Prima Tani wilayah pedesaan
beragroekosistem Lahan Kering Dataran Rendah Beriklim Kering (LKDR-IK). Proses penentuan
lokasi merupakan hasil musyawarah dan mufakat antara BPTP Jawa Timur, Bapekab Pacitan,
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pacitan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Kab. Pacitan, Pimpinan Kecamatan Donorojo, dan Desa Belah.
Berdasarkan kesepakatan secara partisipatif dari para petani melalui kegiatan PRA, maka
dalam implementasi Prima Tani di Desa Belah telah ditetapkan komoditas utama yang
dikembangkan adalah : 1. Padi, 2. Jagung, 3. Ubi kayu, dan 4. Ternak sapi potong; sedang
kelompok komoditas penunjang adalah : 1. Kacang tanah/ kedelai, 2. Mangga, 3. Melinjo, dan 4.
Ternak kambing.
Gerak langkah operasional implementasi Prima Tani selalu berpanduan pada Rancang
bangun yang telah disepakati bersama oleh semua komponen komunitas/ masyarakat tani di
Desa Belah. Skema Rancang Bangun Laboratorium Agribisnis Prima Tani di Desa Belah seperti
tertera di Diagram 1.
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Kelompok
Tani
Budidaya/
proses produksi

 Modal
 Saprodi
 Alsintan
 SHU

PPL

Produk

GAPOKTAN DESA

 Sumber Saprodi
 Jasa alsintan
 Lembaga finansial/ permodalan

Unit jasa :
- Permodalan/ Simpan
pinjam
- Pemasaran
- Kios / depo saprodi
- Usaha produksi
produk strategis
untuk Desa Belah

Luar desa

Klinik agribisnis
- Informasi (teknologi, pasar, permo
dalan, kebijakan)
- advokasi/
konsultasi

POKJA :
- BPTP Jatim
- Balit Litbang
Pertanian
- Pemda Kab
dan Kec.

PASAR LUAR DESA
Diagram 1.

Skema Rancang Bangun Laboratorium Agribisnis Prima Tani di Desa Belah

Secara umum arah program aksi implementasi PRIMA TANI di Desa Belah diilustrasikan
seperti pada Diagaram 2.
Introduksi inovasi teknologi pertanian tepat guna, yaitu teknologi yang lebih produktif,
ekonomis, dan berkelanjutan, harus didukung dengan kemampuan petani di sektor permodalan
yang mapan, pasokan saprodi yang lancar dan memadai, serta penguasaan segmen pemasaran
yang memadai. Kesemuanya ini harus didukung adanya dinamika kelembagaan petani
(Kelompok Tani, Gapoktan, dan Klinik Agribisnis) yang nyata agar supaya terjaminnya adopsi dan
terbangunnya sistem agribisnis pola AIP dan SUID berbasis inovasi teknologi dan kelembagaan
agribisnis di Desa Belah.
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Teradopisi dan terbangunnya sistem agribisnis pola AIP dan SUID
berbasis inovasi teknologi dan kelembagaan agribisnis di Desa
Belah
PASAR

Terbangunnya
sistem aksesibilitas petani
ke pasar
Terberdayanya
petani berintegrasi dalam
perilaku /
mekanisme
pasar eksisting
Petani mampu
menciptakan
pasar

PETANI di
Desa BELAH

INOVASI
TEKNOLOGI
TEPAT GUNA

Terbangunnya
sistem aksesibilitas petani
ke sumber
inovasi tekn.
tepat guna

MODAL
dan
SAPRODI

Terbangunnya
sistem
aksesibilitas
petani ke
sumber modal
dan saprodi

DIDUKUNG
Kelembagaan petani:
 Kelompok Tani
 GAPOKTAN DESA
 Klinik Agribisnis
Diagram 2. Arah program aksi PRIMA TANI di Desa Belah

KETERPADUAN PROGRAM AGROPOLITAN DAN PRIMA TANI
DI KABUPATEN PACITAN
- Pengertian
Pengertian bahwa terjadi keterpaduan implementasi antara konsep program Agropolitan
dengan Prima Tani di Kabupaten Pacitan adalah apabila Prima Tani sebagai suatu sistem
pembangunan pertanian yang berbasis inovasi teknologi pertanian dan kelembagaan agribisnis
dapat terimplementasikan di Kawasan Agropolitan Kecamatan Badan - Nawangan sebagai salah
satu instrumen pendukung dalam mempercepat (mengakselerasi) terbangunnya sistem dan
usaha agribisnis yang mapan, produktif, profitable, dan berkelanjutan, baik di wilayah kota
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pertanian/ agropolitannya (mainland) maupun daerah – daerah hinterland/ sekitarnya di
Kawasan Agropolitan.
Berdasarkan prespektif konsep Agropolitan sebagai suatu sistem, maka implementasi Prima
Tani akan berperan sebagai suatu instrumen/ alat, atau metode, atau program aksi yang
difokuskan untuk mendukung pembangunan pada : (1). Sub sistem sumberdaya pertanian dan
komoditi unggulan, serta (2). Sub sistem sarana dan prasarana agribisnis. Namun demikian dalam
implementasi Prima Tani tersebut juga diinteraksikan secara aktif dengan program – program aksi
pembangunan pada sub sistem sarana dan prasarana umum, kesejahteraan sosial, dan
kelestarian lingkungan (tujuan, sasaran dan target).
Dalam implementasi Prima Tani ini tetap pada sasaran yang paling urgen seperti layaknya
mengoperasionalisasikan suatu community development, yaitu kemandirian dengan titik berat
pada proses (process goals). Strategi yang digunakan adalah dengan pelibatan kelompok –
kelompok tani (berbasis kelompok tani) untuk menentukan dan memecahkan masalah
komunitas petani, dengan menerapkan teknik pembentukan konsesus, diskusi, dan komunikasi.
Peran praktisi disini adalah sebagai katalisator, koordinator, maupun untuk mengajarkan
ketrampilan dalam memecahkan masalah dan nilai – nilai etis (Syahyuti, 2006).
- Maksud dan Tujuan
Pengimplementasian Prima Tani dalam sub sistem sumberdaya pertanian dan komoditi
unggulan, serta sub sistem sarana dan prasarana agribisnis pada Kawasan Agropolitan di
Kecamatan Bandar – Nawangan dimaksudkan untuk membangun suatu kawasan laboratorium/
percontohan agribisnis pola AIP dan SUID berbasis inovasi teknologi pertanian dan kelembagaan
agribisnis di kota pertanian/ agropolitan (mainland) dan beberapa desa di daerah hinterland-nya
yang spesifik lokasi berdasarkan spesifik agroekosistem, komoditas unggulan, dan sumberdaya
pertaniannya.
Di dalam kawasan ini diwujudkan : (a). Sistem aksesibilitas komunitas petani ke nara
sumber teknologi pertanian inovatif yang tepat guna, yakni teknologi yang lebih produktif,
ekonomis, dan sustainable serta dapat menggerakan perekonomian masyarakat, (b). Sistem
aksesibilitas komunitas petani ke sumber sarana dan prasarana produksi pertanian, (c). Sistem
aksesibilitas komunitas petani ke sumber permodalan/ lembaga finasial, (d). Sistem aksesibilitas
komunitas petani ke pasar, terberdayanya petani berintegrasi dalam mekanisme pasar eksisting,
dan mampu menciptakan pasar, dan (e). Kelembagaan agribinis yang mapan dan dinamis
mendukung keempat sistem aksesibilitas tersebut (Kelompok Tani, Gapoktan, dan Klinik
Agribisnis).
Model sistem agribisnis di kawasan laboratorium agribinis tersebut selanjutnya diupayakan
diperluas (scaling-up) ke desa – desa hinterlands lainnya melalui proses difusi secara partisipatif
aktif masyarakat, sehingga pengembangan sistem agribisnisnya terakselerasi serta mempunyai
arah tujuan yang spesifik dan pasti.
Dengan demikian tujuan mengupayakan terjadinya keterpaduan implementasi program
Agropolitan dengan Prima Tani di Kabupaten Pacitan adalah :
a. Untuk mempercepat (mengakselerasi) terbangunnya sistem dan usaha agribisnis yang
mapan, produktif, profitable, dan berkelanjutan, baik di wilayah kota pertanian/
agropolitannya (mainland) maupun daerah – daerah hinterland/ sekitarnya di Kawasan
Agropolitan.
b. Sebagai faktor pendorong (driving forces) terbangunnya sistem agribisnis berwawasan AIP dan
SUID berbasis inovasi teknologi pertanian dan kelembagaan agribisnis, sehingga dapat lebih
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat taninya melalui peningkatan nilai
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tambah produk komodtas unggulan, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan unitunit usaha produktif baru di Kawasan Agropolitan Kecamatan Badar – Nawangan.
Sebagai gambaran keterpaduan operasional implementasi program Kawasan Agropolitan
dengan Prima Tani di Kabupaten Pacitan (Kecamatan Bandar – Nawangan) adalah seperti
diilustrasikan pada Diagram 3.
Sub sistem
agropolitan
Sub sistem
sumberdaya pertanian
dan komoditi unggulan
Sub sistem sarana dan
prasarana agribisnis.
Subsistem sarana dan
prasarana umum
Sub sistem prasarana
kesejahteraan sosial
Sub sistem kelestarian
lingkungan

Kota Pertanian/ Agropolitan (Mainland)
Hinterlands
Desa A
Desa B
Desa C
Desa D
Implementasi
Implementasi
Prima Tani
Prima Tani
difusi

difusi

........dst

difusi

Diagram 3. Ilustrasi keterpaduan implementasi antara konsep program Agropolitan dengan Prima Tani di
Kabupaten Pacitan

- Operasionalisasi kegiatan
Sehubungan operasionalisasi implementasi program Kawasan Agropolitan di Kabupaten
Pacitan (di Kecamatan Bandar – Nawangan) sudah dimulai semenjak tahun 2007, maka
pencangkokan program Prima Tani kedalamnya langsung pada fase pelaksanaan program
agropolitan. Sedang pengorganisasian pelaksanaannya diintergrasikan pada organisasi dan tata
kerja agropolitan di tingkat Kabupaten Pacitan yang sudah ada.
Di dalam organisasi pelaksanaan Prima Tani di tingkat Kabupaten, penanggungjawab
lapangan di tingkat Laboratorium Agribisnis adalah Manejer Laboratorium Agribisnis (Peneliti/
Penyuluh senior dari BPTP Jawa Timur). Pada pencangkokan program Prima Tani dalam program
Agropolitan di Kabupaten Pacitan, fungsi dan tugas (TUPOKSI) Manejer Laboratorium Agribinis
dipegang/ dijalankan oleh Koordinator Lapangan dari Organisasi Pendamping program
Agropolitan.
Manejer Laboraorium Agribisnis Prima Tani dalam pelaksanaan tupoksinya dibantu oleh
Koordinator Tim Teknik, Koordinator Desiminasi, Koordinator Kelembagaan, dan Ketua Klinik
Agribisnis. Pada pencangkokan program Prima Tani dalam program Agropolitan di Kabupaten
Pacitan, tupoksinya dijalankan oleh suatu tim yang dikoordinir oleh Pemandu Lapangan dari
Organisasi Pendamping program Agropolitan.
Tim Prima Tani dari BPTP Jawa Timur dan POKJA Agropolitan Kabupaten Pacitan
berkewajiban/ mempunyai tugas mendampingi dan mendukung sepenuhnya (mem-back-up), baik
terhadap Koordinator Lapangan maupun Pemandu Lapangan dalam melaksanakan tupoksinya
pada pencangkokan program Prima Tani dalam program Agropolitan di Kabupaten Pacitan.
Dengan istilah lain Tim Prima Tani dari BPTP Jawa Timur dan POKJA Agropolitan Kabupaten
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Pacitan akan menjadi Tim Penyelia (sebagai nara sumber/ penyedia dan pensuplai teknologi
pertanian inovatif serta informasi aspek lainnya di bidang agribisnis).

Organisasi Prima Tani
(tingkat Lab. Agr)


Manejer Lab. Agr.






Koord. Tim Teknis
Koord. Desiminasi
Koord.kelembagaan
Ketua Klinik Agr.

Organisasi Pendampingan
Agropolitan (tingkat Kab.)
 Koordinator Lapangan

Tupoksi
Tupoksi

 Pemandu Lapangan




Tim Prima Tani BPTP Jatim
POKJA Agropolitan Kab. Pacitan
Sebagai PENYELIA

Diagram 4. Ilustrasi pengorganisasian pencangkokan operasional implementasi Prima Tani pada Program
Agropolitan Kabupaten Pacitan di suatu lokasi terpilih.

Berdasarkan tujuan mengupayakan terjadinya keterpaduan implementasi program
Agropolitan dengan Prima Tani di Kabupaten Pacitan seperti yang telah diuraikan, maka pada
intinya operasionalisasi kegiatan implementasinya diperuntukkan memperoleh percontohan
model akselerasi tranfer dan adopsi teknologi pertanian inovatif dan kelembagaan pertanian
dalam sistem agribisnis yang berlangsung di Kawasan Agropolitan Kecamatan Bandar –
Nawangan; yang mana operasionalisasi tersebut dijabarkan dalam program aksi dengan beberapa
tahapan seperti diuraikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Tahapan program aksi implementasi Prima Tani di wilayah Kawasan Agropolitan
Bandar – Nawangan Kabupaten Pacitan.
Tahapan
Pengenalan/
Sosialisasi
Prima Tani

Sasaran

Keluaran

- Kepala wilayah Kec.
Bandar dan Nawangan
serta petugas/ staf yang
terkait.
- Koordinator lapang- an
agropolitan
- Pemandu lapangan
agropolitan
- Kepala Desa dan
perangkatnya.
- Petani KTNA
- Kelompok Tani

Dikenal dan
dipahaminya maksud,
tuju- an, ruang lingkup dan target
/luaran Prima Tani

Kegiatan
Apresiasi
Tani

Prima

Pelaksana dan Lama
waktu pelaksanaan
Tim Prima Tani BPTP
Jatim bekerjasama
dengan POKJA
Agropolitan Kab.
Pacitan.
( 1 – 2 hari )
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Penentuan lokasi desa Laboratorium Agr.
Prima Tani

Beberapa desa di wilayah
hinter-land Agropolitan
Kec. Bandar - Nawangan

Lokasi desa
implementasi Prima
Tani

Quick asessment /
RRA penen – tuan
desa lokasi Prima
Tani

Tim Prima Tani BPTP
Jatim, POKJA Agropolitan Kab. Pacitan,
Petugas Kec. Bandar
dan Nawangan serta
Koordinator La-pangan
Agropoli tan (3 – 4 hari)

Pelatihan petugas

- Koordinator la – pangan
agropoli- tan
- Pemandu lapang an
agropolitan
- PPL lain

Peserta me – mahami
Tu – poksi dalam
implementasi Prima
Tani

Apresiasi tupoksi
petugas pelaksana
Prima Tanu

Tim Prima Tani BPTP
Jatim bekerjasama
dengan POKJA
Agropolitan Kab.
Pacitan.(1 hari)

Pemahaman
potensi sumber
daya pertanian
desa

Desa terpilih lo- kasi
Prima Tani di Kawasan
Agro- politan

Data dasar/ eksisting
poten si sumberdaya
pertanian, so-sial,
budaya, ekonomi dan
infrastruktur

PRA, baseline
survey, survei SDL

Penyusunan
Rancang Bangun Laboratorium Agri bisnis

Desa terpilih lo- kasi
Prima Tani di Kawasan
Agro- politan

Rancang Bangun
Labo- ratorium Agr. di
desa terpilih

- Diskusi Tim PRA
- Lokakarya
- Sosialisasi ke
masyarakat desa
lokasi

Tim Prima Tani BPTP
Jatim, Petu-gas Kec.
Bandar dan Nawangan,
Ko-ordinator Lapangan
Agro politan, Pe-mandu
lapangan agropolitan,
perang-kat desa (14-21
hr)
Dikoordinasi oleh Tim
Prima tani BPTP Jatim
(21- 30 hari)

Implementasi
Rancang Bangun Laboratorium Agri bisnis

Komunitas petani di desa
lokasi Prima Tani

Terbangunnya desa
Labora-torium Agri –
bisnis Prima Tani
(Sistem agribisnis pola
AIP dan SUID)

- Diseminasi
inovasi teknologi pertanian/
pelaksanaan
demoplot
- Pembangunan
kelembagaan
agribisnis
- Pembangunan
Klinik Agribisnis

Koordinator Lapangan
dan Pemandu lapang
an
agropolitan,
Perangkat desa

- Monev

Pokja
Agropolitan
Kabupaten
(Secara periodik)

- Sosialisasi hasil
imple – mentasi
Prima Tani

Pokja
Agropolitan
Kabupaten

Monev

Sistem Agribisnis di desa
lokasi Prima Tani

Perluasan/
Scalling-up

Desa – desa lain di
wilayah hinter-land
Kawasan Agropolitan

Hasil evaluasi dan
langkah – langkah
tindak lanjut
perbaikan dan
pemantapan
pelaksanaan
Teradopsinya sistem
agribis – nis AIP dan
SUID di desa – desa
lain

(di-back-up oleh BPTP
Jatim
dan
Pokja
Agropo-litan Kab.)
(2 – 3 tahun)
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KESIMPULAN








Program Agropolitan dan Prima Tani pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu
meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembangunan sistem agribisnis secara
berkelanjutan tanpa mengabaikan kelestarian alam lingkungan. Oleh karena itu dalam
implementasinya di Kabupaten Pacitan perlu dilakukan upaya-upaya keterpaduan antara
kedua program tersebut.
Implementasi Prima Tani di Kawasan Agropolitan Kecamatan Bandar - Nawangan dijadikan
sebagai salah satu instrumen pendukung dalam mengakselerasi terbangunnya sistem dan
usaha agribisnis yang mapan, produktif, profitable, dan berkelanjutan, baik di wilayah kota
pertanian/ agropolitannya (mainland) maupun daerah – daerah hinterland/ sekitarnya di
Kawasan Agropolitan.
Implementasi Prima Tani tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan pada : (1).
Sub sistem sumberdaya pertanian dan komoditi unggulan, serta (2). Sub sistem sarana dan
prasarana agribisnis dari agropolitan sebagai suatu sistem.
Implementasi Prima Tani diperuntukkan memperoleh percontohan model akselerasi tranfer
dan adopsi teknologi pertanian inovatif dan kelembagaan pertanian dalam sistem agribisnis
yang berlangsung di Kawasan Agropolitan Kecamatan Bandar – Nawangan
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PERSEPSI PETANI TERHADAP INTRODUKSI KEDELAI VARIETAS BALURAN DI
LAHAN SAWAH KABUPATEN BANTUL
Murwati, Sri Budhi Lestari dan Sarjiman
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
ABTRAK
Penelitian persepsi petani terhadap introduksi kedelai Varietas Baluran di lahan sawah
Bantul dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Nopember 2008 di desa Ringinharjo ,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan
adalah survai melibatkan 20 orang petani yang tergabung pada kelompoktani Tirto Maju. Petani
dipilih secara acak. Analisis data menggunakan statistik deskriptif (Siegel, 1994). Instrumen yang
digunakan adalah daftar pertanyaan (kuesioner terstruktur). Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani serta persepsi petani terhadap
introduksi kedelai Varietas Baluran . Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian
adalah lokasi pengembangan kedelai dengan pola tanam padi - padi – Palawija. Perihal teknik
budidaya kedelai sesuai dengan rekomendasi , sebelum adanya kegiatan kaji terap : pengetahuan,
sikap dan ketrampilan petani masih rendah. Setelah adanya kegiatan kaji terap, menunjukkan
pengetahuan petani meningkat ( dari 10 % menjadi 75 %), Sikap petani yang setuju
melaksanakan budidaya kedelai sesuai dengan rekomendasi meningkat (dari 35 % menjadi 90 %)
; ketrampilan juga mengalami peningkatan (dari 15 % menjadi 85 %). Sedangkan persepsi petani
terhadap Vaietas Baluran adalah positip, bahwa petani sebagian besar (85 %) dalam
membudidayakan kedelai pada musim yang akan datang memilih / menggunakan Varietas
Baluran .
Kata Kunci : Persepsi petani, Kedelai, Varietas Baluran
ABSTRACT
The research about the farmers perception on the introduction of soybean variety Baluran in
wet rice field of Bantul was conducted from July to November 2008 in Ringinharjo village, Bantul
Sub-District, Bantul District, the Province of D.I Yogyakarta. Method used in this research was
survey involving 20 farmers who joined in agricultural group of Tirto Maju. The farmers were
randomly selected. Data analysis was using statistic-descriptive (Siegel, 1994). Instrument used
was structured questioner. This research aimed at knowing the farmers’ knowledge, attitude and
skill and their perception on the introduction of soybean variety Baluran. Result of the research
suggesting that research location was development site of soybean with rice-rice-second crop
pattern. The technique of soybean cultivation comply with the recommendation. Previously, before
the study, the farmers’ knowledge, attitude and skill was low. Following the study, farmers’
knowledge were improve (from 10 percent to 75 percent). Farmers who agree to performed the
technique of soybean cultivation recommended were increased (from 15 percent to 85 percent).
While the farmers’ perception on Variety Baluran were positive, suggesting that next season most
of the farmers (85 percent) will use Variety Baluran in their soybean cultivation.
Keywords: farmers’ perception, soybean, Variety Baluran
PENDAHULUAN
Kedelai merupakan sumber protein nabati yang murah dan disenangi oleh masyarakat.
Kedelai dapat digunakan sebagai bahan pangan dalam bentuk tempe, tahu, tauco dan makanan
lainnya, disamping itu juga digunakan untuk pakan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan
masyarakat, kebutuhan kedelai semakin tinggi. Masyarakat saat ini peduli dengan kesehatan,
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sehingga bahan pangan asal kedelai sangat dibutuhkan, karena kadar kolesterol yang rendah
(Adisarwanto, 1999). Dilain pihak kedelai untuk campuran pakan cukup besar (70-80%)
komposisi pakan terdiri dari kedelai dan jagung). Meningkatnya kebutuhan komodite tersebut di
beberapa negara pengimpor karena meningkatnya permintaan bahan baku pangan dan pakan
termasuk Indonesia yang harus mengimpor 800.000 sampai dengan 1,4 juta ton/ tahun
(Kasiyani, 2008).
Upaya untuk menekan laju impor, pemerintah telah membuat kebijakan antara lain
program intensifikasi maupun ektensifikasi yang dibantu paket kredit. Namun program
pemerintah tersebut masih menghadapi kendala teknis seperti teknik produksi. Hal yang
menyebabkan lambannya adopsi teknologi budidaya kedelai yaitu (1) tidak semua petani
mengetahui teknik budidaya sesuai dengan teknologi rekomendasi spesifik lokasi , berupa
penggunaan varietas unggul dan teknik pemeliharaannya; dan (2) petani kurang yakin
keuntungan yang diperoleh dari penerapan teknologi rekomendasi tersebut.
Penerapan atau adopsi menurut Mardikanto (1991) diartikan sebagai proses perubahan
perilaku baik yang berupa pengetahuan (cognitive), Sikap (affective), maupun ketrampilan
(psychomotoric) pada diri seseorang setelah menerima inovasi . Pengetahuan, menurut Ancok
(1997) ialah individu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengidentifikasi
berbagai teknologi.
Menurut Azwar (2000), sikap merupakan suatu respon evaluatif. Respon evaluatif berarti
bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap yang timbul karena didasari oleh proses evaluasi
dalam diri individu
yang memberi kesimpulan terhadap baik-buruk, positif-negatif,
menyenangkan tidak menyenangkan. Sedangkan keterampilan, menurut Wiriatmaja (1975)
merupakan tindakan yang nampak dilakukan seseorang. Tindakan yang nampak tersebut
diakibatkan oleh stimulus yang muncul dalam lingkungannya, sehingga dapat membentuk reaksi
positif atau negatif . Jika persepsi petani terhadap teknologi baru bersifat positip yang tinggi
seperti penggunaan kedelai Varietas Baluran, akan memberikan potensi bahwa petani mau dan
menerapkan teknologi baru tersebut, pada akhirnya transfer teknologi akan berjalan secara
memuaskan. Demikian pula yang berkaitan dengan teknologi penanaman kedelai ,teknologi
tersebut akan diterapkan secara baik, apabila petani mempunyai persepsi positip. Persepsi disini
petani mempuyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap terhadap teknologi baru. Persepsi positip
yang tinggi, berarti petani mempunyai pengetahuan , ketrampilan dan sikap positip yang tinggi
dan sebaliknya jika petani mempunyai sikap positip tinggi, tetapi pengetahuan dan
ketrampilannya rendah , tranfer teknologi tersebut tidak berjalan dengan baik..
Untuk itu
diperlukan tindakan yang nyata seperti kegiatan pengkajian di lahan petani.yang dilaksanakan
bersama petani.. Jika petani melaksanakan sendiri, hal ini akan memberikan dampak terhadap
pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani. Apabila petani merasakan bahwa teknologi
penanaman kedelai akan bermanfaaat , teknologi tersebut akan diadopsi. Oleh petani.
Teknologi akan berguna bila dimanfaatkan petani dan pengguna lainnya. Kegiatan ini tidak
terlepas dari tahapan proses adopsi teknologi yang merupakan suatu proses yang kompleks
terhadap sasaran (pengguna teknologi). Keberhasilan adopsi teknologi di tingkat lapang
ditentukan oleh sifat teknologi yang diintroduksikan yaitu (1) Mampu memberikan keuntungan
relatif bagi pengguna; (2) sederhana; (3) kompabilitas yaitu teknologi tersebut sesuai kebutuhan
dan tid bertentangan dengan adat istiadat, norma dan budaya; (4) mudah dilaksanakan dan (5)
mudah diamati (Rogers dan Shoemaker, 1971). Keberhasilan ditentukan juga komoditas yang
diusahakan apakah laku dipasaran atau yang menguntungkan. , demikian juga dalam
penggunaan Varietas Baluran.

81

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Nopember 2008 di desa
Ringinharjo , Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang
digunakan adalah survai melibatkan 20 orang petani yang tergabung pada kelompoktani Tirto
Maju. Petani dipilih secara acak. Analisis data menggunakan statistik deskriptif (Siegel, 1994).
Instrumen yang digunakan adalah daftar pertanyaan (kuesioner terstruktur). Data pengetahuan,
sikap dan ketrampilan petani terhadap penanam kedelai diukur dengan memakai skala Likert
yang terdiri bilangan satu sampai tiga. Skor tertinggi diberikan untuk jawaban yang diharapkan
dan skor terendah diberikan untuk jawaban yang tidak diharapkan.
Untuk mendapatkan skor pengetahuan , sikap dan ketrampilan petani terhadap penanam
kedelai masing- masing digunakan 10, 7 dan 7 pertanyaan. Untuk itu kemungkinan
pengetahuan dan ketrampilan skor diantara 10 (5 persen) sampai dengan 30 (100 persen), dan
selanjutnya skor sikap terhadap penanaman kedelai kemungkinan skor yang didapat diantara 6
adalah 5 persen sampai dengan 18 ( 100 persen)., demikian juga skor pada ketrampilan yaitu 5
adalah 5 persen sampai dengan 15 (100 %).
Dalam menentukan jarak distribusi data yang didapat , supaya dapat digolongkan kedalam
kelas- kelas yang diinginkan, digunakan interval kelas separti yang dikemukan oleh Dayan
(Nuraini dan Sudarta, 1991) sebagai berikut:
1

=

Jarak
-------------Jumlah kelas

Keterangan:
-Jarak

: Nilai data tertinggi dikurangi nilai terendah

- Jumlah kelas : jumlah kelas atau kategori yang ditentukan interval

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. KARAKTERISTIK LOKASI
Berdasarkan hasil survei secara singkat terhadap karakteristik lokasi dan hasil wawancara
terhadap petani bahwa di Desa Ringinharjo, Kabupaten Bantul telah dilaksanakan kegiatan kaji
terap budidaya kedelai ,dengan menggunkan dua varietas yaitu Wilis dan Baluran . Kedelai
ditanam setelah padi, yaitu dengan pola tanam sebagai berikut : padi-padi-kedelai, dengan urutan
waktu berturut-turut adalah Oktober sd Januari - Februari sd Mei - Juni sd September.
Pelaksanaan kaji terap melibatkan kelompok tani Tirto Maju, jumlah petani pelaksana kaji terap
30 orang. Seiring dengan berjalannya waktu, hamparan kaji terap menjadi 3,6 ha dengan 54
orang petani kooperator.
2.INOVASI TEKNOLOGI
Inovasi teknologi yang diintroduksikan meliputi penggunaan rekomendasi pemupukan
berimbang dengan memperhatikan kelestarian lahan menggunakan pupuk organik. Sedangkan
introduksi varietas baru sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pergiliran varietas
baru., serta pergantian varietas merupakan inovasi pengendalian OPT disamping keragaman
genetik juga keragaman sistem budidaya kedelai menjadi lebih baik. Rekomendasi pemupukan
kedelai dengan pemberian Urea 50 kg/ha, KCl 50 kg/ha, SP-36 100 kg/ha dan pupuk kandang
sebanyak 2 ton/ha. Introduksi varietas baru adalah Wilis dan Baluran. Budidaya kedelai dengan
sistem pola tanam padi-padi-palawija, setelah panen padi MT-II, jerami dibabat dan untuk pakan
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sapi, langsung ditugalkan kedelai dengan jarak tanam 40 cm x 10 cm atau populasi 250.000
tanaman/ha, benih diberi Marshal untuk pengendalian lalat bibit dan Rhizoplus untuk
meningkatkan populasi bakteri Rhizobium SP. Pupuk kandang dipakai untuk menutup lubang
tanam, pupuk kimia diberikan pada umur 10 hst, dengan disebarkan merata dan dilanjutkan
penyiangan bersamaan dengan pendangiran kedelai. Untuk menjaga kelembaban tanah irigasi
dilakukan pada waktu sebelum tanam, umur 12 hst, 25 hst, 40 hst dan 55 atau 60 hst.
Penyemprotan dengan Decis dan Buldog, masing-masing untuk mengendalikan ulat pemakan
daun, ulat penggerek buah dan kutu daun. Penyemprotan dilakukan untuk menanggulangi
karat, disemprot dengan Dithane M-45.
3.PRODUKSI KEDELAI
Tabel 1. Produksi kedelai di lahan sawah kabupaten Bantul, 2008
No
1
2

Sebelum kaji terap
Varietas
Produksi ose /ha
Wilis
1,25 – 1,4 ton

Pelaksanaan kaji terap
Varietas
Produksi ose /ha
Wilis
2,462 ton
Baluran
2,966 ton

Sumber : Data primer, 2008

4.ANALISIS USAHATANI
Analisis usahatani budidaya kedelai di lahan sawah, desa Ringinharjo Bantul per hektar
tertera pada tabel 2. .mencermati tabel tersebut, keuntungan (tenaga sudah diperhitungkan) yang
diperoleh petani setelah menggunakan varietas unggul baru seperti wilis dan baluran masing
masing adalah Rp. 6.468.500,-/ha/musim dan Rp. 8.813.700,-/ha/musim.
Tabel 2. Analisis usahatani kedelai di lahan sawah, Desa Ringinharjo, Kabupaten
2008.
No

Uraian

A.

Komponen biaya (Rp/ha/musim)

1.
2.
3.

Sarana Produksi
Tenaga kerja
Sewa lahan dan bunga modal

4

Total biaya (1+2+3)
Pendapatan (Rp 5500/kg) Wilis 2.462 kg;
Baluran 2966 kg

5

Keuntungan

Bantul

Jumlah Biaya (Rp)
Varietas Wilis

Varietas Baluran

3.540.000
2.432.200
1.100.300

3.840.000
2.534.800
1.124.500

7.072.500
13.541.000

7.499.300
16.313.000

6.468.500

8.813.700

Sumber :Analisis data primer , 2008.

5.STUDI ADOPSI
Studi adopsi teknlogi rekomendasi hasil kaji terap teknologi budidaya kedelai di lahan
sawah dilakukan di Dusun Deresan, Desa Ringin Harjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
Karakteristik Petani
a. Umur.
Usia petani berkaitan erat dengan kemampuan fisik dalam mengelola usaha
tani. Seseorang yang masih muda aktifitas fisik cenderung lebih tinggi dan lebih
mampu mengelola usaha tani secara fisik, dan sebaliknya semakin tua umur
seseorang,kemampuan fisiknya cenderung semakin berkurang. Klasifikasi umur petani
tertera pada Tabel 3.
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Tabel 3. Klasifikasi umur petani pada kaji terap teknologi budidaya kedelai di lahan sawah –
Deresan, Bantul 2008
No

Klasifikasi umur (th)

1
2
3

20 – 40
41 – 60
>60
Jumlah

Petani Pelaksana
Orang
4
9
7
20

Prosentase (%)
20,00
45,00
35,00
100,00

Sumber : Analisis data primer, 2008

Tabel 3. Menunjukkan bahwa umur petani sebagian besar berada pada klasifikasi umur
produktif (20-60 tahun ) yaitu 65% dan petani yang berumur di atas 60 tahun 7 orang
(35%).Petani berusia muda lebih terbuka menerima perubahan, sehingga kecenderungan
menerima inovasi lebih baik jika dibanding petani berusia tua.Petani usia tua umumnya
menerima pembaharuan agak lebih lambat, karena cenderung melaksanakan kegiatan yang
sudah biasa diterapkan oleh petani setempat.
b.Tingkat Pendidikan Formal
Tingkat pendidikan formal petani diklarifikasikan menjadi empat kategori yaitu SD, SMP,
SMA, dan perguruan tinggi. Klasifikasi pendidikan formal petani pelaksana tertera pada tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi pendidikan petani pada kaji terap teknologi budidaya
kedelai di lahan sawah – Deresan, Bantul 2008.
Petani pelaksana
No

Pendidikan

Orang

Prosentase (%)

1
2
3
4

SD
SLTP
SLTA
Sarjana
Jumah

11
4
5
15

55,00
20,00
25,00
100,00

Sumber : Analisis data pimer tahun 2008

Pada tabel 4. Dapat dilihat bahwa sebagian besar pendidikan petani tingkat SD yaitu
55,00%. Pendidikan yang rendah, apabila diberikan inovasi teknologi baru perlu adanya
pendampingan yang extra, agar teknologi inovasi diterima oleh petani.
c. Pengetahuan petani
Tingkat Pengetahuan petani ini, dengan indikator apakah petani mengetahui
ameliorasi.cara perlakuan benih, benih yang baik, persiapan lahan, cara penaman, dosis pupuk,
dan tanda identifikasi hama penyakit tanaman, dan tanda panen tertera pada tabel 5.
Tabel 5. Klasifikasi pengetahuan petani pada kaji terap teknologi budidaya kedelai dilahan
sawah Deresan, Bantul 2008
No
1
2
3

Klasifikasi
Rendah
Sedang
Tinggi
Jumlah

Skor
11,00 – 17,33
17,34 – 23,66
23,67 – 30,00

Petani pelaksana
Sebelum kaji terap
Sesudah kaji terap
Orang (%)
Orang (%)
9 (45.00)
0 (0.00)
9 (45.00)
5 (25.00)
2 (10.00)
15 (75.00)
20 (100)
20 (100.00)

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
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Tabel 5. Menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan petani sebelum ada kegiatan kaji terap
masih rendah yakni 9 orang (45.0 %) tetapi setelah adanya kegiatan kaji terap pengetahuan
rendah sudah tidak ada. Hal ini menunjukan bahwa adanya kegiatan kaji terap akan
meningkatkan pengetahuan petani. Data distribusi petani yang memiliki pengetahuan kategori
tinggi meningkat setelah adanya kegiatan kaji terap dari 2 Orang (10 %) menjadi 15 Orang (75%)
d. Sikap petani
Sikap petani terhadap teknologi budidaya kedelai dilahan sawah. Sikap petani pelaksana
terhadap teknologi pada kaji terap teknologi budidaya ini merupakan faktor penting dalam
keberlanjutan teknologi yang disampaikan. Distribusi sikap petani sebelum kaji terap budidaya
kedelai dan sesudah disajikan pada tabel 6.
Tabel 6. Sikap petani pada kaji terap teknologi teknologi budidaya kedelai dilahan sawah
Deresan, Bantul 2008
No
1
2
3

Klasifikasi
Sikap
Tidak Setuju
Kurang setuju
Setuju
Jumlah

Skor
4.00 -7.66
7.67 – 11.33
11.34 – 15.00

Petani pelaksana
Sebelum kaji terap
Sesudah kaji terap
Orang /(%)
Orang (%)
6(30.00)
0 (0.00)
7(35.00)
2 (10.00)
7(35.00)
18 (90.00)
20(100)
20 (100.00)

Sumber : Analisis data primer tahun 2008

Tabel 6. ini menunjukan bahwa petani setelah melakukan kaji terap, setuju akan menanam
kedelai sesuai anjuran yaitu 18 orang (90.00), yang sebelum kegiatan hanya 7 Orang (35%). Jadi
petani yang mau menanam kedelai sesuai rekomendasi setelah mengikuti kaji terap naik menjadi
55.00% (dari 35% menjadi 90%).
e. Ketrampilan petani
Ketrampilan petani pada kegiatan kaji terap teknologi budidaya kedelai di lahan sawah
Deresan Kabupaten Bantul tertera pada Tabel 7.
Tabel 7. Ketrampilan petani terhadap teknologi kaji terap teknologi
dilahan sawah Deresan, Bantul 2008
No
1
2
3

Klasifikasi
Rendah
Sedang
Tinggi
Jumlah

Skor
0.00 - 5.00
5.10 – 10.00
10.00 – 15.00

budidaya kedelai

Petani pelaksana
Sebelum kaji terap
Sesudah kaji terap
Orang /(%)
Orang /(%)
7 (35%)
0 (0.00)
10 (50.00)
3 (15.00)
3 (15.00)
17(85.00)
20 (100.00)
15(100.00)

Sumber : Analisis data primer 2008

Pada tabel 7. Menunjukan adanya kegiatan kaji terap ketrampilan dalam hal
membudidayakan kedelai di lahan sawah naik. Sebelum ada kegiatan kaji terap petani yang
terampil 3 orang (15.00%) sedangkan setelah adanya kegiatan kaji terap petani yang terampil
menjadi 17 orang (85.00%), hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan keterampilan petani sebesar
65.00 %.
6. PENERPAN TEKNOLOGI / PERSEPSI PETANI TERHADAP VARIETAS BALURAN
Sebelum kegiatan kaji terap , petani menanam kedelai Varietas Wilis. Berdasarkan
wawancara petani tidak mau menanam kedelai selainVarieas Wilis. Sesudah kegiatan kaji terap
pendapat petani berubah , sekarang 85 % petani ,apabila menaman kedelai mau mengganti dari
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Varietas wilis menjadi Baluran. Artinya setelah petani melihat langsung kemudahan dan cara
membudidayakan tanaman kedelai, hasil dan keuntungan , petani memilih Varietas Baluran.
Disamping produksi tinggi , umur panen Baluran lebih Rendah (70 hari) , sedangkan Wilis (80-85
hari). Hal ini untuk mengatasi / solusi apabila musim penghujan datangnya lebih cepat dari
musim-musim sebelumnya.. Keuntungan per hektar yang diperoleh dengan menggunakan
Varietas Wilis
adalah Rp. 6.468.500,-/ha/musim dan Varietas Baluran adalah Rp
8.813.700/ha/ musim. Disamping itu varietas Baluran mempunyai biji besar, cocok untuk
bahan membuat tempe.
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PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI
DALAM MENDUKUNG TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS
SPESIFIK LOKASI
Ni Putu Sutami, Dian Adi E, A.A. Kamandalu, Sagung Aryawati,
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
ABSTRAK
Pengolahan hasil kelapa umumnya dilakukan oleh kaum wanita tani yang masih
mempunyai profil jiwa kewirausahaan yang rendah sehingga perkembangannya kurang
menguntungkan dan belum bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka.
Upaya pemberdayaan wanita tani melalui optimalisasi peran kelompok wanita Tani sebagai
lembaga pendukung saprodi dan pemasaran diharapkan dapat menjadi jalan keluarnya. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usaha pemberdayaan wanita tani
dalam mendukung teknologi pengolahan hasil terutama dalam menjaga kestabilan kontinyuitas
dan kualitas produk. Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah studi kasus (case
study). Sumber data/informasi berasal dari wanita tani. Pengumpulan data melalui wawancara
mendalam dan observasi lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif
yang dilengkapi dengan analisis kuantitatif sederhana. Hasil dari kegiatan ini adalah dalam
penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok, diarahkan sebagai wadah usaha
bersama untuk menghasilkan produk usahatani yang mempunyai nilai tambah sehingga mampu
meningkatkan pendapatan anggotanya. Selain itu diharapkan dengan pemberdayaan kelompok
dapat memberikan keuntungan bagi anggotanya seperti tersedianya modal untuk membeli bahan
baku dan kualitas produk terkontrol karena seluruh anggota aktif mengawasi. Tetapi kendala
pemberdayaan kelompok dalam mendukung teknologi pengolahan hasil adalah harga bahan
baku yang berfluktuatif, sehingga kontinyuitas produk menjadi terganggu.
Kata kunci : pemberdayaan, wanita tani, teknologi pengolahan hasil, komoditas spesifik
PENDAHULUAN
Sektor pertanian sering diposisikan hanya sebagai pendukung sektor lain, bukan sebagai
penggerak pertumbuhan perekonomian. Sektor pertanian dianggap hanya berorientasi pada
peningkatan produksi semata sehingga tidak tanggap terhadap kondisi dan perubahan pasar. Hal
inilah yang menyebabkan kecendrungan melemahnya kemampuan pertanian dalam mendukung
pembangunan ekonomi (Solahudin. 1998).
Dalam upaya reorientasi peran strategis sektor pertanian perlu perubahan mendasar dalam
memandang sektor pertanian yaitu melalui pendekatan sistem agribisnis. Menurut Buwono, X
(2001) agribisnis yang dimaksud bukan hanya pertanian, tetapi mencakup industri-industri yang
menghasilkan sarana produksi pertanian serta teknologi pengolahan hasil pertanian
(agroindustri) termasuk pemasarannya. Saling keterkaitan agroindustri dengan subsistem lain
dalam sistem agribisnis dapat memberikan nilai tambah. Selain itu adanya kegiatan agroindustri
dapat meningkatkan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan membantu mengatasi
melimpahnya bahan baku terutama di saat musim panen.
Salah satu hasil pertanian yang banyak dijumpai di Desa Selanbawak adalah kelapa.
Hampir di setiap lahan tegalan dijumpai tanaman kelapa yang ditanam secara tumpangsari
dengan penguasaan dilakukan secara individu. Agroindustri kelapa terutama bisa menghasilkan
minyak kelapa, selain itu masih terdapat kegiatan pengolahan kelapa lainnya berikut hasil
sampingan pengolahan kelapa berupa nata de coco dan tepung ampas kelapa. Upaya
peningkatan nilai tambah kelapa selain melalui pasca panen dapat dilakukan melalui kebijakan

87

harga yang layak bagi petani, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta penyediaan
sarana dan prasarana produksi yang memadai. Pengolahan kelapa diharapkan mampu
memberikan pendapatan yang lebih tinggi bila dibandingkan jika kelapa itu hanya dijual dalam
bentuk buah saja.
Usaha pengolahan kelapa di Desa Selanbawak banyak menyertakan keterlibatan kaum
wanita. Pengelolaan kegiatan agroindustri kelapa umumnya dilakukan oleh kaum wanita tani
yang masih mempunyai profil jiwa kewirausahaan yang rendah sehingga perkembangannya
kurang menguntungkan dan belum bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kehidupan
mereka.
Beberapa kendala utama yang seringkali muncul di dalam pengembangan agroindustri
kelapa adalah kemampuan teknologi, kualitas sumberdaya manusia (SDM), koordinasi dan
sinkronisasi program kelembagaan, belum terciptanya iklim yang kondusif dan infrastruktur
pendukung pengembangan agroindustri yang masih terbatas. Disisi lain faktor eksternal berupa
sistem pemasaran usaha agroindustri ini masih pada skala terbatas menyebabkan daya jualnya
rendah.
Upaya pemberdayaan wanita tani melalui optimalisasi peran kelompok wanita Tani sebagai
lembaga pendukung saprodi dan pemasaran diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari
permasalahan yang dihadapi. Keberhasilan teknologi
pengolahan kelapa dimungkinkan
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah profil
kelompok wanita tani, modal, jumlah bahan baku dan tingkat teknologi. Sedangkan faktor
eksternal adalah tingkat harga, sistem pemasaran, pembinaan, dan kelembagaan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usaha
pemberdayaan wanita tani dalam mendukung teknologi pengolahan hasil terutama menjaga
kestabilan kontinyuitas dan kualitas produk.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan,
Propinsi Bali. Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah studi kasus (case study).
Obyek studi kasus mengenai pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. Sumber data/informasi
berasal dari wanita tani. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi
lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisa secara diskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan
analisis kuantitatif sederhana.
Penghitungan biaya untuk pengolahan kelapa dalam hal ini pembuatan VCO, dilakukan
dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli sarana produksi,
membayar upah tenaga kerja dan penyusutan alat-alat. Sedangkan pendapatan dari pengolahan
kelapa menurut Soekartawi (2003) diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan dengan semua
biaya yang dikeluarkan. Secara matematis pendapatan diperoleh dari perhitungan sebagai
berikut:
TL = Y.Py - ∑ Xi . Pi
Keterangan :
TL = Pendapatan
Y = Produksi
Py = Harga per unit
Xi = Penggunaan faktor ke-i
Pi = Harga faktor ke-i per unit
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Untuk mengetahui tingkat kelayakannya usaha pengolahan kelapa dipergunakan analisis
R/C ratio. R/C ratio menunjukkan perbandingan antara penerimaan dengan biaya total yang
dihitung dengan :
TR
R/C Ratio =
TC
Keterangan :
TR = Total Penerimaan
TC = Total Biaya
Ada tiga kemungkinan yang terjadi dalam menggunakan analisis R/C ratio yaitu
1. Apabila nilai R/C ratio lebih dari 1 maka penggunaan biaya tersebut produktif atau layak
untuk dikembangkan
2. Apabila nilai R/C ratio sama dengan 1 maka usahatani yang dilakukan mengalami titik
impas
3. Apabila nilai R/C rataio lebih kecil dari 1 maka usahatani mengalami kerugian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Daerah Penelitian
Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,40 km2, terdiri dari 10 kecamatan dan 123
desa atau kelurahan. Desa Selanbawak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (Anonimus, 2005).
Kondisi infrastruktur jalan di Desa Selanbawak cukup bagus (sebagian besar beraspal)
sehingga memudahkan distribusi barang dari dan ke desa. Jarak desa ke pusat kecamatan 8 km,
ke pusat kabupaten 15 km dan ke pusat provinsi 30 km. Di desa tersebut terdapat juga beberapa
jalan yang menghubungkan antar kota kecamatan dan antar desa dengan kondisi relatif cukup
baik. Berdasarkan hasil kajian cepat BBSDLP Tahun 2007, penggunaan tanah di Desa
Selanbawak dibedakan ke dalam penggunaan lahan untuk pertanian dan non-pertanian. (Tabel
1). Penggunaan lahan pertanian terdiri dari lahan sawah dan lahan tegalan. Sedangkan
penggunaan lahan non-pertanian berfungsi sebagai lahan perlindungan jurang (LPJ).
Tabel 1. Penggunaan lahan di Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten
Tabanan
Luas
Uraian
Ha
%
Sawah Intensif
145,38
47,58
Kebun Campuran
121,71
39,83
Lahan Perlindungan Jurang (Kebun Campuran)
38,47
12,59
Jumlah
305,56
100,00
Sumber : Anonimus, 2007

Pada daerah datar, lahan umumnya digunakan untuk lahan sawah dan kebun. Sedangkan
lahan berbukit sebagian besar untuk kebun dan sebagian kecil untuk lahan perlindungan jurang.
Informasi data ini menunjukkan kondisi demografis Desa Selanbawak cukup potensial sebagai
lahan untuk kegiatan produksi di bidang pertanian karena kelapa merupakan komoditas
dominan dari hasil perkebunan di daerah tersebut.
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3.2.

Profil Kelompok Wanita tani

Ditinjau dari segi umur, sebagian besar anggota wanita tani berusia produktif dengan ratarata berumur 35 tahun. Secara fisik mereka masih mampu melakukan kerja dengan
produktivitas yang tinggi. Namun perlu pula disadari bahwa produktivitas kerja juga tidak
terlepas dari pengaruh faktor lain seperti ketrampilan dan kesehatan.
Pembentukan kelompok wanita tani diyakini oleh anggotanya sebagai wadah belajar
informal Sumberdaya manusia yang berkualiatas akan lebih mampu bersaing dalam era
globalisasi. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi wanita tani dalam mengelola usahanya,
karena berhubungan erat dengan tingkat ketrampilan dan kemampuan dalam penyerapan
tehnologi. Pernyataan ini didukung pula oleh Soekartawi (1993) yang menyatakan bahwa tingkat
pendidikan yang tinggi relatif lebih cepat dalam mengadopsi inovasi. Meningkatnya kualitas
sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan akan meningkatkan kualitas dan
produktivitas kerja. Pernyataan tersebut didukung oleh Effendi (1992) yang menyatakan bahwa
pendidikan mempersiapkan manusia menjadi lebih berkualitas, tidak hanya menjadi pekerja yang
diperjualbelikan tetapi juga lebih dimanusiawikan dan tidak menjadi sumber bencana sesama
manusia dan lingkungannya. Selain tingkat pendidikan pengelolaan pengolahan kelapa sebagai
industri skala rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan pelatihan yang
pernah diikuti.
Kegiatan pengolahan hasil spesifik lokasi berupaya mengaktifkan kembali kelompok wanita
tani. Saat BPTP melakukan pembinaan awal, tampaknya kegiatan kelompok tidak berjalan
bahkan sudah diambang bubar. Kegiatan pengolahan VCO merupakan salah satu kegiatan
mereka. Pengolahan VCO yang dikemas dalam botol ukuran 100 ml dijual dengan harga RP
15.000,- . Pemasaran VCO selain dilakukan oleh anggota kelompok, juga dibantu oleh pihak lain.
3.3. Deskripsi Teknologi Pengolahan Hasil Spesifik Lokasi
Pohon kelapa sering disebut pohon kehidupan karena mempunyai manfaat yang tidak
sedikit bagi kehidupan manusia. Kelapa mampu memberikan produk yang beragam jenisnya.
Pengolahan minyak kelapa murni atau VCO adalah salah satu bentuk agroindustri skala rumah
tangga dengan bahan baku utama kelapa. Pembuatan minyak kelapa murni masih dilakukan
dengan peralatan sederhana, karena masih terbatasnya modal dan sarana kerja.
Buah kelapa untuk pembuatan minyak kelapa murni berasal dari jenis kelapa dan tidak
cocok menggunakan kelapa gading atau kelapa genjah karena kadar airnya banyak dan
minyaknya sedikit. Kelapa yang akan digunakan dipilih yang sudah tua atau dengan umur
panen 10-12 bulan. Jumlah buah kelapa yang diperlukan untuk pembuatan VCO, sangat
tergantung dari berapa banyak VCO yang akan diproduksi. Sebagai ukuran, untuk membuat 1
liter VCO diperlukan 15 buah kelapa dalam ukuran kecil, atau 10 buah untuk ukuran besar.
Adapun cara pembuatan minyak kelapa murni adalah :
1.
2.
3.
4.
5.

Kelapa dikupas dan ditempatkan di dalam satu wadah dan siap untuk diparut.
Kelapa diparut dan ditempatkan dalam wadah agar hasil parutan tidak berhamburan.
Parutan kelapa dicampur dengan air hangat lalu diperas dan dilakukan beberapa kali.
Proses pemerasan ini sangat penting dan harus segera dilakukan, karena jika hasil parutan
kelapa terlalu lama didiamkan rasanya akan asam dan tidak bisa menghasilkan VCO.
Air hasil perasan didiamkan sekitar 4 jam, sehingga terdapat 2 lapisan yaitu lapisan atas
adalah kanil dan bagian bawah adalah air yang harus dibuang.
Fermentasi/pendiaman kanil dilakukan selama 15-24 jam. Sebelumnya, kanil dicampur
dengan air kelapa yang telah didiamkan sekitar 4 jam (sampai asam) sebanyak 10-20% dari
volume krim yang diperoleh, lalu diaduk rata Tujuan penggunaan air kelapa asam adalah
untuk membantu mempercepat pemisahan minyak.
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7.
8.
9.

Setelah di aduk, diendapkan sekitar 3 – 4 jam. Dari hasil endapan tersebut, akan tampak
terjadi 3 lapisan, yaitu : lapisan pertama berada paling bawah adalah air, lapisan kedua
berada ditengah adalah santan dan lapisan ketiga yang paling atas adalah minyak.
Minyak yang berada di lapisan atas adalah minyak kelapa murni, karena itu harus
ditampung di tempat bersih dan hieginis.
Untuk menghindari masuknya bakteri dan membuang kadar air, dilakukan penyaringan
supaya minyak tidak berbau tengik.

Minyak kelapa murni dibuat tidak menggunakan bahan kimia dan pemanasan tinggi.
Karena tidak melalui pemanasan tinggi, maka vitamin E dan enzim-enzim yang terkandung di
dalam daging buah kelapa dapat dipertahankan. Minyak kelapa murni dipercaya bisa
menyembuhkan berbagai penyakit seperti Diabetes Millitus, Jantung Koroner, Kolestrol, Hepatitis
B, Asam Urat dan lain-lain. Keampuhan minyak kelapa murni tersebut tidak lain karena adanya
zat dominan berupa asam laurat yang sangat tinggi (45-50%), suatu lemak jenuh berantai sedang
(jumlah karbonnya 12) yang biasa disebut dengan medium chain fatty acid (MCFA). Mendengar
kata lemak jenuh orang kadang tidak mau mengkonsumsi minyak kelapa, karena terpengaruh
oleh mitos tentang bahaya lemak jenuh bagi kesehatan. Padahal asam lemak jenuh berantai
sedang justru berguna bagi kesehatan.
Dari berbagai hasil penelitian, asam laurat yang terkandung dalam minyak kelapa murni
pada tubuh manusia akan diubah menjadi monolaurin atau senyawa monogliserida yang
mempunyai sifat antivirus, antibakteri, dan antiprotozoa. Selain mengandung asam laurat, minyak
kelapa murni juga mengandung asam kaprat, yaitu asam lemak super yang memiliki sifat anti
mikrobia yang sangat kuat. Didalam tubuh manusia, lemak berantai sedang dengan jumlah karbon
sepuluh ini diubah menjadi monokaprat yang bermanfaat untuk mengatasi penyakit-penyakit
seksual. Mengkonsumsi minyak kelapa murni juga dapat mengaktifkan hormon-hormon anti
penuaan dan pregnenolone, progesteron,dan DHEA, serta mencegah serangan jantung, pikun,
kegemukan, kanker, dan penyakit lain yang berhubungan dengan penuaan dini. Minyak kelapa
murni merupakan salah satu minyak goreng terbaik, karena sangat stabil terhadap panas tinggi.
Kegiatan pengolahan minyak kelapa murni yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani Suka
Makmur, Desa Selanbawak belum mendapatkan ijin usaha. Upaya mendapatkan ijin sudah pernah
dilakukan oleh kelompok namun ijin tersebut belum diperoleh karena kualitas minyak kelapa
murni belum homogen atau seragam mengingat masih dibuat di masing-masing rumah tangga.
3.4. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Suka Makmur
Dalam penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok, diarahkan sebagai wadah
usaha bersama untuk menghasilkan produk usahatani yang mempunyai nilai tambah sehingga
mampu meningkatkan pendapatan anggotanya (Suharja, 1988). Saat ini Kelompok Wanita Tani
Suka Makmur telah mampu memproduksi minyak kelapa murni dengan jumlah yang masih
sangat terbatas. Pengelolaan minyak kelapa murni masih memerlukan pembinaan dan
bimbingan, terutama dalam aspek manajemen dan pemasaran. Keuntungan dari hasil penjualan
disisihkan untuk penguatan dan pengembangan modal usaha. Kesepakatan tersebut sebagai
salah satu upaya pemberdayaan kelembagaan permodalan. Modal yang terkumpul bisa
dipinjamkan kepada anggota untuk usaha produktif lainnya. Upaya lain yang dilakukan untuk
kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemasaran adalah mengikutsertakan dan memasarkan
minyak kelapa murni dalam ajang pameran. Tujuannya lebih mengenalkan produk kepada
konsumen. Dalam ajang pameran, faktor promosi lebih ditekankan dibandingkan faktor bisnis.
Pemberdayaan kelompok wanita tani dari aspek teknis pasca panen dilakukan dengan
melatih wanita tani untuk melakukan sendiri pengolahan minyak kelapa murni mulai dari
memilih bahah baku kelapa yang baik, sampai kepada proses penyaringan minyak sehingga
dihasilkan minyak kelapa murni. Wanita tani dengan mudah dan cepat dapat memahami serta
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terampil melaksanakan proses pembuatan minyak kelapa murni, karena teknologi yang
diitroduksikan merupakan teknologi yang sederhana. Dalam bimbingan teknis pembuatan
minyak kelapa murni juga disampaikan beberapa hal yang dibutuhkan selama proses
pembuatannya seperti persyaratan tempat produksi dan pelaku yang melakukan proses
pembuatan harus dijaga kebersihan dan kesehatan. Sedangkan bimbingan administrasi dan
manajemen usaha yang telah dilaksanakan antara lain pembenahan administrasi kelompok
(buku-buku administrasi dan penyusunan rencana usaha agribisnis kelompok).
Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani memberikan keuntungan bagi anggota kelompok.
Keuntungan dapat diperoleh dari beberapa kegiatan seperti:
a.
Tersedianya modal untuk membeli bahan baku
Ketersediaan modal terkadang merupakan kendala kontinuitas produksi minyak kelapa
murni. Bila anggota belum memiliki modal, anggota dapat meminjam ke kelompok.
Kontinuitas produksi secara tidak langsung dapat berdampak pada volume penjualan.
Dengan lokasi yang sering dikunjungi oleh peneliti dari dalam dan luar negeri maka
kontinuitas produk harus bisa dipertahankan. Kegiatan pengolahan minyak kelapa murni
tidak banyak menyita waktu karena bisa dilakukan setelah melaksanakan kegiatan rumah
tangga.
b.
Kualitas minyak kelapa murni dapat terkontrol
Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama selain cepat dan menjadi mudah, juga
sebagai ajang saling koreksi.
c.
Peningkatan pendapatan rumah tangga
Anggota mendapatkan peningkatan pendapatan dari penjualan minyak kelapa murni..
Selain itu anggota Kelompok Wanita Tani juga akan mendapatkan pembagian Sisa Hasil
Usaha dari perputaran modal yang beredar di kios Kelompok Wanita Tani pada akhir tahun.
3..5.

Analisis Finansial Minyak Kelapa Murni

Biaya yang diperhitungkan dalam produksi minyak kelapa murni mencakup biaya bahan
dan sarana produksi, biaya tenaga kerja dan biaya penyusutan alat. Sementara penerimaan
dihitung dari jumlah produksi dikalikan dengan harga produk. Untuk menghitung besarnya
keuntungan yang diperoleh wanita tani dianalisis dengan cara mengurangi penerimaan total (TR)
dengan biaya total (TC). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Analisis finansial usaha minyak kelapa murni
No

A
1
2
3
4
5
6
7

B
1
2
C

D
1
2

Komponen biaya produksi

Biaya Bahan dan Sarana Produksi
Kelapa
Bahan bakar
Kertas saring
Kapas
Tissue
Kain saring
Kemasan VCO 100 ml + tutup
Total Biaya Bahan (A)
Biaya Tenaga Kerja
Ongkos selep kelapa
Tenaga kerja
Total Biaya Tenaga Kerja (B)
Biaya Penyusutan Alat (asumsi)
Total Biaya Penyusutan Alat (C)
Total Biaya Produksi (A+B+C)
Penerimaan
Minyak kelapa murni
Minyak goreng (1.70 liter)
Total Penerimaan (D)
Keuntungan
BEP harga
BEP produksi
R/C rasio

Takaran

Satuan

40 butir
1
1
1
1
22

lembar
bungkus
bungkus
lembar
botol

Harga
Jumlah (Rp)
satuan (Rp)

2500
3000
4500
1000
1000
5000
1750

100000
3000
4500
1000
1000
5000
38500
153000

40 butir
1.5 HOK

200
30000

8000
45000
53000
2000
208000

22 botol 100 ml
2.5 botol 660 ml

15000
8000

330000
20000
350000
142000
9454.55
13.87
1.68

Sumber : diolah dari data primer (2008)
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Dari hasil analisis finansial pembuatan minyak kelapa murni sebanyak 40 butir kelapa,
diperoleh keuntungan sebesar Rp 145.000. Jika dihitung nilai R/C ratio diperoleh sebesar 1,71.
Ini artinya secara finansial usaha pembuatan minyak kelapa murni layak diusahakan. Kegiatan
pengolahan minyak kelapa murni dapat memberikan tambahan pendapatan kepada pelaku
agribisnis karena harga sebutir kelapa menjadi meningkat.
3.6. Permanfaatan Hasil Samping
Pemanfaatan pengolahan hasil samping kelapa masih sebatas pemanfaatannya secara
parsial dan tidak kontinu. Selain mendapatkan hasil utama berupa minyak kelapa murni,
diperoleh juga hasil samping berupa limbah air kelapa dan tempurung kelapa. Air kelapa dapat
diolah menjadi nata de coco, sementara tempurung dapat dijadikan arang. Setiap buah kelapa
terdapat air kelapa dengan rendemen 34% dari berat kelapa. Air kelapa tersebut bila diolah
menjadi nata de coco memerlukan waktu pengolahan selama 7 hari. Pembuatan nata de coco
mendapatkan respon positif wanita tani dikarenakan selama ini air kelapa yang ada tidak
dimanfaatkan. Hanya untuk dijadikan sebagai unit usaha masih diperlukan pembinaan lebih
lanjut, seperti standar mutu dan strategi pemasaran. Permasalahan usaha nata de coco yang
dialami oleh wanita tani di Desa Selanbawak adalah proses inkubasi nata de coco yang
kadangkala tidak higienis sehingga nata tidak terbentuk sempurna.
Sementara di dalam proses produksi minyak kelapa murni juga dapat dihasilkan minyak
goreng kelentik dan ampas kelapa. Ampas kelapa dapat diolah menjadi tepung ampas kelapa
yang dapat digunakan sebagai bahan baku campuran pembuat penganan atau kue.
3.7. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Faktor
penghambat
1.
Pengelolaan usaha masih dilakukan secara sendiri-sendiri sehingga kualitas yang
dihasilkan juga berbeda (mutu produk belum ada kesepakatan).
2.
Dalam hal pemasaran produk, kurang bekerjasama dengan kelompok lain atau pelaku
bisnis sehingga pemasaran masih dalam skala dan lingkup yang kecil.
3.
Hubungan kelompok wanita tani dengan pihak lain (tetangga, usaha lain dan pasar) masih
rendah karena tidak pernah berbagi informasi dan tidak pernah saling mengunjungi.
Kelompok wanita tani perlu diperkenalkan lebih banyak ke kelompok lain yang berhasil
sehingga menumbuhkan minat anggota untuk beraktivitas dan meniru kelompok lain yang
lebih dulu berhasil.
4.
Pembinaan oleh lembaga lain selain BPTP Bali belum pernah ada.
5.
Perubahan sosial ekonomi belum terwujud karena volume penjualan produk masih kecil
6.
Harga kelapa berfluktuatif membuat kelancaran produk terganggu.
Faktor Pendukung
1.
Ketersedian sumberdaya baik kelapa dan tenaga kerja banyak sehingga memungkinkan
berproduksi lebih banyak jika tidak ada kendala di bidang pemasaran
2.
Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan diharapkan
dapat meningkatkan permintaaan terhadap minyak kelapa murni atau VCO.
3.
Kedisiplinan kelompok yang cukup tinggi dan mau bekerjasama menjadi modal utama
dalam peningkatan produksi.
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KESIMPULAN
1.
2.
3.

Pembinaan penguatan kelembagaan Kelompok Wanita Tani Suka Makmur masih perlu
ditingkatkan terutama mengenai aspek manajemen dan pemasaran
Pengenalan minyak kelapa murni dapat dilakukan lewat ajang promosi atau pameran.
Pemberdayaan kelompok wanita tani berdampak pada kontinuitas produksi, pemasaran,
kualitas produk dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Upaya pemberdayaan
Kelompok Wanita Tani dapat diterapkan dengan syarat dapat menekan faktor penghambat
dan memperluas faktor pendukung.
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PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
BERDASARKAN POTENSI BIOFISIK, SOSIAL DAN EKONOMI
Nugraha Pangarsa,
BPTP Jawa Timur Jl Raya Karangploso Km 4, Malang
RINGKASAN
Revitalisasi pertanian mengharuskan sektor pertanian tidak hanya memproduksi, tetapi
juga dapat menggerakkan agribisnis sehingga diperlukan kelembagaan ekonomi petani sebagai
pendukung. Pengembangan kelembagaan telah dilakukan di Desa Karangan (2007 sampai
dengan 2009) dengan sasaran menumbuhkan kelembagaan petani menjadi lembaga produsen
dan ekonomi. Untuk itu telah diobservasi potensi desa dengan PRA dengan hasil menunjukkan :
(1) Pria yang tidak bekerja 17%, wanita 24%, (2) Usahatani semusim mempunyai pangsa terbesar
dalam struktur pendapatan petani (68.63% petani besar), (47.57% petani sedang) dan (46.65%
petani kecil), (3) Usaha ternak mempunyai kontribusi yang masih kecil maksimal 12.37%, (4)
Kegiatan berburuh menyumbang pendapatan besar pada petani kecil, (5) Lahan sawah teknis 135
ha, sawah tadah hujan 38 ha, tegal 281 ha dan pekarangan 235 ha, (6) Pemilikan lahan sawah
teknis 1.05 ha, 0.32 ha, 0.20 ha untuk petani besar, sedang dan kecil.
Dalam menumbuhkan kelembagaan ekonomi, diperlukan kegiatan secara simultan dan
bertahap meliputi (a) Penguatan kelompok dusun: (1) Peningkatan produksi padi dan jagung
(pendekatan PTT) dan pengembangan populasi sapi (IB) dalam SITT, (2) Efisiensi biaya produksi
tanaman dengan pemupukan rasional/pupuk organik dan efisiensi biaya usaha ternak
(pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan), (3) Kursus ketrampilan kelompok (baik klasikal,
demplot, sekolah lapang), (4) Memotivasi kelompok dusun sebagai bagian dari Gapoktan. (b).
Penumbuhan/pengembangan Gapoktan menjadi lembaga ekonomi : (1) Menjalin kemitraan
untuk akses pasar/modal, (2) Memperkuat permodalan dengan menggalang tabungan anggota
melalui kegiatan LKM, (3) Memanfaatkan bantuan (benih/bentuk natura) dengan sistem guliran,
(4) Memanfaatkan bantuan alsin untuk menumbuhkan usaha jasa, (5) Memanfaatkan dana PUAP
untuk memperkuat usaha kelompok sekaligus memperkuat modal Gapoktan dan (6) Koordinasi
dengan Dinas Koperasi Kabupaten untuk proses koperasi tani berbadan hukum. Hasil yang telah
didapatkan selama 2.5 tahun kegiatan adalah.
Penguatan kelembagaan produsen (kelompok dusun) : (1) Peningkatan produksi padi 71%
dan jagung 155%, (2) Pengembangan populasi sapi 25%, memperpendek jarak beranak sapi bibit
33%, (3) Peningkatan pendapatan usaha sapi bibit 84%, (4) Peningkatan pendapatan tanaman
semusim 154%, (5) Penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pupuk N, pemanfaatan limbah
pertanian untuk pakan pengganti rumput lapangan, (6) Akses kelompok dalam permodalan
dipermudah.
Penumbuhan/pengembangan Gapoktan menjadi lembaga ekonomi desa dengan kegiatan
usaha : (1) Kemitraan dengan investor ternak (Rp 169 juta), dengan Pioneer Rp 4.1 juta, (2)
Kegiatan simpan pinjam LKM dengan omzet Rp 60 juta, (3) Usaha jasa sewaan alsin dengan
keuntungan Rp 28.5 juta, (4) Inisiasi usaha jasa pasca panen (seleb mini), (5) Jasa pembuatan
bokhasi dengan nilai kontrak Rp 25 juta, (6) Pemanfaatan dana PUAP dengan keuntungan Rp
14.5 juta, (7) Badan hukum koperasi tani dalam proses.
Kata Kunci : Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani
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LATAR BELAKANG POTENSI DESA
Untuk mengetahui potensi biofisik, sosial dan ekonomi desa, maka telah dilakukan PRA.
Potensi desa yang akan diuraikan menyangkut SDM petani, biofisik dan mata pencaharian dan
struktur pendapatan petani.
1. Karakter Rumah Tangga dan Pemilikan Aset Petani
Jumlah pria yang tidak bekerja cukup besar di lingkungan petani kecil (26%), sedangkan
jumlah wanita yang tidak bekerja lebih banyak di lingkungan petani sedang (37%). Wanita
bekerja banyak dijumpai pada petani besar (33%), sedangkan pria bekerja banyak di petani
sedang (37%) (Tabel 1). Tingkat pengangguran terbuka di pedesaan masih cukup tinggi, hal ini
karena tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian masih ketinggalan dari sektor ekonomi yang
lain (Kasryno, 2000).
Tabel 1. Jumlah Pria dan Wanita Yang Bekerja di Desa Karangan
No

Status Bekerja

Desa Karangan

Desa Pakel *

Petani

Petani

Petani

Petani

Petani

Petani

Besar

Sedang

Kecil

Besar

Sedang

Kecil

1

Pria tidak bekerja (%)

6.67

13.85

26.42

26.42

13.85

2

Pria bekerja (%)

26.67

36.92

32.08

32.08

36.92

3

Wanita tidak bekerja (%)

33.33

36.92

13.21

28.30

36.92

4

Wanita bekerja (%)

33.33

12.31

28.30

13.21

12.31

Jumlah (%)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

* Desa Pembanding

Keluarga petani kecil umumnya mempunyai persil paling tidak 2 tempat. Keluarga petani
kecil dengan 3 persil sebanyak 42.86%, 4 persil sebanyak 28.57%. Untuk keluarga petani sedang
dan petani besar umumnya hanya memiliki satu persil. Akses petani terhadap sumberdaya air
pada umumnya berasal dari sungai, walaupun sebagian kecil mendapatkan dari bendungan dan
rawa. Frekuensi tanam 3 kali hanya dilakukan oleh petani besar, sedangkan tanam 1 kali hanya
dilakukan petani kecil (Tabel 2).
Tabel 2. Frekuensi Tanam Padi dan Asal Sumber Air
No

Frekuensi/Asal Sumber Air

Petani Besar

Petani Sedang

Petani Kecil

1

3 kali tanam padi (%)

25

-

-

2

2 kali tanam padi (%)

100

100

100

3

1 kali tanam padi (%)

25

-

-

-

-

50

Asal air irigasi
1

Bendungan (%)

2

Sungai (%)

100

100

36

3

Rawa (%)

25

-

14

Strata petani kecil dicirikan dengan pemilikan lahan sawah, tegal dan pekarangan dengan
luasan kurang dari 0.25 ha, petani sedang antara 0.25-0.5 ha dan petani besar kepemilikan
lahannya mencapai lebih dari 0.5 ha. Menurut analisa Ashari (2003), sempitnya lahan garapan
petani di pedesaan Pulau Jawa lebih disebabkan karena faktor sistem warisan akibat
pertambahan penduduk dan bukan konversi ke arah non lahan pertanian, sedangkan konversi
lahan ke sektor industri dan perumahan lebih banyak terjadi di daerah pinggiran kota (Table 3).
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Dari hasil tabulasi diketahui bahwa sebagian besar adalah lahan milik yang semuanya digarap
sendiri.
Tabel 3. Rata-Rata Luas Pemilikan dan Jenis Lahan Petani
Petani Besar

Petani Sedang

Petani Kecil

1

No

Sawah irigasi teknis (ha)

Jenis Pemilikan Lahan

1.05

0.32

0.20

2

Sawah irigasi sederhana (ha)

0.25

0.10

0.03

3

Sawah tadah hujan (ha)

0.80

-

-

4

Tegalan (ha)

2.84

0.32

0.18

5

Kebun (ha)

0.09

0.03

0.07

Petani besar umumnya tidak memelihara ayam buras. Semua ternak yang diusahakan
petani kecil sebagian besar adalah milik sendiri, sedangkan sebagian kecil adalah sapi gaduhan
(Tabel 4). Tujuan pemeliharaan ayam buras mayoritas untuk konsumsi sendiri, sedangkan
ternak ruminansia dijadikan sebagai tabungan untuk dijual bila ada keperluan keluarga.
Tabel 4. Penguasaan Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas
No

Jenis Ternak

Petani
Besar

Desa Karangan
Petani
Petani
Sedang
Kecil

Petani
Besar

Desa Pakel
Petani
Petani
Sedang
Kecil

1

Sapi (persen)

50.00

62.50

35.71

-

100.00

25.00

2

Kambing (persen)

25.00

0.00

7.14

-

100.00

25.00

3

Domba (persen)

25.00

6.25

7.14

-

-

36.92

4

Ayam buras (persen)

0.00

31.25

28.57

-

-

-

5

Tidak memiliki ternak (persen)

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

2. Mata Pencaharian dan Pendapatan Rumah Tangga
Mata pencaharian penduduk desa karangan mayoritas adalah petani, sebagian kecil lagi
pegawai negeri, pedagang hasil, usaha warung, wiraswasta (industri rumah tangga) dan buruh.
Sebagai sumber pendapatan dari usahatani adalah dari tanaman semusim, usaha ternak dan
tanaman tahunan. Struktur pendapatan rumah tangga petani (besar, sedang dan kecil)
didominasi dari usaha tanaman semusim (Tabel 5). Untuk petani kecil, selain usaha tanaman
semusim, buruh tani merupakan andalan pendapatan rumah tangga.
Tabel 5. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Desa Karangan
No
Jenis Mata Pencaharian
Petani Besar
Petani Sedang
1
Buruh tani (%)
0.00
4.29
2
Pekerjaan Tetap (%)
0.00
4.41
3
Usaha Rumah Tangga (%)
3.55
16.87
4
Usaha Ternak (%)
3.01
12.37
5
Usaha Tanaman Tahunan (%)
14.15
14.49
6
Usaha Tanaman Semusim (%)
68.63
47.57
7
Lain-lain (%)
10.66
0.00
Jumlah (%)
100.00
100.00

Petani Kecil
37.15
5.26
3.17
4.26
3.49
46.65
0.02
100.00

Lokasi bekerja petani kecil sebagai buruh 56.25% berada di dalam desa, 37.5% di luar
Kabupaten Jombang dan 6.25% berburuh di luar Kecamatan Bareng. Semua pekerjaan
berburuh untuk petani sedang berlokasi di dalam desa. Pendapatan di Desa karangan untuk
petani besar per tahun adalah sekitar Rp 14.6 juta, petani sedang Rp 9.7 juta dan petani kecil Rp
7 juta (Tabel 6).
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Tabel 6. Struktur dan Pendapatan Petani Di Desa Karangan
No

Jenis Mata Pencaharian

1

Buruh tani (Rp 000)

2
3

Petani Besar

Petani Sedang

Petani Kecil

-

1,875,571

3,543,851

Usaha Warung (Rp 000)

-

360,000

180,000

Pedagang Hasil (Rp 000)

1,600,000

4

Industri Rumah tangga (Rp 000)

2,500,000

1,894,500

-

5

Usaha Ternak (Rp 000)

556,000

783,333

255,180

6

Usaha Tanaman Semusim (Rp 000)

4,735,000

1,160,000

916,000

7

Usaha Tanaman Tahunan (Rp 000)

5,231,250

2,804,546

1,188,000

8

Pekerjaan tetap (Rp 000)
Jumlah (Rp 000)

300,000

-

843,750

638,571

14,622,250

9,721,700

7,021,602

Berdasarkan pemilikan, maka banyak petani yang mempunyai ternak (sapi dan amburas),
tetapi pangsanya relative kecil terhadap pendapatan. Ini menunjukkan usaha ternak belum
dikelola secara bisnis (hanya sebatas sebagai tabungan atau status sosial).
Sebagai pembanding tingkat pendapatan di desa karangan adalah Desa Pakel. Petani
Kecil di Desa Pakel mempunyai pendapatan sebesar Rp 9,717,000,- yang didapat dari usaha
berburuh Rp 267,000,-, pendapatan tetap Rp 1,800,000,-, usaha ternak Rp 1,317,000,- dan
usaha tanaman semusim Rp 6,333,000,-. Pendapatan setahun petani sedang adalah Rp
11,034,000,- yang terdiri dari berburuh Rp 375,000,-, usaha ternak Rp 3,556,000,- dan usaha
tanaman semusim Rp 7,103,000,-. Dengan melihat perbandingan tersebut, maka Desa Pakel
dapat dikatakan lebih kaya dari Desa karangan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perlu adanya
peningkatan usaha diluar tanaman pangan seperti ternak dan perkebunan. Menurut Kartono
(2004) bahwa usaha tani diluar tanaman pangan bisa memberi kontribusi utama dalam
pendapatan rumah tangga.
METODOLOGI
1. Prosedur
Lokasi pengkajian dilakukan di Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Jombang selama
kurang lebih 2.5 tahun yang dimulai tahun 2007 sampai dengan pertengahan 2009. Dalam
menumbuhkan kelembagaan ekonomi, diperlukan kegiatan secara simultan dan bertahap.
Kegiatan tersebut adalah : A. Penguatan kelompok dusun : (1) Peningkatan produksi padi dan
jagung (pendekatan PTT) dan pengembangan populasi sapi (IB) dalam SITT, (2) Efisiensi biaya
produksi tanaman dengan pemupukan rasional/pupuk organik dan efisiensi biaya usaha ternak
(pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan), (3) Kursus ketrampilan kelompok (klasikal,
demplot, sekolah lapang), (4) Memotivasi kelompok dusun sebagai bagian dari Gapoktan
(Pangarsa, 2006). B. Penumbuhan/pengembangan Gapoktan menjadi lembaga ekonomi : (1)
Menjalin kemitraan untuk akses pasar/modal, (2) Memperkuat permodalan dengan menggalang
tabungan anggota melalui kegiatan LKM, (3) Memanfaatkan bantuan (benih/bentuk natura)
dengan sistem guliran, (4) Memanfaatkan bantuan alsin untuk menumbuhkan usaha jasa, (5)
Memanfaatkan dana PUAP untuk memperkuat usaha kelompok sekaligus memperkuat modal
Gapoktan dan (6) Koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten untuk proses koperasi tani
berbadan hukum (Drajat dan Syukur 2006 serta Permentan 2007).
2. Analisis dan Pengumpulan Data
Data dan informasi yang diamati meliputi : (a) jenis kegiatan dan produktivitas kelembagaan
petani yang dicapai, (b) peningkatan pendapatan yang dicapai, (c) perkembangan permodalan, (e)
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masalah yang dihadapi dan (f) dampak. Pengumpulan data dilakukan melalui farm record
keeping (FRK) tiap akhir tahun yang meliput 30 responden, “Focus Group Discussion”
(FGD)(diskusi kelompok fokus) yang dilakukan saat pertemuan kelompok serta laporan petugas
(penyuluh lapangan dan tenaga detasir Prima Tani). Data yang terkumpul baik kualitatif dan
kuantitif dianalisis secara diskriptip.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penguatan kelembagaan produsen (kelompok dusun) :
Kinerja kelembagaan producen yang diperoleh secara keseluruhan sebagai berikut : (1)
Peningkatan produksi padi 71% dan jagung 155%, (2) Pengembangan populasi sapi 25%,
memperpendek jarak beranak sapi bibit 33%, (3) Peningkatan pendapatan usaha sapi bibit 84%,
(4) Peningkatan pendapatan tanaman semusim 154%, (5) Penggunaan pupuk organik untuk
mengurangi pupuk N, pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan pengganti rumput lapangan,
(6) Akses kelompok dalam permodalan dipermudah. Peningkatan productivitas secara rinci per
dusun seperti Tabel 7
Tabel 7. Kinerja Kelembagaan Petani di Desa Karangan, Jombang
Kelembagaan
Produsen
Karangan Krajan

Cakupan
wilayah
Dusun

Karangan Wetan

Dusun

Karangan Kulon

Dusun

Jeruk

Dusun

Blimbing

Dusun

Produktivitas setelah pembinaan
Padi 7.2 t/ha, 42 ha ; Jagung 10.2 t/ha, 43 ha
Ternak sapi : Calving interval 0.08, jumlah ternak 42 ekor
Padi 7.3 t/ha, 31 ha ; Jagung 10.0 t/ha, 49 ha
Ternak sapi : Calving interval 0.08, jumlah ternak 36 ekor
Padi 6.9 t/ha, 21 ha; Jagung 10.0 t/ha, 19 ha
Ternak sapi :Calving interval 0.08, jumlah ternak 67 ekor
Padi 7.4 t/ha, 40 ha; Jagung 10.6 t/ha, 57 ha
Ternak sapi : Calving interval 0.08, jumlah ternak 56 ekor
Padi 7.8 t/ha, 22 ha; Jagung 10.8 t/ha, 57 ha,
Ternak sapi : Calving interval 0.08, jumlah ternak 45 ekor

Keterangan : Hasil PRA : produktivitas padi 4.8 t/ha, jagung 6.5 t/ha, calving interval 0.06

2. Peningkatan Pendapatan
Dari hasil FRK dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar pendapatan petani berasal dari
usaha ternak, tanaman tahunan dan tanaman semusim. Pada pertengahan 2009 telah ada
peningkatan pendapatan sebesar 18.27% jika dibandingkan sebelum pengkajian. Peningkatan
pendapatan diperoleh terutama dari peningkatan usahatani tanaman semusim dan usaha ternak.
Walaupun secara keseluruhan pendapatan telah meningkat, tetapi inovasi teknologi dan
kelembagaan belum dapat meningkatkan penerimaan tanaman tahunan (durian unggul lokal)
dan industri rumah tangga yang pada umumnya dijalankan oleh wanita pedesaan (Tabel 4).
Upaya peningkatan penerimaan usaha tanaman tahunan dan industri rumah tangga
memerlukan waktu yang lebih lama.
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Tabel 8. Struktur Pendapatan Petani di Desa Karangan
No
A

B

Kegiatan Usaha

Setelah Pengkajian

Rp

Persen

Rp

Persen

Tanaman semusim

1,573,114

11.07

2,674,294

15.91

Tanaman tahunan

2,517,457

17.72

2,517,457

14.98

Peternakan

5,627,488

39.62

6,877,488

40.94

Usaha Pertanian

Usaha Off Farm
Buruh tani

C

Hasil PRA

2,274,944

16.01

2,274,944

13.54

Pedagang hasil

348,571

2.45

592,570

3.53

Industri RT

986,057

6.94

986,057

5.87

Usaha Warung

236,571

1.66

236,571

1.41

Penerimaan tetap

641,143

4.53

641,143

3.82

Total Pendapatan

14,205,345

Usaha Luar pertanian
100.00

16,800,524

100.00

3. Penumbuhan/Pengembangan Gapoktan menjadi lembaga ekonomi :
Agar Gapoktan dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi, maka perlu ditumbuhkan
kegiatan usaha yang meliputi : (1) Menjalin kemitraan untuk akses pasar/modal (Pranaji dan
Sudaryanto, 1994), (2) Memperkuat permodalan dengan menggalang tabungan anggota melalui
kegiatan LKM, (3) Memanfaatkan bantuan (benih/bentuk natura) dengan sistem guliran, (4)
Memanfaatkan bantuan alsin untuk menumbuhkan usaha jasa, (5) Memanfaatkan dana PUAP
untuk memperkuat usaha kelompok sekaligus memperkuat modal Gapoktan dan (6) Koordinasi
dengan Dinas Koperasi Kabupaten untuk proses koperasi tani berbadan hukum.
Tabel 9. Perkembangan Permodalan Kelompok Wanita Pedesaan dan Gapoktan
Uraian Kegiatan

Tahun 2007 (Rp) dan
Asal bantuan

Modal Kelompok wanita

25,100,000

pedesaan/kegiatan LKM

(BPTP Jatim)

Tahun 2009

Persen

Keterangan

(Rp)

Peningkatan

60,429,000

140

Termasuk bunga pinjaman

169,000,00

138

Termasuk ternak yang telah dijual

90

Termasuk hasil penyewaan tiap

(hibah)
Kemitraan antara Gapoktan
dan Investor Ternak
Modal Gapoktan dalam
bentuk alsintan (pinjam pakai

71,000,000
(investor ternak)

0

15,000,000

28,500,000

(BPTP Jatim)

musim

tractor)
Modal Gapoktan dalam
bentuk alsintan pembuat

25,000,000

25,000,000

-

(dinas pertanian kab)

Dapat kontrak pembuatan pupuk
organik

pupuk organik (hibah)
Modal dalam bentuk Bantuan

-

Program dari PUAP (hibah)
Modal dalam bentuk natura
(bergulir)

35,000,000 (dari

100,000,00

Perkembangan Rp 14.5 Juta sd

0

Agustus 2009

-

Guliran tidak dapat dijalankan,

dinas kab dan BPTP

karena kebijakan makro (BLBU)

Jatim)
Kemitraan dengan Pioneer
Jumlah

-

4,100,000

171,000,000

387,029,00

Belum panen
126

0

100

4. Masalah Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani
Dalam rangka pengembangan kelembagaan eknomi petani maka banyak ditemukan
beberapa permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal petani yang dijumpai
adalah : (1) Anggota kelompoktani heterogen, sehingga kepentingan individu sulit disatukan
dalam satu tujuan kelompok, (2) Kebutuhan ekonomi petani/pengurus kelompok yang mendesak,
menyebabkan petani sulit meluangkan waktu untuk ”mengurus” organisasi, (3) Pengembangan
kelembagaan ekonomi petani relatif memerlukan modal dan atau alat, sedangkan petani pada
umumnya lemah permodalan. Jika bantuan modal awal atau alsin tidak diberikan, maka
kelembagaan ekonomi sulit terwujud, (4) Pengembangan kelembagaan memerlukan advokasi dan
pendampingan dari petugas yang kontinyu, konsisten serta memerlukan waktu minimal 3 tahun,
jika pendampingan secara mendadak dihentikan, maka kelembagaan ekonomi sulit terwujud, (5)
Adanya anggota pengurus “bermental kurang baik” yang ingin mencari keuntungan pribadi,
menambah rumitnya pengembangan kelembagaan, (6) Sampai dengan tahun ke-2,
pendampingan kelembagaan petani belum dapat mewujudkan Gapoktan sebagai lembaga
pemasaran dan pasca panen/agroindustri. Fungsi pemasaran dan agroindustri ini merupakan
harapan yang paling dinantikan petani. Untuk mewujudkan fungsi pemasaran dan agroindustri
tidak mudah, karena Gapoktan harus bersaing dengan lembaga yang telah eksis di desa
(tengkulak, blantik, pengepul dan penebas)
Permasalahan eksternal yang dapat diidentifikasi antara lain : (1) Beberapa program
pemerintah bersifat parsial dan tidak berlanjut, masa bantuan pendek (BLBU, SL-PTT),
menyebabkan dorongan untuk pengembangan kelembagaan terhenti, (2) Kondisi ekonomi makro
yang kurang mendukung usahatani kelompok akhir-akhir ini, menyebabkan segala upaya
peningkatan pendapatan kurang maksimal, (3) Adanya ancaman dan persaingan dari lembaga
agribisnis yang telah ada (blantik, bank gelap, penebas, RMU swasta di desa dll), akan
mengancam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, (4) Kebijakan pemerintah
yang kurang kondusif : bantuan benih langsung (BLBU) tidak boleh digulirkan kelompok, untuk
mendapatkan badan hukum koperasi serta surat ijin usaha kios tidak mudah, (6) Pemerintah
kabupaten belum mengeluarkan regulasi khusus dalam pengembangan kelembagaan ekonomi
petani, (5) Kurangnya motivasi dari petugas khususnya penyuluh pertanian dalam
pengembangan kelembagaan petani. Banyak contoh kelompoktani telah gagal memenuhi
kepentingan dan tujuan anggotanya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam jangka waktu 2 tahun pendampingan, maka target kelembagaan yang telah dicapai
adalah : (a) tumbuhnya 5 kelembagaan produsen dengan kegiatan utama peningkatan produksi
padi, jagung dan pengembangan populasi ternak, (b) tumbuhnya kelembagaan permodalan yang
dikelola kelompok wanita pedesaan, (c) tumbuhnya Gapoktan yang mengelola kegiatan ekonomi :
permodalan, kemitraan, jasa alsintan serta inisiasi kios saprodi. Selain terjadi peningkatan
pendapatan petani sebesar 18.27%, kegiatan permodalan yang dikelola lembaga petani
menunjukkan kemajuan yang cukup nyata. Jika pada tahun 2006, kelembagaan petani belum
terbentuk dan petani tidak punya asset, maka pada pertengahan 2009, assetnya telah mencapai
Rp 387 juta. Pengembangan kelembagaan ekonomi petani masih dihadapkan pada beberapa
permasalah baik internal dan eksternal.
Saran yang ingin disampaikan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan
kelembagaan ekonomi petani adalah : (a) pemerintah kabupaten seyogyanya punya kebijakan
khusus tentang pengembangan kelembagaan petani misal ketentuan bantuan dalam bentuk
(bergulir atau pinjaman), bentuk lembaga (saprodi, lumbung desa, permodalan, pasca panen),
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sumber permodalan di kabupaten (perbankan yang petani mudah mengakses), (b) departemen
dan pemerintah kabupaten seyogyanya dapat merancang program yang jangka waktunya
memungkinkan berkembangnya kelembagaan petani (minimal 3 tahun) dan program yang
dijalankan harus terpadu (tidak parsial), (c) diperlukan tenaga pendamping yang cukup faham
dan mempunyai dedikasi untuk berorganisasi.
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DAMPAK INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN
TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA PRODUKTIF DI KABUPATEN BANJARNEGARA1
Retno Pangestuti, Abdul Choliq dan Syamsul Bahri
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRAK
Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu lokasi pelaksanaan PRIMA TANI di Jawa
Tengah dengan tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah. Tulisan ini bertujuan
mengkaji dampak inovasi teknologi pertanian yang disampaikan melalui program PRIMA TANI
terhadap pertumbuhan usaha produktif yang ada di masyarakat dan dampaknya terhadap
pendapatan dan perekonomian setempat. Kajian dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga 2008, di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan menggunakan pendekatan “Sebelum” dan “Sesudah”, serta “Tanpa” dan “Dengan”
introduksi inovasi teknologi dan kelembagaan. Jenis data yang dikumpulkan mencakup data
sekunder dan primer. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode tabulasi dan
diuraikan melalui pendalaman pustaka. Hasil pengkajian menunjukkan jenis usaha produktif
yang memiliki peluang pengembangan adalah usahatani jambu biji merah, pisang, jagung dan
pengolahannya. Kondisi sebelum PRIMA TANI, semua usaha budidaya dan pengolahan hasil
masih sederhana. Inovasi teknologi dan kelembagaan yang diperkenalkan secara bertahap
mampu meningkatkan pertumbuhan usaha produktif berupa terbentuknya kawasan produksi
jambu biji merah dan agroindutrinya, meningkatnya produksi dan mutu usaha pengolahan
criping pisang dan berkembangnya usaha pengolahan krupuk jagung sebagai ragam usaha
produktif di masyarakat yang didukung terbentuknya kelembagaan agribisnis berupa Kelompok
Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT). Inovasi teknologi yang dilakukan selama empat tahun secara
sinergis terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan dan jumlah usaha produktif dan
berdampak terhadap peningkatan pendapatan penduduk hingga 62,2%.
Kata Kunci : inovasi teknologi, usaha produktif
PENDAHULUAN
Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu lokasi pelaksanaan Program Rintisan dan
Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (PRIMA TANI) di Jawa Tengah.
Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara antara lain karena
kurang berkembangnya usaha produktif yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan berbagai
faktor, diantaranya kurangnya penguasaan teknologi tepat guna, lemahnya akses dalam
memperoleh informasi dan teknologi, belum terbentuk kelembagaan yang mendukung serta
belum terarahnya jenis usaha pada produk yang sesuai permintaan pasar dan bernilai jual tinggi.
Definisi Usaha Produktif menurut Peraturan Menteri Pertanian No 16 tahun 2008 adalah
segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang
agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun
tahunan. Dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha tersebut, inovasi teknologi pertanian
berperan sangat penting, karena teknologi dibutuhkan petani untuk meningkatkan kapabilitas
dalam memecahkan masalah dan memperkuat serta memperluas kesempatan produksi.
Pentingnya inovasi teknologi pertanian dalam menunjang pertumbuhan usaha produktif
perdesaan tidak diragukan lagi. Teknologi inovasi yang digunakan adalah teknologi yang
berwawasan kepada pertanian kerakyatan berskala kecil dan menengah, mendukung
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pengembangan agribisnis, efisien dalam pemanfaatan sumberdaya dan memberikan keuntungan
ekonomis serta ramah lingkungan (Budianto, 2000).
Tulisan ini bertujuan mengkaji dampak inovasi teknologi pertanian yang disampaikan
melalui program PRIMA TANI terhadap pertumbuhan usaha produktif yang ada di masyarakat
dan dampaknya terhadap pendapatan dan perekonomian setempat.
MATERI DAN METODE
Kajian dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga 2008, di Desa Kaliwungu, Kecamatan
Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan “Sebelum” dan “Sesudah”, serta “Tanpa” dan “Dengan” introduksi inovasi teknologi
dan kelembagaan yang dilakukan selama program PRIMA TANI yang berjalan di desa sejak tahun
2005. Jenis data yang dikumpulkan mencakup data sekunder dan primer. Data sekunder
dikumpulkan dari instansi terkait yang relevan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan
desa. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara langsung terhadap 30 responden
dengan menggunakan daftar kuesioner terstruktur maupun terbuka. Data yang diamati meliputi
profil usaha produktif, kinerja teknologi setempat dibandingkan dengan inovasi teknologi yang
dikembangkan, adopsi inovasi teknologi, peningkatan produksi dan pendapatan serta kinerja
kelembagaan Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode tabulasi dan
diuraikan melalui pendalaman pustaka.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi
Desa Kaliwungu yang menjadi lokasi kegiatan termasuk wilayah Kecamatan Mandiraja,
Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada ketinggian 43 hingga 300 meter dpl, dengan topografi
datar sampai landai 70 persen dan 30 persen lainnya bergelombang dan berbukit. Dilihat dari
tingkat kesuburan tanah, termasuk dalam kategori kesuburan tanah sedang. Dilihat dari tata
guna lahan, Desa Kaliwungu mempunyai lahan sawah hanya 14,18% dari luas desa dan yang
perpengairan teknis hanya 9,43%. Luas lahan pekarangan sebesar 21,95% ditanami berbagai
tanaman buah-buahan dan lahan tegalan (38%) sebagian besar ditanami tumpangsari antara
padi gogo dan palawija. Sumber air berasal dari mata air sebanyak 22 unit, sumur gali 135 unit
dan potensi air irigasi dari Sungai Sapi yang tidak pernah kering. Jalan dan sarana transportasi
desa cukup memadai, listrik dan sarana komunikasi telah menjangkau seluruh pelosok desa
(BPP Kec Mandiraja, 2005; Bahri dkk, 2005).
Jumlah penduduk usia produktif yaitu 17 hingga 59 tahun sebanyak 61,38% yang
berpotensi melakukan kegiatan usahatani. Tingkat pendidikan penduduk desa sebagian besar
yaitu 63,60% hanya tamat sekolah dasar (SD) dengan sumber pendapatan utama adalah dari
sektor pertanian (Bahri dkk., 2005).
Identifikasi Profil Usaha Produktif
Identifikasi profil usaha produktif yang ada di Desa Kaliwungu menunjukkan jenis usaha
produktif yang memiliki peluang pengembangan adalah usahatani jambu biji merah dan
pengolahannya, usahatani jagung dan pengolahannya serta usahatani pisang dan
pengolahannya. Kondisi sebelum PRIMATANI, semua usaha budidaya dan pengolahan hasil
masih sederhana (Tabel 1).
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Tabel 1. Profil Usaha Produktif Sebelum Pelaksanaan PRIMA TANI
No

Jenis Usaha Produktif

1

Usahatani

Jambu

Biji

Kegiatan

Keterangan

Budidaya

Ditanam sebagian besar masyarakat, varietas lokal,

Merah

produksi

rendah

(10

kg/tan/tahun),

teknik

budidaya belum intensif, peluang pasar besar
2

Usahatani Pisang

Pengolahan

Belum dilakukan

Budidaya

Varietas beragam, benih lokal, teknik budidaya
sedanya, dibutuhkan sebagai bahan baku usaha
kripik pisang

Pengolahan

Sudah ada berupa usaha kripik pisang, saat
tertentu sering kekurangan bahan baku, bahan
baku campuran/ sedapatnya, kemasan seadanya,
pemasaran sistem kulakan.

3

Usahatani Jagung

Pengolahan

Belum dilakukan

Dukungan inovasi teknologi yang tepat guna, diharapkan dapat meningkatkan kinerja
usaha produktif tersebut. Menurut Budianto (2002) inovasi teknologi diperkirakan telah
memberikan kontribusi hingga 50% terhadap peningkatan produksi. Inovasi teknologi yang paling
menonjol adalah penggunaan varietas unggul baru, yang jika dikombinasikan dengan teknologi
pemupukan dan irigasi dapat memberikan kontribusi lebih dari 75%. Selain melalui
pengembangan inovasi budidaya petanian, percepatan peningkatan pendapatan rumah tangga
tani dapat dicapai dengan inovasi pengembangan diversifikasi usaha (Hicks, 1995).
Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian dan Kelembagaan
Pelaksanaan PRIMA TANI yang dilaksanakan sejak tahun 2005 di Desa Kaliwungu
memberikan dampak positif pada kegiatan usaha produktif yang ada. Inovasi teknologi dan
kelembagaan yang dilakukan secara bertahap dan berwawasan agribisnis, mampu meningkatkan
kuantitas dan kualitas usaha produktif masyarakat. Budianto (2002) menyatakan, ciri teknologi
yang berorientasi agribisnis adalah teknologi yang mampu meingkatkan efisiensi dan cost
effectiveness produksi melalui teknologi inovatif, menekan biaya produksi dan meningkatkan
kualitas produk, menghasilkan produk primer berkualitas tinggi dengan standar harga pasar
yang baik, mengurangi kehilangan hasil pada saat pra panen dan pasca panen, mengolah by
product menjadi produk bernilai tambah, mempertahankan produktivitas dan kualitas produksi
serta suplai produk ke pasar secara berkesinambungan dan mampu memperbaiki kualitas
kemasan untuk transportasi.
Penerapan inovasi teknologi pada berbagai usaha produktif masyarakat ditampilkan pada
Tabel 2.
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Tabel 2. Penggunaan Inovasi Teknologi Sebelum dan Setelah PRIMA TANI di desa
Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara.
Jenis Usaha

Sebelum

Jenis Inovasi

Produktif

Setelah PRIMA TANI

PRIMA TANI

Budidaya Jambu

Varietas unggul

Belum ditanam

Ditanam Varietas Getas

Biji Merah

Jarak tanam

Tidak teratur

Teratur, 6 x 8 m

Pemupukan

Tidak dipupuk

Pemupukan sesuai rekomendasi

Pemangkasan

Tidak dilakukan

Pemangkasan bentuk, pemeliharaan,
produksi

Pengendalian HPT

Tidak dilakukan

Pembungkusan buah, pelaburan batang

Penjarangan buah

Tidak dilakukan

Penjarangan mulai buah sebesar kelereng

Induksi Pembungaan

Tidak dilakukan

Perundukan dahan

Waktu panen

Berdasarkan

Dengan kriteria, disesuikan tujuan penjualan

perkiraan
Pengolahan

Sari Buah

Tidak dilakukan

Skala pabrik, dikemas, ijin depkes

Jambu Biji Merah

Puree

Tidak dilakukan

Skala pabrik, dikemas, ijin depkes

Budidaya Pisang

Pisang Rajalawe

Tidak ada

Intoduksi bibit

Rajalawe

Pengendalian HPT

Tidak dilakukan

Pembungkusan buah

Pengolahan

Bahan baku

Campuran,

Pisang rajalawe, sesuai selera pasar, icon

seadanya

baru daerah

Bentuk

Biasa/umum

Bervariasi/menarik

Kemasan

Seadanya, hanya

Perbaikan kualitas kemasan, 250g dan 2 kg,

untuk kulakan (2kg)

dilengkapi ijin depkes

Belum dilakukan

Berkembang, dilengkapi ijin depkes

Criping Pisang

Pengolahan

Kerupuk Jagung

Jagung

Usaha produktif yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah budidaya jambu biji
merah dan pengolahannya serta budidaya pisang Rajalawe dan pengolahannya. Populasi jambu
biji merah yang ditanam meningkat dari 3000 pada awal tahun 2005 (sebelum pelaksanaan
PRIMA TANI) menjadi 19.500 pohon di tahun 2008 demikian juga pisang Rajalawe yang
sebelumnya tidak dibudidayakan penduduk di tahun 2008 jumlah populasinya sudah mencapai
6125 pohon seperti yang tercantum pada Tabel 3. Usaha tani jambu biji merah telah dikaji
Ambarsari dkk (2007) dengan nilai NPV Rp 94.771.839,00 dengan B/C ratio 1,77 sehingga
merupakan usaha yang cukup menguntungkan untuk dikembangkan.
Tabel 3. Populasi Tanaman Jamu Biji Merah dan Pisang Rajalawe Sebelum
dan Setelah PRIMA TANI di desa Kaliwungu, Kecamatan
Mandiraja, Banjarnegara
Populasi
Jenis Tanaman
Jambu Biji Merah
Pisang Rajalawe

Setelah PRIMA TANI

Sebelum PRIMA
TANI

2006

2007

2008

3000

10500

16100

19500

-

1100

3600

6125

Perkembangan industri pengolahan juga mengalami peningkatan pesat. Produk yang
dikembangkan adalah sari buah kemasan dan puree. Puree merupakan produk intermediate
pengolahan buah yang berupa hancuran daging buah dengan konsistensi bubur. Puree dapat
dikategorikan sebagai produk setengah jadi yang dapat diolah lebih lanjut menjadi produk siap

106

saji seperti sari buah, juice, sirup, jelly, selai (jam), permen, dan sebagainya. Keunggulan dalam
bentuk puree adalah, mudah ditransportasikan, mutu produk lebih konsisten, daya simpan
sampai 5 bulan pada suhu rendah (16°C), warna dan aroma alami, dan perubahan vitamin C
minimum (Setyadjit dan. Sjaifullah, 2005). Pengenalan hasil olahan jambu biji merah dimulai
pada tahun 2005 dengan melakukan kunjungan ke industri pengolahan buah milik CV Promindo
Utama Cirebon. Inisiasi kegiatan pengolahan jambu biji merah mulai dilakukan setelah
melakukan kunjungan ke Cirebon, dengan menggunakan peralatan seadanya dan cara yang
sederhana. Dari peralatan seadanya, cara dan tempat pengolahan yang sederhana, unit
pengolahan terus belajar dan melengkapi peralatan hingga kini menjadi agroindustri skala pabrik.
Pada tahun 2007 produk olahan jambu biji merah telah mendapat surat izin dari Depkes dengan
nomor : SP : 356/11.10.07 dan sekarang terkenal sebagai welcome drink Kabupaten Banjarnegara
(Bahri et al., 2007). Potensi pengembangan agroindustri jambu biji merah di Kabupaten
Banjarnegara telah dikaji oleh Ambarsari dkk. (2007a). Dilihat dari potensi bahan baku,
pengembangan agroindustri jambu biji merah layak untuk dikembangkan. Dari sisi finansial
kriteria kelayakan investasi ditujukan dengan nilai NPV pada tingkat suku bunga 16 persen
sebesar Rp. 105.319.973,00, dan B/C rasio 1,06. Identifikasi faktor-faktor keamanan pangan
pada produksi puree juga telah dikaji (Ambarsari, 2007b) sehingga produk puree yang dihasilkan
memiliki jaminan keamanan pangan.

Gambar 1. Puree (kanan) dan sari buah jambu biji merah

Kelembagaan agribisnis ditumbuhkan dengan pembentukan Kelompok Usaha Agribisnis
Terpadu (KUAT), merupakan gabungan 4 kelompok tani di desa Kaliwungu, telah dikukuhkan
menjadi Gapoktan. Pengembangan Klinik Agribisnis yang dirintis pada akhir tahun 2005 dan
berfungsi efektif mulai tahun 2007, merupakan salah satu lembaga pelayanan jasa konsultasi,
diseminasi dan informasi yang terkait dengan pengembangan agribisnis industrial perdesaan
(AIP).
Peningkatan Kinerja Usaha Produktif sebagai Dampak Inovasi Teknologi
Inovasi teknologi yang diintroduksikan sejak tahun 2005, hingga tahun 2008 telah
memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja usaha produktif yang dilakukan masyarakat
desa.
Dalam usaha budidaya jambu biji merah, introduksi varietas Getas yang memiliki
keunggulan antara lain daging buahnya tebal dan berwarna merah cerah, rasa manis dan
beraroma harum. Selain itu ukuran buah juga lebih besar dibanding jambu biji lokal yang selama
ini dibudidayakan petani dan memiliki produktivitas yang tinggi (Parimin, 2005). Penggunaan
varietas unggul diikuti penerapan teknologi budidaya sesuai rekomendasi berhasil meningkatkan
produktivitas dari 10 kg/pohon/hari menjadi 25 kg/pohon/hari dan peningkatan nilai jual dari
Rp 500,00/kg menjadi Rp 2000,00- Rp 4000,00/kg.
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Produk olahan berupa puree dan sari buah juga meningkat pesat. Tingginya permintaan
pasar membuat usaha pengolahan ini sejak pertengahan 2007 berkembang menjadi multi usaha
dengan diversivikasi produksi sari buah sirsak, sari buah nanas, sari buah asam jawa dan sari
buah mangga. Demikian pula usaha berbasis pisang Rajalawe dan krupuk jagung, mengalami
peningkatan kinerja usaha. Peningkatan kinerja usaha produktif lebih lengkap seperti tercantum
pada Tabel 4.
Tabel 4. Kinerja Usaha Produktif
Kelembagaan
Jenis Usaha Produktif
Budidaya Jambu Biji

Tanpa dan Dengan Penerapan Inovasi Teknologi dan
Tanpa

Jenis Produk
Jambu Biji Merah

Merah

Inovasi Teknologi

Dengan Inovasi Teknologi

Ukuran kecil, banyak

Ukuran besar, buah mulus,

serangan lalat

busuk sedikit, produksi 25 kg/

buah/busuk, produksi 10

pohon/hari, harga

kg/ pohon/hari, harga Rp

Rp 4000/kg

Rp 2000-

500/kg
Pengolahan Jambu Biji

Sari Buah

Belum ada

Hingga 2008 : 15310 ltr

Merah

Puree

Belum ada

Hingga 2008 : 2337 kg

Pengolahan Buah Lain

Sari Buah Nanas

Tidak dilakukan

Hingga 2008 : 3170 ltr

Sari Buah Mangga

Tidak dilakukan

Hingga 2008 : 555 ltr

Sari Buah Sirsak

Tidak dilakukan

Hingga 2008 : 4196 ltr

Sari Asam Jawa

Tidak dilakukan

Hingga 2008 : 4737 ltr

Pisang Rajalawe

Belum dikenal

Per petani 20 tandan, berat 30-

Budidaya Pisang
Rajalawe

50 kg per tandan harga Rp
35.000-Rp 65.000.
Sangat dikenal dan dicari usaha
criping pisang

Pengolahan Criping

Criping Pisang Aneka

Produksi per hari 30-40

Pisang

Rasa

kg

Pengolahan jagung

Krupuk Jagung

Tidak dilakukan

Produksi per hari 60-100 kg
Dalam 5 bulan di 2008 : 1398 kg

Aneka Rasa

Peningkatan kinerja usaha produktif yang terjadi berdampak pada meningkatnya
pendapatan rumah tangga tani khususnya pada petani kooperator. Hasil analisis pendapatan
yang dilakukan menunjukkan pendapatan rumah tangga tani petani kooperator mengalami
peningkatan 5 % di tahun kedua, dan 62,2% di tahun ketiga pelaksanaan PRIMA TANI yaitu dari
Rp 7.236.000 di tahun 2005 menjadi Rp 7.572.000 di tahun 2006 dan Rp. 11.740.000 di tahun
2007.
KESIMPULAN
Inovasi teknologi yang dilakukan selama empat tahun secara sinergis di Desa Kaliwungu,
Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara melalui program PRIMA TANI terbukti mampu
meningkatkan pertumbuhan usaha produktif bidang budidaya jambu biji merah dan
pengolahannya, budidaya pisang rajalawe dan pengolahannya, serta pengolahan krupuk jagung
dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan penduduk hingga 62,2% pada tahun ketiga
pelaksanaan.
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INTRODUKSI BIOGAS DALAM MENDUKUNG PENYEDIAAN ENERGI ALTERNATIF
DAN DAMPAKNYA DI PRIMA TANI CIKENDUNG KABUPATEN PEMALANG
Subiharta, Muryanto dan Dian Maharso Yuwono
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRAK
Perbincangan tentang energi alternatif menjadi hangat setelah harga minyak dunia
melambung . Tidak ketinggalan Indonesia mengeluarkan kebijakan kenaikan Bahan Bakar
Minyak (BBM) sebesar 100-125 % per Otober 2005 akibat tingginya harga minyak dunia. Salah
satu alternatif pengganti minyak tanah yang sumberdayanya sudah ada dan mudah didapat
adalah biogas dengan memanfaatkan kotoran ternak.Pengkajian dengan tujuan untuk
mengetahui efisiensi penggunaan kayu bakar dan minyak tanah setelah ada biogas dan
dampaknya terhadap kebijakan pemerintah daerah telah dilaksanakan pada Oktober 2007
samapi dengan Desember 2008..Dalam pengkajian ini dintroduksikan unit biogas pada 8 orang
petani di Desa Cikendung, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang yang merupakan desa
prima tani.Sebanyak 4 orang sebelum ada biogas menggunakan kayu bakar dan minyak tanah
untuk masak dan 4 orang menggunakan kayu bakar saja untuk masak kesehariannya. Dari 8
orang petani tersebut memiliki ternak sapi potong antara 2-4 ekor.Variabel yang diamati pada
pengkajian ini antara lain:lama pengguaan biogas, pemakaian biogas dalam sehari dan frekuensi
untuk masak,serta efisiensi penggunan kayu bakar dan mimnyak tanah serta kayu bakar saja.
Hasil kajian menunjukkan bahwa lama pemakaian biogas untuk petani yang sebelumnya
menggunakan kayu bakar dan minyak tanah 1,375 jam atau 82,5 menit. .Efisiensi penggunaan
kayu bakar dan minyak tanah seteleh ada biogas sebesar Rp 125.000 / bulan atau Rp
1.500.000,-/tahun.Sedang untuk petani yang menggunakan kayu bakar saja lama pemakaian
1,125 jam atau 67,5 menit dan efisiensi penguunaan kayu bakar setelah ada biogas sebesar Rp
86.250,-/bulan.atau Rp1.035.000,-/tahun
Kata kunci: biogas, kayu bakar dan minyak tanah
PENDAHULUAN
Badan Litbang pertanian telah mencanangkan Program Rintisan Inovasi Teknologi
Pertanian ( PRIMA TANI ) dalam upaya memmasarakatkan dan mengenalkan inovasi tenologi
pertanian . Ada dua inovasi dalam program primatani yaitu inovasi tenologi pertanian dan
kelembagaan( Badan Litbang Pertanian, 2004 ). Karena sasaran program ini dalah petani kecil
dan menengah maka teknologi tenologi introduksi harus berwawasan kepada petani skala kecil
dan menengah, mendukung pengembangan agribisnis, efisien dalam penggunaan sumberdaya
dan ramah lingkungan ( Budianto , 2002 )
Program prima tani di Jawa Tengah meliputi 20 kabupaten salah satunya di Kabupaten
Pemalang yaitu di Desa Cikendung , Kecamatan Pulosari. Salah satu inovasi yang diintrodoksikan
adalah bio gas dengan pertimbangan bahwa desa prima tani sangat potensial untuk
pengembangan ternak sapi potong karena ada dukungan sumber daya manusia dan pakan. Mata
pencaharian penduduk Desa Primatani sebagian besar (48,6 %) menggantungkan hidupnya dari
usatani tanaman dan ternak.( Subiharta et al, 2006 ) Desa Primatani terletak di kawasan Gunung
Slamet yang dikelilingi oleh hutan pinus. Manfaat hutan pinus selain diambil getahnya oleh
PERHUTANI, bagi masarakat di sekitarnya lahan dibawah tegakan pinus dimanfaatkan untuk
tanamam pangan (jagung),rumput unggul untuk menekan erosi selain sebagai sumber pakan
ternak.Selain itu penduduk sekitar hutan sering mengambil kayu dari pohon pinus untuk
dijadikan kayu bakar atau keperluan lainnya.Hasil PRA bahwa penduduk desa Cikendung 80%
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memesak dengan kayu bakar dan sisanya memasak kombinasi antara kayu bakar dan minyak
tanah. Penelusuran lebih lanjut ternyata 61,2% penduduk mengambil kayu bakar dari hutan dan
38,8% mengambil kayu bakar dari pekarangan (Subiharta et al 2006 )..Kenyataan seperti ini yang
sering menimbulkan konflik antara masarakat sekitar hutan dengan PERHUTANI yang
berkepanjangan.
Program bio gas di Indonesia mulai digalakkan sekitar tahun 1970. Tujuan dari
pengembangan bio gas antara lain untuk memanfaatkan limbah dan bio masa lainnya dalam
upaya mencari sumber energi selain kayu bakar dan minyak tanah.(Suriawiria, 2005 ).Namun
demikian program tersebut tidak berkembang karena harga minyak tanah dan Liquid Natural
Gas (LNG ) yang relatif murah dan terjangkau oleh masarakat luas. Pengembangan bio gas
menjadi penting dan mendapat perhatian setelah ada kebijakan pemerintah yang memangkas
subsidi Bahan Bakar Minyak ( BBM ) antara 100-125 % per Oktober 2005 yang membebani
masarakat menengah kebawah.Bagi peteni di pedesaan maupun pinggir hutan akibat kebijakan
tersebut menyebabkan beralih ke bahan bakar kayu bakar.Penggunaan kayu bakar yang tidak
terkontrol, akan berakibat kerusakan lingkungan dan konflik baru antara petani dengan Perum
Perhutani.Menyadari hal tersebut maka perlu dicarikan alternatif pemecahannya salah satunya
dengan mengintroduksiksn bio gas. Tujuan dari penkajian ini adalah untuk mengetahui efisiensi
pemanfaatan penggunaan kayu bakar dan minyak tanah setelahada bio gas dan manfaat limbah
bio gas untuk pertanian.
MATERI DAN METODE
Pengkajian dilakukan di Desa Cikendung, Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalangyang
merupakan desa prima tani Kabupaten Pemalang.Dalam pengkajian ini bekerja sama dengan 8
orang petani dengan rincian 4 orang dalam memasak setiap harinya menggunakan kayu bakar
dan minyak tanah ( Tabel 1 ) dan 4 orang menggunakan kayu bakar saja untuk masak setiap
harinya ( Tabel 2. ). Petani tersebut kooperator memiliki ternak sapi potong antara 2-4 ekor.
Setiap petani kooperator tersebut mendapat satu paket biogas yang terdiri dari digester, bak
pembuangan dan kompor .. Digester yang digunakan dari bak penampung air dari plastik dengan
pertimbangan biaya lebih murah dibanding menggunakan beton. Kapasitas digester 2000 m3
kecuali satu kooperator yang kapasitasnya sampai 4000 m3.Pengisian digester bervariasi antara
2-4 hari sekali, tergantung jumlah dan besar-kecilnya ternak sapi.. Sebagai gambaran ada
kooperator yang memiliki 3 ekor sapi potong besar pengisian dilakukan 4 hari sekali sebaliknya
yang memiliki 2 ekor sapi potong masih muda pengisian dilakukan 2 hari sekali.
Tabel 1. Pemilikan sapi dan kapasitas digester para petani yng menggunakan bahan bakar
minyak tanah dan kayu
No
1.
2.
3.
4.

Kooperator
Warid
Rahadi
Maksudi
Iskak
Jumlah
Rata-rata

Jumlah pemilikan sapi
(ekor)
3
2
2
2
9
2,75

Volume digester
(m3)
4
2
2
2
10
2,50

Interval pengisian
(hari)
3
3
3
2
11
2,75
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Tabel 2. Pemilikan sapi dan kapasitas digester para petani yang menggunakan bahan bakar
kayu
No
1.
2.
3.
4.

Kooperator
Taryo
Sutarno
Limin
Drajat
Jumlah
Rata-rata

Jumlah pemilikan sapi
(ekor)
2
4
2
3
11
2,75

Volume digester
(m3)
2
2
2
2
8
2

Interval pengisian
(hari)
3
3
3
4
11
2,75

Dalam pengkajiaan ini variabel yang diamati meliputi : lama nyala bio gas dan
penggunaannya untuk masak , penggunaan kayu bakar dan minyak dalam sebulan,serta
efisiensi penggunaan kayu bakar dan minyak tanah setelah da bio gas . Data setelah terkumpul
dianalisis dan diintepretasikan dengan perhitungan rata-rata
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan introduksi bio gas utamanya sebagai energi alternatif untuk mengurangi
ketergantungan dengan kayu bakar dan minyak tanah. Terkait dengan hal tersebut, pada Tabel 3.
disajikan data dasar bio gas yang meliputi lama pemakaian, frekuensi pemakaian dalam sehari
dan frekuensi pemakaian untuk masak dalam kesehariannya. Rata-rata pemakaian bagi petani
yang sebelumnya memakai bahan bakar kayu bakar dan minyak tanah 1,375 jam atau 82,5
menit untuk sekali pemakaian ( Tabel 3 ). Dalam sehari 3 kali pemakaian yaitu pagi, siang dan
sore atau malam. Sedang untuk petani yang sebelumnya memakai bahan bakar dari kayu bakar
lama pemakaian adalah 1,125 jam atau 67,5 menit ( Tabel 4 ).Lama pemakaian dikaitkan dengan
frekuensi pemakaian dalam sehari bagi petani yang sebelumnya memakai kayu bakar dan
minyak, sehari dipakai untuk masak 5 kali sedang bagi petani yang sebelumnya memakai kayu
bakar saja rata-rata biogas dipakai untuk masak 4,5 kali. Kelemahan pemakaian biogas dengan
digester kapasitas kecil tanpa ada penampung gas karena lama nyalanya terbatas. Biogas yang
telah dipakai perlu waktu untuk menghasilkan gas lagi. Setelah dipakai pagi hari akan bisa
dipakai lagi pada siang harinya.Petani yang memakai kayu bakar dan minyak tanah karena
penguasaan lahannya cukup luas sehingga setap hari harus masak untuk tenaga yang bekerja di
sawah.
Tabel 3. Lama pemakaian, frekuesi pemakaian dan frekuensi memasak dengan biogas. para
petani yang menggunakan bahan bakar minyak tanah dan kayu .
No
1.
2.
3.
4.

Kooperator
Warid
Rahadi
Maksudi
Iskak
Jumlah
Rata-rata

Lama (jam)
2
1
1,5
1
5,5
1,375

Frekuensi pemakaian
perhari
3
3
3
3
12
3

Frekuensi memasak
perhari
5
5
5
5
20
5
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Tabel 4. Lama pemakaian, frekuesi pemakaian dan frekuensi memasak dengan biogas. para
petani yamg manggunakan bahan bakar kayu
No
1.
2.
3.
4.

Kooperator
Taryo
Sutarno
Limin
Drajat
Jumlah
Rata-rata

Lama (jam)
1,5
1,5
1,5
1
4,5
1,125

Frekuensi pemakaian
perhari
3
3
3
3
12
3

Frekuensi memasak
perhari
5
6
3
5
18
4,5

Para petani yang sebelum ada biogas menggunakan kayu bakar dan minyak tanah, tetapi
setelah ada introduksi biogas kayu bakar masih digunakan sedang minyak tanah sudah tidak
menggunakan lagi ( Tabel 5 ). Rata-rata penggunaan kayu bakar sebelum ada biogas sebanyak
7,5 ikat yang dalam sebulan keluar biaya untuk beli sebanyak Rp 112.500,-( ikat harganya Rp
15.000,-). Minyak tanah yang digunakan sebelum ada biogas selain kayu bakar sebanyak 12,5
liter, berarti setiap bulan keluar biaya sebanyak Rp 61.250,- ( 1 liter seharga Rp 5.000,- ).Ratarata dalam 1 bulan petani harus mengeluarkan biaya kayu bakar dan minyak tanah sebesar Rp
173.750,-. Penggunaan kayu bakar setelah ada biogas cukup 3,25 ikat yang berarti ada efisensi
sebanyak 4,25 ikat dan efisieni biaya sebanyak Rp 63.750,-. Sedang untuk minyak tanah setelah
ada biogas tidak menggunakan sama sekali, yang berarti ada efisiensi penggunaan minyak tanah
sebanyak Rp 61.250, sehingga total efiseinsi dari penggunaan kayu bakar dan minyak tanah
sebanyak Rp 125.000,- atau sebesar 71,9 %.Introduksi biogas nyata dirasakan petani terutama
sebagai pengganti minyak tanah.Wawancara dengan para petani bahwa mereka yang selama ini
me masak yang sifatnya mendadak dengan minyak tanah dapat diganti dengan biogas Selain itu
untuk memasak yang banyak menggunakan kayu bakar dan minyak tanah dapat digantikan
dengan biogas dan kayu bakar. Kayu bakar masih digunakan terutama untuk masak yang perlu
waktu lama misalnya untuk masak nasi jagung yang memerlukan waktu lebih dari 1,5 jam atau
masak dalam jumlah banyak yang tidak cukuphanya dengan biogas saja.Hasil pengkajian ini
sama dengan informasi dan pengamatan langsung di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan
Mbodeh, Kabupaten Pemalang yang mengadopsi penggunaan biogas dengan volume digester yang
sama ( 2200 m3 ) yang sebelum ada biogas menggunakan minyak tanah sebanyak 1 liter dalam
satu hari , tetapi setelah ada bio gas hampir tidak menggunakan minyak tanah lagi, kecuali pada
saat masak banyak. Sedang menurut Muryanto et al (2006), satu unit bio gas dengan 3-4 ekor
sapi, kotoran yang dihasilkan akan mampu menghasilkan bio gas setara dengan 3 liter minyak
tanah/ hari akan mampu memenuhi kebutuhan energi untuk memasak satu kerluarga dengan 5
orang anggota.Menurut Sembiring ( 2005) dalam Muryanto et al ( 2006 ) bahwa 1 ekor sapi akan
menghasilkan 0,36 m3 gas, pada hal 1 orang memerlukan energi untuk masak0,25 m3 gas
sehingga untuk satu kelurga dengan anggota 5 orang maka diperlukan 4 ekor sapi.Berdasarkan
perhitungan tersebut, maka untuk desa Cikendung walaupun sudah ada bio gas tapi masih
menggunakan kayu bakar karena masih kekurangan energi untuk masak akibat jumlah ternak
sapi yang dimiliki masih dibawah standar untuk menghasilkan biogas bagi satu keluarga dengan
kapasitas digester kecil.
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Tabel 5. Rata-rata penggunaan kayu bakar dan minyaktanah dan efisinsinya setelah ada
biogas.
Penggunaan Awal
Kayu bakar
No

Penggunaan saat ini

Minyak tanah

Kayu bakar

Efisiensi

Minyak

Kooperator

tanah
Ikat

Rp (.000)

ltr

Rp (.000)

Ikat

Rp

Kayu bakar

ltr

Rp

Ikat

Minyak tanah

Rp (.000)

ltr

Rp (.000)

(.000)
1.

Warid

9

135.000

15

75.000

3

45.000

-

-

6

90.000

15

75.000

2.

Rahadi

7

105.000

8

40.000

3

45.000

-

-

4

60.000

8

40.000

3.

Maksudi

7

105.000

20

100.000

5

75.000

-

-

2

30.000

20

100.000

4.

Iskak

7

105.000

6

30.000

2

30.000

-

-

5

75.000

6

30.000

Jumlah

30

450.000

49

245.000

13

195.00

-

-

17

255.000

49

245.000

Rata-rata

7,5

112.500

12,25

61.250

3,25

-

-

4,25

63.750

12,25

61.250

0
48.750

Tabel 6. Efisiensi penggunaan kayu bakar setelah ada biogas.
No
1.
2.
3.
4.

Kooperator
Taryo
Sutarno
Limin
Drajat
Jumlah
Rata-rata

Penggunaan kayu
bakar awal
Ikat
Rp
8
120.000
8
120.000
5
75.000
15
225.000
39
540.000
9,75
135.000

Penggunaan kayu bakar
saat ini
Ikat
Rp
2
30.000
3
45.000
2
30.000
6
90.000
13
195.000
3,75
48.750

Efisiensi penggunaan
kayu bakar
Ikat
Rp
6
90.000
5
75.000
3
45.000
9
135.000
23
345.000
5,75
86.250

Kalau pada Tabel 5 menyajikan efisensi penggunaan kayu bakar dan minyak tanah, maka
pada Tabel 6 menyajikan penggunaan kayu bakar dan efisiensinya.Peggunaan kayu bakar untuk
masak rata-rata dalam sebulan sebanyak 9,75 akat , ternyata lebih banyak dari petani yang
menggunakan kombinasi kayu bakar dan minyak tanah yang manggunakan kayu bakar 7,5 ikat.
Setelah ada bio gas penggunaan kayu bakar tinggal 3,25 ikat, yang berarti ada efisiensi sebanyak
5,75 ikat atau sehaga Rp 86.250 ( 1 akat dihargai Rp 15.000,- ). Kalau dibandingkan antara
petani yang sebelumnya mengunakan kayu bakar dan minyak tanah dengan petani yang hanya
menggunakan kayu bakar saja, maka selisih efisiensinya setelah ada bio gas sebesar Rp 38.750,lebih efisien dari petani yang menggunakan kombinasi kayu bakar dan minyak tanah. Hal ini
menarik bahwa penggunaan kayu bakar sama setelah ada biogas antara petani yang tadinya
menggunakan kayu bakar dengan minyak tanah dan petani yang menggunakan kayu bakar saja
yaitu rata-rata 3,75 akat seharga Rp48.750,-.Setelah ada biogas petani tidak menggunakan
minyak tanah lagi.
Berdasarkan hasil PRA, bahwa penduduk Desa Cikendung sebanyak 1.385 KK dan dari
jumlah penduduk tersebut 80 % atau 1.108 KK untuk memasak menggunakan kayu bakar dan
sisanya ( 20 % ) memasak dengan kombinasi antara kayu bakar dan minyak tanah. Setelah
dilakukan penelusuran ternyata petani yang ngambil kayu bakar dari kebunnya sendiri hanya
38,8 %, sisanya yang 61,2 % mengambil kayu bakar di hutan pinus milik PERHUTANI ( Subiharta
et al, 2006 )..Kenyataan seperti ini kalau dibiarkan akan berdampak negatif terhadap kerusakan
lingkungan ,terutama hutan pinus, karena jumlah penduduk bertambah terus , kebutuhan
energi meningkat dan makin mahal sementara hutan luasnya tetap. Introduksi biogas sebagai
energi alternatif sangat tepat untuk mendukung kebutuhan energi dan peleatarian lingkungan.
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Dampak penggunaan biogas akan semakin nyata kalao sebagian besar petani
menggunakan biogas untuk masak.Penggunaan kayu bakar penduduk Desa Cikendung dalam
sebulan sebanyak 13.578 ikat, andai kata 50 % dari penduduk untuk masak menggunakan
biogas, setelah 1000 ekor sapi bantuan Bupati turun maka menghemat kayu bakar sebanyak
8.523 ikat atau Rp 63.9225.500,DAMPAK INTRODUKSI BIOGAS
Dengan adanya introduksi bio gas telah berdampak antara lain :(1) . Program desa mandiri
energi. Bupati Pemalang telah mencanngkan Desa Cikendung sebagaai desa mandiri energi
melalui prima tani. Untuk mendukung program tersebut Bupati Pemalang akan membantu 1000
ekor sapi yang akan dimulai tahun 2009.Unuk pengembangan biogas pada tahun 2009 akan
dibangun 40 unit biogas. (2)Kelestarianlingkungan. Dengan direncanakan bantuan sapi , maka
petani Desa Cikendung telah menanam rumput unggul di bawah tegakan pohon pinus pada areal
hutan pinus seluas 134 ha.Penanaman rumput tidak hanya sebagai sumber pakan tapi juga
untuk menekan erosi. (3).Limbah cair biogas ( sluri ) dapat dijadikan pupuk dengan cara
dikocorkan pada tanaman cabe dan tomat dapat menghemat pupuk 50% dan memperpanjang
panen dari 7 kali menjadi 14 kali.(4). Kelembagaan kelompok. Untuk memepeluas panggunaan
biogas maka telah disepakati, bawa penerima biogas untuk menyetorkan uang pengganti kayu
bakar atau minyak tahnah sebesar Rp15.000,- / bulan.Uang yang terkumpul nantinya untuk
membeli peralatan biogas untuk petani lain yang belum dapat .
KESIMPULAN
Dari hasil pengkajian ini dapat disimpulkan bahwa:(a) introduksi biogas dapat dijadikan
energi alternatif dipedesaan untuk menggantikan penggunaan sebagian kayu bakar dan dapat
menggantikan minyak tanah secara total.(b). Penggunaan kayu bakar dan minyak tanah yang
tadinya pengeluaran sebesar Rp173.750/bulan setelah ada biogas pengeluaran untuk kayu bakar
Rp 48.750,-/bulan atau efisiensi sebesar Rp 125.000,-/bulan.Sedang untuk petani yang
menggunakan kayu bakar yang pada awalnya habis Rp 135.000,-/bulan setelah ada biogas
pengeluaran tinggal Rp 48.750,-/bulan atau efisiensinya sebesar Rp 86.250,-/bula..(c).
Penggunaan biogas dalam sehari antara 67,5 – 82,5 menit.
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DIGESTER MODEL TABUNG
PENGHASIL BIOGAS SEDERHANA DAN MURAH
Thohir Zubaidi, Luki Rosmahani, Sri Harwanti, dan Al Gamal Pratomo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Kelangkaan bahan bakar minyak, yang disebabkan kenaikan harga minyak dunia yang
telah mendorong pemerintah untuk mengajak masyarakat mengatasi masalah energi bersamasama dengan melakukan penghematan energi dan mencari sumber energi alternatif yang dapat
diperbarui (renewable). Energi terbarukan lain yang dapat dihasilkan dengan teknologi tepat guna
yang relatif lebih sederhana dan sesuai untuk daerah pedesaan adalah energi biogas dengan
memproses limbah kotoran ternak Teknologi ini telah lama disosialisaikan dengan membuat
demplot-demplot di sentra-sentra peternakan, namun dalam pengembanganya masih jauh dari
yang diharapkan. Ada beberapa hal penyebab ketidak berhasilan teknologi biogas dipedesaan,
antara lain (1) teknologi yang ada masih terlalu rumit dan sulit untuk di kembangkan petani, (2)
biaya yang dibutuhkan untuk membuat masih terlalu besar sehingga tidak terjangkau oleh
petani, (3) kurangnya sosialisasi cara pembuatan dan pengoperasian unit biogas yang ada. BPTP
Jawa Timur dengan program primataninya telah mengembangkan teknologi digester biogas
sederhana dengan harga yang murah yaitu kurang dari 1,5 juta rupiah. Digester biogas ini
dikembangkan didaerah Trenggalek dengan menggunakan bak penampung air dari bahan plastic
yang banyak tersedia dipasaran. Selain murah dan sederhana kelebihan lainnya adalah
pembuatan dan pengisiannya (kalau limbah kotoran ternak tersedia cukup) tidak lebih dari 1 hari
dan produksi gas optimal 5 hari setelah digester diisi penuh. Hal ini sangat jauh dibandingkan
digester-digester yang sudah ada dimana untuk membuat digester dibutuhkan waktu 1 – 2
minggu dan mulai produktif setelah 2 – 4 minggu diisi penuh. Type digester yang dikembangkan
ada 2 jenis yaitu type digester tegak (berdiri) dan type digester mendatar (tidur). Ada kelebihan
dan kekurangan dimasing-masing type digester model tabung ini, sehingga pengguna dapat
memilih type mana yang akan digunakan sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan.
Hasil pengamatan menunjukan bahwa type tabung mendatar lebih banyak diminati
dibandingkan type lainnya dengan alasan mudah pemasangannya, tidak mudah bocor, lebih
aman dan lebih cepat produksi.
KATA KUNCI : biogas, digester, type tabung, sederhana dan murah
PENDAHULUAN
Krisis energi yang dihadapi dunia dewasa ini sangat mempengaruhi stabiltas perekonomian
suatu negara, hal demikian juga dialami oleh negara kita yang notebanenya sebagai salah satu
negara penghasil minyak. Krisis yang dihadapi Indonesia lebih banyak diakibatkan makin
berkurangnya cadangan minyak yang ada dan belum diketemukan sumber minyak yang baru.
Sedangkan disisi lain pertambahan penduduk yang sangat pesat dan ekspansi dibidang industri
menyebabkan permintaan akan energi makin meningkat. Hal demikian mengakibatkan krisis
yang berkepanjangan dan perlu segera dicarikan jalan pemecahannya dengan cara
memanfaatkan sumber-sumber energi alternatif.
Energi biogas merupakan salah satu dari sekian banyak macam sumber energi terbarukan
yang hingga sekarang belum dimanfaatkan secara optimal. Energi biogas dapat dihasilkan dari
bahan organik yang bersifat homogen, seperti kotoran ternak, limbah pertanian, limbah home
industri pengolahan hasil pertanian. Untuk menghasilkan energi biogas bahan baku harus
diproses secara fermentasi dengan memanfaatkan bakteri-bakteri an-aerob yaitu bakteri yang
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hidup dalam kondisi kedap udara. Unsur yang terkandung dalam biogas adalah gas metana (50 –
70 %), karbon dioksida (30 – 40 %), hydrogen (5 – 10 %) dan gas lainnya dalam jumlah sedikit
(Yadava and Hesse, 1981 ; Abdullah et al, 1991; United Nations, 1984; http:/www.biogaswork/ ;
Pambudi, 2008 ; Comaludin, 2008 ). Dari sekian jenis limbah yang ada kotoran hewan ternak
sangat potensial keberadaanya. Beternak sapi dewasa ini merupakan salah satu bentuk usaha
perekonomian masyarakat petani. Oleh karena itu pengembangan biogas sangat sesuai didaerah
yang padat populasi ternaknya. Dengan pengoperasian biogas, limbah ternak yang tadinya
mencemari lingkungan dapat dihilangkan dan diperoleh energi untuk memasak dan penerangan.
Disamping itu akan diperoleh pula pupuk cair, pupuk padat, serta mencegah pencemaran
biologis, tanah , udara dan air (Widodo, 2007 ; Winarso, 2008 ; Rahman, 2005)
Berdasarkan ketersediaan bahan baku dan teknik pembuatannya, instalasi biogas dapat
dibuat dimanapun. Instalasi biogas dapat dibuat dengan berbagai model tergantung kebutuhan
yaitu dapat dibuat skala besar yang digunakan untuk keperluan beberapa rumah tangga atau
skala sedang sampai kecil yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan energi satu rumah tangga
saja. Pada prinsipnya unit instalasi biogas terdiri dari beberapa bagian utama yaitu: (1) bak
pencampur kotoran dan air; (2) saluran masuk dan keluar bahan kotoran ternak; (3) bak reactor;
(4) penampung gas; (5) system pengaman /control gas dan; (6) saluran pipa/selang gas masuk ke
dan keluar dari penampung gas ke kompor atau alat lainnya; dan (7) alat memasak/kompor.
Konstruksi instalasi biogas dapat dibuat dari berbagai macam bahan dasar yaitu antara lain
: batu bata, plastik dan drum baik dari bahan besi atau plastik. Untuk instalasi dari bahan batu
bata disarankan berukuran minimal 9 m3. Ukuran tersebut mempunyai kemampuan mensuplai
kebutuhan minimal 3 rumah tangga. Untuk kapasitas tersebut biaya yang dibutuhkan mencapai
11 – 12 juta rupiah. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 1 rumah tangga disarankan
menggunakan desain dengan bahan baku plastic atau drum yang mana biaya relatip lebih murah
yaitu antara 1 – 3 juta rupiah. Beberapa manfaat langsung maupun tidak langsung energi biogas
antara lain adalah : (1) sebagai sumber energi untuk memasak; (2) sebagai sumber energi untuk
penerangan; (3) sebagai penghasil pupuk organik; (4) mengurangi polusi lingkungan; (5)
mengurangi efek gas rumah kaca; (6) membantu program Pelestarian hutan; (7) menambah
pendapatan usaha ternak; dan (8) mendukung kebijakan pemerintah yaitu mengurangi
penggunaan BBM.
Pembuatan dan penggunaan biogas sebenarnya telah dikenal pada awal abat ke-19 melalui
beberapa riset di Jerman, perancis, India, China, Filipina, Taiwan , Korea, dan Papua Niugini. Di
Indonesia sendiri program pengembangan dan pemanfaatan biogas mulai digalakkan pada awal
tahun 1970. Pengembangan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan limbah dan biomassa
lainnya dalam upaya mencari sumber energi lain diluar kayu bakar dan minyak tanah (Anonim,
2006). Program tersebut tidak dapat berkembang luas dimasyarakat karena harga minyak tanah
dan kayu bakar masih terjangkau oleh masyarakat luas dan pembuatan unit biogas relative
masih diluar jangkauan petani (Rahman, 2005 ; Pambudi, 2008 ; Comaludin, 2008)
Pengermbangan biogas menjadi penting dan mendapat perhatian kembali setelah
dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan harga minyak yang mencapai angka 125 % menambah beban pengeluaran untuk biaya
kehidupan suatu rumah tangga. Dampak selanjutnya adalah masyarakat khususnya dipedesaan
beralih keenergi lain yaitu kayu bakar dengan melakukan penebangan kayu dihutan atau kebun
sekitarnya. Kondisi demikian dapat mengancam kelestarian hutan dan berakibat terjadi bencana
banjir dan longsor. Dalam rangka membantu program penghematan pemakaian bahan bakar
minyak, BPTP Jatim telah melakukan pengkajian unit biogas skala rumah tangga di daerah
Trenggalek. Type yang dikaji adalah unit biogas dengan digester model tabung. Selain sederhana
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dan mudah dibuat juga murah dalam pembiayaannya. Pengkajian ini dilakukan pada tahun 2008
di daerah binaan Primatani yaitu desa Dompyong kecamatan Bendungan.
BAHAN DAN METODE
Bahan dan Peralatan
Pengkajian ini dilakukan didesa Dompyong – Trenggalek dengan jumlah unit biogas
sebanyak 24 unit dengan type tabung. Selama pengkajian pengamatan hanya dilakukan pada 1
unit biogas type tabung tegak dan 1 unit type tabung mendatar. Adapun bahan yang digunakan
untuk membuat 1 unit biogas type tabung terdiri dari :
















Tabung air kapasitas 1100 liter
Plastik UV/ PE tebal 0,2 mm lebar 150 cm
Pipa 3 ” AW
Pipa ¾ ” AW
Stop kran ¾ ”
Regulator sederhana
Knee 3 ”
T3”
Knee ¾ ”
T¾”
Selang plastik ¾ ”
Lem PVC
Lakban besar
Ban dalam bekas (untuk pengikat)
Bambu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1 buah
5 meter
1 batang
1 batang
3 buah
1 buah
2 buah
1 buah
5 buah
2 buah
10 meter (secukupnya)
½ kg
2 roll
1 buah
2 batang

Sedangkan untuk memasang unit biogas dibutuhkan peralatan antara lain : gergaji kayu,
pisau, gunting, amplas, palu, dan cangkul
Metode Pengkajian
Unit instalasi biogas ini direkayasa untuk skala 1 (satu) rumah tangga dengan kemampuan
nyala kompor antara 3 – 4 jam. Selama pengkajian dilakukan pengamatan terhadap uji fungsi
dan uji kinerja unit biogas. Uji fungsi digunakan untuk mengetahui apakah semua komponen
dan bagian mampu bekerja dan berfungsi dengan baik apa tidak. Sedangkan uji kinerja adalah
untuk mengetahui berapa kapasitas dan kemampuan kerja dari unit biogas tersebut. Pengamatan
dilakukan terhadap teknis merakit dan pemasangannya, tingkat kebocoran selama proses
pembentukan gas dan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gas hingga mampu untuk
dipakai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Instalasi Biogas
a. Unit Bak Pengumpan
Bak pengumpan berfungsi untuk mencampur kotoran ternak dengan air agar pada saat
masuk kedalam bak reactor kotoran betul-betul homogen. Proses pencampuran ini sangat
penting karena tingkat kehomogenan dari media akan mempercepat proses terjadinya
pembentukan gas metan. Bagian ini dapat dibuat menjadi satu rangkaian langsung dengan bak
reactor dengan memasang saluran pemasukan atau dibuat terpisah. Agar kotoran sapi yang
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masuk tidak tercampur dengan sampah/rumput bak pengumpan perlu dilengkapi dengan
saringan. Dalam instalasi ini bak pengumpan dibuat secara terpisah dan untuk menekan biaya
digunakan ember plastic ukuran 10 (sepuluh) kilo gram. Adapun cara pengoperasiannya adalah
kotoran basah dan air dengan perbandingan 1 : 1 dimasukan kedalam ember dan diaduk sampai
betul-betul homogen. Untuk kotoran yang sudah kering jumlah air harus ditambahkan (1,25 s/d
2 bagian). Pengadukan dilakukan untuk menjaga total partikel padat tidak mengendap pada
dasar bak reactor/pencerna karena akan menghambat proses aliran gas yang terbentuk. Selama
diaduk sekalian dipisahkan apabila ada potongan rumput bekas makanan sapi yang tercampur.
Karena desain bak pengumpan terpisah maka pada saluran pemasukan dipasang corong untuk
mempermudah proses pemasukannya. Pada saluran pemasukan ini dilengkapi dengan pipa
pernapasan yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya tekanan balik pada saat pengisisan
berlangsung. Kelebihan bak pengumpan terpisah ini adalah mobile artinya dapat ditempatkan
dimana saja tanpa harus berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan bak reactor. Dengan
demikian penempatan unit biogas akan lebih dinamis dan tidak memakan space ruangan yang
banyak. Selain itu juga akan lebih praktis dan dapat dilakukan pencucian setelah digunakan
sehingga tidak terlihat kotor atau jorok. Selain ember plastic dapat juga digunakan kaleng-keleng
bekas cat/meni ukuran 25 kg.
b. Unit Saluran Masuk dan Buang
Unit ini berfungsi sebagai saluran untuk memasukan kotoran ternak kedalam unit bak
reactor dan mengeluaran limbah kotoran ternak yang telah diproses keluar dari bak reactor.
Material yang digunakan pada instalsi ini adalah pipa pralon ukuran 3 “ dengan kwalitas
minimum sedang (AW) dengan tujuan agar tidak mudah pecah/rusak. Posisi pemasangan pipa
pemasukan dibuat sedemikian rupa (lubang masuk dibuat lebih tinggi dari bak reactor dan
lobang masuk ditempatkan pada bagian bawah) dengan tujuan agar pemasukan dapat berjalan
lancar dan lubang masuk selalu tertutup, sehingga kondisi didalam bak reactor selalu an-aerob.
Demikian juga halnya dengan posisi pipa saluran pembuangan dipasang pada bagian bawah dan
bagian ujungnya dibuat sedemikian rupa sehingga posisi media campuran didalam bak reactor
selalu pada kondisi stabil/tetap. Pada saluran pemasukan, saluran pembuangan dan saluran
pernapasan diupayakan diberi penutup dengan maksud agar pada saat hujan berlangsung tidak
kemasukan air dan sekaligus menghilangkan kesan kotor atau jorok.
c. Unit Bak Reactor
Bak ini disebut juga unit pencerna, karena berbagai proses reakasi kimia dan mikrobiologi
berlangsung didalam unit ini. Fungsi utama dari struktur ini adalah untuk memperoleh kondisi
anaerop didalamnya, sehingga bak reactor harus kedap air dan kedap udara. Bak reaktor dapat
dibuat dari bahan susunan batu bata yang disemen, kantong plastik atau drum air. Kontruksi
dan desain bak reactor sangat tergantung dari material yang digunakan. Posisi unit ini biasanya
ditanam dalam tanah dengan tujuan untuk keamanan dan menghindari perubahan temperature
yang ekstrim dalam ruangan bak reactor.
Pada instalasi biogas ini dibuat dari bahan bak plastic untuk penampung air (torn) dengan
kapasitas 1100 liter. Dalam pengkajian ini dibuat dua desain yaitu dengan posisi berdiri (tegak)
dan posisi tidur (mendatar). Secara teknis dalam perakitannya hampir tidak ada perbedaan yang
mencolok apabila dilihat dari tingkat pengerjaannya, demikian juga dengan penggunaan
bahannya. Mungkin yang membedakan adalah posisi pada saat menempatkannya, dimana
desain tegak harus sedikit lebih dalam dibandingkan mendatar sehingga posisi pada saat
mengisi dapat nyaman.
Dalam bak reactor/pencerna ini akan terjadi proses kimiawi yang mengacu berbagai reaksi
dan interaksi yang melibatkan bakteri metanogen dan non-metanogen dimana bakteri tersebut
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akan berkembang secara maksimal pada kondisi an-aerob. Ada beberapa factor yang sangat
menentukan dalam proses pembentukan gas metana yaitu antara lain :


Nilai pH

Bakteri-bakteri metanogenik sangat peka terhadap pH dan tidak mampu bertahan hidup
pada pH dibawah 6,6. Untuk mencapai produksi biogas secara optimum dibutuhkan derajat
keasaman antara 7,2 s/d 8,2. Dalam pengkajian ini pada saat awal pengisian ditambahkan urea
1 kg untuk mengoptimalkan dan mempercepat terjadinya gas metan


Temperature

Bakteri-bakteri metanogenik akan tidak aktif apabila suhu berada pada kondisi ekstrim
tinggi maupun rendah. Produksi gas metan akan sangat bagus apabila suhu berada pada kisaran
25 - 30º C. Untuk mencapai kondisi tersebut bak reaktor sebagian ditanam dan diberi penutup


Laju pengumpanan

Yang dimaksud dengan laju pengumpanan disini adalah jumlah bahan yang dimasukan
kedalam reactor per hari. Apabila terjadi pengumpanan berlebihan akan terjadi akumulasi asam
dan bakteri metano yang ada ikut terbawa keluar sehingga pembentukan gas tidak maksimal.
Dalam pengkajian ini laju pengumpanan ditentukan 5 kg kotoran sapi


Waktu tinggal dalam reactor

Yang dimaksud waktu tinggal disini adalah rata-rata periode waktu bahan dalam reactor
dan proses pencernaan oleh bakteri metonogenik. Biasanya penghitungan dilakukan dengan
membagi volume total dengan laju pengumpanan. Waktu tinggal juga sangat dipengaruhi oleh
suhu dimana diatas 35º C akan mempercepat waktu tinggal.


Toxicity

Ion mineral, logam berat dan detergen adalah beberapa material racun yang mempengaruhi
pertumbuhan normal bakteri pathogen dalam raktor/pencerna. Dalam jumlah kecil ion mineral
akan membantu merangsang pertumbuhan bakteri, namun dalam jumlah berlebihan justru akan
meracuni dan menghambat pertumbuhan. Sebagai bahan pertimbangan ada ambang konsentrasi
yang direkomendasikan dalam penggunaan bebrapa ion mineral sebagaimana tercantum dalam
table 1.
Tabel 1. Tingkatan racun dari beberapa zat penghambat
Zat Penghambat
Sulfat (SO4-2)
Sodium Klorida atau garam (NaCl)
Nitrat (dihitung sebagai N)

Konsentrasi
5,000 ppm
40,000 ppm
0,05 mg/l

Tembaga (Cu+2 )

100 mg/l

Khrom (Cr+3)

200 mg/l

Nikel (Ni+3)

200 – 500 mg/l

Sodium (Na+)

3,500 – 5,500 mg/l

Potasium (K+)

2,500 – 4,500 mg/l

Kalsium (Ca+2)

2,500 – 4,500 mg/l

Magnesium (Mg+2)

1,000 – 1,500 mg/l

Mangan (Mn+2)

Above 1,500 mg/l

Source : Chendu Biogas Research Institute, Chengdu, China (1989)
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Slurry

Yang dimaksud dengan slurry adalah residu yang keluar dari lubang pengeluaran setelah
mengalami proses fermentasi oleh bakteri metano dalam kondisi anaerob dalam
reactor/pencerna. Residu ini keluar sebagai produk samping dari system pencernaan biogas
dalam keadaan stabil dan bebas dari pathogen. Sehingga dapat digunakan langsung sebagai
pupuk tanaman.
d. Katup pengatur gas
Katup ini berfungsi sebagai pengatur gas dari bak reactor menuju penampung gas. Kerja
katup ini seperti fungsi tusen klep pada pompa air, yaitu akan terbuka pada saat tekanan gas
dalam reactor lebih besar dibandingkan tekanan dalam penampung gas, namun gas dalam
penampung tidak dapat kembali kedalam reactor walaupun tekanannya lebih besar. Katup ini
didesain sederhana, murah dan praktis, yaitu dengan memanfaatkan sambungan pipa overlope
yang diisi dengan kelereng yang berfungsi sebagai klep pengatur.
e. Unit Penampung Gas
Fungsi dari unit ini adalah untuk menampung gas metana (CH4) yang dihasilkan dari
proses kimia dan mikrobiologi didalam unit bak reactor. Ada dua macam model unit penampung
gas yang berkembang yaitu menjadi satu dengan bak reactor dan terpisah dengan bak reactor.
Dalam pengkajian ini digunakan model terpisah dengan menggunakan bahan kantong plastic UV
warna kebiruan. Ukuran tebal plastic 0,2 mm, lebar 120 cm dan panjang 5 meter. Penampung ini
ditempatkan dibagian atas dengan membuat para-para yang diberi pengaman disamping kiri dan
kanan agar tidak bergerak/jatuh. Dibagian atas dari penampung ini diberi beban pemberat yang
terbuat dari lembaran tikar atau sejenisnya. Fungsi pemberat ini adalah selain agar penampung
tidak bergeser juga menekan agar tekanan gas dalam penampung lebih besar sehingga nyala
kompor lebih besar. Kelebihan penampung terpisah adalah mudah mengontrol gas yang
tertampung dan apabila dalam reactor terjadi sesuatu hal tidak mempengaruhi penampungnya.
Sedangkan kelemahannya adalah harus menyediakan bahan dan tempat tersendiri. Pemilihan
material plastic ini bertujuan untuk menekan biaya produksi, mudah mendapatkannya dan
mudah dalam perakitannya.
f. Unit System pengaman /control gas
Unit ini berfungsi sebagai pengontrol tekanan gas yang ada dalam penampung gas dan
sebagai pengaman apabila tekanan gas berlebihan. Cara kerja unit ini berdasarkan tekanan air.
Bahan yang digunakan untuk membuat katup pengaman ini adalah pipa pralon dan botol plastic
bekas obat-obatan atau yang lainnya. Katup pengaman didesain sedemikian rupa, dimana ujung
pipa pralon yang satu dimasukkan kedalam botol yang telah diisi air dan bagian atasnya diberi
lubang buangan udara, sedangkan ujung lainnya dihubungkan dengan saluran gas pada
penampung. Dengan demikian apabila tekanan gas melebihi batas akan menekan air dalam botol
dan keluar melalui saluran buangan, sehingga tekanan gas dalam penampung bisa terkontrol
dan tidak meledak.
g. Unit System Saluran Gas
Unit ini berfungsi untuk menyalurkan gas metana dari bak reactor ke penampung gas dan
dari penampung ke kompor atau alat lainnya. Bahan yang digunakan adalah pipa pralon
ditambah selang plastik berukuran ¾ inchi. Pada saluran ini dipasang stopkran yang berfungsi
untuk membuka dan menutup gas, baik yang berasal dari reactor maupun yang akan masuk
kedalam kompor biogas.
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Kompor biogas
Kompor yang digunakan dalam pengkajian ini adalah hasil rekayasa. Fungsi dan cara
kerjanya tidak berbeda dengan kompor gas pada umumnya. Perbedaan dari kompor biogas hasil
rekayasa ini dengan kompor gas konvensional yang ada dipasaran adalah dalam cara
menghidupkannya. Dengan biogas kompor tidak dapat dinyalakan secara otomatis, tetapi harus
dibantu dengan korek api sebagai penyulut. Adapun skema instlasi unit biogas secara rinci dapat
dilihat pada Gambar 1, 2 dan 3.
Penampung gas

Bak Pengumpan
Kompor biogas
Saluran gas

Katup Pengaman
Batas pengisian

Bak Reaktor

Saluran buang

Gambar 1. Skema Instalasi Biogas Type tabung Sederhana

Gambar 2. Instalasi Biogas Type tabung tegak (berdiri)
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Gambar 3. Instalasi Biogas Type tabung mendatar (tidur)

2. Hasil Kaji Fungsi dan kinerja alat
Pada pengkajian unit instalasi biogas type tabung diketahui bahwa setiap komponen alat
mampu berfungsi dan bekerja dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan mampunya
instalasi biogas memproduksi gas metan dan dapat digunakan oleh petani untuk melakukan
kegiatan masak – memasak. Berdasarkan hasil pengamatan kinerja alat untuk biogas type tegak
(berdiri) sering terjadi kebocoran sehingga proses anaerob tidak terjadi dan gagal pembentukan
biogasnya. Dalam pengkajian ini dari 1 pemasangan instalasi bak reaktor hanya 1 unit yang
mampu langsung menghasilkan gas, sedangkan unit lainnya gagal dan harus dilakukan
perakitan ulang. Untuk pembentukan gas optimal berlangsung setelah 2 minggu dari waktu
pengisian penuh. Sedangkan type mendatar (tidur) 2 unit terpasang semuanya langsung
berproduksi tanpa harus merakit ulang, dan waktu pembentukan gaspun berlangsung lebih
cepat yaitu hanya 1 minggu. Adapun spesifikasi type tabung tegak dan tabung mendatar dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Perbedaan konstruksi unit biogas type tabung tegak dan tabung mendatar
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uraian / keterangan
Ketahanan
Perakitan bak reaktor
Kerusakan bak reaktor
Tingkat kebocoran
Waktu pembentukan gas
Perawatan
Lahan untuk reaktor
Kemampuan nyala 1 kompor
Biaya pembuatan

Type tegak
2 – 5 tahun
Memerluan ketelitian
Lebih tahan
Mudah bocor
2 minggu
Mudah
1 meter persegi
2 – 3 jam
1.500.000/unit

Type mendatar
2 – 5 tahun
Relatif lebih mudah
Sedikit kurang tahan
Tidak mudah bocor
1 minggu
Mudah
2 meter persegi
3 – 4 jam
1.500.000/unit
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Dari daftar tabel diatas dapat diketahui masing-masing type terdapat kelebihan dan
kekurangannya. Namun dari hasil diskusi dengan petani diketahui biogas type tabung mendatar
lebih disukai, karena selain tidak mudah bocor pembentukan gasnyapun lebih cepat dan lebih
banyak.
KESIMPULAN




Rekayasa instalasi biogas dengan digester type tabung dari bak penampung air mampu
memproduksi gas metan dengan kemampuan operasi untuk kegiatan memasak skala rumah
tangga antara 3 s/d 4 jam.
Dari type yang dikaji type tabung mendatar lebih disukai petani karena beberapa kelebihan
yang antara lain tidak mudah bocor, waktu pembentukan gas lebih cepat dan lebih banyak.
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PROFIL SOSIAL EKONOMI DESA KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF PENINGKATAN
PRODUKSI PADI ( KASUS DESA SUNGAI UPIH KECAMATAN KUALA KAMPAR
KABUPATEN PALALAWAN PROVINSI RIAU)
Yanti Rina D, Isdijanto Ar-Riza dan Dakhyar Nazemi
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
ABSTRAK
Laju peningkatan jumlah penduduk per tahun yang masih tinggi tentu menuntut
persediaan pangan yang semakin tinggi. Untuk itu usaha mempertahankan kecukupan dan
keamanan pangan khususnya padi terus diupayakan melalui berbagai program. Desa Sungai
Upih merupakan sebuah profil desa yang mempunyai sumberdaya lahan pasang surut dengan
luas areal sawah 4.597 ha. Jumlah penduduk 2.413 jiwa (550 KK) sehingga pemilikan lahan ratarata 8,3 Ha per KK. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk mencukupi
kebutuhan pangan tersebut petani telah mencurahkan tenaga kerja keluarga sebesar 50% dari
tenaga kerja yang tersedia untuk usaha pertanian, dengan teknologi budidaya padi semi
tradisional yang mampu memberikan produksi 2,6 – 4 ton/ha GKG. Usahatani padi di Desa
Sungai Upih dinilai cukup efisien dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga petani
sebesar 65,78 % dari Rp 18.982.865,-/KK/tahun. Desa Sungai Upih merupakan sebuah profil
desa yang mampu mencukupi kebutuhan pangan, namun demikian karena mempunyai
sumberdaya lahan pertanian cukup luas maka dengan penerapan teknologi inovatif dan disertai
peningkatan kinerja lembaga pendukung diharapkan mampu meningkatkan produksi padi dan
sekaligus dapat mendukung ketahanan pangan.
Kata Kunci : sosial ekonomi, produksi, padi
PENDAHULUAN
Peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,5% per tahun menuntut persediaan pangan yang
tinggi. Disisi lain ketersediaan lahan subur semakin berkurang akibat alih fungsi lahan,
terjadinya degredasi lahan dan pragmentasi lahan. Degredasi lahan diperkirakan telah mencapai
60 juta ha dengan laju 2,8 juta ha /tahun, dan alih fungsi lahan dengan laju 110.000 ha per
tahun. Alih fungsi lahan umumnya terjadi di Pulau Jawa yang memproduksi 60% padi di
Indonesia (Dirjen Tan.Pangan, 2008)
Untuk memenuhi kecukupan dan keamanan pangan, pemerintah melakukan berbagai
kebijaksanaan dan strategi. Strategi pemerintah dalam rangka memenuhi akan beras antara lain
(1) peningkatan produktivitas,(2) perluasan areal tanam, (3) pengamanan produksi dan (4)
pemberdayaan kelembagaan pertanian dan dukungan pembiayaan usahatani (Dirjen Tanaman
Pangan, 2008)
Pemanfaatan lahan pasang surut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
melakukan peningkatan produksi padi. Menurut Radjagukguk (2008) potensi lahan gambut yang
sesuai untuk persawahan di Sumatera dan Kalimantan sebesar 457.273 ha dari luas 1.263.185
ha.
Pengembangan pertanian di lahan pasang surut masih mengalami berbagai kendala, baik
kendala teknis maupun kendala non teknis seperti sosial budaya setempat sehingga masalah
non teknis tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pembinaannya.
Untuk usaha pertanian lahan pasang surut sebenarnya mempunyai beberapa keunggulan
diantaranyai luapan air pasang secara berkala, lahan datar, bahan organik cukup, sehingga
merupakan agro ekosistem yang potensial jika dikelola dengan benar. Kegagalan dimasa lalu
menurut Notohadiprawiro (1998) disebabkan beberapa hal : (1) tidak dipahami secara benar
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fungsi dan karakter lahan rawa, (2) konsep perencanaan dan kebijakan yang kurang tepat dan (3)
kelemahan pranata, termasuk aspek hukum.
Di Desa Sungai Upih, tanaman padi merupakan komoditas utama sehingga mempunyai
kedudukan penting dibandingkan dengan komoditas lainnya. Namun demikian pola usaha tani
yang berkembang telah cukup terintegrasi dengan komoditas lainnya yang bernilai ekonomi baik
seperti tanaman perkebunan, dan peternakan sehingga memberikan pendapatan yang cukup
baik.
Komoditas non pangan seperti kelapa dan sagu yang dapat tumbuh sesuai dan berhasil
baik dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun program untuk meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani sekaligus pelestarian lahan pasang surut.
Tulisan ini merupakan analisis sebuah profil desa dalam perspektif peningkatan produksi
padi di lahan pasang surut
PROFIL SOSIAL EKONOMI DESA
Karakteristik Desa Sungai Upih
Desa Sungai Upih merupakan salah satu dari 8 desa yang terdapat di Kecamatan Kuala
Kampar Kabupaten Palalawan Provinsi Riau.. Letak desa ini sekitar 320 km dari ibukota
kabupaten Palalawan. Luas Desa Sungai Upih seluas 6.962 ha terdiri dari pekarangan 25 ha,
perkebunan 2.177 ha, sawah 4.579 ha, lainnya 163 ha. Berdasarkan luas sawah dan jumlah
penduduk 2.413 jiwa dengan 550 KK, maka luas pemilikan lahan rata-rata 8,3 ha/KK. Tingkat
pendidikan masyarakat Desa Sungai Upih terdiri dari belum sekolah 20,64%, Tidak Sekolah
3,15%, Tamat Sekolah Dasar 5,14%, Tamat SLTP 33,9%, Tamat SLTA 30,76% dan Akademi/PT
3,23%. Tingkat pendidikan penting dalam proses adopsi teknologi. Penduduk yang berpendidikan
tinggi umumnya lebih respon terhadap teknologi yang dianjurkan apabila teknologi tersebut
memberikan keuntungan bagi penggunanya.
Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani merupakan sumbangan tenaga kerja
keluarga pada produksi pertanian, tak pernah dinilai dengan uang. Ketersediaan tenaga kerja
petani di Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi keluarga petani di Desa Sungai Upih, Kecamatan
Kuala Kampar Kabupaten Palalawan, 2008
Jenis Kelamin
Laki-laki
Wanita
Jumlah

Yang ikut berusahatani
(orang)
1,74
1,64
3,38

Ketersediaan tenaga kerja
(HOK/KK/TH
374,4
213,2
587,6

Ket : 1 Hari Orang Kerja (HOK) = 8 jam

Jumlah ketersediaan tenaga kerja berupa jam kerja potensial yang dimiliki rumah tangga
secara hipotesis adalah jumlah jam kerja potensial yang tersedia dalam seminggu. Menurut
konsep Leknas (1977) dalam Gunawan et al (1979), bahwa seorang bekerja dianggap bekerja
penuh apabila mencurahkan waktunya untuk kerja sebagai berikut: (a) Pria berumur > 15 tahun
= 35 jam per minggu, (b).Pria muda < 15 tahun dan wanita > 15 tahun = 20 jam per minggu.
Berdasarkan konsep ini, maka tenaga kerja petani yang tersedia di Desa Sungai Upih 587,6
HOK/KK/tahun..
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Untuk kegiatan tertentu seperti pengolahan tanah, tanam dan panen memerlukan lebih
banyak tenaga kerja dan harus selesai pada periode tertentu, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan tersebut petani memerlukan tambahan tenaga kerja dari luar, baik berupa tenaga
kerja upah maupun gotong royong.
Kegiatan pengolahan tanah oleh sebagian petani dilakukan secara manual dan sebagian
menggunakan traktor. Pengolahan tanah dengan sistem semprot menggunakan herbisida
kemudian diglebek menggunakan papan dan diinjak-injak. Upah mengglebek Rp 245.000 per ha.
Pengolahan tanah dengan cara olah tanah minimum (OTM) ini setiap keluarga dapat mengolah
lahan sawah rata-rata 2 hektar bahkan jika memiliki modal dapat menggarap seluas 5 ha.
Distribusi tenaga kerja petani pada berbagai cabang usahatani seperti padi, jagung, kelapa,
ternak dan sagu seperti Tabel 2
Tabel 2. Distribusí tenaga kerja keluarga selama setahun di
Kecamatan Kuala Kampar, Kab. Palalawan, 2008
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kegiatan
Usahatani Padi
Usahatani Jagung
Usahatani Kelapa
Usahatani ternak
Buruh tani
Non Usahatani
Jumlah

Bulan
Agustus – Maret
Juni – Januari
Januari – Desember
Januari – Desember
Mei – Desember
Januari – Desember

Desa Sungai Upih,

Tenaga kerja (HOK/KK/tahun)
120
20
94
45
15
20
314

Sumber : Ar-Riza et al (2008)

Distribusi penggunaan tenaga kerja tergantung pada sifat pekerjaan atau mata pencaharian
yang dimiliki petani. Dari struktur mata pencaharian penduduk Desa Sungai Upih sebagai petani
76%, buruh tani 17,7%, buruh swasta 1,6% dan lainnya 4,7%. Luas sawah yang digarap petani
desa Sungai Upih untuk padi sekali setahun seluas 2 ha, jagung 0,5 ha dan kelapa 2 ha
dibutuhkan jumlah tenaga kerja keluarga yang digunakan selama setahun untuk petani Desa
Sungai Upih sebesar 314 HOK/KK/th. Jika dibandingkan dengan tenaga kerja petani yang telah
dicurahkan dengan ketersediaan tenaga keluarga, maka baru 53,44% yaitu 50% untuk pertanian
dan 3,44 % untuk non pertanian yang efektif digunakan. Tenaga kerja keluarga petani digunakan
bukan saja untuk kegiatan produktif tetapi juga untuk kegiatan sosial maupun kegiatan lainnya.
Teknologi Budidaya Padi
Lahan usaha terdiri atas pekarangan dan lahan usaha. Lahan pekarangan ditanami kelapa
dan memelihara ternak. Ternak unggas berupa ayam buras berkisar 3 – 20 ekor per petani,
sedangkan ternak lain seperti itik, kambing dan sapi dipelihara oleh beberapa petani saja.
Pemeliharaan sapi belum intensif sehingga kotoran sapi belum digunakan sebagai pupuk.
Penataan lahan sawah belum ada, sebagian sawah ditanami dengan kelapa, sagu dan
sebagian lainnya ditanami padi dengan pola tanam padi lokal-bera. Usahatani padi bersifat semi
tradisional. Sebagian petani sudah menggunakan alat mesin seperti traktor dan threser.
Sedangkan teknologi budidaya masih sederhana seperti benih belum berlabel, satu kali tanam
setahun dan paket pemupukan belum sesuai rekomendasi.
Padi varietas lokal yang digunakan petani seperti Korea, Cepu, Lembu Sawa, Ramos,
Kerudang, Ketek Jambi, Ceko putih dan pulut hitam. Benih padi yang digunakan tidak berlabel,
diperoleh petani dari pertanaman padi sebelumnya. Pengolahan tanah menggunakan traktor
dilakukan sekitar 30% petani dan sisanya dilakukan secara manual.
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Pengolahan tanah dilakukan secara manual menggunakan herbisida kemudian diglebek
menggunakan papan dengan lama waktu 5 hari/ha. Pengolahan tanah dengan traktor umumnya
diolah sempurna dengan bajak singkal kemudian di glebek dibutuhkan 4-6 hari Penanaman padi
lokal dilakukan pada pertengahan bulan Nopember. Padi disemai (semai kering) pada bulan
Agustus hingga berumur 15 hari, kemudian diampak (dipecah) hingga berumur 45-60 hari baru
ditanam. Jarak tanam bervariasi 25 X 30 cm dan 30 X 30 cm.
Pemupukan yang dilakukan masih di bawah dosis rekomendasi (dosis rekomendasi 150 kg
Urea, 100 kg SP36 dan 100 kg KCl per hektar). Petani pada umumnya jarang menggunakan
pupuk kecuali ada bantuan dari pemerintah. Penyiangan dilakukan 1-2 kali hingga panen.
Pemberantasan hama penyakit dilakukan dengan penyemprotan 1-2 kali. Penjagaan hama
burung harus dilakukan karena meskipun musim panen, petani melakukan panen tidak
serempak. Panen menggunakan sabit bergerigi. Jika dibawonkan dengan sistem 4 : 1 (3 bagian
pemilik dan 1 bagian buruh) atau 5: 1 jika buruh mendapat konsumsi. Untuk merontok gabah
dari tangkainya digunakan power-threser dengan sistem upah 10 : 1. Karena tidak mempunyai
fasilitas penjemuran hasil, maka penjemuran dilakukan di lahan dengan menggunakan alas
terpal dan diangkut menggunakan sepeda. Petani menjual hasil panen dalam bentuk beras
dengan biaya giling 15% dari jumlah hasil giling (beras).
Analisis Usahatani Padi
Analisis biaya dan pendapatan usaha tani untuk padi lokal di Desa Sungai Upih disajikan
pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa produksi padi rata-rata di Desa Sungai Upih 3,15
t/ha GKG atau setara 2.047 kg beras dengan kisaran 2,6 – 4 t/ha GKG. Dari hasil analisis biaya
dan pendapatan pada usahatani padi lokal yang dilakukan petani Desa Sungai Upih diperoleh
keuntungan sebesar Rp 4.345.625/ha. Usahatani padi lokal yang diusahakan petani cukup
efiasien dengan nilai R/C = 1,74.
Tabel 3. Analisis biaya dan pendapatan usaha tani padi lokal seluas 1
hektar di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar
Kabupaten. Palalawan, 2008.
No.
1.
2.

3.
4.

Uraian
Produksi Beras
Biaya produksi total
- benih
- Herbisida
- Tenaga kerja keluarga
Keuntungan (Rp)
R/C ratio

Fisik
2.047 kg
24 kg
8 liter
80 HOK

Nilai (Rp)
10.235.000
5.889.375
60.000
530.000
5.299.375
4.345.625
1,74

Keterangan
Harga beras Rp 5000/kg, harga gabah Rp 3000/kg
Sumber : Ar-Riza et al (2008)

Sumber-Sumber Pendapatan
Sumber pendapatan berasal dari pertanian dan non pertanian. Komoditas padi
merupakan penyumbang utama (65,78%) dan kelapa sebagai penyumbang kedua (17,38%) dari
pendapatan rumah tangga petani Desa Upih sebesar Rp 18.982.865,-/KK/th.(Tabel 4)
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Tabel 4. Sumber-sumber pendapatan petani Desa Sungai
Upih Kecamatan Kuala Kampar Kab. Palalawan,
2008
No.
Sumber pendapatan
1.
Usahatani Padi
2.
Usahatani Jagung
3.
Usahatani Kelapa
TernakT
4. Usahatani Ternak
5.
Buruh tani
6.
Non Pertanian
Jumlah

Nilai (Rp)
12.486.250
836.000
3.300.000
610.615
750.000
1.000.000
18.982.865

%
65,78
4,40
17,38
3,22
3,95
5,28
100,00

Sumber : Ar-Riza et al (2008)

Keragaan Lembaga Pendukung
Kelembagaan pendukung pertanian di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar
Kabupaten Palalawan seperti kelompok tani dan penyuluhan pertanian lapangan belum berfungsi
secara maksimal sebagai fasilitator peningkatan produksi. Keberadaan lembaga pendukung di
Desa Sungai Upih disajikan pada Tabel 5
Tabel 5. Keberadaan lembaga pendukung di Desa Sungai
Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten
Palalawan, 2008
No.
1.

2.
3.
4.
5.

Uraian
Kelompok tani
- Pemula
- Lanjut
- Madya
Penyuluh Pertanian Lapangan
Koperasi Unit Desa
Kios
Pasar

Jumlah (buah)
20
16
4
1
1
1
-

Sumber : Ar-Riza et al (2008)

1. Kelembagaan Penyuluhan
Kelembagaan penyuluhan pertanian yang ada di Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala
Kampar berupa Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan dan Badan Ketahanan Pangan
Tingkat Kabupaten belum sepenuhnya berfungsi, terbukti di lapangan menunjukkan masih
banyaknya teknologi yang belum diketahui petani kecuali teknologi usahatani padi lokal, jagung
dan kelapa. Pada usahatani komoditas tersebut pemupukan belum banyak dilakukan petani.
Disamping itu medan yang cukup luas dan prasarana transportasi kurang mendukung
menyebabkan Latihan dan Kunjungan yang dilakukan PPL tidak maksimal. Pemberdayaan
kelembagaan penyuluhan masih perlu ditingkatkan dengan kegiatan yang berorientasi pada
komoditas yang ekonomis atau pada peningkatan intensitas tanam. Pemberdayaan kelembagaan
penyuluhan masih perlu ditingkatkan dengan kegiatan yang berorientasi pada komoditas yang
ekonomis atau pada peningkatan intensitas tanam.
Kelompok tani yang ada di Desa Sungai Upih cukup tersedia dan masih berkelas pemula.
Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan pembinaan dalam hal kemampuan dan dinamika
kelompok.
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2. Kelembagaan Tenaga Kerja
Petani umumnya melakukan usahatani padi menggunakan tenaga kerja keluarga namun
pada kegiatan panen memerlukan tenaga kerja luar. Kegiatan pengolahan tanah menggunakan
herbisida dan traktor. Demikian juga pada kegiatan penyiangan umumnya menggunakan
herbisida. Tenaga kerja panen biasanya berasal dari luar desa atau luar kecamatan bahkan dari
kabupaten lain. Kegiatan panen dilakukan dengan sistem bawon 4 : 1 atau 5 :1 dan pasca
panen seperti perontokan gabah dilakukan menggunakan threser dengan sistem bawon 10 : 1
yaitu 10 bagian pemilik dan 1 bagian upah threser.
Kelompok arisan tenaga kerja atau royongan disebut ”Batubu” sangat berperan dalam
mengatasi kekurangan tenaga kerja terutama pada kegiatan tanam. Setiap peserta masingmasing dibayar dengan gula pasir 3 kg/orang.
Penggilingan padi dengan sistem bawon 15% dari jumlah hasil beras. Oleh karena itu jika
pertanian akan dilakukan intensif perlu penambahan handtraktor, threser dan RMU. Jumlah
threser di Desa Sungai upih sangat terbatas sementara pertanaman padi cukup luas sehingga
hal tersebut menyebabkan biaya merontok gabah jadi mahal yaitu Rp 250/kg GKP dan biaya
giling Rp 487,5 /kg gabah atau Rp 750/kg beras.
3. Kelembagaan Pasar Sarana Produksi
Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 1 kios di Desa Sungai Upih, namun karena petani
umumnya jarang menggunakan pupuk dalam usahataninya sehingga keberadaan pupuk kurang
dirasakan. Alasan petani tidak menggunakan pupuk selain harga pupuk mahal, juga lahannya
sudah subur. Sarana produksi seperti herbisida dan obat-obatan yang diperlukan petani dapat
dibeli di pasar kecamatan. Benih padi lokal diperoleh dari hasil pertanaman tahun sebelumnya,
sementara benih lainnya seperti sayuran tidak tersedia di lokasi. Untuk mempermudah petani
untuk mendapatkan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan perlu disediakan kios
sarana produksi dapat melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Demikian juga mulai dibina petani-petani penangkar benih unggul agar dapat tersedia benihbenih yang berkualitas.
4. Kelembagaan Pemasaran
Pemasaran komoditas padi, kelapa, jagung, sagu sudah baik karena permintaan akan
komoditas tersebut cukup tinggi. Pemasaran komoditas sayuran perlu diciptakan sebelum
menganjurkan petani untuk bertanam lebih luas mengingat sifat komoditas tersebut cepat rusak,
dan sarana transportasi yang terbatas dan mahal.
Pemasaran komoditas akan terjadi jika ada barang yang dipasarkan dalam jumlah yang
besar. Pengembangan dan perluasan pasar perlu dilakukan untuk memotivasi petani dalam
meningkatkan produksi. Komoditas-komoditas yang dipasarkan petani seperti kelapa, sagu
cukup mudah kecuali sayuran.
5. Kelembagaan Permodalan
Salah satu ciri usahatani adalah kekurangan modal dalam bentuk uang tunai dalam proses
produksi (Soekartawi et al, 1990). Berdasarkan pendapatan rumah tangga yang diperoleh sebesar
Rp 18.982.865,-/KK/tahun dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 18.726.670,-/KK/tahun
yang terdiri dari pangan Rp10.697.000,- dan non pangan Rp 7.475.670,-) maka sisa pendapatan
petani sebesar Rp 810.195/KK/tahun. Melihat pada sisa pendapatan ini tentu petani tidak
memiliki modal untuk usahataninya. Untuk menutupi kekurangan modal petani mencari
pekerjaan keluar desa sebagai buruh panen kelapa, sagu dan tukang bangunan. Ada bantuan
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dari Dinas Pertanian Kabupaten berupa benih jagung Hibrida sementara dalam bentuk kredit
belum ada.
PELUANG PENINGKATAN PRODUKSI
Permasalahan utama yang dirasakan petani dalam usahatani padi adalah hama penyakit
terutama hama kepinding tanah, tikus, walang sangit dan burung. Sedangkan masalah teknis
lainnya adalah kebanjiran. Petani sering mengalami kebanjiran terutama pada saat masa
persemaian.
Keberhasilan usahatani dapat dicapai apabila dilakukan perbaikan teknologi budidaya dan
penanaman di lakukan secara serentak. Kegiatan perbaikan teknologi budidaya tersebut meliputi
melakukan perbaikan tata air dengan membuat saluran-saluran masuk dan keluar air,
melakukan pemberian pupuk pada tanaman dan penggunaan varietas unggul. Disamping itu
untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut peranan kelembagaan sangat penting seperti
peningkatan peran PPL, pembentukan gapoktan agar pengadaan sarana produksi maupun
pemasaran dapat dilakukan dengan bersama-sama dan harga penjualan padi diterima petani
lebih tinggi.
Sumberdaya lahan sawah di Desa Sungai Upih cukup dengan menerapkan teknologi
budidaya intensif dan peningkatan kinerja kelembagaan, maka peningkatan produksi padi akan
tercapai yang berarti meningkatkan ketahanan pangan terutama bagi petani sendiri maupun
petani lainnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Profil sosial ekonomi petani di Desa Sungai Upih masih bersifat semi tradisional namun
sudah mampu mendukung peningkatan produksi.
2. Tenaga kerja petani yang digunakan untuk usaha pertanian sebesar 50% dari tenaga kerja
yang tersedia.
3. Penerapan teknologi usahatani padi masih belum intensif namun cukup efisien untuk
diusahakan dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga sebesar 65,78%
Saran
Sumber daya lahan sawah cukup luas sehingga untuk meningkatkan produksi padi masih
berpeluang sangat besar dapat dilakukan dengan penerapan teknologi budidaya dan peningkatan
kinerja lembaga pendukung
DAFTAR PUSTAKA
Ar-Riza, I, D. Nazemi, S. Saragih, Al Kusuma dan Y. Rina. 2008. Pilot Percontohan Penataan
Lahan dan Komoditas Berdasarkan Karakteristik Lahan Pasang Surut. Laporan Hasil
Penelitian Balittra belum dipublikasikan.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2008. Program Peningkatan Produksi Beras
Nasional
(P2BN). Makalah Utama pada Seminar Nasional Pekan Padi Nasional III di Sukamandi,
Tanggal 25 Juli 2008
Gunawan, M., A.R. Nurmanaf dan M.H. Sawit. 1979. Penyediaan dan Kebutuhan
Kerja di
Sektor Pertanian. Laporan Proyek Studi Dinamika Pedesaan. Survei Agro Ekonomi
bekerjasama dengan Biro Perencanaan Departemen Pertanian.

131

Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian LP3ES. Jakarta.
Notohadiprawiro, T. 1998. Tantangan pemanfaatan gambut. Dalam H. Hadisaputro et al. (eds.).
Pros. Seminar Nasional Gambut III, HGI-UTP-Pemda Kalbar-BPTP Pontianak. 24-25 Maret
1997.
Soekartawi, A. Soeharjo, John L, Dillon dan Brian. 1989. Ilmu Usaha tani dan Penelitian Untuk
Petani Kecil. U.I.Press. Jakarta.
Radjaguguk, B. 2008. Prospek, Kendala dan pemanfaatan Lahan GambutUntuk Tanaman
Pangan. Makalah Utama pada Seminar Nasional Pekan Padi Nasional III di Sukamandi,
Tanggal 25 Juli 2008.

132

KAJIAN PENGGGUNAAN PUPUK ORGANIK BIO GREEN LAND TERHADAP
PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG
Abu dan Sudarmadi Purnomo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Pemupukan anorganik yang dilakukan petani saat ini sering kali melebihi dosis anjuran. Hal ini
dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat merusak sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Untuk
menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan pemupukan yang “lestari yaitu pemupukan yang
memadukan antara pupuk anorganik dan organik agar sifat fisik, kimia, dan biologi tanah lestari
sepanjang masa. Penelitian dilakukan di desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan Kabupaten
Kediri Jawa Timur 2008, dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) di ulang tiga
kali. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk “Bio Green Land‖ dengan dosis
7.5 ton/ha ditambah dengan NPK 50% memperoleh hasil paling tinggi 12.23 ton/h dibanding
dengan tanpa ―Bio Green Land‖ dengan peningkatan produksi 51,7% . Penggunaan pupuk
tersebut dengan dosis pupuk NPK yang sama dapat meningkatkan produksi sebesar 22,7% atau
2.26 ton/ha jagung pipilan kering.
Kata kunci : Jagung , Bio Green Land, pertumbuhan dan hasil.
PENDAHULUAN
Pemupukan merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh petani untuk meningkatkan
hasil. Disamping itu pemupukan harus mengacu pada pemupukan rasional yaitu pemupukan
yang disesuaikan dengan kandungan hara dalam tanah dan kebutuhan tanaman. Jagung
ditanam petani pada umumnya dilahan sawah pada MK I atau MK II dan lahan kering pada
musim hujan. Luas panen tanaman jagung di Jawa Timur sekitar 1 juta ha dan produksinya
mencapai 40% dari produksi nasional. Lebih dari 75% areal jagung di Jawa Timur terdapat di
lahan kering dengan tingkat kesuburan tanah, iklim, kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan
permasalahan yang beragam (Suyamto et al., 1994). Walaupun masih banyak dijumpai
pengelolaan tanah dan tanaman jagung kurang optimal, budidaya jagung ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga pendapatan usahataninya masih rendah. Menurut
Malian dan Djauhari (1988) dan Subandi et al. (1988), meskipun petani jagung memiliki
pendapatan paling kecil dibandingkan dengan usahatani tanaman pangan lain, tetapi
peranannya cukup besar sebagai substansi beras sehingga tanaman ini masih tetap
dibudidayakan petani.
Untuk mendapatkan hasil maksimal diperlukan struktur tanah yang gembur dengan
kandungan bahan organik yang cukup dan perlu pemupukan sebesar (300 kg Urea atau 250 kg
Urea + 100 kg ZA, setara dengan 135 N, ditambah 100 kg SP-36 dan 100 kg KCl/ha + 5 ton
pupuk kandang) per hektar ( Sembiring, H., 1999). Dari hasil penelitian tersebut disamping
pupuk anorganik Nitrogen, Posfor dan Kalium diperlukan tambahan pupuk organik yang tinggi,
karena pupuk tersebut berperan dalam proses fisiologi tanaman sehingga dapat memperbaiki
kualitas dan kuantitas hasil.
Dewasa ini upaya peningkatan produksi jagung tergantung pada masukan pupuk
organik. Tidak jarang para petani dalam menggunakan pupuk anorganik tersebut kurang
berimbang dan bahkan cenderung berlebihan. Di temui di beberapa lokasi penggunaan pupuk
anorganik meningkat tajam, tetapi peningkatan tersebut sering tidak diikuti secara proporsional
oleh peningkatan produksi, ini berarti bahwa telah terjadi penurunan efisiensi penggunaan
pupuk. Sementara itu penggunaan pupuk organik semakin jarang dilakukan, sehingga
penurunan kandungan bahan organik di dalam tanah tak dapat di hindarkan. Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat menunjukkan bahwa akibat
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penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan sebagian besar lahan pertanian kandungan C
organik kurang dari 1% ( lahan miskin) konsekuensi logisnya adalah lahan miskin bahan organik
bila dipupuk anorganik dosis berapapun produksinya tidak akan meningkat (Prihandarini, 2000),
karena bahan organik tanah menjadi limiting faktor atau faktor pembatas pertumbuhan dan
hasil tanaman.
Di sisi lain penggunaan pupuk kimiawi terus menerus dan berlebihan tanpa diimbangi
pupuk kandang atau pupuk organik dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah, karena tidak
ada lagi keseimbangan unsur hara dalam tanah, terutama kurangnya unsur mikro seperti Fe
dan B, struktur tanah semakin jelek, kemampuan tanah memegang air berkurang ( Tisdale, at el
1975 ; Sugito, 2000). Telah dianjurkan agar limbah pertanian dikembalikan ke tanah untuk
menembah bahan organik tanah, namun dalam prakteknya jarang dilakukan oleh petani karena
terjadi penambahan biaya dan tenaga yang cukup tinggi.
Krisis moneter yang terjadi berkepanjangan selama ini telah menimbulkan masalah di
bidang pemupukan. Meningkatnya harga bahan baku pupuk, utamanya yang masih diimpor dari
luar negeri, dan dihapuskannya subsidi pupuk oleh pemerintah menyebabkan harga pupuk
meningkat dan sulit dijangkau oleh petani bahkan sempat terjadi kelangkaan pupuk di beberapa
daerah, sehingga dapat memukul petani. Penggunaan pupuk alternatife utamanya pupuk
organik yang mudah tersedia, murah efektif, dan tidak menimbulkan dampak negatif sangat
membantu dalam mengatasi permasalah pupuk . Sedangkan pupuk organik ini mengandung
beberapa unsur penting untuk pertumbuhan tanaman seperti bahan organik, unsur hara
Nirogen (N), P2O5, K2O, C/N ratio, pH, Arsenic (As), Iron, (Fe), Cupper (Cu), Lead (Pb), dan
Acherrichin Coli. mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah sehingga dapat
memperbaiki tingkat kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis optimal
penggunaan pupuk organik Bio Green Land pada tanaman jagung.
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada lahan tegal di desa Wonokerto, Kec Plemahan Kab Kediri
dengan ketinggian tempat 100 m dpl dan jenis tanah latosol (Tabel 1). Penelitian dilaksanakan
pada MK-1 tahun 2006 ( April 2006 sampai Nopember 2007). Sedangkan hasil analisis tanah
sebelum dilakukan penelitian tertera pada (Tabel 1).
Tabel 2. Hasil analisis tanah di desa Wonokerto, Kec Plemahan
Kabupaten Kediri Tahun 2008
No Macam analisis
Nilai dan Katori
harkat
1.
pH H2O
7,0
NT
2.
pH KCl
5,9
AS
3.
C-organik (%)
2,46
S
4.
N-Total (%)
0,14
R
5.
P Olsen (ppm)
17,69
S
6.
K dapat dipertukarkan (me/100 g)
0,24
R
7.
Ca dapat di tukar (me/100 g)
12,86
R
8.
Na dapat di tukar (me/100 g)
0,64
T
9.
Mg dapat ditukar (me/100 g)
2,64
S
10. KTK
42,37
ST
11. P2O5 (mg/HCl-25%)
36,8
T
12. Tekstur
- Pasir
29,0%
- Debu
29,0%
- Liat
42,0%
Keterangan
AS : asam, NT: Netral, R: Rendah, S: Sedang, T: Tinggi
dan ST: Sangat tiunggi
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Tabel 1. Kandungan hara pupuk ”Bio Green Land”
No Jenis analisa
Satuan
Nilai
1
Total Nitrogen (N)
%
2,32
2
Total P2O5 content
%
1,84
3
K2O content
%
0,50
4
C-N ratio
6,26
5
pH
6,04
6
Arsenic (As) content
ppm
0,80
7
Iron (Fe) content
%
1,68
8
Cadmium (Ce) content
Ppm
< 10
9
Carbon (C)
%
14,53
10 Cobalt (Co) content
ppm
5,22
11 Magnesium (Mg) content
%
0,03
12 Mercury (Hg) content
%
1,18
13 Zine (Zn) content
%
0,01
14 Cupper (Cu) content
ppm
11,95
15 Lead (Pb) content
ppm
< 1,0
16 Ascherrichin coli
MPn/g
240
Keterangan : Hasil analisis sucofindo 2006
Tabel 2. Kandungan hara pupuk kandang ayam
No
Unsur
Nilai
1.
KA
34,6
2.
pH (H2O)
8,4
3.
C organik
11,17
3.
N –Total (%)
1,55
4.
P- Olsen (mg/kg)
1,13
5.
K (me/100 g)
1,63
6.
Na (me/100 g)
0,06
7.
Ca (me/100 g)
0,88
8.
Mg (me/100 g)
0,95
Keterangan : Hasil analisis di Lab Tanah BPTP Jawa
Timur 2006
Rancangan Penelitian
Penelitian disusun menggunakan rancangan acak kelompok, diulang 3 kali. Perlakuan
terdiri dari 10 kombinasi perlakuan dan petani sebagai kontrol. Sedangkan perlakuan
pemupukan ”Bio Green Land‖ terhadap tanaman jagung tertera pada (Tabel 3).
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Tabel 3.

No

Sebelas kombinasi perlakuan penggunaan pupuk ‖Bio Green
Land” dengan pupuk anorganik pada tanaman jagung, kediri
tahun 2008.
Kode
Perlakuan pupuk per hektar

1
A
50 % NPK + 0 ton/ha Bio Green Land
2
B
50 % NPK + 2.5 ton/ha Bio Green Land
3
C
50 % NPK + 5.0 ton/ha Bio Green Land
4
D
50 % NPK + 7.5 ton/ha Bio Green Land
5
E
100 % NPK + 0 ton/ha Bio Green Land
6
F
100 % NPK + 2.5 ton/ha Bio Green Land
7
G
100 % NPK + 5.0 ton/ha Bio Green Land
8
H
100 % NPK + 7.5 ton/ha Bio Green Land
9
I
50 % NPK + 5.0 ton/ha pupuk kadang
10
J
100 % NPK + 5.0 ton/ha pupuk kandang
11
K
Petani
Keterangan: 100% pupuk anoeganik berupa (450 kg urea + 100 kg SP-36
dan 100 kg KCl.) per hektar
Pelaksanaan Penelitian
Pengolahan tanah dilakukan dengan membajak 2 kali secara bersilangan tegak lurus
kemudian diratakan dan dibuat saluran drainase yang berfungsi sebagai pembatas petak
percobaan. Luas petak percobaan 4 m x 5 m dengan jarak tanam 75 cm x 20 cm, 1 tanaman
tiap lubang ( populasi tanaman 62.500 tanaman/ha) varietas jagung hibrida P-21 telah
diperlakukan dengan Ridomil ditanam 2 biji per lubang tanam, penjarangan dilakukan pada
umur 10 hari disisakan 1 tanaman per lubang . Pestisida yang digunakan Karbufuran diberikan
pada lubang tanam bersamaan dengan tanam dengan dosis 5 kg/ha. Seluruh dosis pupuk ”Bio
Green Land‖ dan pupuk SP-36 maupun KCl diberikan semuanya pada umur satu minggu,
sedangkan pupuk Urea berikan 2 kali yaitu pada umur 1 minggu dan 40 HST dengan dosis
sesuai perlakuan. Penyiangan dilakukan 2 kali yakni saat umur 15 HST dilakukan pendangiran
dan umur 30 HST dilakukan penyiangan dan bersamaan dengan pembumbunan. Untuk
mencegak penggerak pucuk pada umur 15 HST diberikan Karbofuran 910 kg/ha) yang
diletakkan disekitar titik tumbuh. Pengendalian hama dan penyakit lainnya dilakukan secara
intensif, sehingga tanaman terhindar dari gangguan hama dan penyakit. Pengairan dilakukan
sesuai keadaan pertanaman, tanam harus dihindarkan dari kebanjiran dan kekeringan. Panen
dilakukan bila 95% butiran jagung telah mengeras. Data-data yang diamati meliputi ;
pertumbuhan tinggi tanaman, diameter batang, letak tongkol, produksi basah, dan produksi
kering ton/ha. Data – data yang terkumpul dianalisis dengan anova sesuai dengan rancangan
penelitian dengan menggunakan uji Duncan dan untuk mengetahui pengaruh pemupukan
dilanjutkan dengan uji kontras.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberian pupuk ”Bio Green Land” berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi
tanaman saat akhir pertumbuhan generatif. Pemupukan dengan dosis 50% NPK yang dibarengi
dengan pemupukan 7.5 t/ha ”Bio Green Land‖ mendapatkan pertumbuhan paling tinggi
(270,33 cm) dan berbeda nyata dibanding tanpa pupuk ‖Bio Green Land‖ (kontrol). Pertumbuhan
paling rendah di diperoleh dari pemupukan 50% NPK tanpa pupuk ‖Bio Green Land‖ dan petani
masing-masing sebesar 225,28 cm dan 223,00 cm. Peningkatan dosis pupuk ‖Bio Green Land‖
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dari 2.5 t/ha menjadi 7.5 t/ha dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman sebesar 9,39%.
Pemupukan ‖Bio Green Land‖ pada tanah dengan kandungan C organik rendah dapat
memperbaiki sifat fisik tanah dan mengembalikan tingkat kesuburan tanah dalam jangka
panjang serta dapat memperbanyak mikoorganisme tanah.
Pemupukan ‖Bio Green Land‖ tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan diameter
batang. Hal ini diduga karena pengaruh ginetik tanaman jagung itu sendiri sehingga diameternya
tidak berpengaruh, tetapi pada pemberian pupuk ‖Bio Green Land‖ dengan dosis 7.5 t/ha yang di
barengi dengan pemupukan NPK 50% diameter batang pada tanaman jagung cenderung lebih
besar dibanding dengan perlakuan yang lain (Tabel 3).
Tabel 3. Pengaruh pemberian pupuk ‖Bio Green Land‖ terhadap pertumbuhan tinggi tanaman
jagung dan diameter batang di Kediri tahun 2008.
Kode
Perlakuan
Tinggi tanaman (cm) Diameter batang (cm)
A
50 % NPK+ 0 t/ha Biogreen land
225,28
2,89
B
50 % NPK + 2.5 t/ha Biogreen land
244,93
3,15
C
50 % NPK + 5.0 t/ha Biogreen land
251,00
3,25
D
50 % NPK + 7.5 t/ha Biogreen land
270,33
3,91
E
100 % NPK + 0 t/ha Biogreen land
247,47
3,64
F
100 % NPK + 2.5 t/ha Biogreen land
251,67
3,59
G
100 % NPK + 5.0 t/ha Biogreen land
255,80
3,39
H
100 % NPK + 7.5 t/ha Biogreen land
256,30
3,61
I
50 % NPK + 5.0 t/ha pukan
249,17
3,47
J
100 % NPK + 5.0 t/ha pukan
258,53
3,83
K
Petani
223,00
2,81
Duncan = 0,05
N
TN
KK (%)
4,67
6,99
Keterangan : Angka – angka sekolom yang didampingi oleh huruf yang sama tida berbeda nyata
menurut uji Duncan p 0,05%
- N: Nyata, NT : Tidak nyata
300

Tinggi (cm)

250
200
150

Tinggi tanaman (cm)

100
50
0
A

B

C

D

E
F
G
Pe rlak uan

H

I

J

K

Gambar 1. Pengaruh pemupukan ‖Biogreen land‖ terhadap tinggi tanaman jagung (cm)
Pemberian pupuk ‖Biogreen Land‖ tidak berpengaruh terhadap jumlah daun yang
tumbuh secara statistik. Tidak berpengaruhnya pupuk tersebut diduga oleh faktor genetik dari
varietas jagung itu sendiri. Pemberian pupuk ‖Biogreen Land‖ berpengaruh nyata terhadap letak
tongkol hal ini terlihat pada pemupukan sebesar 50% NPK yang dibarengi dengan 7.5
t/ha ‖Biogreen Land‖ memperoleh pertumbuhan tinggi tongkol sebesar 116,7 cm dan berbeda
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nyata dibanding tanpa pupuk ‖Biogreen Land‖ maupun dengan pemupukan 2.5 t/ha sampai
dengan 5.0 t/ha (Tabel 4).
Tabel 4. Pengaruh pemberian pupuk ‖Biogreen Land‖ terhadap Jumlah daun dan letak
tongkol tanaman jagung dan jumlah daun di Kediri tahun 2008.
Kode
Perlakuan
Jumlah daun
Letak tongkol (cm)
A
50 % NPK+ 0 t/ha Biogreen land
11,03
108,80
B
50 % NPK + 2.5 t/ha Biogreen land
12,80
111,67
C
50 % NPK + 5.0 t/ha Biogreen land
12,90
108,93
D
50 % NPK + 7.5 t/ha Biogreen land
13,27
116,27
E
100 % NPK + 0 t/ha Biogreen land
12,20
109,17
F
100 % NPK + 2.5 t/ha Biogreen land
12,93
114,87
G
100 % NPK + 5.0 t/ha Biogreen land
12,97
115,07
H
100 % NPK + 7.5 t/ha Biogreen land
13,20
115,81
I
50 % NPK + 5.0 t/ha pukan
12,80
109,47
J
100 % NPK + 5.0 t/ha pukan
12,97
115,80
K
Petani
10,93
108,20
Duncan
TN
N
KK (%)
5,04
3,80
Keterangan : Angka – angka sekolom yang didampingi oleh huruf yang sama tida berbeda nyata
menurut uji Duncan p 0,05%
Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengaruh pemupukan
terhadap tanaman jagung adalah produksi yang dihasilkan. Pemberian pupuk ‖Bio Green Land‖
ternyata berpengaruh positif terhadap produksi yang dihasilkan. Pada pemupukan ‖Bio Green
Land‖ dosis 7.5 t/ha yang dibarengi dengan 50% NPK memperoleh hasil paling tinggi dan
berbeda nyata dibanding dengan tanpa pupuk ‖Bio Green Land‖ secara statistik . Hasil yang
diperoleh dari pemupukan tersebut sebesar 15,44 t/ha tongkol basah dan 12,23 t/ha pipilan
kering dengan kenaikan sebesar 28,56% dan 51,7% dibanding tanpa ‖Bio Green Land‖ pada
dosis NPK yang sama.
Namun apabila dosis pupuk NPK dinaikan dari 50% menjadi 100% yang dibarengi
dengan pemupukan ‖Bio Green Land ‖ dosis 5.0 t/ha sampai 7.5 t/ha tidak berbeda nyata. Akan
tetapi penggunaan dosis 5.0 t/ha ‖Bio Green Land‖ yang dibarengi dengan 50% NPK produksi
yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan pemupukan 100% NPK yang dibarengi dengan 5.0
sampai 7.5 t/ha (Tabel 5). Sedangkan bila dibandingkan dengan kontrol (petani) dosis 50% NPK
ditambah 7.5 t/ha ‖Bio Green Land‖ dapat meningkatkan pendapatan sebesar 52,9%. Hasil
pipilan kering dari sepuluh perlakuan kombinasi pemupukan disajikan pada Gambar 2,
sedangkan hasil pipilan kering pengaruh pupuk ‖Bio Green Land‖ di bandingkan kontrol
disajikan pada gambar 2.
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Hasil pipilan kering (t/ha)

Tabel 5. Pengaruh pemberian pupuk ‖Biogreen Land‖ terhadap produksi tongkol basah (t/ha)
dan produksi pipilan kering (t/ha) jagung di Kediri Tahun 2008.
Kode
Perlakuan
Produksi tongkol
Produksi
basah (t/ha)
pipilan
kering (t/ha)
A
50 % NPK+ 0 t/ha Biogreen land
11,03 ab
8,06 ab
B
50 % NPK + 2.5 t/ha Biogreen land
12,61 bc
8,74 bcd
C
50 % NPK + 5.0 t/ha Biogreen land
13,92 cde
10,70 de
D
50 % NPK + 7.5 t/ha Biogreen land
15,44 e
12,23 e
E
100 % NPK + 0 t/ha Biogreen land
12,50 bc
9,83 bcd
F
100 % NPK + 2.5 t/ha Biogreen land
13,47 bc
10,07 cd
G
100 % NPK + 5.0 t/ha Biogreen land
15,35 e
11,68 de
H
100 % NPK + 7.5 t/ha Biogreen land
14,87 de
10,52 cde
I
50 % NPK + 5.0 t/ha pukan
13,55 bc
9,97 cd
J
100 % NPK + 5.0 t/ha pukan
14,51 de
10,78 de
K
Petani
11,00 a
8,00 a
KK (%)
9,87
10,41
Keterangan : Angka – angka sekolom yang didampingi oleh huruf yang sama tidak berbeda
nyata menurut uji Duncan p 0,05%
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Gambar 2. Hasil pipilan kering (t/ha) pengaruh kombinasi pemupukan ―Biogreen land‖ + NPK
dibanding kontrol
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Gambar 3. Hasil pipilan kering (t/ha) pengaruh pemberian ―Biogreen Land‖ dibanding kontrol
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Analisis lebih lanjut pengaruh penggunaan pupuk ‖Bio Green Land‖ terhadap hasil
pipilan kering secara ortogonal kontras pada pemupukan 50 % NPK ditambah 7.50
t/ha ‘Biogreen Land‖ menghasilkan 4.17 dengan kenaikan 51,8%. Sedangkan dibandingkan
dengan 100 % NPK pada pemberian pupuk ‖Bio Green Land‖ mendapatkan pendapatan sebesar
1.71 ton/ha dengan kenaikan produksi sebesar 16,25%. Pemupukan ‖Bio Green Land‖ yang
diberikan pada tanaman jagung dapat mengurangi penggunaan pupuk NPK hampir 25%.

Produksi pipilan kering (t/ha)
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KESIMPULAN








Dari hasil uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
Penggunaan pupuk ―Bio Green Land‖ berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan hasil
jagung.
Pemupukan dosis 7.5 ton/ha ―Bio Green Land‖ ditambah 50 % NPK dapat meningkatkan
produksi sebesar 51,7% dibandingkan tanpa pupuk ‖Bio Green Land‖ pada dosis NPK yang
sama, dan mendapatkan peningkatan produksi 22,7% atau 2.26 t/ha jagung pipilan kering
dibandingkan 5.0 ton/ha pukan ditambah 50 % NPK.
Pemberian pupuk ―Biogreen Land‖ dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat
memperbanyak mikroorganisme tanah sehingga tanah menjadi gembur serta dapat
mensubstitusi hara N,P dan K.
Pemberian pupuk ‖Bio Green Land‖ sangat cocok pada tanah tegalan dengan kandungan N
rendah dan secara ekonomi lebih efisien.
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KAJIAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK ―BIO KOMPOS”
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TEBU
Abu, dan Sudarmadi Purnomo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Tanaman tebu (Saccharum Officinarum) merupakan tanaman strategis sebagai
penghasil gula yang di Indonesia belum ada penggantinya. Upaya peningkatan
produksi tebu sangat tergantung pada pemberian pupuk anorganik maupun organik.
Ditemui dibeberapa lokasi penggunaan pupuk anorganik meningkat tajam, tetapi
peningkatannya tidak diikuti secara proporsional oleh meningkatnya produksi. Hal ini
berarti telah terjadi penurunan efisiensi penggunaan pupuk sehingga perlu terobosan
baru penggunaan pupuk yang lebih efisien. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas
pupuk tersebut telah dilakukan percobaan pengaruh dosis pupuk ―Bio Kompos‖
terhadap pertumbuhan dan produksi tebu. Pengkajian dilaksanakan di Desa Jarak,
Kec.Ploso Klaten, Kediri di kawasan pabrik guka Pesantren Baru, mulai bulan
Nopember 2006 hingga Oktober 2007, dengan menggunakan tebu ratoon I varietas BL
perlakuan terdiri dari 2 ton/ha ―Bio Kompos‖ + 1 bagian dosis NPK, 4 ton/ha ―Bio
Kompos‖ + 1 bagian NPK, 6 ton/ha ―Bio Kompos‖ + 1 bagian NPK, 2 ton/ha ―Togreen‖
+ 2/3 bagian NPK, 4 ton/ha ―Bio Kompos‖ + 2/3 bagian NPK, 6 ton/ha ―Bio Kompos‖ +
2/3 bagian NPK, 2 ton/ha ―Bio Kompos‖ + 1/3 bagian NPK, 4 ton/ha ―Bio Kompos‖ +
1/3 bagian NPK, 6 ton/ha ―Bio Kompos‖ + 1/3 bagian NPK dan petani sebagai kontrol.
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kleompok (RAK) di ulang 3 kali. Dari hasil
penelitian di peroleh perlakuan dengan 2 ton/ha ‗Bio Kompos + 1/3 bagian NPK
mendapatkan produksi paling tinggi 1,189 ku/petak dengan kenaikan produksi
61.16%. Pemberian pupuk ‗Bio Kompos‖ dapat menghemat pemakaian pupuk
anorganik hampir 30-50%, dan sangat cocok digunakan dilahan tegalan dengan
tanaman tebu hasil dari ratoon I.
Kata kunci : Tebu, Topgreen Produksi dan, keuntungan.
PENDAHULUAN
Tanaman tebu (Saccharum Officinarum) merupakan tanaman strategis sebagai
penghasil gula dan di Indonesia belum ada penggantinya, apalagi permintaan
komoditas ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Luas
tanaman tebu di Indonesia sekitar 442.133 ha, sedangkan di Jawa Timur luasnya
mencapai 289.687 ha (Diperta Jawa Timur 2005). Di Jawa Timur tanaman tebu
ditanam dilahan kering maupun dilahan sawah, di lahan sawah di tanam pada bulan
Juni – sampai Juli , sedangkan pada lahan kering ditanam menjelang musim
penghujan bulan Oktober- Nopember.
Untuk mencapai hasil tebu yang optimal selain diperlukan struktur tanah yang
gembur dan kandungan bahan organik cukup juga diperlukan pasokan pupuk sebesar
(140 N kg 100 kg P2 O5 dan 120 kg K2O) per ha, setara 800 kg ZA + 200 kg SP 36 +
200 kg KCl) khusus untuk kawasan daerah pabrik gula Pesantren Baru Kediri. Upaya
peningkatan produksi tebu tampak sangat tergantung pada pasokan pupuk anorganik.
Tidak jarang para petani dalam menggunakan pupuk anorganik tersebut tidak
berimbang dan bahkan cenderung berlebihan. Ditemui dibeberapa lokasi penggun aan
pupuk anorganik meningkat tajam, tetapi peningkatan tersebut sering tidak diikuti
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secara proporsional oleh peningkatan produksi, ini berarti bahwa telah terjadi
penurunan efisiensi penggunaan pupuk. Sementara itu penggunaan pupuk organik
semakin jarang dilakukan, disisi lain penggunaan varietas unggul dengan hasil yang
tinggi, dan hasil panen yang tidak kembali ke kebun merupakan eksplorasi bahan
organik yang sangat besar ,sehingga penurunan kandungan bahan organik di dalam
tanah tidak dapat dihindarkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian
Tanah dan Agroklimat menunjukkan bahwa akibat penggunaan pupuk anorganik yang
berlebihan, sebagian besar lahan pertanian kandungan C organiknya kurang dari 1 %,
(lahan miskin). Konsekuensi logisnya adalah lahan miskin bahan organik bila dipupuk
anorganik dosis berapapun produksinya tidak akan meningkat (Prihandarini, 2000),
karena bahan organik tanah menjadi limiting faktor atau sebagai faktor pembatas
pertumbuhan dan hasil tanaman.
Penggunaan pupuk kimiawi terus menerus dan berlebihan tanpa diimbangi
pupuk organik akan menurunkan tingkat kesuburan tanah karena tidak ada lagi
keseimbangan unsur hara dalam tanah, terutama kurangnya unsur mikro seperti Fe
dan B, struktur tanah semakin jelek, kemampuan tanah memegang air berkurang
(Sugito, 2000). Sedangkan di Jawa Timur total kebutuhan pupuk untuk Nitrogen yang
berasal dari ZA 231.749,6 ton, (setera dengan 48.667.42 ton N), sedangkan kebutuhan
pupuk phosfat (SP-36) dan kalium masing-masing 57.937.4 ton (setara 20.857.46 ton
P2O5), dan 34.762.44 ton (K2O) namun sewaktu pemupukan pupuk tersebut sulit
didapatkan, sehingga perlu alternatif penggunaan pupuk lain agar waktu pemupukan
sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penggunaan pupuk organik yang mudah tersedi a,
murah, efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif sangat membantu dalam
mengatasi permasalahan pupuk tersebut.
Pupuk organik padat ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemupukan
berbagai komoditas termasuk tanaman tebu. Pupuk ―Bio Kompos‖ mengandung
beberapa unsur penting untuk pertumbuhan tanaman seperti bahan organik, unsur
hara Nitrogen ( N ), P2O5, K2O, C-N Ratio, pH, C organik, bahan organik, CaO, MgO,
Cu, Fe, dan Mn yang tertera pada Tabel berikut.
Tabel 1. Kandungan unsur hara makro dan mikro pupuk ―Bio
Kompos‖ adalah sebagai berikut
No
Jenis analisa
Satuan
Nilai
1
pH H2O
gr
6,5
2
pH KCl
gr
6,5
3
C- organik
%
12,65
4
N Total
%
1,63
5
C/N
13
6
P2O5 (HNO3 + HClO4)
%
1,46
7
K2O (HNO3 + HClO4)
%
1,17
8
CaO (HNO3 + HClO4)
%
14,83
9
MgO (HNO3 + HClO4)
%
0,83
10
Cu (HNO3 + HClO4)
%
0,0836
11
Zn (HNO3 + HClO4)
%
0,8068
12
Fe (HNO3 + HClO4)
%
1,181
13
Mn (HNO3 + HClO4)
%
0,095
14
Kadar air
23
Keterangan :*) Hasil analisis di Lab Tanah Unibraw Tahun 2008
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Disamping mengandung beberapa unsur anorganik pupuk “Bio Kompos‖
tersebut dilengkapi dengan beberapa bakteri pengubah sulfur menjadi non sulfat yaitu
Thiobacillus. Pemupukann dikatakan efisien apabila pupuk tersebut benar-benar
diperlukan dan dimanfaatkan oleh tanaman untuk peningkatan pertumbuhan dan
hasilnya secara optimal dan bersifat spesifik lokasi (Suyamto, 2000).
Pada dasarnya, pupuk organik ini sangat penting untuk kesuburan tanah baik
secara kimia maupun fisika apalagi dilengkapi dengan berbagai unsur hara yang
berguna bagi pertumbuhan dan produksi tanaman tebu
serta cukup tinggi
kandungannya. Namun seberapa jauh efektifitas dan efisiensinya bagi tanaman tebu
termasuk kadar gulanya (rendemen ) masih perlu ditentukan dengan tepat.
Sehubungan dengan itu dilaksanakan pengkajian penggunaan pupuk ini pada
tanaman tebu di wilayah kerja Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis pupuk organik
biokompos ―Bio Kompos‖ yang optimal bagi tanaman tebu.
BAHAN DAN METODOLOGI
Lokasi dan Waktu Pengkajian
Pengkajian dilaksanakan di Desa Jarak, Kec.Ploso Klaten, Kediri di kawasan
pabrik guka Pesantren Baru PT Perkebunan Nusantara X mulai bulan Nopember
2006 hingga Oktober 2007, sedangkan varietas tebu yang digunakan adalah BL
Rancangan percobaan
Dalam percobaan ini diuji coba 3 perlakuan dosis pupuk “Bio Kompos‖ dan 3
dosis pupuk rekomendasi dari PTPN X, dan pupuk petani yang keduanya sebagai
pembanding, sehingga terdapat 10 perlakuan kombinasi pemupukan. Percobaan
dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Sedangkan susunan
perlakuan pemupukan “Bio Kompos‖ adalah sebagai berikut (Tabel 2).
Tabel 2: Sembilan perlakuan penggunaan pupuk ―Bio Kompos‖, dan satu pupuk petani
pada tanaman tebu, Kediri, 2008.
.Kode
Perlakuan pupuk
A
2 t/ha Bio Kompos + 1 bagian pupuk NPK
B
4 t/ha Bio Kompos + 1 bagian pupuk NPK
C
6 t/ha Bio Kompos + 1 bagian pupuk NPK
U
2 t/ha Bio Kompos + 2/3 bagian pupuk NPK
E
4 t/ha Bio Kompos + 2/3 bagian pupuk NPK
F
6 t/ha Bio Kompos + 2/3 bagian pupuk NPK
G
2 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian pupuk NPK
H
4 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian pupuk NPK
I
6 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian pupuk NPK
J
Petani (sebagai kontrol)
Dosis pupuk untuk tanaman tebu di kawasan PG Pesantren Baru adalah (140
N kg 100 kg P2 O5 dan 120 kg K2O) per ha, setara (800 kg ZA + 200 kg SP 36 + 200 kg
KCl. Sedangkan bahan organik pupuk “Bio Kompos” sebelum dan sesudah dilakukan
penelitian adalah seperti (Tabel 3) di bawah ini.
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Tabel 3. Kandungan baha organik pupuk “Bio Kompos” sebelum penelitian dan
sesudah penelitian Kediri Tahun 2008.
Kandungan
Kandungan Bahan
Kode
Perlakuan
bahan organik
organik akhir
awal penelitian
panen (%)
(%)
A.
2 t/ha Bio Kompos+1 bagian NPK
1,71
1,92
B.
4 t/ha Bio Kompos+1 bagian NPK
1,87
2,06
C.
6t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
1,77
2,08
D.
2 t/ha Bio Kompos+2/3 bagian NPK
1,77
1,82
E.
4 t/ha Bio Kompos +2/3 bagian NPK
1,81
2,13
F.
6 t/ha Bio Kompos + 2/3 b bagian
1,72
2,13
NPK
G.
2 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian
1,72
1,83
NPK
H.
4 t/h Bio Kompos + 1/3 bagian NPK
1,64
1,93
I.
6 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian
1,76
2,28
NPK
J. Petani (Kontrol)
1,12
1,11
Sumber : Hhasil analisisa Lab Tanah Unibraw tahun 2008
Percobaan ini diperlakukan pada tanaman tebu ratoon I. Setiap perlakuan
diulang 3 kali. Luas setiap petak perlakuan 16.00 m x 7.00 m , terdiri dari 7 juring
dengan panjang juring 16.00 m, dan jarak antar juring 1.10 m. Perlakuan pemupukan
dilakukan pada saat tanaman umur 3 bulan. Sebagai pembanding
teknologi
pemupukan tebu yang dilaksanakan oleh petani (10) tidak disertakan dalam petak
perlakuan.
Data-data pertumbuhan tanaman meliputi ; panjang tanaman, jumlah anakan
dan diameter batang pada umur 3 bulan , 6 bulan, dan 9 bulan, sedangkan produksi
meliputi berat batang, hasil berat tebu per petak, derajat brik gula. Sebagai kontrol
menggunakan teknologi petani yang di ambil disekitar kebun Pesantren Baru Kediri.
Data-data yang terkumpul dianalisis dengan analisis sidik ragam, sedangkan untuk
mengetahui besarnya perbedaan akibat perlakuan dilakukan uji DMRT pada taraf
kepercayaan p= 0,05 sedangkan untuk mengetahui pengaruh pemupukan antar
perlakuan dilakukan analisis kontras.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara visual pertumbuhan tanaman tebu hasil ratoon I sebelum dilakukun
aplikasi pertumbuhannya kurang baik dan tidak tumbuh seragam, hal ini diduga
akibat kekeringan. Akan tetapi setelah dilakukan aplikasi pemupukan dengan ―Bio
Kompos‖ pertumbuhan tanaman tampak seragam dan tumbuh normal meskipun
masih musim kemarau hal ini terlihat pada umur 1 bulan. Pemberian pupuk ‖ Bio
Kompos‖ berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman pada umur 3, 6 dan 9
bulan. Pada pemupukan sebesar 6 ton/ha ―Bio Kompos‖ + 1/3 bagian rekomendasi
mendapatkan pertumbuhan paling tinggi yaitu 255,33 cm sedangkan perlakuan yang
lain hanya 241,00 cm – 253,33 cm. Pada perlakuan tersebut bila dibanding dengan
dosis 6 ton/ha + 2/3 bagian rekomendasi NPK tidak memberikan perbedaan.
Pada umur 6 bulan pemberian pupuk ―Bio Kompos‖ memberikan pengaruh yang
sangat nyata dibanding kontrol (petani) dengan kenaikan pertumbuhan panjang
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tanaman 1,48% sampai 14,24%. Pertumbuhan tanaman terbaik di peroleh dari
perlakuan (E) dengan dosis 4 t/ha ―Bio Kompos‖ di tambah dengan 2/3 bagian
rekomendasi pupuk NPK dengan tinggi tanaman 267, 33 cm meskipun demikian tidak
berbeda dengan perlakuan (G). Demikian pula pada umur 9 bulan perlakuan tersebut
mendapatkan pertumbuhan panjang tanaman paling tinggi dibanding dengan
perlakuan yang lain dengan panjang tanaman sebesar 421,47 cm dengan kenaikan
panjang tanaman 23,71%. Pemberian pupuk ―Bio Kompos‖ pada dosis 6 t/ha ayang
ditambah dengan 1/3 bagian rekomendasi NPK dibandingkan dengan pemberian 2
ton/ha ―Bio Kompos‖ ditambah dengan 1 bagian rekomendasi NPK, 4 t/ha ―Bio
Kompos‖ ditambah 1 bagian rekomendasi NPK dan 6 t/ha ‘Bio Kompos‖ ditambah
dengan 1 bagian Rekomendasi NPK memberikan pengaruh yang sangat nyata (Tabel 4).
Sedangkan pemberian pupuk 6 ton/ha ‘Bio Kompos‖ ditambah 2/3 bagian
rekomendasi NPK dibandingakan dengan 2 ton/ha ―Bio Kompos‖ ditambah dengan 1/3
bagian rekomendasi NPK tidak memberikan perbedaan dibanding dengan perlakuan
(G), namun pemberian pupuk tersebut berpengaruh nyata dibandingkan dengan dosis
4 ton/ha ‘Bio Kompos‖ ditambah 1/3 bagian rekomendasi NPK dan 4 hingga 6 ton/ha
ditambah 1/3 bagian rekomendasi NPK. Pengaruh pemberian pupuk ―Bio Kompos‖ +
NPK terhadap pertumbuhan panjang tanaman pada umur 3,6 dan 9 bulan disajikan
pada Gambar 1.
Tabel 4. Pengaruh pupuk ―Bio Kompos‖ terhadap pertumbuhan panjang tanaman
tebu di Kediri tahun 2008
Panjang batang per tanaman (cm)
Kode
Perlakuan
umur
umur
Umur
3 bulan
6 bulan
9 bulan
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

2 t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
4 t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
6t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
2 t/ha Bio Kompos +2/3 bagian
NPK
4 t/ha Bio Kompos +2/3 bagian
NPK
6 t/ha Bio Kompos + 2/3 b bagian
NPK
2 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian
NPK
4 t/h Bio Kompos + 1/3 bagian
NPK
6 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian
NPK
Petani

238,67
241,00
247,33
243,67

ab
ab
d
bc

326,33
347,00
357,00
345,33

b
c
e
c

364,67
387,67
402,33
401,00

a
b
d
d

245,33 cd

357,00 f

402,33 d

253,33 e

367,33 d

421,47 e

242,00 bc

353,00 c

415,6 7 d

345,67 e

397,67 cd

360,00

395,17 c

244,33
bcd
255,33 e

c

J.
237,55 a
321,54 a
340,67 a
KK (%)
3,71
3,59
4,17
Keterangan : angka-angka sekolom yang didampingi oleh huruf yang sama tidak
berbeda nyata menurut uji DUNCAN p= 0,05
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Gambar 1. Pengaruh pupuk ―Bio Kompos‖ + NPK ‖ terhadap pertumbuhan panjang
tanaman tebu (cm)
Pemberian pupuk ―Bio Kompos‖ belum menunjukan pengaruh yang nyata
terhadap jumlah anakan yang di peroleh pada umur 4, dan 6 bulan. Pemberian pupuk
tersebut baru menunjukan pengaruh yang nyata pada umur 9 bulan. Jumlah anakan
terbanyak diperoleh pada perlakuan (J) yaitu 6 ton/ha ‘Bio Kompos‖ ditambah dengan
1/3 bagian NPK sedangkan jumlah anakan terendah didapatkan pada perlakuan (F)
yaitu 6 t/ha ―Bio Kompos‖ ditambah dengan 1 bagian NPK (Tabel 5).
Tabel 5. Pengaruh pemberian pupuk ―Bio Kompos‖ terhadap pertumbuhan anakan tebu
Kediri tahun 2008
Jumlah anakan per rumpun
Kode
Perlakuan
umur
umur
Umur
3 bulan 6 bulan
9 bulan
A.
2 ton/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
5,87
4,33
B.
4 ton/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
6,20
4,27
C.
6ton/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
5,47
4,33
D.
2 ton/ha Bio Kompos+2/3 bagian NPK
7,07
4,73
E.
4 ton/ha Bio Kompos +2/3 bagian NPK
6,33
5,13
F.
6 ton/ha Bio Kompos + 2/3 b bagian NPK
6,27
4,40
G.
2 ton/ha Bio Kompos + 1/3 bagian NPK
5,97
4,20
H.
4 ton/h Bio Kompos + 1/3 bagian NPK
6,53
4,33
I.
6 ton/ha Bio Kompos + 1/3 bagian NPK
6,80
5,20
J.
Petani
6,85
5,25
Duncan 0,05%
TN
TN
KK (%)
13,97
14,12
Keterangan :Angka-angka sekolom yang didampingi oleh huruf yang sama
nyata menurut uji DUNCAN p = 0,05 TN : Tidak nyata

2,52
2,73
3,10
3,00
3,00
2,52
2,63
2,37
2,53
3,25

ab
ab
c
b
b
ab
ab
a
ab
a

13,04
tidak berbeda

Pengaruh pemberian pupuk ‘Bio Kompos‖ terhadap diameter batang pada umur
6 bulan belum menunjukkan pengaruh yang nyata. Pemberian pupuk tersebut baru
memberikan pengaruh yang yata pada umur 9 bulan. Pemupukan 2 ton/ha ―Bio
Kompos‖ ditambah dengan 1/3 NPK (perlakuan G) diperoleh diameter batang paling
besar yaitu 31,19 mm dibanding dengan perlakuan 2 ton/ha ‖Top Green‖ ditambah 1
bagian NPK (perlakuan A) dengan kenaikan diameter batang sebesar 7,02%, meskipun
bertambah besar diameter batang pada perlakuan (G) akan tetapi batangnya lebih
keras dibadingkan dengan perlaukuan yang lain. Apabila pada perlakuan (G)
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dibandingkan dengan kontrol teknologi petani mendapatkan penambahan diameter
batang sebesar 11,79% (Tabel 6).
Tabel 6. Pengaruh pemberian pupuk “Bio Kompos” terhadap diameter
batang tebu Kediri tahun 2008.
Kode
Perlakuan
Diameter batang
(mm)
Umur 6
Umur 9
bulan
bulan
A.
2 t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
27,88 28,36 ab
B.
4 t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
28,72 28,89 b
C.
6t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
29,34 29,15 bc
D.
2 t/ha Bio Kompos+2/3 bagian NPK
28,93 29,84 c
E.
4 t/ha Bio Kompos +2/3 bagian NPK
29,14 29,37 bc
F.
6 t/ha Bio Kompos + 2/3 b bagian NPK
30,03 29,22 bc
G.
2 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian NPK
30,13 31,19 d
H.
4 t/h Bio Kompos + 1/3 bagian NPK
30,08 30,35 cd
I.
6 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian NPK
29,61 30,07 cd
J.
Petani
27,78 27,90 a
Duncan 0,05%
TN
KK (%)
12,76
7,15
Keterangan : angka-angka sekolom yang didampingi oleh huruf yang
sama tidak berbeda nyata menurut uji DUNCAN p = 0,05,
TN Tidak nyata
Tolok ukur untuk mengetahui pengaruh pemupukan adalah hasil produksi
yang di peroleh, sedangkan komponen produksi meliputi panjang tanaman, berat
batang dan diameter batang.
Pada perlakuan (G) dosis 2 ton/ha + 1/3 NPK
memperoleh panjang batang paling tinggi dibanding dengan yang lain yaitu 425,67 cm
untuk panjang batang, 2,34 kg bobot batang dan 33,19 mm untuk diameter batang.
Apabila perlakuan (G) dibandingkan dengan perlakuan (A) dosis 2 ton/ha ‘Bio Ko mpos‖
+ 1 bagian NPK memperoleh kenaikan panjang batang 12,7%, 13,1% bobot batang dan
9,3% untuk diameter batang. Sedangkan perlakuan kontrol (petani) mendapatkan
panjang batang paling rendah yaitu 302,67 cm lebih pendek dibandingkan dengan
perlakuan dengan penggunaan pupuk ―Bio Kompos‖ yang dikombinasikan dengan NPK
(Tabel 7).
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Tabel 7.

Pengaruh pemberian pupuk “Bio Kompos” terhadap panjang batang,
bobot batang dan diameter batang Kediri tahun 2008
Perlakuan
Panjang Bobot/
Diameter
Kode
batang
batang
batang
(cm)
(kg)
(mm)
A.
2 t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
377,67 d 2,07 a
30,36 b
B.
4 t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
397,67
2,23 a
30,89 bc
c
C.
6t/ha Bio Kompos +1 bagian NPK
412,33
2,28 b
31,15 bc
d
D.
2 t/ha Bio Kompos+2/3 bagian
411,00
2,22 a
31,84 bc
NPK
d
E.
4 t/ha Bio Kompos +2/3 bagian
412,33
2,26 b
31,37 bc
NPK
d
F.
6 t/ha Bio Kompos + 2/3 bagian
427,47
2,29 b
31,22 bc
NPK
e
G.
2 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian
425,6 7 2, 34 b 33,19 c
NPK
e
H.
4 t/h Bio Kompos + 1/3 bagian
420,67
2,16 b
32,35 bc
NPK
e
I.
6 t/ha Bio Kompos + 1/3 bagian
421,17
2,32 b
32,07 bc
NPK
e
J.
Petani
301,67
1,12
29,90 a
a
KK (%)
8,45
9,23
7,14
Keterangan : angka-angka sekolom yang didampingi oleh huruf yang sama tidak
berbeda nyata menurut uji DUNCAN p = 0,05
Pemberian pupuk ‖Bio Kompos‖ berpengaruh nyata terhadap produksi yang di
peroleh dibandingkan dengan (kontrol) petani dengan kenaikan produksi sebesar
48,71% sampai 61,16 % dengan kenaikan produksi hasil tebang sebesar 717 kg
sampai 1,189 kg. Pemberian pupuk ‘Bio Kompos‖ pada dosis 2 ton/ha ditambah
dengan 1/3 bagian NPK, 4 t/ha ‘Bio Kompos‖ ditambah 1/3 bagian NPK dan 6
ton/ha ‘Bio Kompos‖ ditambah 1/3 bagian NPK pada dosis NPK yang sama tidak
memberikan perbedaan. Akan tetapi dibandingkan dengan pemberian pupuk 2 ton/ha
―Bio Kompos” ditambah dengan 1 bagian NPK memberikan perbedaan yang sangat
nyata dengan kenaikan produksi sebesar 4871% (Tabe 8). Hasil produksi tebu dari
masing-masing perlakuan disajikan pada Gambar 2. Sedangkan hasil produksi tebu
dari pengaruh pemberian ―Bio Kompos‖ dari dosis 2 t/ha hingga 6 ton/ha disajikan
pada Gambar 3. Dengan demikian pemberian pupuk ―Bio Kompos‖ pada dosis 2 ton
per hektar dapat menghemat pemberian NPK hampir 50%. Disamping itu pupuk
tersebut dapat membentuk amonium sulfat (NH3SO4), serta dapat meningkatkan
bahan organik tanah sebesar 0,2 sampai 0,3%, sehingga tersedia bagi tanaman.
Disamping itu keuntungan penggunaan pupuk ‘ Bio Kompos‖ adalah dapat
meningkatkan brix gula 10-20% dan meningkatkan produksi tebu sebesar 20 hingga
40%
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Gambar 2. Pengaruh pemberian pupuk ‘ Bio Kompos‖ + NPK terhadap produksi tebu
yang diperoleh (ton/ha)
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Gambar 3. Pengaruh pemberian pupuk ‘Bio Kompos‖ terhadap produksi tebu yang
diperoleh (ton/ha)
Tabel 8. Pengaruh pemberian pupuk ―Bio Kompos‖ Terhadap produksi tebu yang
diperoleh Kediri tahun 2008.
Kode

Perlakuan

Produksi
Brix
Persen
Ku/ha
Ku/petak
Kenaikan
A.
2 t/ha Bio Kompos +1 bag NPK
1.472 b
20,69
48,71
717
B.
4 t/ha Bio Kompos+1 bag NPK
1.706 bc
20,43
55,74
951
C.
6t/ha Bio Kompos+1 bag NPK
1.714 bc
20,49
55,95
959
D.
2 t/ha Bio Kompos+2/3 bag NPK
1.859 c
21,16
59,39
1.104
E.
4 t/ha Bio Kompos +2/3 bag NPK
1.813 bc
20,60
58,36
1.058
F.
6 t/ha Bio Kompos + 2/3 bag NPK
1.683 bc
19,84
55,14
928
G.
2 t/ha Bio Kompos + 1/3 bag NPK
1.944 d
20,73
61,16
1.189
H.
4 t/h Bio Kompos + 1/3 bag NPK
1.840 c
18,88
58,97
1.085
I.
6 t/ha Bio Kompos + 1/3 bag NPK
1.887 c
20,10
59,99
1.132
J.
Petani
875 a
20,00
48,71
717
KK (%)
10,87
7,98
8,87
11,56
Keterangan : angka-angka sekolom yang didampingi oleh huruf yang sana tidak berbeda
nyata menurut uji DUNCAN p= 0,05, bag= bagian
Analisis lebih lanjut pengaruh penggunaan pupuk ―Bio Kompos‖ terhadap
hasil tebu yang di peroleh dengan menggunakan analisis kontras. Dari hasil analisis
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ternyata pada perlakuan 2 ton/ha ―Bio Kompos‖ + 1 bagian NPK dibandingkan dengan
2 ton/ha ‘Bio Kompos + 2/3 bagian NPK dan 1/3 bagian NPK pada dosis NPK yang
sama memberikan perbedaan yang nyata sehingga dengan demikian pemupukan ―Bio
Kompos‖ hasil produksi PT Aneka Pangan Bermutu dapat menghemat pemakian pupuk
organik hampir 50%.
Demikian pula bila penggunaan pupuk tersebut dibandingkan dengan kontrol
(petani) dengan menggunakan tanaman ratoon I dapat meningkatkan produksi hampir
60%. Sehingga dengan demikian petani tebu dianjurkan menggunakan pupuk ―Bio
Kompos‖ agar produksi tebu yang tanam meningkat serta tingkat kesuburan tanah
terjaga serta pupuk tersebut dapat menghemat pemakian pupuk anorganik terutama
pupuk NPK.
Tabel 9. Pengaruh pemberian pupuk ‘Bio Kompos‖ terhadap hasil tebu dengan uji
ortogonal kontras untuk mengetahi perbedaan antara perlakuan kediri tahun
2008.
Sidik ragam
Db Jumlah
Kuadrat
F
kuadrat
tengah
hitung
Perlakuan
9 32289.035
358767.047
14,07 *
Ulangan
2 5301600
2650.8000
0,10 TN
2 ton/ha Bio Kompos + 1 bagian NPK
1 296193.388
296193.388
11,62 **
vs 2 ton/ha Bio Kompos 2/3 bagian
NPK dan 2 ton/ha Bio Kompos + 1/3
bagian NPK
4 ton/ha Bio Kompos + 1 bagian NPK
1 2964.500
2964.500
0,12 TN
vs 4 ton/ha Bio Kompos + 2/3 bagian
NPK, dan 4 ton/ha Bio Kompos + 1/3
bagian NPK
6 ton/ha Bio Kompos+ 1 bagian NPK
1 212769.388
212769.388
8.55 **
vs 6 ton/ha Bio Kompos + 2/3 bagian
NPK, dan 6 ton/ha Bio Kompos + 1/3
bagian NPK
Petani (kontrol) vs perlak 1 sampai 9
1 2454705.242 2454705.242 96.30 **
Eror
18 458831.733
458831.733
Total
29
KESIMPULAN
Dari hasil percobaan pengaruh pupuk ‗Bio Kompos” terhadap pertumbuhan dan
produksi tebu dapat disimpulkan bahwa.
 Pupuk ‗Bio Kompos‖ berpengaruh positif terhap pertumbuhan dan produksi
tebu hasil ratoon I.
 Penggunaan pupuk organik sebesar 2 t/ha ditambah 1/3 bagian pupuk NPK
memberikan produksi tertinggi.
 Penggunaan ‗Bio kompos‖ sangat efektif karena mengandung bahan organik
yang sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan C- organik tanah dan secara
tidak langsung dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah serta
mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia terutama unsur N, P dan K.
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KAJIAN BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU MELALUI DEMPLOT SL-PTT DI LAHAN
SAWAH IRIGASI KABUPATEN SUBANG JAWABARAT
Djatiharti, A. Ruskandar*, dan Jumali*
BPTP Yogyakarta
*) BB Padi
RINGKASAN
Inovasi teknologi padi yang tersedia saat ini dalam bentuk varietas unggul, pengelolaan
tanaman terpadu (PTT), penanganan panen dan pasca panen dapat diandalkan untuk
mendukung program peningkatan produksi padi. SL-PTT merupakan sekolah lapang bagi petani
untuk mempelajari, dan memahami berbagai teknologi usahatani dengan penggunaan input
produksi yang efisien dan bersifat spesifik lokasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan
produktivitas dan sekaligus peningkatan produksi serta pendapatan petani secara berkelanjutan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adaptasi dari beberapa varietas unggul baru
(VUB) yang ditanam hubungannya dengan hasil padi yang diperoleh di lahan sawah irigasi.
Penelitian dilakukan di Kecamatan Ciasem, dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang pada
MH2008/2009, VUB yang ditanam di dua lokasi antara lain : Inpari 1, Inpari 3, Inpari 6, Ciherang,
Angke, Conde, Cigeulis, dan Situ Bagendit. Hasil kajian menunjukkan bahwa, (1). Sebagian besar
petani di sekitar lokasi LL-PTT yang mengikuti SL-PTT belum mengetahui dan menerapkan
teknologi pendekatan model PTT; (2). di Kecamatan Ciasem varietas Conde memperoleh produksi
yang paling tinggi (7,45 t/ha), diikuti oleh varietas Angke (7,26 t/ha), Situ Bagendit (7,21 t/ha),
dan Inpari 3 (7,16 t/ha), sedangkan varietas Ciherang (kontrol) diperoleh hasil sebesar 6,67 t/ha,
dan yang paling rendah Inpari 6 memperoleh 5,49 t/ha. (3). di Kecamatan Pabuaran, Inpari 3
memperoleh produksi sebesar 7,22 t/ha diikuti oleh GH7305 (6,82 t/ha), Inpari 6 (6,69 t/ha),
sedangkan varietas Ciherang hasilnya 6,77 t/ha. Dari dua lokasi kajian ini sarannya yaitu :
varietas unggul baru yang dilepas pada tahun 2008 seperti Inpari 3 beradaptasi dengan
lingkungan di dua kecamatan tersebut dengan produksi sebesar 7,22 t/ha dibandingkan dengan
Ciherang (kontrol) memperoleh 6, 77 t/ha.
Kata kunci : varietas unggul baru, SL-PTT, produksi, sawah irigasi
SUMMARY
Technology innovation now are New High Yield rice varieties (NHY), of Integrated Crop
Management (ICM), harvested and post harvest, and specific location, will be capable to increase rice
production. Field School of ICM is schooling for farmers to study and to know kinds of farming
technology use efficient, and input product. Therefore, the expectation is increasing product and
sustainable income. The purpose of the research is farmer's adaptation and production from some
NHY rice variety plant in the lowland irrigated. The study conducted at Ciasem and Pabuaran Sub
District in Subang District West Java Province in wet season 2008/2009. NHY rice varieties in two
villages i.e. : Inpari 1, Inpari 3, Inpari 6, Ciherang, Angke, Conde. The result of the study showed that,
(1). Most of farmers whose are follow SL-PTT and location around LL-PTT don’t know and not yet
apply ICM model; (2) in Cease Sub District, the production of Coned variety is highest (7.45 t/ha),
followed by Angke variety (7.26 t/ha), Situ Bagendit (7.21 t/ha), and Inpari 3 (7.16 t/ha), while the
production of Ciherang as a controll is 6.67 t/ha and the lowest production is Inpari 6 (5.69 t/ha). (3).
In Pabuaran Sub District, production of Inpari 3 was highest (7.22 t/ha), followed by GH7305 (6.82
t/ha), and Inpari 6 (6.69 t/ha), while Ciherang variety production is 6.77 t/ha. The suggestion are,
NHY rice varieties that is released in 2008 like Inpari 3 can adoption with site in those two Sub
District with the potential product is 7,22 t/ha compared with Ciherang variety.
Kata kunci : NHY, ICM-FS, rice, production, irrigated lowland
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PENDAHULUAN
Penggunaan benih bermutu varietas unggul baru adalah salah satu penentu untuk
keberhasilan budidaya tanaman dan melalui penggunaan benih varietas unggul baru dan teknik
budidaya yang sesuai diharapkan produksi padi nasional dapat meningkat (Deptan. 1992; Deptan
2000). Departemen Pertanian telah meluncurkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN), yaitu target peningkatan produksi beras 2 juta ton pada tahun 2007 dan selanjutnya
meningkat 5% per tahun hingga tahun 2009 (Husin Toha et al.2008). Untuk peningkatan
produktivitas padi agar berlanjut terus, maka perlu terobosan khusus dengan penerapan model
PTT padi sawah dikombinasikan dengan varietas unggul baru.
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun 2008 telah melepas varietas unggul
baru diantaranya Inpari 1, Inpari 3, dan Inpari 6 dengan beberapa keunggulan seperti umur
tanaman genjah (108 hari), bentuk gabah ramping, produksi rata-rata 6-7 t/ha GKG; potensi
hasil 8-10 t/ha; tekstur nasi pulen; tahan terhadap hama wereng batang coklat Biotipe 2, tahan
terhadap penyakit hawar daun bakteri strain III, IV dan VIII; asal persilangan dengan IR64
(Deskripsi Varietas Padi.2009), akan tetapi varietas unggul padi sampai saat ini yang telah dilepas
lebih dari 180 varietas belum semuanya dapat dikembangkan oleh petani dengan berbagai alasan
(Las et al.2004). Alasan yang mempengaruhi laju adopsi suatu varietas baru oleh petani antara
lain : (1) efektivitas penyuluhan, (2).ketersediaan benih, dan (3).daya adaptasi varietas di
lingkungan tumbuh yang bersangkutan (Suprihatno et al. 2006). Adnyana et al. (2005)
mengatakan bahwa, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lambatnya proses adopsi inovasi
teknologi, yaitu (1).kurangnya diseminasi dan promosi terhadap inovasi atau produk baru yang
dilepas ke pasar, (2) belum dikenal dan dipahaminya selera dan preferensi konsumen oleh peneliti,
dan (3) belum dimanfaatkannya signal pasar dalam perencanaan penelitian dan pengembangan
terutama preferensi konsumen yang bersifat spesifik lokasi dan pasar.
Salah satu cara untuk memperkenalkan kepada petani, memahami dan kemudian
mengadopsi berbagai teknologi usahatani dengan penggunaan input produksi yang efisien dan
bersifat spesifik lokasi, maka Sekolah Lapang Pendekatan Tanaman Terpadu atau SL-PTT
merupakan sekolah lapang bagi petani sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas
dan sekaligus peningkatan produksi serta pendapatan petani secara berkelanjutan (Husin Toha et
al .2008). Kajian ini bertujuan untuk memudahkan transfer inovasi teknologi baru serta produksi
khususnya varietas unggul baru dengan pendekatan model PTT. Pada setiap unit SL-PTT akan
dibentuk unit Laboratorium Lapangan yang terdapat dalam kawasan SL-PTT yang berfungsi
sebagai lokasi percontohan, tempat belajar, dan tempat praktek penerapan teknologi model PTT.
BAHAN DAN METODE
Demonstrasi penerapan model PTT yang dikombinasikan dengan varietas unggul baru
dilaksanakan pertama kali di Kecamatan Pabuaran (Desa Pringkasap), dan Kecamatan Ciasem
(Desa Ciasem Baru) pada MH2008/2009. Metoda Rapid Rural Appraisal (RRA) digunakan untuk
memperoleh data mengenai pengetahuan petani terhadap penerapan model PTT.
Komponen PTT yang digunakan adalah : 1). Varietas unggul baru, antara lain : Inpari 1, Inpari 3,
Inpari 6, Anke, Conde, Situ Bagendit, dan Ciherang (kontrol); 2). Benih bermutu dan sehat; 3).
Pemupukan berdasarkan PUPS; 4). Pengendalian hama dan penyakit sesuai OPT sasaran, dan
monitoring berkala ;5). Benih 10 kg/ha; 6). Umur bibit 15 hari setelah sebar (HSS); 7). 1 bibit per
lubang ; 8).Gunakan alat BWD ; 9). sistem tanam jajar legowo 2:1 atau (20x10) x 40 cm.
Kegiatan pengolahan tanah mulai dari :
Disingkal; pemberian pupuk organik 2 ton/ha per musim (agar pupuk organik dapat tercampur
rata dengan tanah); penggaruan ; perataan tanah (dileler) satu hari sebelum tanam ; dibuat parit
drainase disepanjang pinggiran petak.
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Pembuatan persemaian dengan olah sempurna. Tanah dicampur dengan pupuk kandang dan
sekam masing-masing 2 kg/m2. (luas persemaian untuk 400 m2/ha).
Pembibitan. Benih 10 kg/ha ( benih direndam dulu pada air garam 3%). Selanjutnya yang
mengapung dibuang, setelah itu direndam di dalam air biasa selama 24 jam. Kemudian benih
dimasukkan ke dalam larutan insektisida Regent 2 cc/liter air.
Pada 15 HST atau 30 HSS dilakukan penyiangan pertama dilanjutkan penyiangan kedua (30
HST) dengan alat gasrok
Pemupukan pertama dilakukan pada umur 10-15 HST dengan 50 kg Urea, 100 kg SP36, dan 50
kg KCl/ha.
Gunakan alat BWD pada pemupukan kedua, 2 kali antara lain : 100 kg Urea/ha, dan 50 kg
KCl/ha.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Lahan potensial yang sesuai dan layak untuk pelaksanaan LL-PTT adalah lahan sawah
irigasi yang meliputi 2 kecamatan yaitu Ciasem dan Pabuaran dengan luasan demplot masingmasing 5 hektar. Pola tanam di kedua lokasi adalah padi-padi-padi, namun terdapat
permasalahan peningkatan produksi padi salah satunya adalah rendahnya jumlah dan tingkat
penerapan teknologi sehingga akibatnya petani belum memperoleh produksi padi yang sesuai
atau memadai untuk pendapatan keluarganya. Untuk itu dalam mengembangkan teknologi baru
kepada petani diperlukan waktu yang cukup dan berkesinambungan sehingga pelaksanaan SLPTT dalam satu musim tanam seperti halnya program LL-PTT ini belum dapat digunakan untuk
menggambarkan secara utuh persepsi dan respon petani.
Sekolah Lapang model PTT dengan kombinasi varietas unggul baru padi sawah irigasi pada MH
2008/2009 diselenggarakan atas kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Subang dengan
BB Padi Sukamandi. Adapun varietas unggul baru yang ditanam antara lain : Inpari 1, Inpari 3,
Inpari 6, Ciherang, Angke, Conde, Cigeulis , dan Situ Bagendit. Model penerapan PTT yang
dilaksanakan di dua lokasi kajian yaitu a). Varietas Unggul Baru, b). Benih bermutu dan sehat,
Umur bibit muda, c). Sistem tanam jajar legowo dan tegel, d). Pemupukan kandang 2 ton/ha, dan
pupuk kimia berdasarkan SK. Permentan.
Hasil penelitian di dua lokasi kajian (desa Ciasem Baru dan desa Pringkasap) dapat dilihat
dari varietas unggul baru, luas demplot dan produksi gabah kering panen (GKP) seperti terlihat
dibawah ini :
Tabel 1. Hasil Panen LL-PTT di Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem, Kabupaten
Subang Jawa Barat, MH 2008/2009.
No. Varietas Unggul Baru
Luas demplot
Produksi
Produksi GKP
(m2)
(Kg/m2)
(Kg/ha)
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inpari 1
Inpari 3
Inpari 6
Conde
GH7305
Situ Bagendit
Angke
Ciherang

272
204
204
204
204
204
204
204

172
146
112
152
133
147
204
204

6.324
7.157
5.490
7.451
6.520
7.206
7.255
6.667
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Tabel 2. Hasil Panen LL-PTT di Desa Pringkasap Kecamatan Pabuaran, Kabupaten
Subang Jawa Barat, MH 2008/2009.
No. Varietas Unggul Baru
Luas demplot
Produksi
Produksi GKP
(m2)
(Kg/m2)
(Kg/Ha)
1
Inpari 1
2.
Inpari 3
3.
Inpari 6
4.
Conde
5.
GH7305
6.
Situ Bagendit
7.
Angke
8.
Ciherang
Keterangan :
* = serangan tikus 20 %
**= serangan tikus 35 %

288,40
161,00
120,00
259,56
113,53
131,50
139,30
148,25

87,00*
116,31
80,33
104,00**
77,38
67,64
92,68
100,40

3.017
7.224
6.694
4.007
6.816
5.144
6.653
6.772

Penggunaan Varietas Unggul baru
Varietas unggul yang ditanam petani di dua lokasi penelitian pada MK2008 dan MH
2008/09 antara lain : Ciherang (95%) dan sisanya Shogun, hibrida, dan IR64. Varietas Ciherang
saat ini hampir seluruhnya ditanam petani, alasannya adalah (1). produksi tinggi, (2).disukai oleh
tengkulak, (3). harga jual masih tinggi, dan(4). rendemen tinggi dibandingkan varietas lainnya.
Selain itu dasar pertimbangan petani dalam memilih varietas unggul baru untuk menggantikan
varietas unggul yang sudah lama dan biasa ditanam antara lain : 1). Biaya produksi VUB yang
baru lebih murah dari VUB yang lama, 2). Produktivitas VUB yang baru lebih tinggi, 3). Resiko
kegagalan /ketahanan terhadap hama dan penyakit rendah, 4). Umur lebih genjah, dan 5).
Mudah pemeliharaannya.
Perlakuan Benih.
Seluruh petani responden di dua lokasi tidak melakukan perlakuan benih dengan
menggunakan garam sebelum persemaian dengan alasan mereka sudah yakin dengan benih yang
diberikan oleh BB Padi mutunya baik, selain itu petani sebagian besar belum mengetahui
penyuluhan tentang perendaman dengan garam dan sebagian lagi sudah yakin dengan mutu
benihnya.
Umur bibit.
Umur bibit yang digunakan pada MH dan MK 2008 berkisar antara 21 – 23 hss sebanyak
7 orang petani, dan umur bibit yang ditanam pada 25 hss sebanyak 5 orang petani. Hasil dari
wawancara, petani mengatakan bahwa pada umumnya belum dan tidak yakin juga belum
terbiasa menggunakan bibit kurang dari 21 hari, alasannya bibit muda model PTT sangat rentan
dimakan hama keong, juga selain itu adanya kendala teknis di lapangan yaitu tenaga kerja yang
sulit dan belum terbiasa.
Jumlah bibit per rumpun.
Petani semuanya menanam 2 sampai 3 bibit/rumpun pada MH dan MK 2008, karena
kebiasaan dan aman artinya apabila dimakan hama keong masih ada gantinya, selain itu petani
saat ini masih keberatan jika menanam 1 bibit/rumpun karena hawatir dimakan keong mas
sehingga akibatnya harus semai lagi.
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Jarak tanam.
Jarak tanam yang paling baik dan yang telah digunakan petani yaitu : 27 x 27 cm; dan
ada juga yang menggunakan jarak tanam 30 x 30 cm ; 22 x 22 cm ; dan 25 x 25 cm. Jarak
tanam dengan tegel dilakukan oleh seluruh petani, sedangkan sistem tanam legowo belum
dilakukan karena belum terbiasa.
Pupuk kandang/kompos.
Petani di dua lokasi kajian semuanya tidak menggunakan pupuk kandang/kompos pada
tanaman padi nya dengan alasan bila diberi jerami di lahannya akan kesulitan pada waktu
mengolah tanah, selain itu menurut petani jeraminya belum mencapai pembusukan. Oleh karena
itu petani kebanyakan membakar jerami. Di lain pihak petani sebenarnya sudah mengetahui
bahwa pupuk kandang itu sangat baik untuk pertumbuhan padi dan dapat mengurangi volume
pemberian pupuk kimia, namun saat ini sangat sulit untuk memperoleh pupuk kandang, hanya
2 orang petani saja yang menggunakan kotoran domba dan kambing di lahannya sebagai pupuk
dasar. Pupuk kimia yang berimbang menurut ketua kelompok tani yaitu : Urea (200 kg), Sp36
(150 kg), dan KCl (50 kg/ha).
Pengairan.
Sistem pengairan yang ada di lokasi penelitian yaitu : gursat, dan irigasi teknis. Menurut
petani ketersediaan air di lahan sawahnya sudah cukup optimal dan tidak bermasalah.
Pengendalian gulma.
Untuk mengendalikan gulma, hampir seluruh petani menggunakan tangan. Petani
masih ada yang belum mengetahui alat gasrok, alasannya, karena lahan sawahnya kecil-kecil,
sehingga lebih banyak yang memakai tangan, dan untuk lahan yang luas memakai obat herbisida
untuk efisiensi biaya. Petani sebetulnya mengetahui manfaat gasrok, yaitu untuk merangsang
pertumbuhan padi.
Pengendalian hama penyakit.
Petani hampir semuanya belum mengetahui cara pengendalian dengan sistem PHT (monitoring).
Petani sudah terbiasa untuk menyemprot tanaman padinya dengan pestisida pada umur 14 HST
dengan alasan untuk menjaga tanaman dari serangan hama dan penyakit. Hasil monitoring di
Kecamatan Pabuaran terhadap hama, ditemukan hama tikus sebagai kendala yang mengancam
produksi sekitar 20-30% yang cukup besar, hal ini karena kurang rutinnya pengendalian.
Sistem panen.
Sistim panen yang dilakukan petani yaitu dengan cara digebot menggunakan tangan. Sistem
panen yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu : ceblokan (tanam dan panen dilakukan oleh
sekelompok orang yang sama), dan keroyokan. Menurut petani sistem ceblokan akan menekan
kehilangan hasil daripada keroyokan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
(1). Petani di sekitar lokasi LL-PTT yang mengikuti SL-PTT sebagian besar belum mengetahui dan
menerapkan teknologi pendekatan model PTT seperti : varietas unggul baru, jumlah
bibit/rumpun, jarak tanam legowo, bibit muda <15 hari, dan cara pengendalian hama dan
penyakit dengan monitoring berkala.
(2). Di Kecamatan Ciasem varietas Conde memperoleh produksi yang paling tinggi (7,45 t/ha),
diikuti oleh varietas Angke (7,26 t/ha), Situ Bagendit (7,21 t/ha), dan Inpari 3 (7,16 t/ha),
sedangkan varietas Ciherang (kontrol) diperoleh sebesar 6,67 t/ha, dan yang paling rendah
Inpari 6 memperoleh 5,49 t/ha.
(3). Di Kecamatan Pabuaran, produksi Inpari 3 sebesar 7,22 t/ha diikuti oleh GH7305 (6,82 t/ha),
Inpari 6 (6,69 t/ha), sedangkan produksi varietas Ciherang (kontrol) sebesar 6,77 t/ha.
(4). Varietas unggul baru yang dilepas pada tahun 2008 seperti Inpari 3 dapat beradaptasi dengan
lingkungan di dua kecamatan tersebut dengan produksi 7,22 t/ha GKP dibandingkan dengan
Ciherang (kontrol) memperoleh 6, 77 t/ha GKP.
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UJI BEBERAPA VARIETAS PADI GOGO
DI KAWASAN HUTAN KABUPATEN TRENGGALEK
Al. Gamal Pratomo, Luki Rosmahani, dan Sugiono.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Kebutuhan beras di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan
dengan pertambahan jumlah penduduk. Disatu sisi konversi lahan sawah yang
produktif menjadi lahan non pertanian yang digunakan untuk perumahan,
perkantoran, pabrik dan sebagainya dari juga semakin meningkat. Salah satu upaya
mengatasi kekurangan lahan sawah untuk memproduksi padi (beras) adalah
memanfaatkan lahan hutan untuk budidaya padi gogo. Kabupaten Trenggalek adalah
salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan
hutan negara (48% dari luas wilayah). Keadaan ini berpotensi untuk menjadi lahan
pengembangan budidaya padi gogo. Saat ini sudah ada beberapa varietas padi gogo
yang produktivitasnya cukup tinggi dan tahan terhadap naungan. Penelitian ini
bertujuan .mencari varietas yang sesuai untuk ditanam di wilayah hutan kabupaten
Trenggalek.
Penelitian dilakukan di lahan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat) di dusun Kalitelu desa Dompyong kecamatan Bendungan Trenggalek
mulai bulan November 2008 hingga Maret 2009. Rancangan yang digunakan adalah
rancangan acak kelompok diulang 5 kali, petani sebagai ulangan sedangkan variet as
yang dicoba merupakan perlakuan. Varietas yang dicoba adalah Situ Bagendit, Situ
Patenggang, Ciherang dan Slegreng sebagai kontrol. Dari hasil penelitian terlihat
bahwa varietas Situ patenggang menghasilkan tinggi tanaman saat panen tertinggi
tetapi jumlah anakannya paling sedikit. Pengamatan hasil produksi menunjukkan
panjang malai dan gabah isi varietas Situ patenggang paling panjang dan paling
banyak demikian juga untuk hasil ubinan Varietas Situ Patenggang memberikan hasil
ubinan tertinggi yaitu sebesar 6,76 ton/ha GKP, kemudian diikuti varietas Situ
Bagendit dengan produksi 5,28 ton/ha GKP dan Ciherang serta Slegreng yang masing masing berproduksi 4,76 ton/ha GKP.
Kata kunci : Padi gogo, varietas, pertumbuhan , produksi
PENDAHULUAN
Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan
beras dari tahun ketahun akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya
jumlah penduduk Indonesia.
Konsumsi beras nasional Indonesia selama setahun
dapat mencapai 45,5 juta ton,
jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai
penkonsumsi bersa terbesar ketiga setelah Cina (157 juta ton) dan India (116 juta ton)
pada tahun 2005 (FAO Stat, 2005 dalam Mardianto, 2005) .
Disatu sisi konversi lahan pertanian yang subur menjadi lahan non pertnian
seperti untuk perumahan, perkantoran, pabrik dan lain sebaginya semakin meningkat.
Konversi lahan sawah menjadi non sawah di Jawa rata-rata tercatat 54.716 ha/tahun
(Adnyana, 2008). Sebagian besar lahan yang dikonversi ini adalah sawah beririgasi
tehnis atau setengah tehnis dengan produktivitas tinggi. Hal ini akan berakibat
produksi beras dari lahan sawah akan berkurang.
Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan produksi beras akibat alih
fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian adalah memanfaatkan kawasan
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hutan untuk budidaya tanaman padi gogo. Pada saat ini Badanlitbang Petanian telah
banyak menghasilkan varietas unggul baru (VUB) padi gogo yang mempunyai
keunggulan diantaranya tahan penyakit blast dan hawar daun bakteri, rasa nasi pulen,
umur relatif pendek 105 – 110 hari dan potensi hasil antara 5 – 6 ton/hektar.
Kabupaten Trenggalek mempunyai luas wilayah 126.140 ha terdiri dari 14
kecamatan dan 157 desa. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah pegunungan
dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisanya (1/3) merupakan
tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 825 meter dari
permukaan laut. Lahan di Kabupaten Trenggalek sebagian besar adalah hutan negara
yaitu 61.245 ha, tanah kering seluas 46.943 ha sedangkan sisanya tanah sawah dan
perkebunan, penggunaan tanah di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel
No
1
2.
3.
4.
5.

1. Luas Lahan Menurut penggunaanya
Penggunaan
Tanah Sawah
Tanah Kering
Hutan (Negara)
Perkebunan
Lain-lain
Jumlah
Sumber : BPS Trenggalek 2006.

Luas (Ha)
11.204
46.943
61.245
3.079
3.489
126.140

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui varietas yang sesuai untuk
ditanam di wilayah hutan kabuten Trenggalek

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di wilayah PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyrakat)
dusun Kalitelu desa Dompyong kecamatan Bendungan - Trenggalek. Tanaman tegakan
yang ada diwilayah tersebut adalah tanaman apokat dengan umur berkisar 5 – 10
tahun dan tanaman pinus umur 1 tahun. Penelitian dilakukan pada bulan November
2008 – Maret 2009 Rancangan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok diulang 5
kali dimana petani sebagai ulangan, perlakuan 4 varietas padi gogo yaitu Situ Bagendit,
Situ Patenggang, Ciherang dan Slegreng sebagai kontrol. Parameter yang diamati yaitu
tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai,
berat 1000 butir dan produksi gabah kering panen.
Luas lahan yang digunakan untuk penelitian lebih kurang 2 hektar, padi
ditanam dengan cara ditugal/digejik dengan jarak tanam 18 x 18 cm perlubangnya 3 –
5 butir untuk varietas Situ Bagendit, Situ Patenggang dan Ciherang sedangkan
varietas Slegreng perlubangnya 7 – 10 butir sesuai cara petani, setelah itu padi ditutup
dengan pupuk kandang. Pupuk yang diberikan adalah 300 kg phonska + 200 kg
ZA/ha, pupuk pertama umur 10 hari dengan dosis 200 kg phonska + 100 kg ZA/ha,
pupuk kedua umur 35 hari 100 kg phonska dan pemupukan ketiga menjelang
primodia bunga umur 60 hari.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hingga umur 40 hari setelah tanam terlihat bahwa pertumbuhan tinggi
tanaman varietas situ Patenggang terlihat paling tinggi walaupun tidak berbeda nyata
dengan varietas Situ Bagendit. Setelah berumur 60 hari setelah tanam varietas Situ
patenggang juga terlihat paling tinggi walaupun juga tidak berbedanyata dengan
varietas Situ Bagendit dan varietas Slegreng. Sedangkan pada pengamatan saat panen
varietas Situ patenggang tetap menunjukkan pertumbuhan tinggi tanaman tertinggi
walaupun tidak berbedanyata dengan varietas Slegreng tetapi berbedanyata
dibandingkan kedua varietas lainnya ( Tabel 2.).
Pertumbuhan tinggi tanaman padi pada penelitian ini ternyata kurang optimal
terutama pada varietas ciherang dan Situ Bagendit karena dari hasil diskripsi, tinggi
varietas Situ Bagendit dapat mencapai 99 – 105 cm, Situ Patenggang 100 – 110 cm dan
Ciherang 107 – 115 cm (Lesmana, dkk, 2004). Kurang optimal tinggi tanaman varietas
Ciherang kemungkinannya varietas Ciherang merupakan varietas padi untuk lahan
irigasi sehingga bila ditanam di gogo pertumbuhannya kurang optimal Sedangkan
untuk varietas Slegreng pertumbuhan tinggi tanamannya cukup baik hal ini
kemungkinan disebabkan dengan pemberian pupuk yang optimal pertumbuhan tinggi
tanaman varietas Slegreng dapat optimal.
Tabel 2. Pertumbuhan tinggi tanaman pada uji beberapa varietas padi gogo
Varietas
Tinggi tanaman umur (HST)
40
60
Saat panen
Situ Bagendit
44.60 a
56.40 a
68.80 b
Situ Patenggang
49.60 a
62.60 a
93.20 a
Ciherang
35.40 b
41.60 b
68.40 b
Slegreng
37.00 b
57.60 a
90.40 a
Ket : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom tidak berbedanyata pada
uji Duncan 5 %
Varietas Ciherang menghasilkan jumlah anakan terbanyak pada umur 40 hari
setelah tanam walaupun tidak berbedanyata dengan varietas Situ Bagendit dan Situ
Patengang. Tetapi mulai pengamatan umur 60 hari setelah tanam hingga saat panen
yang merupakan pengamatan anakan produktif ternyata varietas Situ Bagendit
menghasilkan anakan terbanyak yaitu 18 anakan tidak berbeda dengan varietas
Ciherang tetapi berbedanyata dibandingkan varietas Situ Patenggang dan Slegreng
(Tabel 3).
Untuk varietas Slegreng meskipun sudah ditanam dengan jumlah benih yang
banyak yaitu 7 – 10 butir perlubang tenyata jumlah anakan produktif yang dihasilkan
menunjukkan jumlah yang paling sedikit. Menurut petani di lokasi pengkajian yang
menanam varietas Slegreng mengatakan bahwa anakan yang dihasilkan dari satu butir
benih memang sangat sedikit yaitu sekitar 1 hinga 3 anakan sehingga untuk
mendapatkan jumlah anakan yang banyak petani menanamnya dengan jumlah bibit
yang lebih banyak, akibatnya dalam satu hektar dibutuhkan benih lebih banyak yaitu
berkisar antara 60 – 80 kg benih.
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Tabel 3. Pertumbuhan jumlah anakan pada uji beberapa varietas padi gogo
Varietas
Jumlah anakan umur (HST)
40
60
Saat panen
Situ Bagendit
13.60 ab
18.80 a
18.40 a
Situ Patenggang
12.20 ab
14.60 ab
13.60
b
Ciherang
14.40 a
17.80 a
17.00 a
Slegreng
9.80 b
12.80 b
12.00
b
Ket : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom tidak berbedanyata pada
uji Duncan 5 %
Panjang malai yang dihasilkan varietas Situ Patengang menunjukkan hasil yang
terpanjang yaitu lebih dari 22 cm, hasil ini berbeda nyata dibandingkan ketiga varietas
lainnya. Demikian juga dengan gabah isi yang dihasilkan ternyata varietas Situ
Patenggang menghasilkan gabah isi terbanyak yaitu sebanyak 162 butir dan juga
berbedanyata dibanding ketiga varietas lainnya (Tabel 4). Ini menunjukkan bahwa
varietas Situ Patenggang sangat toleran terhadap naungan karena di lahan PHBM
umumnya sudah banyak terdapat pohon –pohon penghijauan yang cukup besar.
Sedangkan untuk gabah hampa, varietas Ciherang menghasilkan gabah hampa
tertinggi. Hal ini dikarenakan varietas Ciherang merupaka n varietas padi sawah yang
untuk tumbuh dan berproduksi dengan baik dibutuhkan air yang cukup sehingga
apabila apabila ditananam dilahan karing yang curah hujannya kurang terutama pada
saat pengisisian malai maka bulir malai yang dihasilkan kurang baik dan banyak yang
hampa.
Tabel 4

Panjang malai, gabah isi, gabah hampa, Berat 1000 butir dan
produksiGKP/ha pada uji beberapa varietas padi gogo
Varietas
Panjang
Gabah isi
Gabah
Berat 1000
Produksi
malai
hampa
butir (gr)
GKP
(ton/ha)
Situ Bagendit
18.00 b
87.33 b 29.67 b
25.40 a
5.28 b
Situ Patenggang 22.60 a
162.00 a 36.00 a
26.20 a
6.76 a
Ciherang
18.00 b 98.00 b
38.00 a
25.53 a
4.76 b
Slegreng
18.00 b 107.33
25.00
c
25.53 a
4.76 b
b
Ket : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom tidak berbedanyata pada
uji Duncan 5 %
Terhadap pengamatan berat 1000 butir menunjukkan bahwa keempat varietas
padi yang ditanam tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Tetapi terhadap hasil
ubinan gabah kering panen terlihat bahwa varietas Situ Patenggang menghasilkan
produksi terbanyak yaitu 6,76 ton/ha dan berbeda nyata dengan ketiga varietas
lainnya yang hanya menghasilkan 5,28 ton/ha untuk varietas Situ Bagendit, 4,76
ton/ha untuk varietas Ciherang dan Slegreng (Tabel 4). Hasil ini setara dengan kajian
pengembangan inovasi teknologi usahatani dalam rangka pemanfaatan lahan sekitar
hutan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (BPTP Jawa Tengah, 2004) dimana varietas
Situ Patenggang menghasilkan produksi tertinggi yaitu 6,890 ton GKP/ha.
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KESIMPULAN
1. Varietas Situ patenggang menghasilkan tinggi tanaman saat panen tertinggi
tetapi jumlah anakannya paling sedikit.
2. Varietas Situ Patenggang memberikan hasil ubinan tertinggi yaitu sebesar 6,76
ton/ha GKP, kemudian diikuti varietas Situ Bagendit dengan produksi 5,28
ton/ha GKP dan Ciherang serta Slegreng yang masing-masing berproduksi 4,76
ton/ha GKP.
3. Dalam rangka peningkatan produksi padi di kabupaten Trenggalek penggunaan
varietas Situ Patenggang dapat disarankan untuk dikembangkan di lahan
sekitar hutan
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KARAKTERISTIK PENYAKIT VASCULAR-STREAK DIEBACK (VSD) PADA TANAMAN KAKAO
DAN STRATEGI PENGENDALIANNYA
A. Wahab¹ dan N. Istiqomah²
¹ BPTP Sulawesi Tenggara Jl. Prof. Muh. Yamin No. 89 Puuwatu Kendari
² BPTP Jawa Timur Jl. Raya Karang Ploso KM 4 Malang
ABSTRAK
The purposes of the study is want to know characterize of Vascular-streak Dieback disease
andhow to controlle it on cocoa crop through literature study. Infection by basidiospora at young
leaf and xylem can cause death to seed or stick of productive crop. Pathogens rapidly grow at high
condition humidity. Typical symptom of vascular-streak dieback is chlorosis at leaf with the green
chromatic fleck, bloated of lenticels so that stick husk become harsh, three tan blot at place patch it
leaf chlorotik at stick, growth of bydm soriyt aksiler, chlorosis or necrosis of among leaf bone at leaf
flush, brown line at stick or bar, and sprout death. To control this diseases can be conducted
through : a) place the seed of far from ill crop and also quarantine during 6 months, b) ill branch
cocoa pruning once one month and shade tree orderly, c) drainage repair, d) cultivation of clone or
hybrid resistant, and e) operation with the fungicide
Keyword : Cocoa, VSD, to control
PENDAHULUAN
Vascular-streak dieback (VSD) merupakan salah satu penyakit penting pada tanamaan
kakao. Penyebaran penyakit vascular-streak dieback saat ini merupakan ancaman bagi
keberlanjutan produksi kakao di sentra pertanaman kakao di Indonesia. Khusus di Sulawesi
Tenggara, selain hama penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit busuk buah (Pytophtora
palmivora), penyakit vascular-streak dieback telah menjadi masalah yang serius bagi petani kakao
(Sukamto1). Kehilangan produksi yang diakibatkan oleh penyakit ini diperkirakan mencapai 2540% (Byrne2).
Penyakit ini disebabkan oleh jamur kelompok Basidiomycetes, yaitu Oncobasidium
theobromae Talbot and Keane. Penemuan yang pertama kali dilaporkan oleh Keane et al.3 di
Papua New Guinea, sedangkan di Indonesia, vascular-streak dieback ditemukan pertama kali
pada tahun 1960-an (Tan4). Penyakit dieback (mati pucuk) ini mudah dibedakan dengan mati
pucuk yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun oleh serangan hama (Shaw5; Bridgland
et al6). Infeksi dan gejala awal pada daun muda, selanjutnya tiga spot coklat pada bekas pangkal
daun, dan bercak berwarna coklat pada xylem (irisan membujur atau melintang) cabang terserang
penyakit. Infeksi patogen pada fase pembibitan tidak saja menyebabkan kematian pada saat
pembibitan, akan tetapi efek yang lebih merugikan adalah jika patogen menyebar pada
pertanaman karena bibit adalah sumber perbanyakan tanaman.
Pada cuaca lembab di malam hari, jamur menghasilkan basidiospora pada bekas daun
yang gugur pada ranting (tapak daun) dan kulit di sekitarnya. Basidiospora terbawa oleh angin
dan bila mendarat pada permukaan daun muda yang dilapisi film air akan berkecambah dan
langsung menembus kutikula daun di atas jaringan pengangkut. Selanjutnya jamur tumbuh
dalam jaringan pengangkut dari daun ke ranting dan ke cabang. Pada umumnya infeksi hanya
terjadi pada daun yang masih muda.
Penyakit ini menimbulkan kerusakan paling berat pada tanaman muda kurang dari 10
bulan (sebelum membentuk jorket). Tanaman muda tersebut terserang pada batang utama
sehingga mati. Semakin muda tanaman terserang, semakin tinggi kemungkinannya mati
(Keane7). Hal senada dilaporkan Varghese et all8 bahwa serangan yang berat jamur tersebut
dapat mematikan tanaman, dan terutama terjadi pada tanaman belum menghasilkan (TBM)
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sampai 70%. Selanjutnya Abidin et all9 melaporkan bahwa di Malaysia, 4 sampai 29% infeksi per
tanaman per bulan terjadi Keane penyebab penyakit vascular-streak dieback ini dapat menjadi
endemik di suatu daerah. Oleh karena itu sangat diperlukan strategi pengendalian secara terpadu
agar diperoleh hasil yang lebih maksimal.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristis penyakit vascular-streak dieback
dan pengendaliannya pada tanaman kakao melalui studi literatur.
METODE
Literature review (tinjauan kepustakaan) digunakan pada penulisan ini, dikenal juga
dengan nama state of the art review (Jusni Djatin dan Sri Hartina10).Tinjauan yang digunakan
mencakup bidang khusus penyakit Vascular-streak dieback pada tanaman kakao dan
pengendaliannya. Bahan referensinya bersumber dari berbagai literatur sekunder diantaranya
jurnal, prosiding, tesis, materi pelatihan,dan modul baik dalam negeri maupun luar negeri.
PENYEBARAN PENYAKIT Vascular-streak Dieback
Daerah sentra pengembangan kakao di Indonesia sudah terserang penyakit VSD. Hal ini
dapat terjadi karena serangan jamur O. theobromae Talbot and Keane dipengaruhi oleh virulensi,
strain lokal, parasit dan kerentanan varietas atau klon kakao. Selain itu inokulum patogen yang
terdapat dalam jaringan tanaman, misalnya daun atau tangkai yang masih segar yang sekarang
banyak digunakan untuk bahan sambung samping, dapat tersebar luas melalui kegiatan
transportasi. Introduksi suatu tanaman dari suatu daerah ke daerah lain melalui kegiatan
transportasi manusia juga dapat mempercepat penyebaran patogen. Infeksi yang berat dilaporkan
terjadi di Maluku seluas 2.010 hektar, Kalimantan Timur 769 hektar, dan ditemukan secara
sporadis di tujuh lokasi di Jawa Barat, dua lokasi di Jawa Timur, satu lokasi di Jawa Tengah,
Sumatra Utara, Sulawesi Utara, dan Irian Jaya (Pawirosoemarjo dan Purwantara11).
Pengamatan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan
penyakit vascular-streak dieback yang cukup memprihatinkan, penyebaran patogen telah
mencapai 20 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia (Halima dan Sukamto12).
GEJALA PENYAKIT Vascular-streak Dieback
Oncobasidium theobromae adalah jamur parasit semi-obligat yang menyerang kakao.
Parasitisme jamur ini sangat unik. Penyebaran patogen ini terjadi melalui angin, menyerang
jaringan pengangkut setelah menembus daun muda. Jamur ini juga dikenal sebagai satusatunya patogen anggota Basidiomycetes yang menyerang jaringan pengangkut tanaman
(Keane13).
Infeksi terjadi ketika basidiospora yang dilepaskan basidia pada malam hari dan
disebarkan oleh angin mendarat pada daun muda dari tanaman muda atau tanaman
menghasilkan. Spora berkecambah dan menembus langsung kutikula di atas vena ke dalam
xilem daun ke ranting. Gejala pertama pada bibit (umur 3-6 bulan) terjadi 2-4 bulan (Keane et
al14; Prior15; Keane16). Selama waktu tersebut, tanaman muda atau ranting menumbuhkan 2
atau 3 flush, sehingga menimbulkan gejala khas yang sama pada batang tanaman muda atau
ranting, yaitu:
Klorosis (dengan bintik-bintik yang tetap berwarna hijau) pada daun (Gambar 1.a dan 1.b),
biasanya pada flush kedua atau ketiga di belakang pucuk (Gambar 1.c); daun ini gugur dalam
waktu 2-3 hari, diikuti oleh daun di atas dan di bawahnya sehingga menampakkan pola khas
yang berupa ranting ompong, yaitu daun-daun yang termuda dan tertua pada ranting masih utuh,
sementara daun-daun di antaranya gugur (Gambar 1.d).
Pembengkakan lentisel pada batang atau ranting di bawah daun terinfeksi yang mengakibatkan
kulit tampak kasar (Gambar 1.e).
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Tiga noktah hitam pada jaringan pengangkut yang tampak apabila bekas tapak daun yang gugur
pada ranting disayat (Gambar 1.f).
Tunas aksiler yang tumbuh sepanjang batang atau ranting (Gambar 1.g).
Klorosis dan nekrosis di antara vena daun muda pada flush terakhir dari ranting atau cabang
sakit (Gambar 1.h).Garis coklat pada batang atau ranting sampai 16 cm di bawah dan 6 cm di
atas daun (Gambar 1.i).
Mati pucuk pada tanaman muda atau ranting yang terjadi hanya beberapa minggu pada
bibit sangat muda atau 5 bulan pada ranting tanaman dengan panjang 1 m (Gambar 1.j).
Ketika daun gugur pada cuaca basah, hifa tumbuh dari tapak daun membentuk sporokarp yang
tampak seperti lapisan beludru putih menutup tapak daun dan kulit ranting di sekitarnya
(Gambar 1.k).
Pengamatan morfologi jamur pada bahan tanaman dari PNG, Malaysia dan Indonesia
menunjukkan bahwa jamur patogen Vascular-streak Dieback sama (Abidin et all17, Keane &
Prior16) dengan semua gejala penyakit yang berasosiasi dengan Vascular-streak Dieback yang
ditemukan di Jawa (Pawirosoemardjo & Purwantara18; Purwantara & Pawirosoemarjo19).
Pembentukan basidia dan pelepasan basidiospora terjadi terutama pada malam hari
setelah sporokarp basah oleh air hujan atau embun (Keane et all14). Suasana gelap merangsang
sporulasi, basidiospora terbentuk 8-12 jam setelah gelap (Prior21). Sporokarp tetap fertil selama
rata-rata 10 hari pada ranting yang masih di pohon, tetapi segera berhenti menghasilkan spora
setelah 2 hari pada ranting yang dipangkas. Basidiospora tidak mengalami dormansi dan
memerlukan air bebas untuk perkecambahan spora dan infeksinya. Apabila suspensi spora
ditempatkan pada daun muda, spora berkecambah dalam waktu 30 menit jika air tidak menguap,
tetapi segera berhenti tumbuh apabila air di daun menguap (Prior22).
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Gambar 1. Gejala Penyakit
(Purwantara29)
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Vascular-streak Dieback pada Tanaman Kakao

Perkembangan penyakit sangat terbatas, infeksi sulit terjadi pada jarak lebih 80 m dari
tanaman kakao sakit. Hal ini terjadi karena beberapa pembatas, antara lain setiap infeksi hanya
menghasilkan sporokarp secara sporadis ketika daun gugur pada cuaca basah, kurang dari 10%
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daun yang gugur mampu menghasilkan sporokarp, sporokarp mempunyai umur pendek,
sporulasi pada sporokarp hanya terjadi pada malam hari dan hanya bila cukup lembab.

EPIDEMIOLOGI PENYAKIT Vascular-streak Dieback
Curah hujan sangat menentukan tingkat kelembapan udara sekitar tanaman kakao.
Menurut Keane, dan Prior23, jika curah hujan melebihi 2500 mm per tahun maka setelah
musim basah (hujan) akan terjadi epidemi penyakit vascular-streak dieback. Selain curah hujan,
jumlah hari juga menentukan terjadinya infeksi dan kolonisasi jamur O. theobromae. Curah
hujan dengan kecenderungan turun merata selama satu bulan dan jumlah hari hujan lebih dari
15 hari, akan menyebabkan penyakit berkembang dengan baik (Halimah dan Sukamto12).
Namun demikian curah hujan berlebihan maka dapat menghambat perkembangan penyakit.
Spora O. theobromae dapat terbawa angin dan menginfeksi dengan baik jika angin bertiup
pelan (Keane, et all24). Udara yang tenang menyebabkan spora turun dengan kecepatan 0,5 – 20
mm/detik tergantung pada ukuran spora (Semangun,25). Halimah dan Sukamto12 menyatakan
bahwa angin yang pergerakannya terjadi secara perlahan-lahan, mengakibatkan spora menempel
dengan baik pada flush sehingga terjadi proses infeksi.
Infeksi dan perkembangan penyakit Vascular-streak Dieback sangat ditentukan juga oleh
kelembaban udara relatif. Seperti diungkapkan oleh (Keane, et all24), pada kelembaban udara
yang tinggi dapat terjadi kondensasi yang menyebabkan spora lebih berat sehingga lebih mudah
jatuh. Udara yang lembab, rata-rata kecepatan spora untuk jatuh menjadi dua kali lebih cepat
dibandingkan pada udara yang kering karena terserapnya air oleh spora (Halimah dan
Sukamto12). Semangun25, menyatakan bahwa pada kondisi udara yang lembab, spora O.
theobromae menjadi lebih kuat dan bagi tanaman, kelembaban tinggi menyebabkan
pertumbuhan sukulentis yang dapat mengurangi ketahanan tanaman terhadap patogen.
STRATEGI PENGENDALIAN PENYAKIT Vascular-streak Dieback SECARA TERPADU
Beberapa cara pengendalian yang dianjurkan meliputi karantina tanaman, kultur teknis,
penanaman klon atau hibrida resisten dan kimiawi.
a. Karantina tanaman
Penyakit VSD tidak ditularkan melalui biji (Chan & Syed26; Prior27). Patogen sangat sulit
untuk bertahan hidup pada setek, batang bawah atau entres kakao yang terinfeksi (Keane3).
Pengetahuan ini menjadi dasar bagi cara pengendalian penyakit dengan karantina, yaitu setek
atau batang bawah yang telah diokulasi harus dikarantina selama periode yang lebih lama dari
periode inkubasi penyakit, yaitu 6 bulan. Cara karantina untuk membatasi penyebaran jamur
patogen melalui manusia sangat penting dalam mengurangi penyebaran penyakit secara regional
dan internasional.
b. Kultur teknis
Sumber infeksi utama penyakit VSD adalah tanaman kakao sakit. Oleh karena itu
pembibitan kakao harus berada jauh dari tanaman kakao sakit sehingga bibit yang akan ditanam
ke lapang bebas dari penyakit. Infeksi yang sangat tinggi (sampai 67%) pernah dilaporkan di
pembibitan yang dibangun dekat atau di bawah tanaman kakao sakit (Abidin et all17; Sidhu28).
Pembibitan dapat dilindungi dari infeksi dengan cara menempatkan di bawah naungan daun
kering atau naungan plastik yang mampu menjaga agar daun tetap kering. Luas serangan di
pembibitan yang dibangun dengan naungan daun paku-pakuan di Bunisari, Jawa Barat dapat
dijaga sampai di bawah 1%.
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Pada tanaman menghasilkan, pangkasan teratur pada ranting sakit mencegah
perkembangan penyakit dan mengurangi inokulum dengan membuang tempat sporulasi patogen.
Pangkasan dilakukan dengan memotong ranting sakit kurang lebih 30 cm di bawah ujung gejala
garis coklat, karena patogen dapat berkembang sampai kira-kira 10-20 cm dari gejala garis coklat
(Keane et all14; Purwantara & Pawirosoemardjo19). Jamur patogen tidak akan mampu
membentuk spora pada ranting mati yang telah dipangkas, pembakaran atau pembuangan
ranting yang telah dipangkas sebenarnya tidak diperlukan, meskipun di beberapa perkebunan hal
ini dilakukan untuk menekankan pentingnya penghilangan sumber inokulum. Pangkasan
sanitasi merupakan cara pengendalian yang sangat penting di perkebunan kakao.
Metode
pangkasan ini memadai untuk menekan perkembangan penyakit di perkebunan kakao. Pada
tanaman menghasilkan, pangkasan sanitasi setiap 2 minggu selama hampir 2 tahun berhasil
mempertahankan luas serangan di bawah 1%, sedangkan pada pertanaman yang tidak dilakukan
pangkasan sanitasi, serangan meningkat dari 30% menjadi 90% dalam waktu 10 bulan
(Purwantara29).
c. Penanaman klon atau hibrida resisten
Penanaman klon atau hibridah resisten cukup efektif mengendalikan penyakit VSD. Klonklon yang direkomendasikan mempunyai potensi resisten terhadap penyakit VSD adalah KW 162,
KW 165, KW 523, Sca 6, K 14, Sca 12, KW 215, KW 427, KW 44, KW 426 dan DRC 15 (Halima
dan Sukamto, 200712). Hasil kerjasama antara Australian Center for International Agricultural
Research (ACIAR) dan Badan Litbang Departemen Pertanian merekomendasikan klon DRC 15
dan KA 2106 sebagai klon resisten terhadap vascular-streak dieback (Anonim30).
Ketika epidemi vascular-streak dieback terjadi di PNG pada tahun 1960an, tipe kakao
yang umum ditanam adalah Trinitario yang bersifat outbreeding dan menghasilkan populasi
kakao yang sangat heterogen. Petani cenderung untuk menanam ulang dengan bibit yang berasal
dari tanaman yang lebih tahan dan hal ini berhasil mengurangi luas dan intensitas penyakit.
Pada dasarnya tujuan utama dalam pengendalian penyakit meliputi perbanyakan dan
penanaman klon atau hibrida tahan yang diseleksi dari tanaman yang selamat terhadap epidemi
penyakit tahun 1960an (Prior15). Sampai sekarang, belum ada bukti bahwa ketahanan klon
Trinitario telah terpatahkan. Sifat ketahanan terwariskan, sehingga persilangan tanaman tahan
akan menghasilkan keturunan hibrida yang tahan (Tan & Tan31; Keane13). Hal ini merupakan
contoh keberhasilan pengendalian penyakit dengan penanaman tanaman tahan pada awal
epidemi, bahkan ketika penyebab penyakit belum diketahui.
Di Papua New Guinea (PNG), tipe Trinitario lebih tahan daripada tipe Amelonado
(Anonim32; Prior15). Di Malaysia, tipe Upper Amazon lebih tahan daripada Amelonado (Keane &
Turner33; Chan & Syed26). Semua tipe kakao yang ditanam secara luas di Indonesia adalah
rentan. Penyakit lebih merusak di pembibitan dibanding pada tanaman tua. Pengamatan pada
tahun 1986 menunjukkan bahwa 30% dari tanaman sampel UAH umur 10 bulan dan 10%
tanaman sampel hibrida umur 18 bulan di Bunisari, Jawa Barat terinfeksi sampai batang utama
dan mati. Di Kolaka, penyakit mematikan tanaman muda umur 15 bulan pada tipe UAH dan
Amelonado (Pawirosoemardjo & Purwantara11).
Pada tahun 1999 terjadi epidemi vascular-streak dieback di PNG dan di Jawa Timur
(Keane13) yang disebabkan oleh tingginya kelembaban udara pada saat itu. Luas serangan yang
cukup tinggi terjadi di kebun percobaan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Kaliwining, Jember.
Pada kondisi tersebut terjadi seleksi alam yang menunjukkan adanya ketahanan beberapa klon
seperti Sca 6, Sca 12, ICS 6, DRC 15 dan KEE 2 terhadap penyakit Vascular-streak Dieback

37

d. Kimiawi
Fungisida sistemik triazole seperti propiconazole dan biloxazol dapat digunakan untuk
mengendalikan penyakit Vascular-streak Dieback di pembibitan (Mainstone34; Prior23). Namun,
biaya pengendalian dengan fungisida saat ini sangat mahal, sehingga tidak akan layak untuk
diterapkan di petani.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan dari tulisan ini adalah : Penyakit Vascular-streak Dieback telah meresahkan
petani kakao di sentra produksi kakao di Indonesia. Penyakit ini endemik di beberapa sentra
produksi kakao yang dicirikan dengan kelembaban udara tinggi. Gejala khas Vascular-streak
Dieback adalah klorosis pada daun dengan bintik-bintik berwarna hijau, pembengkakan lentisel
sehingga kulit ranting menjadi kasar, tiga bintik berwarna coklat pada tempat menempelnya daun
klorotik pada ranting, pertumbuhan tunas aksiler, klorosis atau nekrosis di antara tulang daun
pada daun flush, garis coklat pada ranting atau batang, dan mati pucuk. Untuk mengatisipasi
menurunnya produksi kakao disebabakan oleh penyakit Vascular-streak Dieback perlu
dilakukan pengendalain secara terpadu.
Saran
Strategi pengendalian penyakit Vascular-streak Dieback yang dapat dilakukan adalah: a)
karantina bibit selama 6 bulan, b) kultur teknis, yaitu pemangkasan cabang kakao yang sakit
dan pohon pelindung serta perbaikan drainase agar tidak lembab, c) penanaman klon atau
hibrida yang resisten terhadap vascular-streak dieback, dan d) pengendalian secara kimiawi
dengan penyemprotan fungisida sistemik.
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dalam Pengendalian Kudis (Sphaceloma batatas) pada Ubi Jalar
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Karangsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta.
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ABSTRAK
Pengembangan ubi jalar klon lokal ungu di wilayah pesisir pantai Bugel, kabupaten Kulon
Progo diharapkan mampu meningkatkan produksi ubi jalar di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Potensi produksi maksimum akan tercapai jika tanaman mampu terhindar dari penyakit kudis
yang merupakan penyakit utama di wilayah tersebut, melalui upaya pengendalian jamur
Sphaceloma batatas. Salah satu upaya pengendalian adalah penggunaan fungisida berbahan aktif
karbendazim 6,2% dan mankozeb 73,8% yang disemprotkan pada permukaan daun dan batang
tanaman pada saat gejala kudis mulai muncul. Karbendazim dan mankozeb terbukti mampu
menekan penularan penyakit dari tanaman sumber inokulum ke sejumlah tanaman sehat
disekitarnya tiga kali lebih rendah dengan intensitas penyakit lima kali lebih rendah daripada jika
penyakit tidak dikendalikan sama sekali. Selain itu, karbendazim dan mankozeb mampu
menghentikan peluasan gejala penyakit pada tanaman yang telah terinfeksi, sedangkan pada
tanaman terinfeksi tanpa karbendazim dan mankozeb mengalami peningkatan keparahan gejala
sebesar 7% dalam jangka waktu 1 bulan.
Kata kunci: ubi jalar, kudis, fungisida.
ABSTRACT
Development of purple local clone of sweet potato at coastal area, Bugel, Kulon Progo
Regency, Yogyakarta Special Province was held to increase sweet potato production in Yogyakarta.
Maximum production potency would be gained when the plants could be escaped from scab
disease caused by Sphaceloma batatas. One of disease control that could be conducted was
spraying application of karbendazim 6,2% and mankozeb 73,8% fungicide when the disease
symptom was come up. Karbendazim and mankozeb suppressed disease spreading three fold less
with disease severity five fold less than without disease control. With respect of disease severity on
the infected plants, karbendazim and mankozeb stopped symptom enhancement, whilst on the
plants without control showed 7% increasing of symptom only in one month period.
Kata kunci: sweet potato, scab, fungicide.
PENDAHULUAN
Ubi jalar (Ipomoea batatas (L.) Lamb.) merupakan sumber karbohidrat yang juga
mengandung vitamin A,C dan mineral serta antosianin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan.
Disamping itu, ubi jalar tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan tetapi juga sebagai bahan
baku industri dan pakan ternak. Di Yogyakarta, ubi jalar umumnya sebagai bahan pangan
sampingan atau sebagai pangan alternatif. Komoditas ini dapat tumbuh dengan baik di lahan
sawah maupun lahan tegalan, bahkan di Yogyakarta berkembang dengan baik pada wilayah
pesisir pantai, terutama di Bugel, Kulon Progo. Pengembangan ubi jalar di wilayah tersebut
diharapkan mampu meningkatkan produksi ubi jalar Daerah Istimewa Yogyakarta.
Potensi produktivitas maksimum akan tercapai jika tanaman mampu terhindar dari
penyakit utama berupa kudis yang terutama muncul saat hujan. Kudis pada ubi jalar tersebar
luas di Indonesia, termasuk Irian Jaya. Penyakit juga terdapat di Malaysia, Papua Nugini, Pasifik
selatan, Brazil dan Meksiko. Gejalanya adalah daun menjadi kecil-kecil, berkerut dan tidak
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membuka sepenuhnya. Batang menjadi lebih tegak daripada biasanya dan mempunyai ruasruas
yang pendek. Pada batang, tangkai, dan tulang-tulang daun pada sisi bawah daun terdapat
banyak kudis. Kudis berwarna hijau tua atau hijau kelabu, seringkali mempunyai celah
melintang. Pada batang, panjang kudis dapat mencapai beberapa cm, yang dapat menyebabkan
batang agak terpilin. Tanaman yang terserang, produksinya akan sangat berkurang. Penyakit
disebabkan oleh jamur Elsinoë batatas (Saw.) Viegas et Jenkins atau Sphaceloma batatas.
Askospora jamur yang terbentuk pada permukaan berkudis akan tercuci selama hujan dan
terpencar oleh percikan air hujan, khususnya pada waktu hujan berangin (Semangun, 1993).
Pengendalian menggunakan fungisida berbahan aktif mankozeb dan karbendazim yang
disemprotkan pada permukaan seluruh bagian tanaman terkecuali akar diharapkan mampu
mencegah atau menghentikan penularan penyakit dari tanaman yang telah sakit (terinfeksi) ke
tanaman sehat di sekitarnya, serta menekan peluasan gejala atau menekan keparahan penyakit
pada tanaman yang telah terinfeksi.
METODE
Pengkajian menggunakan ubi jalar klon lokal warna ungu dilaksanakan di wilayah pesisir
pantai Bugel, kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari hingga
April 2009. Penyemprotan fungisida berbahan aktif karbendazim 6,2% dan mankozeb 73,8%
pada seluruh permukaan tanaman terkecuali akar dilakukan saat muncul gejala kudis.
Konsentrasi larutan semprot adalah 2g/L, diaplikasikan sore hari setelah menjelang matahari
terbenam, dengan interval empat hari sekali selama 16 hari. Penelitian dilakukan di hamparan
ubi jalar seluas 0,5 hektar dengan jumlah sampel sebanyak 60 tanaman yang telah diberi
perlakuan sebagai berikut: A). Penyemprotan fungisida pada tanaman bergejala kudis, B). Tanpa
penyemprotan fungisida tanaman bergejala kudis, C). Penyemprotan fungisida pada tanaman
sehat, D). Tanpa penyemprotan fungisida tanaman sehat. Pengamatan intensitas gejala penyakit
dilakukan sebelum dan setelah aplikasi fungisida. Pengamatan pertumbuhan berupa jumlah
cabang, panjang tanaman, jumlah daun sempurna, jumlah umbi, diameter umbi, panjang umbi
dan produksi umbi per tanaman diamati untuk mengetahui pengaruh penyakit kudis terhadap
penurunan produksi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ubi jalar klon lokal ungu yang ditanam di wilayah pengkajian ternyata peka terhadap
penyakit kudis yang disebabkan oleh jamur Elsinoë batatas (Saw.) Viegas et Jenkins atau
Sphaceloma batatas. Gejala kudis mulai muncul saat tanaman berumur 2 bulan dengan gejala
daun menjadi kecil-kecil, berkerut dan tidak membuka sepenuhnya, batang tegak daripada dan
dengan ruas-ruas yang pendek, serta pada batang, tangkai, dan tulang-tulang daun bagian sisi
bawah daun terdapat banyak kudis (Gambar 1).

Gambar 1. Gejala Kudis

42

Tabel 1 menunjukkan bahwa rerata intensitas penyakit pada tanaman-tanaman yang
terinfeksi kudis saat pertama kali diberi perlakuan fungisida berbahan aktif karbendazim dan
mankozeb adalah 15,00% - 19,67%. Namun 3 minggu kemudian setelah tanaman disemprot
menggunakan fungisida selama 2 minggu sebanyak 4 kali penyemprotan, intensitas penyakit
pada tanaman yang disemprot fungisida bisa dikatakan hampir tidak meningkat (0,64%),
sedangkan pada tanaman yang tidak disemprot fungisida gejala penyakit semakin parah
ditunjukkan dengan peningkatan intensitas penyakit senilai 7%, dari yang semula 15% menjadi
22%. Adapun pada tanaman sehat yang semula sehat (tidak bergejala), menjadi menampakkan
gejala 1 bulan kemudian dengan intensitas penyakit masih rendah yaitu 1,33% pada tanaman
sehat yang disemprot fungisida sebagai upaya pencegahan tertular penyakit, dan 3,33% pada
tanaman sehat yang tidak disemprot fungisida. Jadi terlihat bahwa fungisida berbahan aktif
karbendazim dan mankozeb mampu menekan gejala kudis menjadi tidak semakin parah.
Tabel 1. Perkembangan intensitas penyakit kudis pada tanaman terinfeksi (bergejala) dan
penularannya pada tanaman sehat di sekitarnya selama 1 bulan, dengan upaya
pengendalian berupa penyemprotan fungisida.
Intensitas Penyakit = IP (%)
Tanaman sehat tertular
pada tanaman terinfeksi
Perlakuan
Awal
Akhir penyemprotan
Jumlah tertular
IP (%)
Fungisida pada
tanaman terinfeksi

19,67 b

20,31 b

0,20 ab

1,33 a

Tanpa fungisida pada
tanaman terinfeksi

15,00 b

22,00 c

0,67 b

6,47 b

Fungisida pada
tanaman sehat

0,00 a

1,33 a

0,13 a

1,00 a

Tanpa fungisida pada
0,00 a
3,33 a
0,27 ab
2,33 ab
tanaman sehat
Keterangan: nilai diikuti huruf yang sama pada kolom tidak berbeda nyata dengan uji jarak
berganda Duncan jenjang 5%.
Selain mampu menekan serangan menjadi tidak semakin parah pada tanaman yang telah
terlanjur bergejala, karbendazim dan mankozeb mampu menghambat penularan penyakit kudis
dari tanaman sakit ke tanaman sehat di sekitarnya dalam jangka waktu 1 bulan. Pada tanaman
sehat yang berada di sekitar tanaman terinfeksi dan disemprot fungisida, maka jumlah yang
tertular hanya 0,2 saja dengan intensitas penyakit 1,33%, sedangkan pada tanaman sehat yang
berada di sekitar tanaman terinfeksi yang tidak disemprot fungisida maka jumlah yang tertular
mencapai tiga kali lipat lebih banyak dengan intensitas penyakit lima kali lebih tinggi.
Tabel 2 menunjukkan bahwa penyakit kudis mempengaruhi hampir semua parameter
keragaan/pertumbuhan tanaman kecuali panjang sulur/tanaman. Penyakit kudis menyebabkan
jumlah cabang dan daun yang lebih sedikit serta menyebabkan berat brangkasan tanaman
menjadi lebih rendah (P<0,05). Hal yang kontradiktif nampak pada panjang sulur/tanaman,
dimana tanaman yang bergejala kudis justru mempunyai sulur yang lebih panjang dibandingkan
tanaman yang sehat.
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Tabel 2. Keragaan tanaman terinfeksi kudis dan tanaman sehat yang disemprot fungisida dan
yang tidak disemprot fungisida.
Perlakuan
Jumlah
Jumlah
Panjang tanaman
Berat Brangkasan
Cabang
daun
(cm)
(g)
Fungisida pada tanaman
terinfeksi

3.40 a

44.40 a

113.28 b

44.48 a

Tanpa fungisida pada
tanaman terinfeksi

3.33 a

46.60 a

118.69 b

56.09 a

Fungisida pada tanaman
sehat

7.80 b

74.47 b

106.75 ab

76.39 b

Tanpa fungisida pada
tanaman sehat

7.80 b

64.07 b

92.15 a

70.36 b

Keterangan : Nilai diikuti huruf yang sama pada kolom tidak berbeda nyata dengan uji jarak
berganda Duncan jenjang 5%.
Produksi umbi juga dipengaruhi oleh penyakit kudis (Tabel 3). Pada tanaman yang
terinfeksi kudis, jumlah umbi per tanaman menjadi lebih sedikit dibandingkan tanaman sehat.
Diameter umbi pada tanaman terinfeksi kudis juga lebih kecil dibandingkan tanaman sehat,
namun panjang umbi yang dihasilkan tanaman terinfeksi kudis dan tanaman sehat tidak berbeda
nyata (P>0,05). Perbedaan kemampuan memproduksi jumlah umbi menyebabkan perbedaan
produksi umbi antara tanaman terinfeksi dengan tanaman sehat. Pada tanaman terinfeksi,
produksi umbi menjadi dua hingga empat kali lebih rendah (144,97 g) dibandingkan tanaman
sehat yang mencapai 538,91 gram umbi per tanaman (P<0,05).
Tabel 3. Produksi umbi pada tanaman terinfeksi kudis dan tanaman sehat yang disemprot
fungisida dan yang tidak disemprot fungisida.
Perlakuan
Jumlah umbi per Diameter umbi Panjang umbi
Berat umbi per
tanaman
(cm)
(cm)
tanaman (g)
Fungisida pada
tanaman terinfeksi

6,07 a

1,74 a

9,09 a

144,97 a

Tanpa fungisida pada
tanaman terinfeksi

6,00 a

1,99 ab

10,00 a

171,64 a

Fungisida pada
tanaman sehat

10,93 b

2,47 bc

10,22 a

538,91 b

Tanpa fungisida pada
tanaman sehat

7,27 ab

2,46 c

10,05 a

341,38 b

Keterangan: nilai diikuti huruf yang sama pada kolom tidak berbeda nyata dengan uji jarak
berganda Duncan jenjang 5%.
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KESIMPULAN
Fungisida berbahan aktif karbendazim dan mankozeb mampu menekan perkembangan
penyakit kudis namun tidak mampu memperbaiki produksi umbi jika penyakit kudis menyerang
tanaman saat tanaman sudah berumur 2 bulan.
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KERAGAAN BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU PADI SISTEM TANAM GOGO RANCAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
Dwi Setyorini, Kasmiati, Amik Krismawati dan Robi‘in
BPTP Jawa Timur
ABSTRAK
Kondisi iklim yang sangat kering dengan curah hujan < 1000 mm per tahun dan bulan
basah yang sangat singkat ± 3, mendorong petani di desa Klampok untuk mengelolaan lahan
kering mereka dengan sistem tanam gogo rancah. IR-64 merupakan varietas yang banyak ditanm
di lokasi Ada banyak varietas unggul baru padi yang sesuai untuk lahan kering yang telah dilepas
oleh Badan Litbang Pertanian mulai tahun 1996 sampai 2003. Penelitian dilakukan pada MH
2007. Rancangan yang digunakan secara acak kelompok 1 faktor yaitu 3 macam varietas padi,
varietas yang digunakan adalah Situ Bagendit, Mekongga dan IR-64 sebagai kontrol, ulangan 6x,
petani sebagai ulangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa parameter vegetatif tanaman,
tinggi tanaman paling tinggi diperoleh pada padi varietas mekongga dengan rata-rata 98,45 cm.
sedangkan jumlah anakan dan anakan produktif tidak menunjukkan adanya perbedaan.
Parameter produksi panjang malai, jumlah malai dan jumlah biji per malai, menunjukkan bahwa
jumlah malai per tanaman tertinggi pada varietas Ir-64 namun koefisien keragaman yang tinggi
33%, hal ini disebabkan beragamnya cara budidaya petani. Berat 1000 butir biji padi yang
dihasilkan juga tidak menunjukkan perbedaan antar varietas. Produksi antar varietas tidak
menunjukkan perbedaan secara statistik dengan produksi rata-rata per ha 4,080 ton untuk IR-64,
3,93 ton Situ Bagendit dan 3,47 ton Mekongga.

PENDAHULUAN
Kondisi iklim yang sangat kering dengan curah hujan < 802 mmHg per tahun, dan jumlah
hari hujan 41 hari (BPS, 2005), mendorong petani di desa Klampok untuk mengelolaan lahan
kering mereka dengan sistem tanam gogo rancah. Walaupun pada tahun tertentu mengalami
bulan basah yang sangat singkat atau jarak hari hujan yang melebihi 2 minggu, sehingga
mengalami gagal panen.
Petani desa ini umumnya menggunakan varietas padi sawah yang banyak beredar di
pasaran yaitu varietas IR64 dan Ciherang (Sudaryono dkk., 2006). Petani tidak memperdulikan
apakah varietas itu sesuai untuk lahan kering atau tidak, petani berpedoman pada pengalaman
beberapa petani yang sudah mencoba varietas ini, berhasil dan mendapatkan produksi cukup
tinggi.
Ada banyak varietas unggul baru padi yang sesuai untuk lahan kering atau lebih dikenal
dengan istilah padi gogo yang telah dilepas oleh Badan Litbang Pertanian mulai tahun 1996
sampai 2003. Varietas padi tersebut meliputi Cirata, Towuti, Limboto, Danau Gaung, Batulegi,
Situ Patenggang dan Situ Begendit. Varietas yang paling baru untuk padi gogo adalah Situ
Patenggang dan Situ Bagendit yang dilepas pada tahun 2003 (Suprihatno dkk., 2006).
Untuk mendampingi varietas IR64 yang banyak disukai petani Badan Litbang Pertanian
sudah banyak merakit beberapa varietas yang memiliki mutu beras dan nasi menyerupai IR64,
tetapi memiliki keunggulan karakter lain yang lebih baik dari IR64 salah satunya varietas
Mekongga yang telah dilepas pada tahun 2004 (Suprihatno dkk., 2006). Dari beberapa
pengalaman, varietas ini juga dapat tumbuh bagus ditanam dengan sistem tanam gogo (Suyamto,
2007).
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak kelompok dengan 6 ulangan (petani
sebagai ulangan), luasan pengkajian 4,5 ha. Perlakuan 3 varietas padi yaitu IR64 sebagai kontrol,
Mekongga dan Situ Bagendit. Uji lanjut menggunakan DMRT 5%. Parameter yang diamati
meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan , jumlah anakan produktif, produksi ubinan, panjang
malai, jumlah malai per tanaman, jumlah bulir per malai dan berat 1000 butir.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar parameter vegetatif dan
generatif tanaman tidak menunjukkan perbedaan, karena tingginya keragaman lahan petani dan
cara usahatani petani sebagai ulangan. Di desa Klampok terdapat 4 SPT, arahan pengembangan
komoditas dan teknologi pengelolaan sumberdaya lahan. Klasifikasi tanah ada 2 Ordo yaitu Alfisol
dan Grumosol, 3 Sub ordo dan 4 Grup tanah (Surmaini dkk., 2007).
Selain jenis tanah yang cukup beragam tersebut cara usahatani yang beragam sangat
menentukan produksi yang dihasilkan. Pemeliharaan terutama pemupukan sangat tergantung
dari kemampuan keuangan petani dan ketersediaan pupuk di pasaran, mulai tahun 2006
kelangkaan pupuk di Jawa Timur semakin parah, pembeli harus menunjukkan KTP dan jumlah
pembelian dibatasi sehari hanya boleh membeli 1 (satu) sak isi 50 kg (Kompas, 2006). Sedangkan
pupuk organik milik petani sendiri sangat terbatas. Petani pemilik ternak umumnya membawa
pupuk organik dari kotoran sapi ke lahan mereka sendiri, dengan dipikul sendiri atau
menggunakan gerobak/angkutan pribadi petani. Sedangkan untuk menambah pupuk organik
dengan membeli dari luar desa, memerlukan ongkos angkut yang cukup mahal. Hal ini yang
menyebabkan produksi petani beragam, sehingga varietas yang ditanam yang berbeda tetapi
dengan produktifitas yang hampir sama tidak menunjukkan perbedaan nyata.
Di sisi lain musim hujan yang tidak merata dan tidak menentu memyebabkan beberapa
tanaman menghasilkan produksi yang rendah. Walaupun saat itu musim hujan tetapi pada
bulan Pebruari dan Maret, beberapa kali terjadi 1x ada hujan setelah itu 2 minggu tidak ada
hujan sama sekali (Miseli, 2008).

Gambar 1. Kondisi tanaman beberapa lokasi yang tidak
mendapatkan hujan selama ± 2 minggu
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Dari pengamatan fisual usahatani cara petani yang menggunakan cara gogo rancah terusmenerus cenderung mengalami masalah dalam hal gulma. Sedangkan petani yang selalu
menggunakan cara uasahatani bergantian antara cara gogo rancah (tugal) dengan cara pindah
tanam (tapin) secara bergilir (tahun ini gogo rancah tahun depan cara tapin), gulma yang tumbuh
tidak terlalu banyak (Miskoyo, 2007).
Tabel 1.

Rerata tinggi tanaman, jumlah anakan dan jumlah anakan produktif, 3 varietas padi
unggul baru pada sistem tanam gogo rancah di desa Klampok, Kecamatan Tongas,
Kabupaten Probolinggo.
Varietas padi unggul
Parameter pengamatan
baru
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Jumlah anakan
produktif
IR-64
88,65 b
19,15
16,50
Mekongga
98,45 a
20,72
17,82
Situ Bagendit
90,98 b
19,34
16,46
Uji F
Taraf 0,01
TN
TN
KK (%)
7,94%
24,,32%
25,78%
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Produksi per ha

S itu Bagendit

Gambar 2. Jumlah anakan, jumlah anakan produktif dan produksi per ha
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Tabel 2.

Rerata produksi, panjang malai, jumlah malai per tanaman, jumlah bulir per malai
dan berat 1000 butir beberapa varietas padi pada sistem tanam gogo rancah di desa
Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
Varietas
Parameter Pengamatan
Produksi
Panjang
Jumlah
Jumlah bulir
Berat 1000
per ha
malai
malai per
per malai
butir
tanaman
IR64
4,08
20,55
29,33
74,64
24,25
Mekongga
3,47
19,90
22,39
71,17
23,67
Situ Bagendit
3,93
19,96
16,00
77,57
22,25
Uji F
TN
TN
TN
TN
TN
KK (%)
5,59%
33,40%
17,65%
27,05%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Panjang malai

IR64

Jumlah malai
pertanaman

Jumlah bulir per
malai

Mekongga

berat 1000 butir

S itu Bagendit

Gambar 3. Panjang malai, Jumlah malai per tanaman, Jumlah bulir per malai dan
berat 100 butir

KESIMPULAN
Varietas tidak banyak mempengaruhi keragaan parameter vegetatif dan generatif tanaman,
bila curah hujan yang tidak menentu seperti pada MH tahun 2007. Cara budidaya sistem tanam
gogo rancah yang beragam dan ada 4 grup jenis tanah seperti yang ada di desa Klampok,
kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, juga sangat menentukan produksi yang dihasilkan.
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INTEGRASI TEKNIK INVIGORASI BENIH PLUS AGENS HAYATI
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INTEGRATION OF SEED INVIGORATION PLUS BIOCONTROL AGENTS
TO IMPROVE YIELD AND SEED QUALITY OF SOYBEAN
ABSTRACT
Using of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) to improve plant growth, yield and
seed quality in many crops often gives inconsistent result if conducted in the field. The objective of
this research was to evaluate the efficacy of seed treatments with seed invigoration treatment
integrated with PGPR (Bacillus polymixa BG25, Pseudomonas fluorescens PG01 or Serratia
liquefaciens SG01) singly or in combination, in increasing plant growth and yield and seed quality
of soybean. The result of the experiment showed that seed invigoration treatment integrated with B.
polymixa BG25 were effective to improve growth and yield of soybean. Number of filled pod
increased by this treatment reached 44% compared with untreated seed. On the other hand
number of empty pod reducing by seed treatment using combination of B. polymixa BG25, P.
fluorescens PG01, dan S. liquefaciens SG01 (biopriming). By this treatment number of empty pod
reduced 70% compared with untreated seed, respectively. However, these treatment were not
consistency on improving seed quality of soybean. Several seed treatment namely seed
matriconditioning using sawdust integrated with B. Polymixa BG25 or seed matriconditioning
using rice hull charcoal alone or integrated with S. liquefaciens SG01 could be effective in
increasing seed quality (viability and vigor) of soybean.
Key word: seed invigoration, PGPR, yield, seed quality, soybean
PENDAHULUAN
Dalam stuktur perekonomian Indonesia, tanaman pangan khususnya kedelai merupakan
komoditas penting di Indonesia. Sebagai sumber protein nabati, kedelai berperan penting dalam
meningkatkan gizi masyarakat. Kebutuhan kedelai terus meningkat dengan berkembangnya
industri pangan. Secara keseluruhan, kebutuhan kedelai pada tahun 2004 mencapai 2.02 juta
ton, sedangkan produksinya baru 0.71 juta ton, sehingga diperlukan impor 1.31 juta ton.
Ditinjau dari ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik lahan, teknologi, dan sarana
pendukung, produksi kedelai nasional masih dapat ditingkatkan dan bahkan Indonesia
berpeluang menjadi negara berswasembada kedelai (Anonim 2005b).
Salah satu penyebab rendahnya produktivitas usahatani tanaman pangan adalah kurang
tersedianya benih unggul bermutu di lapangan. Padahal keuntungan menggunakan benih unggul
selain berdaya hasil tinggi juga memiliki sifat tahan terhadap serangan hama dan penyakit
tertentu serta berumur relatif pendek. Dengan demikian, secara tidak langsung penggunaan
benih unggul bermutu dapat menekan penggunaan pestisida sehingga mengurangi biaya
produksi sekaligus melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, benih harus dipersiapkan sebelum
tanam dengan memberikan perlakuan benih (seed treatment) yang dapat meningkatkan vigor
benih sehingga produktivitas tanaman meningkat.
Perlakuan invigorasi benih dilakukan untuk mengatasi rendahnya produktivitas yang
disebabkan penggunaan benih bervigor rendah. Salah satu perlakuan invigorasi adalah seed
conditioning, untuk mempercepat dan menyeragamkan pertumbuhan serta meningkatkan
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persentase pemunculan kecambah dan bibit. Prinsipnya adalah memobilisasi sumber daya yang
dimiliki benih (internal) ditambah sumberdaya dari luar (eksternal) untuk memaksimumkan
perbaikan pertumbuhan dan hasil tanaman. Seed conditioning merupakan perbaikan fisiologis
dan biokimiawi yang berhubungan dengan kecepatan dan keserempakan, perbaikan dan
peningkatan potensial perkecambahan dalam benih selama penundaan perkecambahan oleh
media potensial matriks rendah (matriconditioning) atau oleh media berpotensial osmotik rendah
(priming atau osmoconditioning) (Desai et al. 1997).
Teknik invigorasi benih terbukti efektif meningkatkan viabilitas dan vigor benih
berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Ilyas et al. 2002). Teknologi ini dapat diintegrasikan
dengan mikroorganisme. Integrasi teknik invigorasi priming dengan mikroorganisme disebut
biopriming, sedangkan integrasi dengan matriconditioning disebut biomatriconditioning.
Penggunaan teknologi invigorasi benih plus mikroorganisme (rizobakteri) yang berperan sebagai
agensia hayati mampu melindungi benih yang ditanam dari cendawan tular benih dan tular
tanah (Yan et al. 2004).
Peranan rizobakteri pengolonisasi akar yang termasuk ke dalam kelompok Plant Growth
Promoting Rhizobacteria (PGPR) sebagai pupuk hayati telah banyak dilaporkan. Berbagai isolat
dari Pseudomonas spp., Azospirillum spp., Azotobacter spp., Enterobacter spp., Bacillus spp. dan
Serratia spp. diketahui berfungsi sebagai PGPR (Thuar et al. 2004; Kang et al. 2007).
Inokulasi Bacillus subtilis meningkatkan jumlah dan luas daun tanaman tomat (Woitke et
al. 2004), inokulasi Bacillus OSU 142 meningkatkan produksi aprikot hingga 90% (Esitken et al.
2005), inokulasi Pseudomonas fluorescens meningkatkan produksi kacang tanah hingga 28% (Pal
et al. 2004) dan padi hingga 100% (Thakuria et al. 2004), sedang inokulasi Serratia marcescens
meningkatkan produksi mentimun hingga 29% (Benhamou et al. 2000).
Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode perlakuan benih pratanam
yang efektif meningkatkan hasil dan mutu benih kedelai melalui integrasi penggunaan teknik
invigorasi benih plus agensia hayati. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan
sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlakuan benih
untuk meningkatkan hasil dan mutu benih berbagai komoditas tanaman pangan.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian dilaksanakan di Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian dan
Kebun milik petani di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain benih kedelai varietas Anjasmoro,
Bacillus polymixa BG25, Pseudomonas fluorescens PG01 dan Serratia liquefaciens SG01
(Sutariati 2006), berbagai bahan dan peralatan untuk perbanyakan dan pemeliharaan isolat
agensia hayati, pengujian mutu fisiologis benih, budidaya kedelai di lapangan mulai dari
persiapan lahan, pemeliharaan, panen dan pasca panen.
Perbanyakan Isolat Agensia hayati
Isolat agensia hayati ditumbuhkan dalam medium TSA (B. polymixa BG25 dan S.
Liquefaciens SG01) atau King‘s B (P. fluorescens PG01) padat dan diinkubasi selama 48 jam.
Koloni bakteri yang tumbuh disuspensikan dalam akuades steril sampai kerapatan populasi 109
cfu/ml (Bai et al. 2002).
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Pengaruh Teknik Invigorasi Benih Plus Agensia Hayati terhadap Pertumbuhan dan Hasil
Kedelai di Lapangan
Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) terdiri atas 18 perlakuan: tiga
perlakuan biopriming agensia hayati tunggal (B. polymixa BG25, P. fluorescens PG01, S.
liquefaciens SG01); tiga perlakuan campuran dua agensia (B. polymixa BG25 + P. fluorescens
PG01, B. polymixa BG25 + S. liquefaciens SG01, P. fluorescens PG01 + S. liquefaciens SG01); satu
perlakuan campuran agensia (B. polymixa BG25 + P. fluorescens PG01 + S. liquefaciens SG01);
enam perlakuan integrasi agensia (B. polymixa BG25, P. fluorescens PG01, S. liquefaciens SG01)
dengan matriconditioning (serbuk gergaji, serbuk arang sekam); dua perlakuan matriconditioning
(serbuk gergaji, serbuk arang sekam); satu perlakuan benih dengan hidrasi; satu perlakuan benih
dengan fungisida Benlate; satu kontrol tanpa perlakuan agensia hayati. Total keseluruhan unit
percobaan adalah 54 unit (3 ulangan).
Sebelum diberi perlakuan, benih kedelai didisinfeksi dengan natrium hipoklorit 5% selama
10 menit, dicuci tiga kali dengan air steril, dan dikering-anginkan dalam laminar air flow cabinet
selama satu jam. Benih yang telah dikering-anginkan direndam dalam media matriconditioning
yang sudah mengandung suspensi masing-masing isolat agensia hayati pada suhu kamar.
Setelah perlakuan, benih dibersihkan dari media yang melekat kemudian dikering-anginkan
kembali dalam laminar air flow cabinet lalu disimpan sampai siap digunakan.
Benih kedelai yang telah diberi perlakuan ditanam dalam petakan-petakan percobaan (5
2
m ) dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm. Pemupukan tanaman dengan N (50 kg/ha) dilakukan
dua kali (1/3 dosis pada saat tanam dan 2/3 dosis saat tanaman berumur empat minggu),
sedangkan P (100 kg/ha) dan K2O (50 kg/ha) diberikan bersamaan waktu tanam.
Peubah yang diamati untuk parameter pertumbuhan adalah tinggi tanaman dan jumlah
cabang produktif, sementara untuk parameter hasil, diamati jumlah polong hampa, jumlah
polong berisi, jumlah benih/polong, bobot benih/tanaman.
Pengaruh Perlakuan Benih dengan Teknik Invigorasi Plus Agens Hayati terhadap Viabilitas
dan Vigor Benih Kedelai
Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) terdiri atas 18 perlakuan (sama
dengan perlakuan di lapangan). Setelah prosesing benih (pembersihan dan pengeringan) selesai,
benih kedelai hasil panen dari tanaman induk yang mendapat perlakuan invigorasi benih plus
agens hayati dikecambahkan dalam bak plastik berukuran 20x15x10 cm (panjang x lebar x tinggi)
berisi arang sekam steril sebagai media perkecambahan. Untuk setiap perlakuan ditanam 25
benih, dengan tiga ulangan. Pengaruh perlakuan benih terhadap vigor dan viabilitas benih yang
diuji dievaluasi dengan mengamati daya berkecambah, spontanitas tumbuh, indeks vigor,
kecepatan tumbuh relatif, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50% total pemunculan
kecambah (T50).
Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis keragaman pada
taraf kepercayaan 95%. Uji nilai tengah dilakukan dengan metode DMRT (Duncan Multiple Range
Test).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Perlakuan Benih dengan Teknik Invigorasi yang Diintegrasikan dengan Agensia Hayati
terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kedelai
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Pertumbuhan Tanaman Kedelai
Perlakuan benih menggunakan teknik invigorasi yang diintegrasikan dengan agensia
hayati secara signifikan meningkatkan tinggi tanaman, jumlah cabang produktif dan jumlah
bintil akar kedelai (Tabel 1). Secara umum agensia hayati B. Polymixa BG25 yang diintegrasikan
dengan teknik invigorasi menggunakan matriconditioning serbuk arang sekam memiliki
kemampuan lebih baik dalam meningkatkan tinggi tanaman, jumlah cabang produktif dan
jumlah bintil akar kedelai dibandingkan dengan kontrol walaupun pada peubah tinggi tanaman
efeknya tidak berbeda nyata dengan Biopriming BG25, Biopriming PG01, Biopriming BG25 +
PG01, Biomatric SG01 + matric serbuk arang sekam dan Biomatric PG01 + matric serbuk gergaji
(Tabel 1). Pada peubah jumlah bintil akar, perlakuan benih dengan Biomatric BG25 + matric
serbuk arang sekam mampu meningkatkan pembentukan bintil akar yang mencapai 72%
dibandingkan dengan kontrol (Tabel 1).
Tabel 1.

Pengaruh perlakuan teknik invigorasi benih yang diintegrasikan dengan agensia
hayati terhadap tinggi tanaman, jumlah cabang produktif dan jumlah bintil akar
kedelai
Peubah Pengamatan
Perlakuan Benih
JCP
Tinggi Tan.
Jumlah Bintil Akar
Kontrol
97,83 d
4,58 e
5,00 g
Hidrasi
119,17 c
5,58 b-e
9,00 ef
Fungisida
119,00 c
5,83 a-d
5,67 fg
Matric Serbuk arang sekam (MA)
120,00 c
5,42 c-e
11,67 b-e
Matric Serbuk gergaji (MG)
133,50 b
5,83 a-d
9,33 d-f
Biopriming BG25
149,00 a
5,75 a-e
12,00 b-e
Biopriming PG01
148,50 a
5,25 c-e
14,33 a-c
Biopriming SG01
118,00 c
5,25 c-e
15,33 a-c
Biopriming BG25+PG01
151,00 a
6,06 a-c
13,67 b-d
Biopriming BG25+SG01
122,50 c
5,08 c-e
11,00 c-e
Biopriming PG01+SG01
100,00 d
5,67 a-e
12,00 b-e
Biopriming BG25+PG01+SG01
122,00 c
4,67 de
13,00 b-e
Biomatric BG25+MA
152,00 a
6,83 a
18,00 a
Biomatric PG01+MA
118,50 c
6,67 ab
16,00 ab
Biomatric SG01+MA
148,83 a
6,25 a-c
11,00 c-e
Biomatric BG25+MG
102,50 d
5,50 b-e
13,00 b-e
Biomatric PG01+MG
152,33 a
6,00 a-c
13,33 b-e
Biomatric SG01+MA
131,67 b
5,50 b-e
11,67 b-e

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT =5%. BG25 (B. polymixa BG25), PG01 (P. fluorescens
PG01), SG01 (S. liquefaciens SG01), MA (matric serbuk arang sekam), MG (matric.
serbuk gergaji)
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Hasil Kedelai
Dibandingkan dengan kontrol sebagai perlakuan standar, perlakuan benih menggunakan
teknik invigorasi yang diintegrasikan dengan agensia hayati secara signifikan
mampu
meningkatkan hasil kedelai dibandingkan dengan control (Tabel 2). Kombinasi agensia hayati B.
polymixa BG25, P. fluorescens PG01, dan S. liquefaciens SG01 mampu mengurangi jumlah polong
hampa, namun efeknya tidak berbeda secara signifikan dengan perlakuan lainnya kecuali kontrol
yang menghasilkan jumlah polong hampa tertinggi. Penurunan jumlah polong hampa
menggunakan kombinasi ketiga agensia hayati tersebut mencapai 76% dibandingkan dengan
kontrol (Tabel 2). Sementara itu pada peubah jumlah polong berisi, perlakuan Biomatric BG25 +
matric serbuk arang sekam yang mampu menghasilkan jumlah polong berisi terbanyak dan
berbeda nyata dengan kontrol. Peningkatan jumlah polong isi menggunakan perlakuan tersebut
mencapai 44% dibandingkan dengan kontrol. Performansi pertumbuhan dan hasil tanaman
kedelai di lapangan setelah mendapat perlakuan agensia hayati dapat dilihat pada Gambar 1.
(a)

Kontrol

(b)

Invigorasi plus Agens
Hayati

Gambar 1. Performansi tanaman kedelai pada umur 10 mst di lapangan: (a) Tanaman Kontrol, (b)
Tanaman yang mendapat perlakuan invigorasi benih plus agensia hayati
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Tabel 2.

Pengaruh perlakuan teknik invigorasi benih yang diintegrasikan dengan agensia
hayati terhadap jumlah polong hampa (JPH) dan jumlah polong isi (JPI) per
tanaman
Peubah Pengamatan
Perlakuan Benih
JPI
JPH

Kontrol
Hidrasi
Fungisida
Matric Serbuk arang sekam (MA)
Matric Serbuk gergaji (MG)
Biopriming BG25
Biopriming PG01
Biopriming SG01
Biopriming BG25+PG01
Biopriming BG25+SG01
Biopriming PG01+SG01
Biopriming BG25+PG01+SG01
Biomatric BG25+MA
Biomatric PG01+MA
Biomatric SG01+MA
Biomatric BG25+MG
Biomatric PG01+MG
Biomatric SG01+MG

6,00
2,17
2,42
3,83
2,58
2,42
3,00
1,58
3,00
4,58
3,50
1,42
2,25
2,17
4,17
2,08
2,75
2,00

a
d-f
c-f
b-d
c-f
c-f
b-e
ef
b-f
ab
b-d
f
d-f
d-f
a-c
d-f
b-f
d-f

67,33
111,08
71,58
86,42
108,75
98,50
107,83
99,50
91,75
89,00
101,42
74,58
120,75
105,33
95,75
92,25
92,83
88,92

f
ab
ef
c-f
a-c
bc
a-c
a-c
b-e
b-e
a-c
d-f
a
a-c
b-c
b-e
b-e
b-e

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT =5%. BG25 (B. polymixa BG25), PG01 (P. fluorescens
PG01), SG01 (S. liquefaciens SG01), MA (matric serbuk arang sekam), MG (matric.
serbuk gergaji)
Pengaruh Perlakuan Benih dengan Teknik Invigorasi yang Diintegrasikan dengan Agensia
Hayati terhadap Viabilitas dan Vigor Benih Kedelai
Viabilitas Benih Kedelai
Dibandingkan dengan kontrol, perlakuan benih menggunakan teknik invigorasi secara
mandiri ataupun teknik invigorasi yang diintegrasikan dengan agensia hayati secara nyata
meningkatkan viabilitas benih kedelai (daya berkecambah dan potensi tumbuh maksimum
meningkat, dan T50 menurun) (Tabel 3). Teknik invigorasi menggunakan matriconditioning serbuk
arang sekam atau integrasi matriconditioning serbuk arang sekam dengan S. liquefaciens SG01
(Biomatric SG01 + matric serbuk arang sekam) memberikan persentase daya berkecambah
tertinggi (90-95%) dan berbeda nyata dengan kontrol (Tabel 3). Sementara itu pada uji potensi
tumbuh maksimum (PTM) benih kedelai, penggunaan matriconditioning serbuk arang sekam atau
integrasi matriconditioning serbuk arang sekam dengan B. polymixa BG25 memberikan
persentase PTM tertinggi (97%) namun tidak berbeda nyata dengan kontrol (Tabel 3). Dilain
pihak integrasi matriconditioning serbuk arang sekam dengan S. liquefaciens SG01 efektif
menurunkan T50 dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kontrol (Tabel 3).
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Tabel 3.

Pengaruh perlakuan teknik invigorasi benih yang diintegrasikan dengan agensia
hayati terhadap daya berkecambah (DB), potensi tumbuh maksimum (PTM) dan T50
benih kedelai
Viabilitas Benih Kedelai
Perlakuan Benih
PTM (%)
T50 (hari)
DB (%)

Kontrol
66,67 ef
86,67 a-d
2,06 ab
Hidrasi
82,67 ab
93,33 a-c
1,57 ef
Fungisida
81,33 a-e
90,67 a-d
1,57 ef
Matric Serbuk arang sekam (MA)
94,67 a
97,33 a
2,30 a
Matric Serbuk gergaji (MG)
76,00 a-e
78,67 d
2,01 b-e
Biopriming BG25
77,33 a-e
96,00 ab
1,78 c-f
Biopriming PG01
86,67 a-c
93,33 a-c
1,59 d-f
Biopriming SG01
80,00 a-e
88,00 a-d
1,59 d-f
Biopriming BG25+PG01
64,00 f
86,67 b-d
1,79 b-d
Biopriming BG25+SG01
70,67 d-f
85,33 cd
1,93 c-f
Biopriming PG01+SG01
76,00 a-e
88,00 b-d
1,82 bc
Biopriming BG25+PG01+SG01
81,33 a-e
85,33 b-d
1,69 c-f
Biomatric BG25+MA
73,33 b-f
82,67 b-d
1,57 ef
Biomatric PG01+MA
70,67 b-f
92,00 a-c
1,72 c-f
Biomatric SG01+MA
90,67 a
92,00 a-c
1,51 f
Biomatric BG25+MG
88,00 a-d
97,33 a
1,63 c-f
Biomatric PG01+MG
85,33 a-e
86,67 cd
1,58 d-f
Biomatric SG01+MG
78,67 a-e
81,33 d
1,91 c-f
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT =5%. BG25 (B. polymixa BG25), PG01 (P. fluorescens
PG01), SG01 (S. liquefaciens SG01), MA (matric serbuk arang sekam), MG (matric.
serbuk gergaji)
Vigor Benih Kedelai
Walaupun secara statistik pengaruh perlakuan benih menggunakan teknik invigorasi
atau teknik invigorasi yang diintegrasikan dengan agensia hayati tidak nyata meningkatkan
kecepatan tumbuh relatif (KCT-R) benih kedelai, namun terdapat kecenderungan bahwa
perlakuan benih menggunakan teknik invigorasi atau teknik invigorasi yang diintegrasikan
dengan agensia hayati memberikan efek yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol (Tabel 4).
Diantara semua perlakuan, agensia hayati B. Polymixa BG25 yang diintegrasikan dengan teknik
invigorasi menggunakan matriconditioning serbuk gergaji memberikan keserempakan tumbuh
tertinggi (84%), namun tidak berbeda nyata dengan kontrol dan perlakuan lainnya (Tabel 4).
Teknik invigorasi benih yang diintegrasikan dengan agensia hayati juga secara nyata
mampu meningkatkan indeks vigor benih kedelai. Teknik invigorasi menggunakan
matriconditioning serbuk arang sekam dan agensia hayati S. liquefaciens SG01 atau kombinasi B.
polymixa BG25, P. fluorescens PG01, dan S. liquefaciens SG01 efektif meningkatkan vigor benih
kedelai masing-masing 40% dan 42% dibandingkan dengan kontrol (Tabel 4).
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Tabel 4.

Pengaruh perlakuan teknik invigorasi benih yang diintegrasikan dengan agensia hayati
terhadap kecepatan tumbuh relatif, keserempakan tumbuh dan indeks vigor benih
kedelai
Vigor Benih Kedelai
Perlakuan Benih
KST (%)
IV (%)
KCT-R (%)

Kontrol
18,29
61,33 a-d
52,00 bc
Hidrasi
27,69
74,67 a-c
70,67 ab
Fungisida
25,60
72,00 a-d
68,00 ab
Matric Serbuk arang sekam (MA)
33,60
78,67 ab
70,67 ab
Matric Serbuk gergaji (MG)
31,44
57,33 b-c
50,67 a-c
Biopriming BG25
26,33
66,67 a-d
60,00 a-c
Biopriming PG01
26,69
76,00 ab
50,67 bc
Biopriming SG01
23,24
72,00 a-d
65,33 ab
Biopriming BG25+PG01
15,60
60,00 cd
48,00 c
Biopriming BG25+SG01
15,91
69,33 a-d
58,67 a-c
Biopriming PG01+SG01
17,47
74,67 a-d
66,67 ab
Biopriming BG25+PG01+SG01
20,44
76,00 a-d
73,33 a
Biomatric BG25+MA
21,91
64,00 a-d
57,33 a-c
Biomatric PG01+MA
30,09
50,67 d
49,33 bc
Biomatric SG01+MA
27,67
80,00 ab
72,00 a
Biomatric BG25+MG
22,22
84,00 a
65,33 ab
Biomatric PG01+MG
27,49
73,33 a-d
56,00 a-c
Biomatric SG01+MG
21,96
70,67 a-d
65,33 a-c
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT =5%. BG25 (B. polymixa BG25), PG01 (P. fluorescens
PG01), SG01 (S. liquefaciens SG01), MA (matric serbuk arang sekam), MG (matric.
serbuk gergaji)
Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik invigorasi benih yang diintegrasikan dengan
agensia hayati secara nyata mampu meningkatkan hasil dan mutu benih kedelai. Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penggunaan
agensia hayati sebagai perlakuan benih mampu memperbaiki/meningkatkan pertumbuhan, hasil
dan mutu benih tanaman.
Secara umum dari semua parameter pertumbuhan, hasil dan mutu benih yang diamati,
ketiga jenis agensia hayati (B. Polymixa BG25, P. fluorescens PG01 dan S. liquefaciens SG01) yang
diintegrasikan dengan teknik invigorasi menggunakan matriconditioning serbuk gergaji atau serbuk
arang sekam memberikan kontribusi yang sangat positif dalam membantu memperbaiki
pertumbuhan, hasil dan mutu benih kedelai dibandingkan dengan kontrol. Sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, B. Polymixa, P. fluorescens dan S. liquefaciens adalah tiga kelompok bakteri
PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) yang cukup efektif meningkatkan pertumbuhan dan
hasil tanaman. Peran PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman
berhubungan dengan kemampuannya mensintesis hormon tumbuh, memfiksasi nitrogen atau
melarutkan fosfat (Kang et al. 2007; Thakuria et al. 2004). Bacillus spp. mampu mensintesis IAA
(Thakuria et al. 2004), giberelin (Joo et al.2004) dan sitokinin, disamping kemampuannya
melarutkan fosfat, dan memfiksasi nitrogen (Timmusk 2003). Demikian pula P. fluorescens mampu
menghasilkan IAA (Thakuria et al. 2004), giberelin (Ping & Boland 2004) dan sitokinin (Garcia de
Salamone & Nelson 2004).
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Sementara Serratia spp. dilaporkan mampu melarutkan fosfat, mensintesis IAA dan memfiksasi
nitrogen (Maunuksela 2004).
Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dilaporkan oleh Landa et
al. (2004) bahwa penggunaan agensia hayati secara nyata meningkatkan hasil benih dan mutu
fisiologis serta patologis benih chickpea dibandingkan dengan benih yang tidak mendapat
perlakuan agensia hayati. Inokulasi benih dengan agensia hayati juga dilaporkan meningkatkan
hasil benih dan kandungan protein benih kedelai dibandingkan dengan tanpa perlakuan agensia
hayati (Dashtil et al. 2005).
Selain perbaikan yang disebabkan oleh penggunaan agensia hayati secara mandiri,
aplikasi teknik invigorasi sebagai media inokulasi agensia hayati pada benih jyga memberikan
peran positif yang tidak dapat diabaikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, teknik invigorasi
benih adalah perlakuan pada benih (seed conditioning) yang bertujuan untuk mempercepat dan
menyeragamkan pertumbuhan serta meningkatkan persentase pemunculan kecambah dan bibit.
Prinsipnya adalah memobilisasi sumber daya yang dimiliki benih (internal) ditambah sumberdaya
dari luar (eksternal) untuk memaksimumkan perbaikan pertumbuhan dan hasil tanaman. Seed
conditioning merupakan perbaikan fisiologis dan biokimiawi yang berhubungan dengan kecepatan
dan keserempakan, perbaikan dan peningkatan potensial perkecambahan dalam benih selama
penundaan perkecambahan oleh media potensial matriks rendah (matriconditioning) atau oleh
media berpotensial osmotik rendah (priming atau osmoconditioning) (Desai et al. 1997).
Penggunaan teknik invigorasi benih terbukti efektif meningkatkan viabilitas dan vigor benih (Ilyas
et al. 2002).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa integrasi teknik invigorasi
benih dengan agensia hayati dapat meningkatkan hasil dan mutu benih kedelai. Penggunaan
agensia hayati B. Polymixa BG25 yang diintegrasikan dengan invigorasi menggunakan
matriconditioning serbuk arang sekam mampu meningkatkan 44% jumlah polong isi
dibandingkan dengan kontrol, dilain pihak kombinasi agensia hayati B. polymixa BG25, P.
fluorescens PG01, dan S. liquefaciens SG01 mampu mengurangi jumlah polong hampa, mencapai
76% dibandingkan dengan kontrol.
Berbeda dengan parameter hasil, walaupun terjadi pengaruh yang signifikan dari
perlakuan integrasi teknik invigorasi plus agensia hayati terhadap peubah mutu benih (viabilitas
dan vigor benih) yang diamati, namun belum didapatkan salah satu perlakuan terbaik yang
konsisten dalam memperbaiki mutu benih kedelai. Namun demikian dari beberapa peubah yang
diamati terdapat kecenderungan bahwa perlakuan benih dengan teknik invigorasi matric. serbuk
gergaji yang diintegrasikan dengan B. Polymixa BG25 atau teknik invigorasi matric. serbuk arang
sekam baik secara mandiri atau diintegrasikan dengan S. liquefaciens SG01 mampu
meningkatkan viabilitas dan vigor benih kedelai.
Saran
Perlakuan benih dengan integrasi teknik invigorasi benih dengan agensia hayati B.
Polymixa BG25 yang diintegrasikan dengan teknik invigorasi menggunakan matriconditioning
serbuk arang sekam (Biomatric BG25 + matric serbuk arang sekam) dapat direkomendasikan
sebagai PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. Perlu dilakukan
penelitian lanjutan untuk melihat kestabilan efek dari perlakuan yang memberikan hasil terbaik
berdasarkan hasil studi ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan paket teknologi benih
pratanam melalui pengintegrasian teknik invigorasi benih dan agensia hayati yang konsisten dan
efektif dalam meningkatkan hasil dan mutu benih tanaman kedelai.
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KANDUNGAN BESI BERAS MERAH BEBERAPA LOKASI
DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Heni Purwaningsih dan Kristamtini
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang‖Kandungan Besi Beberapa Beras Merah
Lokal D.I. Yogyakarta, pada bulan Maret 2008. Tujuan penelitian adalah mengetahui
kandungan besi pada beberapa beras merah lokal D.I. Yogyakarta sehingga dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam memili h beras yang
akan dikonsumsi. Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
dengan satu varietas sebagai perlakuan dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda
Duncan (DMRT) pada taraf nyata 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa Cempo
Merah yang ditanam di Kabupaten Bantul memiliki kandungan besi paling tinggi
(47,72 ppm) diikuti berturut-turut Segreng (18,99 ppm), Cempo Merah yang ditanam di
Kabupaten Sleman (16,09 ppm), Saodah Merah (12,84 ppm), dan Mandel (12,76 ppm).
Berdasarkan hasil analisis statistik setiap varietas berbeda nyata sedangkan varietas
Mandel dan Saodah Merah tidak berbeda nyata.
Kata kunci: Beras Merah, lokal DIY, kandungan besi

ABSTRACT
Research was conducted about Iron content in some red rice Yogyakarta specific
location, at Yogyakarta Assessment Intitute for Agriculture Technology laboratory on
March 2008. The aim research to know iron content some red rice as consideration for
consummer to change of rice for comsummer. Research used method Random Completed
by one variety as treatment and Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at 5% significanse
level. Result of analysis showed that Cempo Merah by planted at Bantul regency have
been iron content more highest (47,72 ppm) followed by Segreng (18,99 ppm), Cempo
Merah wich planted at Sleman regency, Saodah Merah (12,84 ppm) dan Mandel (12,76
ppm). Be based on result statistic analysis every variety showed that significanse but
Mandel and Saodah Merah not diferrent.
Key word: Red rice, specific DIY, iron content.
PENDAHULUAN
Sebagian besar petani di DIY melupakan padi lokal sebagai kekayaan plasma
nutfah. Petani masih beranggapan bahwa padi lokal mempunyai potensi produksi
yang rendah dan berumur panjang. Namun padi lokal memiliki beberapa keunggulan
yang kadang tidak dimiliki oleh padi varietas unggul baru (VUB) antara lain rasa yang
enak, pulen dan bahkan ada yang memiliki fungsi untuk kesehatan seperti padi merah.
Padi merah yang merupakan plasma nutfah DIY dan masih dibudidayakan
sebagian petani adalah jenis Cempo, Mandel dan Segreng. Ketiga jenis padi merah ini
memiliki keunggulan baik dari segi rasa, kepulenan serta fungsi bagi tubuh.
Keunggulan-keunggulan inilah yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah jenis
padi ini sehingga memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding padi putih (VUB).
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Beras merah sudah lama diketahui sangat bermanfaat bagi kesehatan, selain
sebagai makanan pokok, sebagai alternatif mencegah kekurangan pangan dan gizi
serta dapat menyembuhkan penyakit seperti kekurangan vitamin A (rabun ayam) dan
kekurangan vitamin B (beri-beri). Kandungan antosianin dalam beras merah diyakini
dapat mencegah berbagai penyakit antara lain: kanker, kolesterol dan jantung koroner.
Beras merah adalah sumber protein dan mineral seperti selenium yang dapat
meningkatkan daya tahan tubuh, serta sumber vitamin B yang dapat menyehatkan
sel-sel syaraf dan sistem pencernaan. Beras merah juga memiliki kandungan serat
yang tinggi sehingga dapat mencegah konstipasi (Fitriani, 2006).
Masyarakat pada umumnya telah memiliki kesadaran akan pentingnya
kesehatan sehingga sebagian masyarakat mulai mengkonsumsi nasi beras merah. Hal
ini terbukti dengan adanya rumah makan yang menyajikan nasi merah di Yogyakarta
diantaranya yang terkenal adalah ―Rumah Makan Sego Abang‖. Mengapa masyarakat
mulai menyukai beras merah? Telah terbukti bahwa beras merah lokal memiliki
keunggulan baik dari segi rasa, kepulenan serta manfaatnya untuk kesehatan bagi
tubuh. Menurut Frei (2004) bahwa beras merah, disamping merupakan sumber utama
karbohidrat, juga mengandung protein, beta karoten, antioksidan dan zat besi.
Bahkan Direktorat Pembinaan Kesehatan Mayarakat (1995) mengatakan bahwa beras
merah tumbuk mengandung protein 7,3 %, besi 4,2 % dan vitamin B1 0,34 %.
Selanjutnya dikatakan oleh Indrasari (2006), serat beras merah relatif mudah diserap
usus dibanding dengan havermuth, sehingga dapat meringankan beban usus dalam
melakukan gerakan peristaltik sehingga dapat mencegah sisa makanan tertahan di
dalam tubuh terlalu lama, akibatnya racun-racun dalam sisa makanan tidak sempat
terserap. Racun sisa makanan ini berpotensi menyebabkan kanker. Keunggulan keunggulan inilah yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah jenis padi ini
sehingga memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding padi putih (VUB).
Keunggulan lain yang belum diketahui adalah adanya kandungan besi pada beras
merah lokal.
Zat besi merupakan mineral yang penting bagi tubuh dalam pembentukan sel
darah merah. Kekurangan zat besi tubuh dapat menyebabkan anemia gizi besi pada
tubuh. Anemia gizi besi ini dampaknya akan sangat nampak terutama pada balita
hingga remaja, yaitu menurunnya daya tahan tubuh dan kemampuan belajar serta
mengganggu pertumbuhan.
Ibu hamil yang mengalami anemia gizi besi dapat
menyebabkan anak yang dilahirkan memiliki berat badan rendah. Bahkan anemia
besi pada pekerja kasar dapat menurunkan produktivitas kerja.
Banyak bahan pangan yang mengandung besi diantaranya sayuran seperti
bayam atau bayam merah. Namun besi yang terkandung dalam bayam tersebut
adalah rendah. Berdasarkan informasi dari Indrasari (2006), bahwa di Indonesia,
beras menyumbang 25 -30 % total kebutuhan tubuh. Sedangkan di Bangladesh dan
Philipina, 40 – 55 % zat besi tubuh dipenuhi dari mengkonsumsi beras.
Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui
kandungan besi pada beberapa beras merah lokal Yogyakarta, sehingga dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam memilih beras yang
akan dikonsumsi.
METODE PENELITIAN
Lima sumberdaya genetik padi beras merah lokal Yogyakarta yaitu Mandel,
Segreng, Saodah merah dan Cempo merah ditanam di lahan sawah, kemudian hasil
padinya dilakukan prosesing pasca panen meliputi penjemuran dan proses penggiling.
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Beras merah yang dihasilkan dilakukan analisis kandungan besi, dianalisis dengan
rancangan Acak Lengkap dan dilanjutkan dengan uji DMRT 5 %.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis kandungan besi yang dilanjutkan analisis sidik ragam
menunjukkan beda nyata diantara beberapa sumberdaya genetik beras merah. Hasil
analisis seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata kandungan besi beras pecah kulit beberapa
beras merah lokal Yogyakarta
Jenis padi merah
Kandungan besi (ppm)
Mandel
12,76 d
Segreng
18,99 b
Cempo Merah 1 (ditanam di Sleman)
16,09 c
Cempo merah 2 (ditanam di Bantul)
47,72 a
Saodah merah
12,84 d
Ket :
KK = Koefisien Keragaman
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak
berbeda nyata pada uji DMRT 5 %
Berdasar Tabel 1 kandungan besi beras merah lokal Yoyakarta cukup tinggi,
mencapai yaitu 12,76 ppm untuk beras merah Mandel; 18,99 ppm untuk Segreng,
16,09 ppm untuk Cempo merah yang ditanam di Sleman, 47,72 ppm untk Cempo
merah yang ditanam di Bantul dan 12,84 ppm untuk Saodah merah. Angka tersebut
lebih rendah sampai lebih tinggi apabila dibandingkan dengan beras Maligaya
Spesial 13 dari Philipina dengan kandungan besi pada beras pecah kulit yang
mencapai + 22 ppm (16,5 % sampai 41,5 % lebih rendah) ( Indrasari, 2006). Namun
apabila dibanding dengan kandungan besi beras giling pada beberapa varietas padi
(Batanggadis, Pandanwangi, Sintanur, Cisadane, Ciherang dan IR 64), padi merah
lokal Yogyakarta ini lebih tinggi (Tabel 2).
Tabel 2. Rata-rata kandungan besi
beras giling beberapa beras merah lokal
Yogyakarta dan beberapa varietas padi unggul (beras putih)
Kandungan besi (ppm) beberapa varietas
Kandungan besi (ppm) beberapa beras
padi unggul (beras putih)
merah lokal Yogyakarta
Batanggadis = 3,3
Mandel
= 8,93
Pandanwangi = 3,7
Segreng
= 13,29
Sintanur
= 3,7
Cempo Merah (Sleman) = 11,26
Cisadane
= 3,9
Saodah merah = 8,99
Ciherang
= 2,9
IR 64
= 4,4
Sumber : Siti Dewi Indrasari. 2006. Balai Hasil analisis BPTP Yogyakarta
Besar Penelitian Padi
Keterangan : Penurunan kandungan besi dari beras pecah kulit menjadi beras giling
rata-rata 65,4 %. – 74,2 %
Varietas Malagaya Spesial 13 yang digunakan sebagai pembanding merupakan
beras putih. Demikian juga beberapa varietas unggul baru (Batanggadis, Pandanwangi,
Sintanur, Cisadane, Ciherang dan IR 64) merupakan beras putih. Hal ini dapat
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diambil suatu kesimpulan bahwa kandungan besi pada beras merah lokal Yogyakarta
adalah tinggi secara genetis. Tidak
hanya faktor genetis yang mempengaruhi
kandungan besi pada beras, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh tanaman.
Komposisi mineral yang terkandung dalam beras bervariasi tergantung dari kondisi
tanah dimana padi ditanam. Terbukti dari hasil analisis kandungan besi pada beras
Cempo merah yang ditanam di Pakem, Sleman adalah 16,09 ppm, sedangkan Cempo
merah yang ditanam di Bantul 47,72 ppm. Selain faktor lingkungan, faktor
penanganan pasca panen seperti derajat sosoh juga mempengaruhi kandungan besi
dari beras, yaitu disebabkan oleh hilangnya lapisan aleuron pada saat penyosohan dan
adanya mineral besi yang larut selama proses pencucian beras.
Tingginya kandungan besi dan keunggulan lain yang sangat bermanfaat bagi
kesehatan pada beras merah lokal Yogyakarta, maka konsumen beras memilih j enis
beras yang akan dikonsumsi sesuai dengan selera dan tujuannya.
KESIMPULAN
1.

2.

Kandungan besi beras merah lokal Yogyakarta berbeda-beda sesuai dengan
potensi genetik dari sumberdaya genetik yang diuji dan tergantung lokasi atau
lingkungan tumbuh tanaman.
Kandungan besi beras merah tertinggi adalah Cempo merah yang ditanam di
Bantul yaitu 47,72 ppm, diikuti oleh Segreng = 18,99 ppm; Cempo merah yang
ditanam di Sleman = 16,09 ppm; Saodah merah = 12,84 ppm dan Mandel = 12,76
ppm.
DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 1995. Daftar Komposis Zat Gizi Pangan
Indonesia. Direktorat Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Departemen
Kesehatan. Jakarta. 77 hlm
Fitriani, V., 2006. Beras Merah Bukan Kenyang Tapi Sehat. Available from : URL:
http:/www.Trubus.co.id. Accessed September 2, 2007.
Frei,K.B. 2004. Improving the Nutrient Availability in Rice-Biotechnology or Biodiversity. In A. Wileke (Ed) Agriculture & Development. Contributing to
International Cooperation 11 (2) : 64 –65. In Didi Suardi K. 2005. Potency of
Red Rice in Increasing Food Quality. Jurnal Litbang Pertanian . 24 (3). 2005.
Indrasari, S.D. 2006. Kandungan Besi Varietas Padi.
Warta Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. Vol. 28 No. 6. Badan Litbang Pertanian.
Departemen Pertanian
Ling, W.H., Q.X. Cheng, J.ma,and T. Wang. 2001. Red and Black Rice Decrease
Atherosclerotic plaque formation and increase antioxidant in Rabbits. J. Nutr.
131 (5) : 1421-1426. In Didi Suardi K. 2005. Potency of Red Rice in Increasing
Food Quality. Jurnal Litbang Pertanian . 24 (3).

66

KEUNGGULAN NUTRISI PADI HITAM LOKAL
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL
Heni Purwaningsih, Kristamtini dan Subagiyo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian di laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Yogyakarta tentang ―Keunggulan nutrisi Padi Hitam Lokal Provinsi D.I.
Yogyakarta Sebagai Pangan Fungsional. Penelitian bertujuan mengetahui dan
menginformasikan keunggulan nutrisi padi hitam yang dapat membedakan dengan
varietas padi yang lain. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah padi hitam
yaitu Melik, dan padi merah Cempo Merah sebagai pembanding. Metode penelitian
yang digunakan adalahRancanagan Acak Lengkap dilanjutkan dengan Uji Jarak
Berganda Duncan (DMRT) pada taraf nyata 5% dengan tiga ulangan. Analisa kimia
yang dilakukan sebagai parameter pengamatan meliputi: amilosa, amilopektin, pati,
betha caroten, antosianin, calsium dan zat besi (Fe). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa masing-masing padi hitam memiliki keunggulan baik padi hitam lokal DIY
(Melik), maupun padi hitam Subang (BROS). Beras hitam lokal DIY (Melik) memiliki
kadar protein (8,44%), lemak (1,85%), Serat kasar (4,0%), dan besi (31 ppm) lebih
tinggi dibanding beras hitam Subang (BROS). Sedangkan beras hitam Subang memiliki
kandungan calsium lebih tinggi (92,34 ppm) dibanding beras hitam lMelik (15, 19). Hal
ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuh tanaman.
Kata kunci: Nutrisi, padi hitam, D.I. Yogyakarta.
ABSTRAC
Has been done research in laboratory of Yogyakarta Assessment Institute for Agriculture
Technology about " Excellence of Nutrition Brown Rice Local of Yogyakarta Special
Province as Food Fungtion. The aim research to know and informs excellence of nutrition
of brown rice of which can differentiate with other paddy variety. Material applied in this
research is brown rice that were Melik, and red rice of Cempo Merah as comparator.
Research method applied by Random Complete Design was continued with Duncan
Multiple Range Test ( DMRT) at significance level 5% with three restatings. Chemistry
analysis done as observation parameter to cover: amylose, amylopectin, crude fiber,
betha caroten, anthocyanin, calsium and ferrum ( Fe). Result of research ind icated that
each brown rice has good excellence of local brown rice of DIY (Melik), and also
brown rice of Subang (BROS). Local brown rice of DIY (Melik) has protein rate ( 8,44%),
fat (1,85%), Crude fiber (4,0%), and iron (31 ppm) higher compared to black rice of
Subang ( BROS). While black rice of Subang has higher calsium content ( 92,34 ppm)
compared to black rice of Melik ( 15, 19). This thing hardly influenced by area place of
growing crop.
Key word: Nutrition, brown rice, Yogyakarta Special Region.
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PENDAHULUAN
Padi hitam merupakan plasma nutfah DIY dan masih dibudidayakan sebagian
petani adalah Cempo Ireng, dan Melik. Kedua jenis padi hitam ini memiliki keunggulan
baik dari segi rasa, kepulenan serta fungsi bagi tubuh. Keunggulan-keunggulan inilah
yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah (added value) jenis padi ini sehingga
memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding padi merah dan putih (VUB).
Upaya pelestarian plasma nutfah ini telah dilakukan oleh petani dengan
melakukan budidaya padi hitam (Melik) di lahannya sebagai bukti bahwa mereka
masih nguri-uri kekayaan nenek moyangnya. Mengingat pentingnya pelestarian plasma
nutfah ini maka perlu dilakukan upaya untuk meyakinkan petani dan konsumen
untuk mengkonsumsi beras hitam sehingga perlu dilakukan penelitian tentang
kandungan nutrisi beras hitam sebagai bukti kepada konsumen agar beras hitam
dapat diterima.
Konsumen pada saat ini akan lebih mengutamakan kandungan nutrisi dan
manfaat bagi tubuh serta mutu beras. Menurut Haryadi (1992,) secara umum, mutu
beras dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu: 1) mutu giling, 2) mutu rasa, 3) mutu gizi
dan 4) mutu berdasarkan kenampakan dan kemurnian biji.
Penentu mutu beras antara lain rasa nasi yang dikenal dengan nasi pulen dan
nasi pera. Nasi pulen setelah dingin tidak akan berubah jadi kering, rasanya enak dan
nasinya mengkilap sedangkan nasi pera setelah dingin menjadi kering dan keras
(Djoko Said Damardjati dan Zainuddin Harahap,1983). Sifat kepulenan nasi
merupakan sifat pembawaan (genetik) dari tanaman padi. Sifat ini disebabkan adanya
kandungan amilosa dan amilopektin.
Berdasarkan kadar amilosa, beras (tidak termasuk beras ketan) dapat
dikelompokkan menjadi beras beramilosa rendah, yaitu kadar amilosanya 10-20%,
beras beramilosa sedang mengandung amilosa 20-25% dan beras beramilosa tinggai
mengandung 25-33% amilosa (Juliano, et al., 1994).
Perbandingan kandungan amilosa dan amilopektin dalam beras merupakan
faktor penting dalam penentuan mutu rasa dan tekstur nasi. Makin tinggi kadar
amilosa, volume nasi yang diperoleh makin besar
karena amilosa mempunyai
kemampuan retrogradasi yang lebih besar. Selain itu kandungan amilosa berkorelasi
positif dengan aroma nasi dan berkorelasi negatif dengan dengan tingkat kelunakan,
kelekatan, warna dan kilap karena sifat-sifat tersebut berkorelasi dengan kandungan
amilopektin (Haryadi, 2006).
Beras yang mengandung amilosa tinggi menghasilkan nasi yang pera dan kering,
sebaliknya beras yang mengandung amilosa rendah menghasilkan nasi yang lengket
dan lunak (Juliano, 1994). Menurut Bhattacharya et al., (1978) menyatakan bahwa
sifat-sifat tekstur nasi yang meliputi kelengketan, konsistensi dan viskogram nasi
tidak dapat dijelaskan berdasarkan kandungan amilosa saja, tetapi ciri -ciri tersebut
berkaitan dengan kandungan amilosa terlarut. Makin tinggi kandungan amilosa
terlarut, konsistensi nasi setelah dingin makin kuat sedangkan kelengketan dan
viskositas setelah pemanasan 95 0 C menurun.
Beras hitam ditinjau dari sisi khasiat dan gizi ternyata mempunyai pigmen yang
paling baik sehingga berbeda dengan beras putih atau beras merah, beras hitam
mempunyai rasa dan aroma yang baik dan penampilannya sangat spesifik dan unik.
Bila sudah dimasak beras hitam warnanya akan benar-benar hitam pekat, rasa dan
aromanya akan menimbulkan selera makan.
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Beras hitam juga memiliki khasiat memperlambat penuaan karena mengandung
antosianin yang juga memiliki antioksidan yang dapat melawan Reactive Oxygen
Species (ROS) atau sejenis radikal bebas. Selain itu antosianin juga mempunyai anti
karsinogenik yang berguna untuk memberi perlindungan kepada sistem kardiofascular
untuk menjaga gula dalam darah khususnya bagi penderita kencing manis dan untuk
mencegah penyakit saluran kencing dan mencegah serangan bacteria Helicobacter
Pylori yang menyebabkan masalah lambung, kanker perut dan radang usus
(http:/lain-lain iklanmax.com. 2009). Selain itu beras hitam juga bermanfaat: 1)
meningkatkan daya tahan tubuh; 2) memperbaiki kerusakan sel hati (hapatitis dan
chirrosis); 3) mencegah gangguan fungsi ginjal; 4) mencegah kanker/tumor; 5)
memperlambat penuaan/antiaging; 6) membersihkan kolesterol dalam darah. Dengan
mengetahui kegunaan nutrisi yang ada dalam beras hitam maka hasil penelitian ini
diharapkan dapat menginformasikan kandungan nutrisi beras hitam sekaligus dapat
meyakinkan konsumen agar mengkonsumsi beras hitam karena nutrisi yang ada
memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksnakan di laboratorium Pasca Panen Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Yogyakarta. Pengamatan yang dilakukan meliputi analisa kimia
(amilosa, amilopektin, pati, betha caroten, antosianin dan besi/Fe) pada beras hitam
Melik dan Cempo Merah sebagai pembanding. Uji statistik dengan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dan dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT) pada taraf nyata
5% dengan tiga ulangan.
HASIL DAN PEMBBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis kandungan nutrisi beras
dibandingkan dengan beras hitam asal Subang (BROS),
keunggulan. Hasil analisis statistik menunjukkan perbedaan
1.
Tabel 1. Kandungan nutrisi padi hitam
Parameter
Melik
Beras hitam
(1)
pengamatan
(Bantul)
Subang (2)
Kadar protein
8,44
2,75
Lemak
1,85
1,21
Serat kasar
4,0
1,50
Amilosa (%)
22,97
Amilopektin (%)
51,54
Pati (%)
74,51
Betha caroten (%)
804,157 µg/100g
Antosianin (%)
100,19 ppm
Fe/besi (ppm)
31 ppm
15,52 ppm
Ca/Calsium
15,19 ppm
92,34 ppm
Sumber: (1) BPTP Yogyakarta
(2) Sucofindo Analysis

hitam lokal DIY (Melik)
masing-masing memiliki
nyata, seperti pada Tabel

Cempo merah
(Bantul) (1)
9,04
1,59
0,45
21,42
45,65
67,07
153,15 µg/100g
16,09 ppm
-

Menurut Adair, 1972 dalam T Susanto dan B Saneto, 1994 beras giling
memiliki kadar protein beras adalah 6,7% (baras putih) sedangkan hasil penelitian
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pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kadar protein beras hitam maupun beras merah
lokal DIY tinggi yaitu berkisar 8-9 % . Dengan demikian beras hitam maupun beras
merah lokal DIY memiliki keunggulan kadar protein dibanding beras hitam Subang
yang memiliki kandungan protein 2,75%. Beras hitam lokal DIY berbeda nyata dengan
beras hitam Subang.
Umumnya kadar lemak beras giling 0,4% (beras putih) sedangkan kadar lemak
beras hitam berkisar 1,21%-1,85%. Hasil analisa menunjukkan bahwa beras hitam DIY
memiliki kadar lemak lebih tinggi (1,85%) dibanding beras hitam Subang (1,21%) dan
beras merah DIY memiliki kadar lemak lebih rendah dibanding beras hitam.
Kandungan serat kasar beras hitam DIY berbeda nyata dengan beras hitam
subang dan beras merah lokal DIY. Beras hitam DIY memiliki kandungan serat kasar
lebih tinggi (4%) dibanding beras hitam Subang (1,50%). Sedangkan beras merah lokal
memiliki kadar serat kasar yang jauh lebih rendah (0,45%) dibandingkan kedua jenis
beras hitam.
Kadar amilosa dan amilopektin sangat menentukan tingkat kepulenan dari
beras, semakin kecil kadar amilosa atau semakin tinggi kadar amilopektin maka nasi
akan semakin lekat (T Susanto dan B Saneto, 1994). Menurut Juliano et al., 1994
menyatakan bahwa beras beramilosa 20-25% tergolong jenis beras beramilosa sedang.
Bedasarkan hasil analisis amilosa beras hitam dan beras merah lokal DIY tergolong
beras beramilosa sedang yaitu 21,42%-22,97%. Hasil analisis amilopektin
menunjukkan adanya beda nyata antara beras hitam (51,54%) dan beras merah
(45,65%). Berdasarkan hasil tersebut maka beras hitam lebih pulen dibanding beras
merah dan beras hitam lebih lekat dibanding beras merah.
Kandungan pati beras hitam dan merah menunjukkan ada beda nyata, beras
hitam (74,51%%) dan beras merah (67,07%). Kandungan pati erat kaitannya dengan
kandungan amilosa dan amilopektin, karena pati pada umumnya terdiri atas
rangkaian satuan- satuan α - D-glukosa yang terdiri atas fraksi berantai lurus yaitu
amilosa dan fraksi bercabang yaitu amilopektin.
Komposisi mineral dalam beras beragam, bergantung pada perbedaan komposisi
dan kesediaan nutrien tanah di mana tanaman tumbuh serta perbedaan metode
analisis yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan mineral
(calsium, besi) dari kedua beras hitam berbeda nyata. Beras hitam lokal Yogya
memiliki kandungan besi (Fe) lebih tinggi ( 31 ppm) dibanding beras hitam Subang
(15,52 ppm). Sedangkan kadar Calsium beras hitam Subang lebih tinggi (92,34 ppm)
dibanding beras hitam Yogyakarta (15,19 ppm)
Keunggulan lain dari beras hitam Yogyakarta adalah kandungan antosianin
(100,19 ppm) dan betha caroten yang tinggi (2376,89 µ g/100g). Kedua senyawa
tersebut sangat berkhasiat menghambat terjadinya penuaan dini. Pada umumnya
beras hitam lokal provinsi D.I. Yogyakarta memiliki keunggulan nutrisi dibanding
beras merah lokal dan beras hitam di luar Yogyakarta (Subang).
KESIMPULAN




Padi hitam (Melik) memiliki jumlah isi per malai lebih tinggi dibanding Padi hitam
Cempo Ireng dan padi merah (Cempo Merah).
Beras hitam memiliki kandungan betha caroten lebih tinggi dibanding beras merah
Beras hitam lokal DIY memiliki kadar protein, lemak, serat kasar dan besi (Fe)
lebih tinggi dibanding beras hitam Subang.
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI MELALUI PTT
DI KULON PROGO - YOGYAKARTA
Kristamtini, Sarjiman, Setyorini Widyayanti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta
RINGKASAN
Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) merupakan program yang sedang
digalakkan oleh Departemen Pertanian. Salah satu upaya pencapaian target peningkatan tersebut
adalah dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah. PTT sudah
dikenalkan ke masyarakat sejak tahun 2002. PTT bukan merupakan suatu teknologi atau paket
teknologi tetapi pendekatan dalam pemecahan masalah produksi di daerah setempat dengan
menerapkan komponen PTT yang sesuai dan dipilih sendiri oleh petani. Untuk itu dalam
mendukung kegiatan P2BN, BPTP Yogyakarta melaksanakakan kegiatan ‖ Peningkatan
Produktivitas Padi dengan Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)‖. Tujuan dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah mengkaji peningkatkan produktivitas padi dengan pendekatan
PTT dan mengkaji peningkatan pendapatan petani. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah meningkatnya produktivitas padi spesifik lokasi melalui pendekatan PTT sehingga
kebutuhan beras dapat dipenuhi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama antara peneliti,
penyuluh, teknisi dan kelompoktani. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan program penelitian
adaptif dengan inovasi teknologi spesifik lokasi. Kegiatan dilaksanakan di lahan petani di
Kabupaten Kulon Progo, komponen PTT yang diterapkan disesuaikan dengan permasalahan,
keinginan dan kondisi lingkungan fisik maupun sosial ekonomi petani. Tahap kegiatannya
meliputi: pelaksanaaan Participatory Rural Appraisal (PRA), penyusunan teknologi yang sesuai
dengan karakteristik dan masalah dilokasi pengembangan. Pengamatan hasil meliputi: tinggi
tanaman, jumlah anakan per rumpun, berat 1000 biji, berat jerami, hasil dan biaya usahatani.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pada semua parameter yang diamati (tinggi tanaman,
jumlah anakan generatif, berat 1000 butir, dan hasil tertinggi dicapai oleh VUB Cimelati pada LL
PTT (8,23 ton/ha), selanjutnya diikuti oleh VUB Cimelati di luar LL PTT (7,98 ton/ha), Ciherang
(6,53 ton/ha) dan terendah pada IR 64 (di luar PTT = 5,13 ton/ha), kecuali pada parameter berat
jerami kering tertinggi dicapai oleh VUB Ciherang dan diikuti oleh Cimelati LL, Cimelati di luar LL
PTT dan IR 64 di luar PTT. Dari pengkajian ini dapat disimpulkan bahwa usahatani melalui
pendekatan PTT pada MK 2008 di Dusun Kenteng Kulon, Desa Kembang, Kec. Nanggulan, Kab.
Kulon Progo dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
Kata Kunci : padi sawah, ptt
EXECUTIVE SUMMARY
Indonesian Government through Agriculture Departement has release A National Rice
Production Increasing Program (P2BN ). To reach target A National Rice Producti Increasing
Program was Integrated Crop and Resource Management (PTT) of rice irrigation to know since
2002. PTT si not technology or package of technology but it‖s approach in production problem
solving spesific location with apply technology from choosed farmers. Therefore, Yogyakarta
Assessment Institute for Agricultural Technology (AIAT) will do the research is title : Increase
Productivity of Rice with Integrated Crop Management (PTT) to support National Rice Production
Increasing Program (P2BN). This activity do integration researcher, technition and farmers
grouping. The research is adaptif reseach programme with technology innovation of spesific area.
Land farmers irrigation in Yogya Special Region with Integrated Crop and Resource Management
(PTT) component will be choosed farmers, fisically area condition and social economy of farmers.
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The first step is Participatory Rural Appraisal (PRA) to find main problem farmers, to arranged
technology. Parameter observation are high plant, total young plants/cluster, weight of 1000 seed,
pest and dessease severity, production and farming system analysis. The result showed that all
parameters were significant and higher from Cimelati variety in land laboratory (laboratorium
lapang = LL = 8,23 ton/ha) and then Cimelati (out LL PTT = 7,98 ton/ha), Ciherang = 6,53 ton/ha
and IR 64 (Out PTT = 5,13 ton/ha). The conclusion of the research that farming system with PTT
approach in Kenteng Kulon, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo can reach productivity and
farmers benefit.
Key Words : rice irrigation, Integrated Crop and Resource Management (PTT)
PENDAHULUAN
Makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah padi atau beras,
sehingga sebagian besar perekonomian di pedesaan masih menggantungkan pada komoditas
tanaman pangan (padi dan palawija). Komoditas ini memiliki pasar yang lebih luas dengan
intensitas transaksi yang lebih tinggi dibanding komoditas pertanian lainnya karena dibutuhkan
hampir setiap saat.
Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) diluncurkan oleh Departemen
Pertanian sebagai salah satu tindak lanjut program implementasi revitalisasi pertanian yang
berupa target peningkatan produksi beras. Upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan
pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah.
PTT sudah mulai dikenal dan memasyarakat sejak tahun 2002 dengan tujuan pelestarian
lingkungan, khususnya padi sawah. Beberapa hal yang mendasari PTT, antara lain peningkatan
hasil yang tidak sesuai dengan penggunaan saprodi (levelling off), kerusakan lingkungan,
khususnya tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, pestisida dan kebutuhan air
yang tidak merata.
PTT berbeda dengan program intensifikasi padi seperti Insus dan Supra Insus, PTT
bukan suatu teknologi atau paket teknologi tetapi pendekatan dalam pemecahan masalah
produksi di daerah setempat dengan menerapkan teknologi yang sesuai dan dipilih sendiri oleh
petani dengan bantuan penyuluh pertanian (Badan Litbang Pertanian, 2007).
Penerapan PTT dalam intensifikasi padi merupakan penyempurnaan dari konsep
sebelumnya yang dikembangkan untuk menunjang peningkatan hasil padi seperti Supra Insus.
FAO mengadopsi PTT sebagai penyempurnaan dari Pengelolaan Hama Terpadu (PHT). Dalam
penerapan PTT : tidak lagi dikenal rekomendasi paket teknologi untuk diterapkan secara nasional,
petani secara bertahap dapat memilih komponen teknologi yang paling sesuai dengan keadaan
setempat maupun kemampuan petani, efisiensi biaya produksi diutamakan dan suatu teknologi
saling menunjang dengan teknologi lain.
PTT merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil padi dan efisiensi masukan
produksi dengan memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Melalui usaha ini
diharapkan kebutuhan beras nasional dapat dipenuhi, pendapatan petani padi dapat
ditingkatkan dan usaha pertanian padi dapat terlanjutkan serta hasil gabah dan mutu beras
meningkat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Budidaya padi model PTT pada prinsipnya memadukan komponen teknologi yang saling
menunjang (sinergis) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi usahatani. Telah terbukti
bahwa pelaksanaan budidaya padi melalui pendekatan model PTT di 28 kabupaten pada tahun
2002 – 2003 dapat meningkatkan hasil panen rata-rata 19 % dan pendapatan petani 15 %.
(Badan Litbang Pertanian).
Berdasarkan sifatnya, komponen-komponen teknologi model PTT dapat dipilah menjadi 2
bagian, Pertama, teknologi untuk pemecahan masalah setempat atau spesifik lokasi . Kedua,
teknologi untuk perbaikan cara budidaya yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya Badan
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Litbang Pertanian (2007) menyatakan bahwa ada banyak komponen teknologi yang dapat
diintroduksikan dalam pengembangan model PTT, yaitu :
1. Varietas unggul baru sesuai karakteristik lahan,lingkungan dan keinginan petani;
2. Benih bermutu (kemurnian dan daya kecambah tinggi);
3. Bibit muda (<21 HSS) apabila kondisi lingkungan memungkinkan;
4. Jumlah bibit 1 -3 per lubang dan sistem tanam jajar legowo 2 : 1; 4 : 1 dan lainnya dengan
populasi minimal 250 000 rumpun/ha;
5. Pemupukan N berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD);
6. Pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah,
7. Penggunaan bahan organik (kompos jerami 5 ton/ha atau pupuk kandang 2 ton/ha)
8. Pengairan berselang (intermitten irrigation);
9. Pengendalian gulma secara terpadu;
10. Pengendalian Hama dan penyakit secara Terpadu (PHT);
11. Panen beregu dan pasca panen menggunakan alat perontok.
Dalam pelaksanaannya tidak semua komponen teknologi diterapkan sekaligus, terutama di
lokasi yang memiliki masalah spesifik. Namun ada enam komponen teknologi yang dapat
diterapkan bersamaan (compulsory) sebagai penciri model PTT yaitu :
1. varietas unggul baru sesuai lokasi
2. benih bermutu (bersertifikat dan vigor tinggi)
3. bibit muda ( < 21 HSS) apabila kondisi lingkungan memungkinkan
4. jumlah bibit 1 – 3 per lubang dan sistem tanam (populasi)
5. pemupukan N berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD)
6. pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah
Sumbangan keenam komponen teknologi tersebut jika diterapkan secara bersamaan, akan
memberikan peningkatan produktivitas dan efisiensi cukup besar.
Berdasarkan hal tersebut maka BPTP Yogyakarta melakukan kegiatan dengan
―Peningkatan Produktivitas Padi dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu‖. Makalah
inni membahas hasil padi dengan pendekatan PTT.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian Peningkatan Produktivitas Padi dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman
Terpadu dilaksanakan secara integrasi antara peneliti, penyuluh, teknisi dan kelompok tani.
Semua unsur tersebut sebagai mesin penggerak pembangunan ekonomi pertanian. Kegiatan ini
dilakukan di lahan sawah di Dusun Kenteng Kulon, Ds. Kembang, Kec. Nanggulan, Kabupaten
Kulon Progo pada bulan Januari 2008 sampai Desember 2008 dengan menggunakan lahan
petani. Komponen PTT yang diterapkan disesuaikan dengan keinginan dan kondisi lingkungan
fisik maupun sosial ekonomi petani. Oleh karena itu maka, tahap-tahap dalam kegiatan ini
adalah :
1. Pelaksanaan Participatory Rural Appraisal (PRA), untuk menggali masalah utama yang
dihadapi petani. Melalui PRA, keinginan dan harapan petani dapat diketahui dan
karakteristik lingkungan biofisik, kondisi sosial ekonomi, budaya petani setempat dan
masyarakat sekitarnya dapat dipahami. Pelaksanaan PRA diawali dengan survai PRA melalui
pertemuan yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Kelompok Tani ―Tani Rejo‖ di Dusun Kulon
Kenteng, Desa Kembang, Kecamatan Naggulan, Kabupaten Kulon Progo yang merupakan
lokasi PTT serta dihadiri oleh penyuluh – penyuluh dari BPP Nanggulan, Kulon Progo.
Sebelum dilakukan diskusi, disampaikan tentang apa yang dimaksud dengan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT), karena Kelompok Tani ini belum mengetahui apa yang dimaksud
dengan PTT.
2. Penyusunan komponen PTT yang sesuai dengan karakteristik dan masalah di lokasi
pengembangan. Komponen tersebut bersifat dinamis karena sesuai dengan perkembangan
inovasi dan masukan dari petani dan masyarakat setempat.
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Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada lahan seluas 25 hektar, satu hektar untuk
Laboratorium Lapang (LL) PTT dan 24 hektar di luar LL PTT atau dikenal dengan Sekolah
Lapang (SL) PTT dan sebagai pembanding adalah di luar PTT.
Komponen PTT yang
diterapkan pada LL PTT lebih banyak dari pada di luar LL PTT.
Pengamatan tanaman meliputi komponen agronomi (tinggi tanaman, jumlah anakan
generatif per rumpun); komponen produksi (hasil /produksi GKG, berat jerami, berat 1000 biji),
dan biaya usahataninya.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pelaksanaan Participatory Rural Appraisal (PRA)
Pada pertemuan awal Selanjutnya dilakukan diskusi tentang permasalahan dan
komponen-komponen PTT yang akan diterapkan dalam kegiatan ini. Dari hasil PRA ditentukan
bahwa untuk Laboratorium Lapang (LL) PTT dengan luas 1 ha, beberapa komponen PTT yang
diterapkan adalah penggunaan benih Varietas Unggul Baru (yaitu Cimelati), umur bibit muda
(kurang dari 21 hss), 2 bibit per lubang, penggunaan pupuk organik dan an organik berimbang
berdasarkan hasil uji PUTS, pengendalian hama penyakit dan penanganan pasca panen.
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) , ditetapkan dosis
pupuk organik dan an organik, yaitu 2 ton/ha pupuk organik, 100 kg/ha SP 36, Urea tablet 200
kg/ha dan pengembalian jerami ke lahan.
Adapun untuk lahan 24 ha (diluar LL PTT atau dikenal dengan SL PTT) yang dikelola oleh
lebih dari 20 orang petani, komponen PTT yang diterapkan adalah penggunaan benih Varietas
Unggul Baru (Cimelati dan Ciherang). Komponen-komponen PTT yang dipilih tersebut
merupakan keputusan bersama seluruh anggota kelompok tani. Survai PRA juga pengamatan
(observasi) lapang, penentuan lokasi dan pemetaannya.
B. Hasil Pelaksanaan PTT di Kulonprogo
Areal tanam padi VUB seluas 25 ha terdiri dari 19 blok (masing-masing lahan) dengan
jarak tanam 20x20 cm, jumlah benih 1-2 bibit/lubang, umur benih maksimal 21 hssi dan selang
waktu tanam antar blok 2 hari (tanam blok 1 dimulai tanggal 2 April 2008 dan terakhir blok 10
tanggal 9 April 2008). Adapun hasil pengamatan baik komponen vegetatif maupun komponen
generatif disajikan pada grafik-grafik berikut ini.
1. Data Komponen Agronomis
Grafik 1. Data tinggi tanaman pada VUB Cimelati dan Ciherang (lokasi PTT) maupun IR 64 (di
luar PTT)
Tinggi tanaman (cm)
85

83.88

78.64

80

75.25
75

70.37
70

Keterangan :
Cimelati LL  lahan 1 ha
Cimelati  diluar LL PTT (SL PTT)
Ciherang  di luar LL PTT (SL PTT)
IR 64
 di luar PTT (pembanding)

65

60
cimelati LL

cimelati

cimelati LL

cimelati

ciherang
ciherang

IR64
IR64

75

Pada Grafik 1 sampai 7 terlihat bahwa pada semua parameter yang diamati (tinggi
tanaman, jumlah anakan generatif, berat 1000 butir, dan produksi GKP dan GKG) tertinggi
dicapai oleh VUB Cimelati pada LL PTT, selanjutnya diikuti oleh VUB Cimelati di luar LL PTT,
Ciherang dan terendah pada IR 64, kecuali pada parameter berat jerami kering tertinggi dicapai
oleh VUB Ciherang dan diikuti oleh Cimelati LL, Cimelati di luar LL PTT dan IR 64 di luar PTT.
Hal ini dapat dimengerti karena komponen PTT yang diterapkan pada LL PTT lebih lengkap
sehingga lebih subur dibandingkan dengan yang di luar LL PTT dan di luar PTT (untuk IR 64).
Grafik 2. Data jumlah anakan generatif per rumpun pada VUB Cimelati dan Ciherang (lokasi
PTT) maupun IR 64 (di luar PTT)
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Grafik 3. Data berat jerami kering (ton/ha) pada VUB Cimelati dan Ciherang (lokasi PTT)
maupun IR 64 (di luar PTT)
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Data jerami kering (ton/ha), merupakan komponen penting dalam manajemen lahan sawah,
karena sebagai sumber bahan organik tanah. Lokasi pengkajian pada umumnya mengembalikan
jerami sisa potongan padi + 60 % nya, sehingga sumbangan jerami 2 kali tanam sebesar 12,3 ;
10,76; 14,96; dan 8,76 ton/ha, berturut-turut Cimelati LL PTT, Cimelati, Ciherang dan IR 64.
Grafik 4.

Data berat 1000 butir (GKG) pada VUB Cimelati dan Ciherang (lokasi PTT) maupun
IR 64 (di luar PTT)
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Grafik 5. Data produksi (ton/ha) GKP tidak terserang HPT pada VUB Cimelati dan Ciherang
(lokasi PTT) maupun IR 64 (di luar PTT)
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Grafik 6. Data produksi (ton/ha GKP) tidak terserang HPT pada VUB Cimelati dan Ciherang
(lokasi PTT) maupun IR 64 (di luar PTT)
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Data produksi (ton/ha) GKP antara yang tidak terserang HPT dan yang terserang HPT
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Grafik 8. Data produksi (ton/ha) GKG antara yang tidak terserang HPT dan yang terserang HPT
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Produksi GKP maupun GKG untuk lahan terserang hama penyakit (HPT) dapat dilihat pada
Grafik 7 dan 8 dibandingkan dengan yang bebas serangan HPT. Terlihat bahwa berkurangnya
produksi akibat serangan hama penyakit (HPT) ini sangat nyata (significant).
Pada grafik 8, dapat dilihat bahwa produksi VUB IR 64 adalah paling rendah diantara 2
VUB yang lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang sering disampaikan bahwa di Prop. DIY
sebagian besar petani (kurang lebih mencapai 70 %) masih menggunakan Varietas IR 64, dengan
produktivitas sudah mulai mengalami penurunan. Data produksi IR 64 tersebut diambil dari
lahan milik petani di luar kegiatan PTT karena benih VUB yang diintroduksikan adalah Cimelati
dan Ciherang, sehingga semua petani kooperator menanam Cimelati dan Ciherang.
Usahatani padi dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) digunakan
pendekatan without, before and after, yaitu dengan membandingkan rata-rata produksi pada
sistem usahatani padi sebelum PTT menggunakan VUB IR 64 (produksi = 5,6 ton/ha GKG) dan
produksi di luar PTT pada saat kegiatan PTT menggunakan VUB IR 64 (produksi = 5,13 ton/ha
GKG seperti pada Grafik 8) dan setelah PTT menggunakan VUB Cimelati (produksi rata-rata =
7,98 ton/ha GKG) dan VUB Ciherang (produksi rata-rata = 6,53 ton/ha GKG).
Hasil pengkajian usahatani dengan pendekatan PTT ini sejalan dengan Pedum
pelaksanaan PTT dimana dikatakan bahwa model pendekatan PTT dapat meningkatkan
produktivitas padi sawah dan pendapatan petani. Selanjutnya hasil penelitian Syamsiah et al.,
(2002) menunjukkan bahwa introduksi model PTT padi sawah lahan irigasi dapat meningkatkan
produktivitas padi sawah dan meningkatkan keuntungan yang pada gilirannya dapat
meningkatkan pendapatan petani.
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KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Usahatani padi dengan pendekatan PTT dapat meningkatkan produktivitas padi sawah
dan pendapatan petani.
2. Komponen PTT yang paling berpengaruh terhadap hasil adalah penggunaan VUB. Tanpa
pendekatan PTT dengan VUB IR 64 rata-rata produksi 5,13 ton/ha sampai 5,6 ton/ha
GKG , sedangkan dengan PTT menggunakan VUB Cimelati dan Ciherang, produksi 6,53
ton/ha sampai 7,98 ton/ha GKG.
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KETERSEDIAAN TEKNOLOGI BUDIDAYA KEDELAI
DI LAHAN RAWA PASANG SURUT TANAH SULFAT MASAM
Muhammad Najib
(Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa)
ABSTRAK
Indonesia masih memerlukan kedelai impor mencapai 1,3 juta ton per tahun. Keadaan
ini disebabkan karena produksi nasional masih rendah. Ketersediaan lahan rawa pasang surut
yang sesuai untuk pengembangan kedelai di Indonesia masih luas. Pengembangan budidaya
kedelai pada lahan rawa pasang surut tanah sulfat masam harus didukung dengan penggunaan
varietas unggul toleran kemasaman, pengelolaan lahan dan air, ameliorasi dan pemupukan, serta
pengendalian gulma dan hama.
Lahan pasang surut tanah sulfat masam yang secara alami memiliki kualitas kesuburan
lahan rendah dapat memberikan pertumbuhan yang baik dan hasil yang optimal untuk tanaman
kedelai apabila dilakukan perbaikan-perbaikan pada lahan tersebut. Penggunaan kapur sebagai
bahan amelioran utama dengan tujuan mengurangi kelarutan hara yang dapat meracun,
meningkatkan pH tanah dan menambah ketersediaan hara kalsium yang berguna untuk
meningkatkan pembentukan bintil akar dan mendorong ketersediaan hara P yang sangat
bermanfaat dalam pembentukan dan pengisian polong. Pemberian bahan organik dari kotoran
ayam berperan penting dalam periode awal pertumbuhan. Pemupukan rata-rata 40 kg N/ha, 69
kg P2O5/ha, 45 kg K2O/ha dan kapur 1,3 t/ha memberikan hasil kedelai rata-rata 1,72 t/ha.
Aplikasi mulsa dan herbisida pratumbuh terutama diarahkan untuk menekan pertumbuhan
gulma sehingga dapat mengurangi curahan tenaga kerja dalam pemeliharaan tanaman.
Pemberian mulsa juga bermanfaat dalam menekan evaporasi tanah pada musim kemarau.
Penggunaan varietas yang memiliki daya toleransi baik pada lahan pasang surut khususnya
untuk tanah sulfat masam akan mendukung pengembangan kedelai di lahan pasang surut tanah
sulfat masam. Pada tahun 1990-an varietas Wilis sangat terkenal dikalangan petani lahan
pasang surut karena sifatnya agak toleran terhadap lahan pasang surut. Tahun 2001 telah
dilepas 2 varietas yang adaptif lahan pasang surut tanah sulfat masam yaitu Lawit dan Menyapa.
Varietas Rajabasa merupakan varietas yang toleran lahan pasang surut namun sampai saat ini
belum ada pengujian di tanah sulfat masam di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Akhir-akhir ini petani di lahan pasang surut banyak yang menyukai varietas Anjasmoro karena
ukuran biji yang besar. Masalah hama kedelai terutama sangat berat pada pertanaman yang
memasuki musim kemarau, tetapi untuk pertanaman musim hujan masalah hama ringan.
Hama utama kedelai di lahan pasang surut adalah ulat grayak, pengisap dan penggerek polong.
Pengendalian hama pengisap dan penggerek polong dengan menggunakan insektisida penting
dalam menjaga stabilitas hasil kedelai. Insektisida berbahan aktif triazofos paling efektif
mengendalikan serangan penggerek polong, sedangkan monokrotofos, endosulfan, tiodikarb,
diazinon, diklorvos, dan malation memiliki keefektifan yang sama baik terhadap penggerek
maupun pengisap polong. Jenis-jenis insektisida tersebut juga mampu mengendalikan serangan
ulat grayak sehingga tidak merugikan usahatani kedelai di lahan pasang surut tanah sulfat
masam
Beberapa pengujian usahatani kedelai di lahan pasang surut tanah sulfat masam
memberikan keuntungan yang menggembirakan. Dengan nilai ekonomi (R/C rasio) yang tinggi
dan tersedianya teknologi budidaya kedelai untuk lahan pasang surut khususnya untuk tanah
sulfat masam, pengembangan kedelai di lahan tersebut ke depan diharapkan dapat menopang
produksi kedelai agar kebutuhan konsumsi kedelai secara nasional sebagian besar dapat
dipenuhi dari produksi dalam negeri dan sekaligus mengurangi pasokan dari impor. Pada
akhirnya diharapkan kedelai dapat meningkatkan kesejahteraan petani di lahan pasang surut
tanah sulfat masam.
Kata kunci : teknologi, kedelai, tanah sulfat masam
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PENDAHULUAN
Kedelai bagi bangsa Indonesia merupakan bahan pangan ketiga setelah beras dan jagung.
Pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan industri olahannya termasuk untuk pakan
unggas dan ikan berakibat pada meningkatnya permintaan kebutuhan kedelai di Indonesia. Pada
tahun 2009 kebutuhan nasional konsumsi kedelai diprediksi mencapai 2.349.000 ton (Swastika,
2005). Pemenuhan kebutuhan kedelai nasional selain dengan produksi dalam negeri juga
dicukupi dengan impor. Pada tahun 2007, impor kedelai mencapai 1,3 juta ton atau dua kali
lipat produksi nasional (Hermanto, 2008).
Semakin menyempitnya lahan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian
terutama di pulau Jawa menjadi pemukiman dan kawasan industri menjadikan lahan-lahan
pertanian di luar Jawa sebagai penyangga produksi tanaman pangan. Lahan pasang surut yang
tergolong tanah yang kurang sesuai menjadi semakin penting artinya sebagai lahan alternatif
untuk pengembangan tanaman pangan termasuk kedelai dan akan dapat memberi kontribusi
produksi yang signifikan apabila dilakukan pengelolaan dengan menerapkan teknologi spesifik
lokasi menurut tipologi lahan dan jenis komoditas yang dikembangkan.
Dengan berdasar pengalaman dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai
Penelitian Pertanian Lahan Rawa (sebelumnya Balai Penelitian Tanaman Pangan) dan beberapa
Proyek Penelitian Pengembangan Lahan Rawa telah diperoleh komponen teknologi produksi
kedelai pada lahan rawa pasang surut tanah sulfat masam.
Tulisan ini menyajikan hasil-hasil penelitian komponen teknologi produksi kedelai untuk
dapat digunakan sebagai paket teknologi pengembangan kedelai khususnya di lahan pasang
surut tanah sulfat masam.
POTENSI LAHAN PASANG SURUT SULFAT MASAM
Lahan rawa tersebar di Indonesia diantaranya di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
dan Irian Jaya (sekarang Papua). Berdasarkan peta satuan lahan dengan skala 1 : 250.000, luas
lahan rawa diperkirakan mencapai 33,4 juta ha (Nugroho et al., 1992). Dari luas lahan rawa
tersebut, luas lahan pasang surut diperkirakan mencapai 20,11 juta ha yang terdiri dari 0,44 juta
ha lahan salin, 2,07 ha lahan potensial, 6,71 juta ha lahan sulfat masam, dan 10,98 juta ha lahan
gambut (Tabel 1).
Lahan pasang surut dibagi kedalam empat tipologi utama, yaitu : lahan potensial, lahan
sulfat masam, lahan gambut, dan lahan salin (Widjaja Adhi, 1986). Lahan potensial yaitu lahan
pasang surut yang tanahnya termasuk tanah sulfat masam potensial dengan lapisan pirit
berkadar ≤2% terletak pada kedalaman lebih dari 50 cm dari permukaan tanah, sedangkan lahan
sulfat masam adalah lahan pasang surut yang tanahnya mempunyai lapisan pirit atau sulfidik
berkadar >2% pada kedalaman kurang dari 50 cm. Lahan sulfat masam ini dibedakan lagi
menjadi : (1) lahan sulfat masam potensial, yaitu apabila lapisan pirit belum teroksidasi, dan (2)
lahan sulfat masam aktual, yaitu apabila lapisan piritnya sudah teroksidasi yang dicirikan dengan
adanya horizon sulfurik dan pH tanah <3,5 (Alihamsyah, 2001).
Tabel 1. Sebaran luas lahan pasang surut dan statusnya di Indonesia
Luas lahan pasang surut (ribu ha)
Pulau
Total
Potensial
Direklamasi
Sumatera
7.147
3.927
2.784
Kalimantan
5.939
2.795
1.420
Sulawesi
371
Maluku dan Nusa Tenggara
237
Irian Jaya (Papua)
6.415
2.808
Sumber : Nugroho et al. (1992); - tidak ada data
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Secara rinci luas lahan pasang surut menurut tipe lahan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Perkiraan luas lahan pasang surut di Indonesia menurut tipe lahan
Luas lahan
Tipe lahan
Ha
Gambut dangkal
4 261 900
Asosiasi gambut dangkal dgn agak salin
103 000
Gambut sedang
3 720 650
Asosiasi gambut sedang dgn dalam
2 817 000
Lahan potensial
30 130
Asosiasi lahan potensial dgn agak salin
1 205 430
Asosiasi lahan potensial dgn lahan salin
832 410
Lahan agak salin
304 000
Lahan salin
140 300
Sulfat masam potensial
1 132 750
Asosiasi sulfat masam dgn gambut dangkal
997 430
Asosiasi sulfat masam potensial dgn lahan salin
2 127 800
Asosiasi sulfat masam aktual dgn lahan salin
2 374 000
Sumber : Nugroho et al. (1992) dan Widjaja Adhi et al. (1992)

%
21.19
0.51
18.50
14.01
0.15
5.99
4.14
1.51
0.70
5.63
4.96
10.58
11.80

MASALAH YANG DIHADAPI
Tanaman kedelai akan menunjukkan keragaan pertumbuhan yang baik dan hasil yang
tinggi apabila ditanam pada lahan yang sangat sesuai hingga sesuai dengan kebutuhannya, dan
sebaliknya akan menunjukkan keragaan pertumbuhan yang jelek dan hasil yang rendah apabila
ditanam pada lahan yang tidak sesuai kecuali dilakukan perbaikan lahan hingga menjadi sesuai
minimal untuk selama periode pertanaman. Lahan pasang surut tanah sulfat masam yang
secara alami memiliki kualitas kesuburan lahan rendah dapat memberikan pertumbuhan yang
baik dan hasil yang optimal untuk tanaman kedelai apabila dilakukan perbaikan-perbaikan pada
lahan tersebut.
Lahan pasang surut tanah sulfat masam memiliki pH tanah <3,5, kandungan unsur hara
Fe, Al, dan SO4 yang tinggi sehingga bersifat meracun terhadap tanaman. Hasil analisis tanah
pada beberapa lokasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Tabel 3) menunjukkan
bahwa lahan sulfat masam tergolong berkualitas kesuburan rendah dan memerlukan masukan
(input) untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendukung pertumbuhan dan pencapaian
hasil yang diinginkan.
Selain masalah kualitas kesuburan lahan yang rendah tersebut di atas, pertanaman
kedelai di lahan pasang surut juga berhadapan dengan masalah persaingan dengan gulma.
Kelembaban tanah yang tinggi karena selalu adanya rembesan air pasang pada tipe C, perubahan
tanah sawah menjadi lahan yang kering untuk penggunaan lahan tipe B, dan pengolahan tanah
secara minimum merupakan faktor pendorong lajunya pertumbuhan gulma pada lahan pasang
surut (Damanik, 1994). Tanpa pengendalian gulma akan terjadi kehilangan hasil yang sangat
besar. Data kehilangan hasil kedelai di lahan pasang surut tanah sulfat masam akibat tidak
dilakukan penyiangan mencapai 91,7% (Damanik, 1994).
Hama pengisap dan penggerek polong kedelai bersifat kosmopolitan. Beberapa jenis
hama serangga yang sering mengganggu tanaman kedelai di lahan pasang surut merupakan
suatu faktor yang menyebabkan hasil kedelai kurang stabil antara lain ulat grayak (Spodoptera
litura), pengisap polong (Nezara viridula dan Riptortus linearis) dan penggerek polong Etiella
zinckenella (Ramli et al., 1996). Hasil PPWS di Desa Simpang Jaya dan Pinang Habang (Kab.
Barito Kuala, Kalimantan Selatan) hama-hama tersebut menyerang tanaman kedelai mencapai
intensitas 15-20%.
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Tabel 3. Sifat kimia dan fisika lahan pasang surut tanah sulfat masam pada beberapa lokasi
di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Nilai analisis dan kriteria (*) pada beberapa lokasi
Sifat kimia
Unit Tatas 19891)
Belawang2)
Barambai 20073)
pH H2O
pH KCl
DHL (mmhos/cm)
C-organik (%)
N-total (%)
P tersedia (ppm)
KTK (me/100 g)
K-dd (me/100 g)
Na-dd (me/100 g)
Ca-dd (me/100 g)
Mg-dd (me/100 g)
Al-dd (me/100 g)
H-dd (me/100 g)
Fe-dd(me/100 g) / ppm
SO4 (me/100 g)
S-pirit (%)
Tekstur :
- liat (%)
- debu (%)
- pasir (%)

3,88 (SM)
3,39 (M)
0,18 (SR)
5,88 (ST)
0,38 (Sd)
6,82 (R)
25,21 (T)
0,28 (R)
0,71 (Sd)
0,55 (SR)
1,01 (Sd)
13,25
0,95
0,11
1,30
0,52

3,6 (SM)
3,0 (M)
0,17 (R)
4,48 (T)
0,23 (Sd)
6,71 (SR)
46,15 (T)
0,02 (SR)
0,03 (SR)
0,03 (SR)
0,05 (SR)
16,53 (T)
4,98 (Sd)
193,00 (T)
-

87
12
1

60
35
5

3,71 (SM)
7,69 (ST)
0,364 (Sd)
17,525 (Sd)
34,5 (T)
0,201(R)
0,198 (R)
1,025 (SR)
1,142 (Sd)
1,80
0,15
566,05
506,564
554)
334)
124)

*) Kriteria berdasarkan : Djaenuddin et al. (1994)
Sumber : 1) Anwar, K. dan M. Noor (1993); 2) Alwi, M. dan D. Nazemi (1993); 3) Najib, M. (2008);
4) Koesrini dan E. William (2008)
KOMPONEN TEKNOLOGI
Ketepatan dalam memilihi lahan terutama kondisi airnya sangat penting dalam budidaya
tanaman kedelai. Lahan pasang surut tanah sulfat masam hanya memerlukan pengolahan tanah
minimum dan untuk lahan tipe B diperlukan penataan air agar tanaman tidak tergenang pada
saat pasang dan hujan yang terus menerus pada musim hujan.
Untuk mendapatkan hasil biji kering kedelai yang tinggi diperlukan terutama penggunaan
benih dari varietas yang memiliki daya hasil tinggi. Selain itu tanaman kedelai juga memerlukan
pemberian pupuk NPK yang seimbang sesuai kebutuhannya yang takaran penggunaannya
dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan hara-hara tersebut pada tanah. Khusus untuk tanahtanah masam yang dicirikan dengan nilai pH rendah atau sangat rendah seperti lahan pasang
surut tanah sulfat masam diperlukan pemberian bahan amelioran untuk menekan kemasam
seperti kapur yang diaplikasikan sekitar 2 minggu sebelum dilakukan penanaman. Pada
beberapa lokasi bahan organik seperti kotoran ayam juga diperlukan untuk meningkatkan
keragaan pertumbuhan pada stadia awal.
Pengolahan tanah dan penataan air
Lapisan pirit pada lahan pasang surut dapat terletak jauh beberapa meter di bawah
permukaan tanah, tetapi dapat juga hanya beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah
(Sarwani dan Noor, 1993). Hal ini penting agar dalam pengolahan lahan lebih hati-hati sehingga
lapisan pirit tidak terungkit ke permukaan karena dapat berakibat terjadinya keracunan pada
tanaman. Anwarhan dan Sulaiman (1985) dan Dent (1986) menyatakan bahwa penggunaan
sistem surjan pada lahan pasang surut tipe B sering mengakibatkan kekahatan hara dan
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keracunan pada tanaman sebagai akibat terungkitnya lapisan pirit yang banyak mengandung
ion-ion Al, Fe, atau SO4. Eelaart (1982) dan Manuelpillai et al. (1985) mengemukakan bahwa
perlu dipertahankan adanya reduksi pada lapisan pirit dengan mempertahankan atau
menurunkan muka air tanah pada batas atas mintakat perakaran. Sistem drainase dangkal
dilakukan dengan menggali parit sedalam 35-40 cm (tergantung kedalaman pirit) pada jarak
tertentu (10 m) sedemikian rupa sehingga air dipertahankan pada kedalaman tersebut (Sarwani
dan Noor, 1993). Hasil penelitian kerjasama antara Badan Litbang Pertanian dengan LAWOO-The
Netherland menunjukkan bahwa sistem ini dapat dipergunakan pada lahan pasang surut tipe B
dan memberikan hasil biji kering kedelai yang cukup tinggi yaitu antara 2,0-2,5 t/ha (Saragih,
1990).
Galur dan Varietas
Sejak tahun 1918 sampai 1992 di Indonesia telah dilepas sebanyak 30 varietas kedelai,
yaitu Otau, No. 27, No. 29, Ringgit, Sumbing, Merapi, Shakti, Davros, Orba, Galunggung, Lokon,
Guntur, Wilis, Dempo, Kerinci, Merbabu, Raung, Tidar, Rinjani, Petek, Tambora, Lompobatang,
Lumajang, Bewok, Lawu, Dieng, Tengger, Singgalang, Malabar, dan Kipas Putih (Kasim dan
Djunainah, 1993). Selanjutnya pada periode 1993 sampai 1998 dilepas sebanyak 7 varietas,
yaitu Sindoro, Slamet, Pangrango, Kawi, Bromo, Leuseur, dan Argomulyo (Sunihardi et al., 1999).
Varietas Wilis mampu beradaptasi pada berbagai jenis lahan termasuk pada lahan pasang
surut sulfat masam. Namun pada beberapa penelitian di lahan pasang surut sulfat masam telah
diperoleh beberapa galur yang memiliki daya hasil lebih tinggi daripada varietas Wilis. Hasil
penelitian William dan Koesrini (1993) menunjukkan bahwa dengan petak percobaan berupa
barisan tunggal sepanjang 5 m dan jarak tanam 10 cm dalam barisan serta 2 batang per rumpun,
diperoleh tiga galur kedelai yaitu galur 1592/3034-II-12-12, MSC 8613-21-5, dan MSC 8615-5-3
masing-masing memberikan hasil lebih tinggi 115,1%, 56,1% dan 54,3% dibandingkan dengan
hasil yang dicapai varietas Wilis pada lahan sulfat masam tipe luapan B di KP. Unit Tatas (Kab.
Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah). Sedangkan Sarwani dan Noor (1993) melaporkan bahwa
galur Lamp 3-II-2 mencapai hasil 2,04 t/ha atau 22,9% lebih tinggi daripada hasil varietas Wilis
(1,66 t/ha) di lahan pasang surut sulfat masam.
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa berhasil membentuk 2 varietas kedelai adaptif
pada lahan pasang surut bertanah sulfat masam, yaitu varietas Lawit dan Menyapa yang telah
dilepas pada tahun 2001 (Sabran et al., 2001). Pada tingkat kemasaman tanah (pH) 4,5-5,0
kedua varietas tersebut mampu mencapai hasil 1,5-2,0 t/ha biji kering. Tetapi pada tanah yang
sangat masam (pH 3,59) di KP. Unit Tatas dengan pemberian kapur 2 t/ha varietas Lawit hanya
mencapai hasil 0,994 t/ha dan varietas Menyapa hanya mencapai hasil 1,171 t/ha biji kering
(Koesrini dan William, 2007). Dengan pemberian kapur berkisar 0,5 – 1,5 kali kejenuhan Al
untuk tanaman kedelai disertai pemberian pupuk kandang kotoran ayam berkisar 1,0 -2,5 t/ha
pada tanah sulfat masam aktual (pH 3,71) di Barambai (Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan)
varietas Lawit dan Menyapa masing-masing mencapai hasil lebih tinggi 17% dan 73%
dibandingkan hasil varietas Kaba, dan hasil varietas Menyapa lebih tinggi 48% daripada hasil
varietas Lawit (Najib, 2008). Varietas Menyapa mencapai hasil 2,502 t/ha dan Lawit 1,688 t/ha.
Beberapa varietas yang dilepas dalam periode 2000 - 2008 diantaranya varietas Nanti,
Sibayak, Tanggamus, Rajabasa, Ratai, dan Seulawah merupakan varietas-varietas yang toleran
pada lahan kering masam (Balai Penelitian Kacang--kacangan dan Umbi-umbian, 2002 dan Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat, 2008) dan khusus varietas Rajabasa juga
adaptif untuk lahan pasang surut (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat,
2008). Varietas-varietas tersebut perlu juga diuji pada lahan pasang surut khususnya di lahan
sulfat masam.
Pemberian kapur dan Pemupukan NPK
Beberapa hasil penelitian pemupukan dan aplikasi kapur menunjukkan bahwa
kemampuan lahan sulfat masam bervariasi dalam meningkatkan hasil kedelai yang dicapai (Tabel
4). Rina dan Djamhuri (1993) melaporkan bahwa kapur memberikan kontribusi positif terhadap
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peningkatan hasil kedelai di lahan pasang surut. Anwar dan Arifin (1993) melaporkan bahwa
kombinasi takaran pupuk NPK pada lahan sulfat masam bergambut yang paling efisien adalah
23 kg N + 69 kg P2O5 + 60 kg K2O per ha dengan hasil varietas Wilis sebesar 1373 kg biji kering
dengan tingkat efisiensi masing-masing 15,87; 8,83, dan 9,78 per kg N, P2O5, dan K2O. Sedangkan
pada lahan sulfat masam tipe B, Anwar dan Arifin (1994) melaporkan bahwa dengan pemberian
kapur 1 t/ha dan Rhizobium, varietas Wilis dengan populasi 400.000 tanaman per hektar,
pemberian pupuk NPK dengan takaran 22,5 kg N + 67,5 kg P2O5 + 60 kg K2O per hektar mampu
meningkatkan hasil mencapai 1989,7 kg/ha biji kering.
Tanaman kedelai selain memanfaatkan hara N yang tersedia dalam tanah dan
penambahan melalui pemupukan juga dapat mengikat N dari udara dengan adanya aktivitas
bakteri Rhizobium sp baik yang insitu pada lahan maupun dari aplikasi bersama benih. Najib
(2004) melaporkan bahwa varietas Lawit dan Sibayak membentuk bintil akar lebih banyak
daripada varietas Argomulyo, Bromo, Kawi, Nanti, Pangrango, Tanggamus dan Wilis. Anwar dan
Noor (1993) melaporkan bahwa Al-dd pada tanah sulfat masam bergambut merupakan penduga
terbaik terhadap pembentukan nodula akar kedelai. Semakin tinggi kandungan Al-dd, semakin
sedikit nodula akar yang terbentuk. Yutono (1985) menyatakan bahwa ketersediaan Ca sangat
penting untuk aktivitas bakteri Rhizobium pembentuk bintil akar. Pada tanah masam,
perlakuan khusus di daerah perakaran dengan kombinasi inokulasi Rhizobium dan seed pelleting
dengan CaCO3, dolomit atau bubuk batu fosfat sering dapat menjamin pembentukan bintil akar
dan fiksasi N2.
Hasil penelitian Alwi dan Nazemi (1993) menunjukkan bahwa kelarutan Al dan
ketersediaan P berpengaruh nyata terhadap peningkatan hasil kedelai varietas Wilis pada lahan
pasang surut tanah sulfat masam. Kedua unsur tersebut mengendalikan 85% perilaku hasil
karena ketersediaan P pada tanah masam ditentukan oleh Al. Anwar dan Alwi (1994) melaporkan
hasil penelitian di Simpang Jaya (Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan) bahwa pemberian kapur
dapat meningkatkan efisiensi pemupukan P untuk kedelai pada lahan sulfat masam tipe C.
Efisiensi pemupukan P lebih tinggi apabila dilakukan pemberian kapur (CaCO3) 1 t/ha, yaitu 5,5
untuk pemberian P2O5 sebanyak 45 kg/ha dengan hasil biji kering kedelai 1346,9 kg/ha. Hal ini
didukung oleh nilai P tersedia tanah yang tinggi (79,33 ppm).
Banyaknya kapur yang diberikan pada lahan berpengaruh terhadap hasil kedelai yang
dicapai. Noor et al. (1993) melaporkan bahwa semakin tinggi residu kapur semakin baik
pertumbuhan dan semakin tinggi hasil kedelai yang dicapai. Hasil kedelai meningkat pada lahan
yang memiliki residu kapur 1,5 dan 3,0 t/ha sebesar 6 dan 6,5 kali dibanding lahan tanpa residu
kapur. Hasil penelitian Sarwani dan Noor (1993) di KP. Unit Tatas menunjukkan bahwa
pemberian kapur 2 t CaCO3/ha memberikan hasil mencapai 2,26 t/ha biji kering, sedang tanpa
kapur hanya memberikan hasil 1,22 t/ha biji kering. Ini berarti terjadi peningkatan hasil sebesar
85%. Hasil penelitian ini didukung dengan kondisi lahan yang mengandung P tersedia sangat
tinggi, C/N rasio, Mg, dan KTK yang tinggi. Hasil penelitian Nursyamsi et al. (2004) menunjukkan
bahwa semakin tinggi status hara P tanah semakin tinggi pula hasil biji kering kedelai yang
dicapai. Koesrini et al. (2001) melaporkan bahwa penambahan pemberian kapur dari 1 t/ha
menjadi 2 t/ha di lahan sulfat masam KP. Unit Tatas meningkatkan hasil sebesar 239,7%.
Selanjutnya Koesrini dan William (2007) melaporkan bahwa peningkatan pemberian kapur dari 1
t/ha menjadi 2 t/ha dapat meningkatkan hasil kedelai varietas Lawit, Menyapa, Wilis, dan Slamet
masing-masing sebesar 11,97%, 12,90%, 19,12%, dan 15,37% dengan hasil tertinggi dicapai oleh
varietas Menyapa.
Penambahan jumlah kapur yang disertai penambahan bahan organik berupa pupuk
kandang pada lahan sulfat masam aktual berpengaruh terhadap pencapaian hasil kedelai. Najib
(2008) melaporkan hasil penelitian di Barambai (Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan) bahwa
pemberian kapur setara 1,0 kali kejenuhan Al untuk tanaman kedelai dan 1 t/ha pupuk kandang
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kotoran ayam meningkatkan hasil kedelai mencapai 27,85%, sedang pemberian kapur setara 1,5
kali kejenuhan Al dan 1 t/ha pupuk kandang kotoran ayam meningkatkan hasil kedelai mencapai
140,51% dibandingkan dengan hanya pemberian kapur setara 0,5 kejenuhan Al. Pemberian
kapur setara 1,5 kali kejenuhan Al dan 2,5 t/ha kotoran ayam dapat meningkatkan hasil
224,47% dibandingkan dengan hanya pemberian kapur setara 0,5 kejenuhan Al.
Tabel 4. Ringkasan beberapa hasil penelitian pemupukan dan pemberian kapur terhadap
hasil 400 000 tanaman per hektar
Pupuk (kg/ha)
Lokasi dan Tahun
Kapur (t/ha)
Hasil (t/ha)
N
P2O5
K2O
KP. Unit Tatas (1993)1
30
75
60
1,0
1,86
1,5
1,39
KP. Unit Tatas (1993)2
90
90
50
3,0
1,52
0,0
1,83
KP. Unit Tatas (1993)3
30
60
50
1,0
2,39
2,0
2,17
Pinang Habang (1993)4
23
69
60
1,0
1,37
25
23
23
1,24
25
66
23
1,46
Barambai (1993)5
1,0
50
66
23
1,92
50
99
66
1,79
Rata-rata
40.38
68.5
44.38
1.31
1.72
Sumber : 1. William, E. dan Koesrini (1993); 2. Noor, M. dan S. Saragih (1993); 3. Sarwani, M.
dan M.
Noor (1993); 4. Anwar, K. dan M. Z. Arifin (1993); dan 5. Noor, M.
dan M. Damanik (1993).
Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa dengan rata-rata pemupukan 40,38 kg N/ha, 68,5 kg
P2O5/ha, 44,38 kg K2O/ha dan kapur 1,31 t/ha memberikan hasil kedelai mencapai 1,72 t/ha.
Pengendalian gulma
Gulma atau tumbuhan pengganggu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
pencapaian hasil kedelai. Rina dan Djamhuri (1993) melaporkan bahwa tenaga kerja dalam
pemeliharaan tanaman terutama dalam penyiangan gulma menghasilkan koefisien regresi negatif
dalam model fungsi produksi kedelai di lahan pasang surut. Hal ini dapat dipahami karena
umumnya pertumbuhan gulma di lahan pasang surut sangat cepat sehingga diperlukan tenaga
untuk penyiangan dalam jumlah yang besar. Penyebabnya adalah karena pengolahan tanah
secara minimum dan belum menggunakan herbisida. Aplikasi herbisida sebelum pengolahan
tanah dan aplikasi herbisida pratumbuh dapat meringankan kebutuhan tenaga kerja dalam
pemeliharaan tanaman kedelai.
Damanik (1994) melaporkan bahwa aplikasi herbisida
pratumbuh dan aplikasi mulsa dapat meningkatkan 13,4% jumlah polong isi dan meningkatkan
22,2% hasil biji kering dibandingkan dengan 1 kali penyiangan dan aplikasi mulsa.
Pengendalian hama
Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan suatu syarat untuk
meningkatkan produktivitas kedelai di lahan pasang surut, namun masih terkendala belum
dipahaminya secara baik metode PHT oleh petani, dan oleh karena itu masih sangat diperlukan
penyuluhan tentang PHT (Ramli et al., 1996). Penggunaan insektisida merupakan metode pilihan
terakhir dalam PHT.
Rina dan Djamhuri (1993) melaporkan bahwa penggunaan insektisida
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan hasil kedelai di lahan pasang surut.
Elastisitas produksi terhadap penggunaan insektisida cukup tinggi, yaitu 2,03 yang berarti bahwa
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setiap tambahan 10% insektisida akan meningkatkan hasil sebesar 2,03%.
Najib (1991)
melaporkan bahwa insektisida berbahan aktif triazofos paling efektif mengendalikan serangan
penggerek polong, sedangkan monokrotofos, endosulfan, tiodikarb, diazinon, diklorvos, dan
malation memiliki keefektifan yang sama baik terhadap penggerek maupun pengisap polong.
NILAI EKONOMI
Usahatani kedelai di lahan pasang surut menunjukkan selalu memberikan keuntungan
(Tabel 5). Jumberi dan Alihamsyah (2005) melaporkan hasil analisis usahatani kedelai di lokasi
Ekspose Teknologi Pertanian (Terantang, Kab. Barito Kuala) pada 2003 memberikan nilai R/C
sebesar 1,44. Hasil pengkajian usahatani kedelai di Lamunti dan Dadahup (eks Proyek
Pengembangan Lahan Gambut) serta di Talio Hulu dan Kanamit (Ramli dan Swastika, 2005) juga
memberikan nilai R/C yang hampir sama yaitu masing-masing 1,21 dan 1,36. Demikian juga
hasil pengkajian yang dilakukan di Basarang (Kab. Kuala Kapuas) menunjukkan bahwa
usahatani kedelai memberikan nilai R/C yang cukup besar yaitu 1,85 (Susilawati et al., 2005).
Tabel 5. Hasil analisis finansial usahatani kedelai di lahan pasang surut
Lokasi dan Tahun
Terantang (2003)1
Lamunti & Dadahup (2002)2
Talio Hulu & Kanamit (2002)2
Basarang (2003)3

Penerimaan
(Rp)
6.300.000
1.995.000
2.255.000
3.400.000

Biaya
(Rp)
4.368.000
1.643.750
1.655.000
1.834.500

Pendapatan
(Rp)
1.932.000
351.250
600.000
1.565.500

R/C
1,44
1,21
1,36
1,85

Sumber : 1. Jumberi, A. dan T. Alihamsyah (2005); 2. Ramli, R. dan D.K.S. Swastika (2005); 3.
Susilawati et al. (2005)
KESIMPULAN DAN SARAN
Lahan pasang surut tanah sulfat masam memiliki potensi untuk pengembangan kedelai
terutama dengan menggunakan varietas-varietas yang berdaya toleransi baik terhadap
kemasaman lahan. Penggunaan kapur sebagai bahan amelioran utama dengan tujuan
mengurangi kelarutan hara yang dapat meracun, meningkatkan pH tanah dan menambah
ketersediaan hara kalsium yang berguna untuk meningkatkan pembentukan bintil akar dan
mendorong ketersediaan hara P yang sangat bermanfaat dalam pembentukan dan pengisian
polong. Pemberian bahan organik dari kotoran ayam berperan penting dalam periode awal
pertumbuhan. Pemupukan rata-rata 40 kg N/ha, 69 kg P2O5/ha, 45 kg K2O/ha dan kapur 1,3
t/ha memberikan hasil kedelai rata-rata 1,72 t/ha. Aplikasi mulsa dan herbisida pratumbuh
terutama diarahkan untuk menekan pertumbuhan gulma sehingga dapat mengurangi curahan
tenaga kerja dalam pemeliharaan tanaman. Pemberian mulsa juga bermanfaat dalam menekan
evaporasi tanah pada musim kemarau. Pengendalian hama pengisap dan penggerek polong
dengan menggunakan insektisida penting dalam menjaga stabilitas hasil kedelai.
Dengan tersedianya teknologi budidaya kedelai untuk lahan pasang surut khususnya
untuk tanah sulfat masam, pengembangan kedelai di lahan tersebut ke depan diharapkan dapat
menopang produksi kedelai agar kebutuhan konsumsi kedelai secara nasional sebagian besar
dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan sekaligus mengurangi pasokan dari impor. Pada
akhirnya diharapkan kedelai dapat meningkatkan kesejahteraan petani di lahan pasang surut
tanah sulfat masam.

88

DAFTAR PUSTAKA
Alihamsyah, T. 2001. Prospek pengembangan dan pemnafaatan lahan pasang surut dalam
perspektif eksplorasi sumber pertumbuhan pertanian masa depan. Dalam I. Ar-Riza, T.
Alihamsyah, dan M. Syarwani (Ed.) : Pengelolaan Air dan Tanah di Lahan Pasang Surut : 118. Monograf. Balai Penelitian Tanaman Pangan Lahan Rawa.
Alwi, M. dan D. Nazemi. 1993. Perubahan beberpa sifat kimia tanah dan hasil kedelai (Glycine
max (L) Merr.) pada tanah sulfat masam yang dikapur dan dipupuk fosfat alam. Dalam M.
Noor, S. Saragih, M. Willis, dan M. Damanik (Ed.) : Hasil-Hasil Penelitian Kedelai : 9-22.
Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru.
Anwarhan, H. dan S. Sukaiman. 1985. Pengembangan pola usahatani di lahan pasang surut
dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan. Jurnal Litbang Pertanian IV (4) : 9195. Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian.
Anwar, K. dan M. Alwi. 1994. Pengaruh pemberian kapur dan fosfat terhadap pertumbuhan dan
hasil kedelai di lahan pasang surut sulfat masam tipe C. Dalam M. Noor, S. Saragih, D.
Nazemi, M. Willis, dan M. Damanik (Ed.) : Risalah Hasil Penelitian Kacang-kacangan 19901993 : 11-21. Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru.
Anwar, K. dan M. Z. Arifin. 1993. Takaran pupuk NPK pada kedelai di lahan pasang surut sulfat
masam bergambut. Dalam M. Noor, S. Saragih, M. Willis, dan M. Damanik (Ed.) : HasilHasil Penelitian Kedelai : 55-63. Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru.
Anwar, K. dan M. Z. Arifin. 1994. Pengaruh pemupukan NPK terhadap pertumbuhan dan hasil
kedelai di lahan sulfat masam tipe B. Dalam M. Noor, S. Saragih, D. Nazemi, M. Willis, dan
M. Damanik (Ed.) : Risalah Hasil Penelitian Kacang-kacangan 1990-1993 : 43-56. Balai
Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru.
Eelaart, L. J. van den. 1982. Problems in reclaiming and managing tidal lands of Sumatera and
Kalimantan, Indonesia. In H. Dost and N van Breemen (Eds.) : Proc. Bangkon Symp. Acid
Sulphate Soils. ILRI. Wageningen, pp : 272-290.
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. 2002. Menyapa dan Lawit varietas adaptif lahan pasang
surut. Leaflet. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.
Damanik, M. 1994. Tanggap kedelai terhadap pengendalian gulma di lahan pasang surut tipe B.
Dalam M. Noor, S. Saragih, D. Nazemi, M. Willis, dan M. Damanik (Ed.) : Risalah Hasil
Penelitian Kacang-kacangan 1990-1993 : 1-9. Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru.
Dent, D. 1986. Acid Sulphate Soils : A Baseline for Research and Development. ILRI. The
Netherlands. 204 p.

89

Djaenuddin, D., Basuni, S. Hardjowigeno, H. Subagyo, M. Sukardi, Ismangun, Marsudi Ds., N.
Suharta, L. Hakim, Widagdo, J. Dai, V. Suwandi, S. Bachri, dan e. R. Jordens. 1994.
Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pertanian dan Tanaman Kehutanan (Land Suitability for
Agricultural and Silvicultural Plants). Second Land Resource Evaluation and Planning
Project. Euroconsult PT. Andal Agrikarya Prima – Center for Soil and Agroclimate Research.
Bogor. 50p.
Hermanto. 2008. Menggenjot produksi kedelai dengan teknologi. Warta Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. Vol. 30 (1) : 1-4. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi
Pertanian. Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Jumberi, A. dan T. Alihamsyah. 2005. Pengembangan lahan rawa berbasis inovasi teknologi.
Dalam I. Ar-Riza, U. Kurnia, I.Noor, dan A. Jumberi (Ed.) : Prosiding Seminar Nasional
Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Rawa dan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. Hal : 11-42.
Kasim, H. dan Djunainah. 1993. Deskripsi varietas kedelai periode 1918-1992. Pusat Penelitian
dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
Koesrini, E. William, M. Saleh, M. Alwi, dan M. Sabran. 2001. Interaksi genotipe lingkungan
galur-galur kedelai di lahan rawa. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Pertanian
Lahan Rawa. 19 hal.
Koesrini dan E. William. 2007. Responsitas 12 genotipe kedelai terhadap pengapuran
di lahan rawa pasang surut sulfat masam. Dalam Mukhlis, M. Noor, A. Supriyo, I. Noor,
dan R. S. Simatupang (Ed.) : Prosiding Seminar Nasional Pertanian Lahan Rawa
―Revitalisasi Kawasan PLG dan Lahan Rawa Lainnya untuk Membangun Lumbung Pangan
Nasional‖ : 423-432. Kuala Kapuas, 3-4 Agustus 2007. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian – Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah.
Manuelpillai, R. G., K. Anwar, and M. Noor. 1985. Soil characteristics of Unit Tatas, Belandean
and Alabio experimental site established on acid sulphate soils in South and Central
Kalimantan. Technical Paper. BARIF. Banjarbaru.
Najib, M. 1991. Keefektifan enam jenis insektisida terhadap penggerek dan pengisap polong
kedelai. Buletin Penelitian KINDAI 2(2) : 25-28. Balai Penelitian Tanaman Pangan
Banjarbaru.
Najib, M. 2004. Penampilan sembilan varietas kedelai pada dua lokasi lahan kering. Thesis
Magister Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru.
99 hal.
Najib, M. 2008. Pengaruh ameliorasi dan varietas terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai di
lahan sulfat masam aktual. Makalah Seminar Nasional Pengembangan Lahan Rawa,
Banjarbaru, 5 Agustus 2008 : Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian.

90

Noor, M., S. Saragih dan Masganti. 1993. Tanggap kedelai terhadap system tata air, residu kapur,
dan pemberian kalium di lahan pasang surut sulfat masam. Dalam M. Noor, S. Saragih, M.
Willis, dan M. Damanik (Ed.) : Hasil-Hasil Penelitian Kedelai : 45-54. Balai Penelitian
Tanaman Pangan Banjarbaru.
Nugroho, K., A. Paidi, W. Wahidin, Abdulrachman, H. Suhardjo, dan I.P.G. Widjaja Adhi. 1992.
Peta areal potensial untuk pengembangan pertanian lahan pasang surut, rawa dan pantai.
Proyek Penelitian Sumberdaya Lahan. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Bogor.
Nursyamsi, D., M. T. Sutriadi, dan U. Kurnia. 2004. Metode ekstraksi dan kebutuhan pupuk P
tanaman kedelai pada Typic Kasndiudox di Papanrejo, Lampung. Jurnal Tanah dan Iklim
No. 22 : 15-25. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah, Air dan Agroklimat, Bogor.
Ramli, R., A. Supriyo, M. Thamrin, H. D. Noor, H. R. Itjin, dan M. Willis. 1996. Sumber
Pertumbuhan Produksi Kedelai di Kalimantan Selatan. Balai Penelitian Tanaman Pangan
Lahan Rawa. 56 hal.
Ramli, R. dan D.K.S. Swastika. 2005. Analisis keunggulan kompetitif beberapa tanaman palawija
di lahan pasang surut Kalimantan Tengah. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian 8(1) : 67-77. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi
Pertanian. Bogor.
Rina, Y. dan M. Djamhuri. 1993. Kontribusi berbagai factor produksi dalkam usahatani kedelai
di lahan pasang surut. Dalam M. Noor, S. Saragih, M. Willis, dan M. Damanik (Ed.) : HasilHasil Penelitian Kedelai : 141-151. Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru.
Sabran, M., M. M. Adie, E. William, dan Koesrini. 2001. Genotipe kedelai adaptif pada lahan
pasang surut bertanah sulfat masam. Usulan Pelepasan Varietas. Jakarta, 28 Juli 2001.
13 hal.
Saragih, S. 1990. The research of rice and palawija improvement on acid sulphate soils in Delta
Pulau Petak. Paper Workshop On Acid Sulphate Soils in the Humid Tropics. AARD-LAWOO.
Bogor.
Sarwani, M. dan M. Noor. 1993. Sistem pengelolaan air dan pemberian kapur pada dua varietas
kedelai di lahan pasang surut. Dalam M. Noor, S. Saragih, M. Willis, dan M. Damanik (Ed.) :
Hasil-Hasil Penelitian Kedelai : 65-76. Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru.
Sunihardi, Yunastri, dan S. Kurniasih. 1999. Deskripsi varietas kedelai periode 1993-1998.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
Susilawati, M. Sabran, R. Ramli, D. Djauhari, Rukayah, dan Koesrini. 2005. Pengkajian sistem
usahatani terpadu padi-kedelai/sayuran-ternak di lahan pasang surut. Jurnal Pengkajian
dan Pengembangan Teknologi Pertanian 8(2) : 176-191.
Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Swastika, D. K. S. 2005. The frontier of soybean development policy. Analisis Kebijakan
Pertanian Vol. 3(2) : 141-151. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

91

Widjaja Adhi, I.P.G. 1986. Pengelolaan lahan rawa pasang surut dan lebak. Jurnal Litbang
Pertanian 5(1) : 1-8.
William, E. dan Koesrini. 1993. Penampilan 33 galur kedelai di lahan pasang surut sulfat masam.
Dalam M. Noor, S. Saragih, M. Willis, dan M. Damanik (Ed.) : Hasil-Hasil Penelitian Kedelai :
1-8. Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru.
William, E. dan M. Najib. 2007. Pengelolaan bahan amelioran untuk pertumbuhan dan hasil
kedelai di lahan sulfat masam aktual. Dalam Mukhlis, M. Noor, A. Supriyo, I. Noor, dan R.
S. Simatupang (Ed.) : Prosiding Seminar Nasional Pertanian Lahan Rawa ―Revitalisasi
Kawasan PLG dan Lahan Rawa Lainnya untuk Membangun Lumbung Pangan Nasional‖ :
433-442. Kuala Kapuas, 3-4 Agustus 2007. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian – Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah.
Yutono. 1985. Inokulasi Rhizobium pada kedelai. Dalam Somatmadja, S., M. Ismunadji,
Sumarno, M. Syam, S. O. Manurung, dan Yuswadi (Ed.) : Kedelai : pp. 217-230. Pusat
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.

92

KEEFEKTIVAN BAHAN TUMBUHAN YANG BERPOTENSI
SEBAGAI PESTISIDA NABATI
M.Thamrin dan S.Asikin
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
Jl.Kebun Karet Loktabat, Banjarbaru P.O Box 31 Kalimantan Selatan
ABSTRAK
Akhir-akhir ini telah banyak dilakukan eksplorasi tumbuhan yang mengandung bioaktif
sebagai bahan uatama pestisida nabati. Tumbuhan yang dikoleksi pada umumnya berhasiat
sebagai obat, dapat berakibat negatif terhadap organisme seperti terjadi iritasi pada kulit atau bau
yang menyengat sehingga tidak disukai oleh organisme pengganggu. Penelitian ini bertujuan
untuk menentukan bahan tumbuhan yang berpotensi sebagai bahan utama insektisida nabati
secara efektif membunuh ulat grayak. Penelitian dilaksanakan di laboratorium Hama dan
Penyakit Balittra pada MT. 2004, dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkapyang diulang 4
kali. Sebagai perlakuan adalah 7 jenis tumbuhan (daun sungkai, daun lukut, kulit batang
kepayang, daun cambai, daun galam, daun kuringkit dan nimba sebagai pembanding), suhu
penyimpanan (temperatur 5o dan temperatur kamar) dan lama penyimpanan (0, 3, 7 dan 15 hari).
Pembanding lainnya adalah insektisida sintetik (λ sikalotrin 25%) dan tanpa diberikan insektisida.
Dari enam jenis tumbuhan yang diteliti keefektivannya terhadap ulat grayak, hanya sungkai dan
kuringkit yang terpilih atau berpotensi sebagai bahan utama pembuatan insektisida nabati baik
yang disimpan pada temperatur 5o ataupun temperatur kamar, sedangkan cambai terpilih hanya
untuk perlakuan yang disimpan pada temperatur 5o.
Kata kunci : pengendalian, insektisida nabati, ulat jengkal
PENDAHULUAN
Pada umumnya pengendalian hama ataupun penyakit tanaman selalu bertumpu pada
pestisida sintetik karena cara ini paling praktis dan hasilnya cepat terlihat. Namun demikian
penggunaan pestisida yang kurang bijaksana sering menimbulkan masalah seperti pencemaran
lingkungan, keracunan terhadap hewan peliharaan dan manusia, terjadinya resistensi dan
resurgensi terhadap serangga hama. Untuk mengurangi penggunaan pestisida sintetik perlu
dicari cara lain, diantaranya adalah dengan memanfaatkan pestisida yang berasal dari bahan
tumbuhan.
Akhir-akhir ini telah banyak dilakukan eksplorasi terhadap bahan tumbuhan yang
mengandung bahan bioaktif dan bermanfaat sebagai pengendali hama yang ramah lingkungan
seperti pestisida nabati. Usaha penggunaan bahan nabati dapat dimulai dengan bahan-bahan
tumbuhan yang telah diketahui atau dikenal baik misalnya bahan ramuan obat-obatan (bahan
jamu), tumbuhan berkemampuan tertentu (misalnya mengandung rasa gatal, pahit, langu tidak
disukai hama/serangga, dan bahan-bahan tumbuhan yang memang jelas memiliki kemampuan
racun (seperti gadung, biji atau daun nimba).
Usaha pengendalian dengan menggunaan bahan-bahan nabati tidak akan menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan, karena pada umumnya bahan nabati mudah terurai atau
terdegradasi di alam sehingga tidak persisten di alam ataupun pada bahan makanan. (Edhi
Martono, 1996, 1997, 1999 ; Nunik et al, 1997 ; Tahakashi, 1981; Yamamoto, dan.Ohsawa. 1983).
Insektisida nabati ini memiliki sifat spesifik sehingga aman bagi musuh alami hama.
Residunya pun mudah terurai sehingga aman bagi lingkungan. Bahan bakunya dapat diperoleh
dengan mudah dan murah.
Di lahan rawa banyak terdapat jenis tumbuhan antara lain terdiri dari golongan
rumputan, semak-semak dan pohon-pohonan. Pada umumnya tumbuhan rawa tahan atau
toleran tumbuh terhadap keadaan lingkungan yang marginal, seperti tumbuhan Eleocharis dulcis
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atau dalan bahasa daerah Banjar disebut purun tikus ternyata secara alami telah diketahui
sebagai agensia pengendali penggerek batang padi putih (Asikin dan Thamrin 1999).
Kelebihan lain dari insektisida nabati adalah dapat dibuat dengan teknologi sederhana,
sehingga mudah diadopsi oleh petani kecil. Hal ini sesuai dengan pertanian yang berkelanjutan
yang berupaya mengurangi masukan dari luar. Meskipun demikian insektisida nabati/botani
dapat juga dikembangkan dalam skala industri sehingga dapat berperan sebagai satu komponen
pengembangan ekonomi negara, membuka lapangan kerja dan menghemat devisa karena dapat
menekan inpor insektisida sintetis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tempat dan lamanya penyimpanan insektisida
nabati yang efektif terhadap ulat grayak
BAHAN DAN METODE
Untuk uji keefektivannya terhadap serangga hama sayuran, penelitian dilaksanakan di
Laboratorium dan Rumah Kaca/Kasa Balittra pada MT.2005.
Penelitian menggunakan
rancangan acak kelompok dengan 4 ulangan. Faktor perlakuan yang diuji adalah jenis
tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati yaitu : A. Daun kayu Lurus/Sungkai, B.
Daun Lukut, C. Kulit Batang Kapayang, D. Daun Cambai, E. daun Galam, F. Daun Kuringkit.
Perlakuan lain adalah waktu penyimpanan setelah pembuatan ekstrak insektisida nabati yaitu (1).
0 hari; (2) 1 hari; (3) 3 hari; (4) 7 hari dan (4) 15 hari. Penyimpanan dilakukan pada suhu ruang,
sebagai pembanding dilakukan penyimpanan di dalam lemari pendingin dan bahan pengawet.
Sebagai pembanding perlakuan insektisida nabati adalah dengan insektisida kimiawi, dan tanpa
insektisida. Hama yang diuji adalah ulat grayak yang dikoleksi di lapang dan dipelihara, instar 23 digunakan sebagai serangga uji.
Bahan tumbuhan dihaluskan terlebih dahulu dan masukkan ke dalam blender dengan
perbandingan berat 50 gram bahan tumbuhan/liter aquades selama 5-10 menit. Setelah halus
bahan diperas dan air perasannya digunakan sebagai bahan insektisida nabati. Pengujian efikasi
dilakukan dengan menyemprotkan insektisida nabati ketanaman sebagai mediatornya. Setelah
kering angin diinfestasikan sebanyak 10-20 larva yang diuji. Pengamatan dilakukan terhadap
kematian larva setelah 1,2,3 dan 4 hari setelah infestasi larva.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan pada 12 jam setelah aplikasi bahan nabati hampir semua perlakuan bahan
nabati tidak memperlihatkan adanya gejala keracunan pada larva yang diuji, persentase kematian
larva baru mencapai rata-rata 10%. Tetapi pada pengamatan selanjutnya yaitu pada 24 jam
setelah aplikasi bahan nabati, sudah ada gejala keracunan pada larva ulat grayak yaitu
persentase kematian yang tertinggi pada perlakuan bahan nabati daun sungkai, daun cambai,
Kuringkit, daun Mimba baik yang disimpan ditempat pendingin maupun ditempat terbuka
dengan lama penyimpanan 3-15 hari.
Pada pengamatan 48 jam dan 72 jam setelah aplikasi bahan nabati persentase kematian
meningkat dimana lama penyimpanan 3-7 hari, yang disimpan di tempat pendingin maupun
ditempat terbuka perlakuan bahan nabati dari daun sungkai,Lukut, Cambai dan Mimba tertinggi
dibandingkan dengan perlakuan lainnya kecuali dengan perlakuan kontrol insektisida sentetis
yaitu pada pengamatan 48 jam persentase kematian larva mencapai 100%. Tetapi pada kontrol
tanpa perlakuan tidak terjadi adanya kematian larva.
Tumbuhan bahan nabati yang diuji tersebut diduga mempunyai sifat racun perut karena
setelah 24 jam atau setelah larva yang diuji tersebut makan baru memperlihatkan adanya tandatanda keracunan.
Dari enam jenis bahan nabati yang digunakan ternyata tempat dan lamanya
penyimpanan dapat mempengaruhi keefektifan dari bahan nabati tersebut, misalnya dari jenis
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Kapayang ternyata kalau disimpan di ditempat terbuka maupun ditempat lemari pendingin
dengan lama penyimpanan sampai 15 hari, sudah terjadi penurunan daya racunnya. Menurut
Heyne (1987), dan Rumphius (1992) dalam Wardhana (1997), bahwa seluruh bagian pohon
Kapayang mengandung sianida (HCN) yang sangat beracun dan dapat digunakan bahan nabati
serangga. Dengan seluruh bagian tanaman Kapayang yang mengandung sianida tersebut dan
juga minyak atsiri dinama sifat dari senyawa tersebut yang mudah menguap sehingga kalau
terlalu lama disimpan akan mengurangi daya racunnya, hal tersebut ditunjang dari persentase
kematian larva pada yang disimpan 15 hari ditempat lemari pendingin yaitu 42,5% dan ditempat
terbuka persentase kematian larva 30%. Tetapi pada penyimpanan 0-3 hari persentase kematian
larva yaitu 57-60%.(Tabel 1). Sedangkan tumbuhan liar lainnya seperti galam mempunyai bau
aroma yang baik, kumadrah dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, cambai dapat
digunakan sebagai bahan ramuan ginjal dan maag, sedangkan tumbuhan meron dapat juga
digunakan sebagai fumigan dalam mengendalikan hama-hama padi terutama walang sangit.
Masyamah dan Pujilestari (2008), melaporkan pemanfaat tumbuhan galam untuk
berbagai keperluan industri, pengawetan dan perekatan. Cuka kayu galam mengandung
senyawa kimia dominan antra lain asam asetat, 2 propanone, 2-furan karboksaldehida, fenol, 2
metoksi fenol dan 1,4 dimetoksi benzena yang dapat berfungsi sebagai anti bakteri dan cendawan
sera penambah citarasa makanan.
Dilihat reaksi dari macam-macam tumbuhan liar rawa tersebut yang diteliti,
dimana hampir semua tumbuhan tersebut daya racunnya lambat dibandingkan insektisida
sentites, dimana pada konrol insektisida sentites pada hari pertama sudah memperlihatkan
reaksi keracunan pada larva yang diuji, sedangkan pada jenis tumbuhan liar rawa yang diuji baru
memperlihatkan tanda-tanda keracunan pada larva. Pada perlakuan insektisida nabati dari
bahan tumbuhan rawa beraksi agak lambat dan diduga mempunyai reaksi dari bahan tumbuhan
tersebut bersifat racun perut, karena setelah larva yang diuji tersebut makan baru
memperlihatkan tanda-tanda keracunan.
Untuk tumbuhan cambai karuk (Piper sarmentosum Roxb.Ex Hunter) juga
mempunyai daya racun yang cukup baik dalam mmbunuh ulat grayak, dan dari analisa
tumbuhan tersebut mengandung saponin, polifenol, fvanoid dan minyak atsiri (Permadi 2005).
Menurut Pittaya (2006), tumbuhan cambai karuk juga mengandung berbagai kandungan
senyawa seperti pyrrolidinel amide, betasitosterol, methylenedioxybencena, guineensine, alkene,
sarmintine, pellitorine, sarmentosine dan polifenol.
Menurut Asikin dan Thamrin (2004), melaporkan bahwa bahan nabati yang diujikan
tersebut cukup berpotensi juga terhadap serangga ulat jengkal dan ulat kubis Tetapi pada
umumnya bahan nabati tersebut bersifat racun perut. Karena hasil pengamatan secara visual
dimana setelah ulat/larva makan baru memperlihatkan gejala keracunan bagi larva-larva
tersebut.. Selain itu diujikan pula insektisida dari bahan nabati tersebut langsung secara kontak
pada larva-larva yang diuji hanya sebagian kecil saja yang mengalami keracunan, dengan
demikian dapat dikatakan tidak memperlihatkan adanya kematian larva.
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Tabel 1. Pengaruh Tempat dan Lama Penyimpanan Bahan Nabati Terhadap Persentase
Kematian Ulat Grayak Di Laboratorium Hama Penyakit Balittra Pada MT.2005.
Bahan
Lama
Mortalitas larva (%)
Nabati/Tempat Penyimpanan
12
24
36
72
Penyimpanan
(Hari)
jam
jam
jam
jam
Sungkai /R
0
0
10
40
45
1
0
40
50
70.5
3
10
20
67,5
72,5
7
0
25
50
70
15
10
22,5
50
55
Lukut /R
0
0
10
40
40
1
20
45
50
65
3
0
15
40
65
7
0
20
40
65
15
0
15
30
55
Kapayang/R
0
0
20
30
40
1
10
30
45
70
3
0
20
40
70
7
0
10
30
42,5
15
0
10
20
40
Cambai/R
0
0
20
50
40
1
0
10
45
70
3
10
30
60
75
7
10
30
60
60
15
0
20
50
55
Galam,/R
0
0
30
50
40
1
0
40
60
65
3
10
30
40
70
7
0
10
30
52,5
15
0
10
20
50
Kuringkit/R
0
0
10
30
45
1
0
20
50
65
3
10
20
40
67,5
7
0
30
50
67,5
15
0
20
30
60
Mimba/R
0
0
10
30
45
1
10
30
50
67,5
3
10
30
40
65
7
0
20
30
60
15
0
30
30
50
Sungkai /T

0
1
3
7
15

0
10
10
0
0

10
20
20
30
30

.35
30
50
40
40

40
65
70
60
45
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Lanjutan
Lukut /T

0
1
3
7
15
Kapayang/T
0
1
3
7
15
Cambai/T
0
1
3
7
15
Galam,/T
0
1
3
7
15
Kuringkit/T
0
1
3
7
15
Mimba/T
0
1
3
7
15
Insektisida
Kontrol
Ket : Refregator (R) , Tempat Terbuka (T)

0
0
10
0
0
0
20
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20
0
0
0
10
10
0
100
0

0
20
30
20
10
10
30
20
10
10
10
30
30
20
30
0
10
10
10
0
0
30
40
42,5
30
15
20
30
25
20
100
0

20
40
40
40
30
30
50
40
30
20
30
50
50
30
30
20
30
22,5
22,5
20
30
50
50
50
40
30
50
60
57,5
40
100
0

40
60
65
55
40
45
65
70,5
45
30
45
60
72,5
50
40
30
60,5
75
45,5
40
40
65,5
65,5
60
40
45
65
67,5
67,5
40
100
10

KESIMPULAN
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa semua jenis tumbuhan bahan nabati yang dibuat
secara ekstrak kasar cair baik yang disimpan dilemari pendingin maupun tempat terbuka dengan
lamanya penyimpanan pada 0 hari atau dibuat langsung diaplikasikan daya racunnya dalam
membunuh ulat grayak berkisar antara 40- 50% dan pada perlakuan penyimpanan 15 hari juga
menurunkan daya racunnya terhadap kematian larva ulat grayak. Tetapi pada penyimpanan 3-7
hari relative lebih tinggi daya racunnya dalam membunuh ulat grayak yaitu 60-75%.
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Produktivitas Beberapa Klon Ubikayu Lokal Pada Dua Umur Panen
di Gunungkidul – Yogyakarta
Prajitno al KS, Arlyna B Pustika dan Setyorini Widyayanti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
RINGKASAN
Ubikayu merupakan komoditas yang selalu dibudidayakan setiap tahun di Gunungkidul
karena lahan kering di Gunungkidul lebih luas dibandingkan lahan sawah. Luas panen ubikayu
di Gunungkidul mencapai 48.848 ha dengan produktivitas 11,9 ton/ha. Klon ubikayu, yang
ditanam memiliki berbagai macam rasa ubi, ada yang manis dan ada yang pahit. Biasanya ubi
yang pahit diproses menjadi gaplek dan Gunungkidul dikenal sebagai penghasil gaplek terbesar
di DIY. Enam klon ubikayu dievaluasi untuk mengetahui produktivitasnya pada umur panen
tujuh bulan dan sembilan bulan. Pengkajian dilakukan di Dusun Padangan, Banjarejo,
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul bulan Oktober 2008 hingga Juli 2009, pada lahan seluas
2,5 ha. Variabel yang diamati mencakup data kualitatif dan kuantitatif , meliputi daun, batang,
bunga dan ubi. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sifat vegetatif antar
klon sehingga menandakan perbedaan varietas lokal yang satu dengan yang lain. Selain itu
terdapat korelasi antara sifat-sifat yang diamati dan nampak bahwa sifat yang paling besar
pengaruhnya terhadap berat ubi total per pohon adalah jumlah dan berat ubi besar dan ubi kecil
per pohon serta berat brangkasan per pohon. Panen pada umur tujuh bulan menunjukkan
bahwa ubi per pohon tertinggi dicapai oleh klon Ijo = 7,6 kg berat total ubi / pohon diikuti oleh
Mentega = 5,67 kg/pohon, Pandesi = 5,53 kg/pohon, Dworowati = 4,67 kg/pohon, Gatutkoco =
4,63 kg/pohon dan terendah dicapai oleh Pandemir = 3,33 kg/pohon. Sedangkan panen pada
umur sembilan bulan nampak ada peningkatan hasil. Ubi per pohon tertinggi tetap dicapai oleh
klon Ijo = 9,50 kg berat total ubi / pohon diikuti oleh Pandesi = 8,08 kg/pohon, Gatokaca = 7,33
kg/pohon, Mentega = 7,08 kg/pohon, Dwarowati = 5,84 kg/pohon dan terendah dicapai oleh
Pandemir = 4,33 kg/pohon. Berat brangkasan pada saat panen umur tujuh bulan dan sembilan
bulan juga klon Ijo menempati rengking pertama, sedangkan Pandemir tidak beranjak dari urutan
terakhir. Berat brangkasan klon Ijo, Mentega, Gatotkaca, Pandesi dan Pandemir masing-masing
pada panen umur tujuh bulan adalah 5,67 kg/pohon, 3,60 kg/pohon, 4,07 kg/pohon, 3,83
kg/pohon, 2,87 kg/pohon, 3,53 kg/pohon sedangkan berat brangkasan pada saat panen umur
sembilan bulan adalah 6,67 kg/pohon, 3,83 kg/pohon, 5,58 kg/pohon, 4,33 kg/pohon, 2,58
kg/pohon, dan 4,08 kg/pohon. Panen pada umur sembilan bulan nampak masih terjadi
peningkatan berat brangkasan kecuali Pandemir, karena daunnya banyak rontok. Dalam rangka
persiapan pelepasan varietas maka enam klon ubikayu tersebut juga dilakukan identifikasi
karakterisasi. Nampak tiga klon yaitu Ijo, Pandesi dan Gatotkaca berpeluang sebagai varietas
unggul lokal Gunungkidul dengan dianjurkan panen pada umur sembilan bulan.
Kata Kunci : ubikayu, karakterisasi, lokal, dan Gunungkidul.
Productivity of Some Cassava Local Clones on Two Different Harvesting Times
in Gunungkidul – Yogyakarta
SUMMARY
Cassava is an important commodity in Gunungkidul because dry land is more dominant
than irrigation land; therefore cassava is produced every year. In Gunungkidul, harvesting area of
cassava was 48,848 ha and productivity ~11.9 ton/ha. Cassava clones that were cultivated had
two different flavors: bitter and sweet. The bitter cassava was processed into gaplek; therefore
Yogyakarta Special Province is become the biggest gaplek producer. Six clones of cassava were
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evaluated to study their productivity on month seventh and ninth. Assessment was done in
Padangan Village, Banjarejo, Tanjungsari district, Gunungkidul Regency, from October 2008 to July
2009, in 2.5 ha area. The results showed that vegetative character was different among six
assessed clones. There also a correlation found between total tuber weight and the numbers of big or
small tuber and their weight; also shoot weight. Harvesting in month seventh showed that clone Ijo
produced the highest total tuber weight ~7.6 kg per tree, followed by Mentega ~5.67 kg per tree,
Pandesi ~5.53 kg per tree, Dworowati ~4.67 kg per tree, Gatutkoco ~4.63 kg per tree; whilst the
lowest total tuber weight was produced by Pandemir ~3.33 kg per tree. Similar results were found on
month ninth harvest time, whereas the highest production of tota tuber weight was produced by
clone Ijo ~9.50 kg per tree, followed by Pandesi ~8.08 kg per tree, Gatokaca ~7.33 kg per tree,
Mentega ~7.08 kg per tree, Dwarowati ~5.84 kg per tree, whilst the lowest production was gained by
Pandemir ~4.33 kg per tree. Shoot of clone Ijo was the heaviest compared to other clones both in
month seventh or ninth of harvest time. The shoot weight of each clone that was harvested in month
seventh was: 5.67; 3.60; 4.07; 3.83; 2.87; 3.53 kg per tree obtained from clone Ijo, Mentega,
Gatotkaca, Pandesi and Pandemir, respectively. Meanwhile, the shoot weight of each clone
harvested in month ninth was: 6.67; 3.83; 5.58; 4.33; 2.58; 4.08 kg per tree. At month ninth of
harvest, there was a trend that cassava shoots were increasing with the exception of Pandemir. To
prepare variety launching, six clones of cassava were also characterized, which gave result that Ijo,
Pandesi and Gatotkaca were promising to be launched as Gunungkidul local variety with harvest
month ninth harvest time.
Key Words: cassava, characterization, local, Gunungkidul.
PENDAHULUAN
Tanaman ubikayu di Gunungkidul merupakan komoditas penting, selain sebagai bahan
pangan alternatif, juga diperlukan sebagai bahan baku industri. Luas panen ubikayu di
Gunungkidul mencapai 48.848 ha, produktivitasnya 11,9 ton/ha. Tanaman ubikayu memiliki
ciri khusus adanya kandungan asam sianida (HCN) terutama pada ubi dan sebagian pada daun.
Ubikayu yang rasanya manis mengindikasikan adanya kandungan HCN yang rendah, sedangkan
ubikayu yang pahit menunjukkan adanya kandungan HCN yang tinggi (> 50 ppm) (CIAT, 1983).
Tinggi rendahnya kandungan HCN pada ubikayu tergantung pada varietas dan
lingkungan tumbuh ubikayu (Soemarjo, 1992). Varietas unggul ubikayu merupakan salah satu
komponen yang menentukan tinggi rendahnya produktivitas dan pada akhirnya menentukan
tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh petani. Varietas unggul bukan saja unggul nasional
melainkan dapat juga dengan memanfaatkan kearifan lokal. Di Gunungkidul terdapat banyak
klon lokal ubikayu sehingga perlu dikaji produktivitasnya. Ubikayu merupakan komoditas yang
selalu ada dalam pola tumpangsari di Gunungkidul (Prajitno al KS, 2003).
Salah satu tanaman yang mampu bertahan tumbuh pada musim kemarau adalah
ubikayu. Karena itu ubikayu berperan juga dalam memperkecil kenaikan suhu tinggi yang
merupakan fenomena pemanasan global (global warming), dan dampaknya berupa kemarau yang
panjang, peningkatan frekuensi cuaca yang ekstrim, dan hancurnya keanekaragaman hayati.
Makin banyak berkurangnya keanekaragaman hayati merupakan suatu hal yang sangat penting
untuk disiasati dengan serius sehingga tidak punah. Salah satu usaha pelestarian adalah dengan
selalu berusaha memotivasi petani untuk menanam jenis-jenis tanaman lokal kekayaan plasma
nutfah kita karena sekali hilang suatu jenis plasma nutfah maka tidak dapat kembali lagi.
Untuk mengantisipasi dampak pemanasan global berupa kemarau panjang atau
kekeringan maka perlu dirakit suatu varietas unggul yang memiliki ketahanan terhadap
kekeringan. Oleh karena itu untuk mengetahui gen ketahanan yang dimiliki suatu varietas
tanaman maka perlu digali potensi genetik yang dimilikinya. Gen ketahanan tersebut tidak
menutup kemungkinan berasal dari sumberdaya genetik lokal. Tahap awal dalam program
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pemuliaan adalah menyediakan sumberdaya genetik dengan keragaman yang luas (Poehlman,
1991). Oleh karena itu, sumberdaya genetik perlu dipelihara dan dilestarikan agar dapat
dimanfaatkan pada saat diperlukan. Menurut Tickoo et al, 1987) bahwa, gen-gen yang pada saat
ini belum berguna, mungkin pada masa yang akan datang sangat diperlukan sebagai sumber
tetua dalam perakitan varietas unggul baru.
Keragaman genetik yang merupakan hal penting dalam program pemuliaan, dapat
diketahui melalui karakterisasi dan evaluasi. Oleh karena itu maka kegiatan ini dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan klon ubikayu yang mampu memberikan hasil tinggi pada
kondisi alam di Gunungkidul dan untuk mendapatkan deskripsi karakteri morfologi beberapa
klon ubikayu lokal.
BAHAN DAN METODE
Evaluasi produktivitas dan karakterisasi morfologi 6 klon ubikayu dilaksanakan di
Dusun Padangan, Banjarejo, Tanjungsri, Kab. Gunungkidul, tanam dilakukan pada tgl 9 Oktober
2008 seluas total 2,5 ha jarak tanam 3 x 1 m. Adapun 6 klon ubikayu yang merupakan
perlakuan adalah : 1). Pandemir, 2). Pandesi, 3). Ijo, 4). Dworowati, 5).Gatotkaca dan 6). Mentega.
Variabel yang diamati adalah jumlah ubi per tanaman, diameter batang, berat ubi per tanaman
dan pengamatan karakterisasi tanaman meliputi batang, daun, bunga dan data kuantitatif daun.
Data yang terkumpul dilakukan analisis diskriptif untuk mendapatkan klon ubikayu dengan hasil
paling tinggi dan untuk mendapatkan deskripsi tanaman dengan melakukan penyanderaan atau
pengamatan terhadap tanaman secara keseluruhan meliputi batang, daun, bunga dan umbi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakterisasi Morfologi
Hasil pengamatan di lapang terhadap 6 klon ubikayu, sepintas nampak sama terutama
pada warna daun baik pada permukaan atas maupun bawah pada daun tua yaitu hijau tua.
Namun apabila diperhatikan dengan cermat ada beberapa perbedaan pada setiap klon. Warna
urat daun muda, hampir semua berwarna ke arah hijau tetapi pada klon Pandemir warnanya
berbeda yaitu merah muda. Demikian juga untuk warna urat daun tua, klon Pandemir berbeda
dengan 5 klon (mengarah ke warna hijau) lainnya yaitu kuning emas. Warna tangkai daun muda
4 klon mengarah ke warna hijau, 2 klon yang lain yaitu Pandemir mempunyai warna tangkai
daun muda merah bata, sedangkan klon Dworowati berwarna merah sejati tua. Adapun warna
umbi yang mencolok adalah 4 klon berwarna putih sedang 2 klon yaitu klon Pandesi dan Mentega
memiliki warna umbi kuning pucat. Lebih jelas karakter kualitatif warna daun, batang , bunga
dan ubi dapat dilihat pada Tabel 1. Adapun karakter kuantitatif daun disajikan pada Tabel 2.
Berdasarkan karakter morfologi daun, batang, bunga dan ubi tersebut maka dapat
dikatakan berbeda diantara 6 klon ubikayu lokal yang ditanam. Oleh karena itu perlu digali lebih
lanjut untuk mengetahui potensi dari masing-masing klon dan diharapkan dari masing-masing
klon tersebut memiliki keunggulan dan keunikan yang berbeda sehingga akan memperkaya
sumberdaya genetik kita yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai tetua atau sebagai sumber
gen yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan varietas baru sesuai dengan tujuan. Hal ini
sesuai dengan Hakim (2008), bahwa ketersediaan sumberdaya genetik sangat diperlukan dalam
pemuliaan tanaman, karena tanpa ketersediaan sumberdaya genetik, program pemuliaan tidak
mungkin dapat dilaksanakan.
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Tabel 1. Karakterisasi kualitatif batang, daun dan bunga 6 klon ubikayu di Gunungkidul tahun
2008-2009
Variabel
Klon ubikayu
Pandemir Pandesi
Ijo
Dworowati
Gatotkaca Mentega
A. Warna Daun
Daun pucuk Coklat
Coklat
Salem
Salem
Hijau
Hijau
kenari
muda
rumput
pudar
kehijauan
Permukaan Hijau
Hijau
Hijau
Hijau buram Hijau
Hijau
atas daun buram
buram
buram
rumput
rumput
tua
tua
tua
Permukaan Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
bawah daun rumput
rumput
rumput
rumput
rumput
rumput
tua
tua
(kentucky
tua
(kentucky
(kentucky
(kentucky
green)
green)
green)
green)
Urat daun Merah
Hijau daun Hijau
Hijau pudar Hijau
Hijau daun
muda
muda
pudar
kemerahan
muda
Urat daun Kuning
Hijau daun Hijau
Salem
Hijau
Hijau daun
tua
emas
pupus
kehijauan
muda
kemerahan
muda
kemerahan
Tangkai
Merah
Hijau
Hijau
Merah sejati Hijau
Hijau
daun muda bata
―cebleh‖
―cebleh‖
tua
muda
muda
Tangkai
Merah
Merah
Hijau
Merah tua
Merah tua Merah
daun
tua sejati tua muda tua
pudar
sejati
bagian atas
kemerahan
Tangkai
Merah
Merah
Hijau
Ujung
Ujung
Oranye
daun muda sejati tua sejati tua pudar
kehijauan
kehijauan
muda
bagian
kekuningan
bawah
B. Warna Batang
Batang
BiruHjau
Hijau
Hijau
Hijau
Hijau
muda
hijau
―cebleh‖
pupus
rumput
muda
muda
(ujung)
batu
punggung
pirus
kemerahan
Batang 30 Merah
Merah bata Merah
Merah bata Merah
Merah bata
cm di atas bata
bata
kehijauan
bata
kasar
permk
kehijauan
tanah
C. Warna Bunga
Jumlah
5
5
5
5
5
5
mahkota
Mahkota
Kuning
Kuning
Hijau
Hijau
Kuning
bunga
muda
pucat
pupus
―cebleh‖
pucat
muda
Tepi
Merah
Merah
Putih dan Kuning
Merah
mahkota
muda
jambu
oranye
pucat
jambu
cerah
kecoklatan
cerah
Benangsari
Kuning
kuning
Kuning
kuning
Kuning
muda
muda
muda
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Tangkai
Kuning
benangsari
pucat
Kepala putik

Kuning
pucat

Tangkai
bunga

Merah
rubi

Hijau
pudar

-

Hijau
buram

Tandan
bunga atas

Kuning
muda

Hijau
pupus
muda
Kuning
pucat

Hijau
pudar

-

Hijau
buram

Tandan
bunga
bawah
Tempat
duduk putik

Kuning
muda

Kuning
pucat

Hijau
pudar

-

Hijau
buram

Kuning
pucat
Merah
sejati
Merah
jambu
cerah
Hijau
pupus
muda
Merah
sejati

Kuning
muda

Kuning
pucat

Merah
muda
mencolok

-

Hijau
muda

Kuning
pucat

Merah bata

Coklat
kenari
putih

Merah bata

Merah rubi

Merah bata

putih

putih

Kuning
pucat

C. Warna Ubi
Kulit ubi
Merah
rubi
Ubi
putih

Kuning
muda

-

Kuning
muda

-

Kuning
pucat

Tabel 2. Karakterisasi kuantitatif daun dan cabang 6 klon ubikayu
Variabel
Klon ubikayu
Pande
Pandesi
Ijo
Dworowati
mir
A. Kuantitatif Daun
Jumlah jari daun
7 -9
5-7
7-8 7-8
Lebar daun (cm)
5,8
4,8
5,4
4,8
Panjang daun (cm)
21,6
19,6
19,4 21,1
B. Cabang
Jumlah cabang
2–3 (dominan
2–3
3)
(dominan 3)

Gatotkaca

Mentega

7-8
4,9
18,7

7
4,2
15,6

2-3

-

B. Evaluasi
Evaluasi enam klon ubikayu lokal dilakukan untuk mendapatkan klon ubikayu yang
memberikan produktivitas paling tinggi sesuai dengan alam di Dusun Padangan, Banjarejo,
Tanjungsri, Kab. Gunungkidul, yang mewakili Kabupaten Gunungkidul. Hasil pengamatan
komponen vegetatif (Tabel 4) dan komponen hasil (Tabel 5). Hasil tersebut adalah spesifik di
Gunungkidul pada musim tanam 2008/2009 dan panen awal pada tgl 8 Mei 2009 dengan curah
hujan di Kecamatan Tanjungsari, disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Data Curah hujan di Kecamatan Tanjungsari dari bl Oktober 2008 s/d April 2009
Bulan dan tahun
Hari hujan
Curah hujan (mm)
Oktober 2008

12

74

Nopember 2008

15

269

Desember 2008

14

255

Januari 2009

12

421

Februari 2009

14

365

Maret 2009

6

188

April 2009

6

190

Jumlah

79

1762

Hasil pengamatan vegetatif tinggi tanaman dan diameter batang menunjukkan tidak ada
perbedaan diantara enam klon yang dievaluasi. Adapun Tinggi cabang pertama dari permukaan
tanah dan tunas pertama dari permukaan tanah menunjukkan adanya perbedaan diantara enam
klon tersebut. Ubikayu pada umur 7 bulan masih mampu tumbuh makin tinggi, hal ini nampak
adanya tinggi tanaman makin bertambah untuk semua klon ubkayu (Gambar 1). Oleh karena itu
panen ubikayu sebaiknya dapat dilakukan pada umur sembilan bulan, karena biomasnya akan
semakin banyak. Penambahan tinggi tanaman masing-masing klon tidak sama. Perubahan tinggi
cabang tanaman ubikayu antara klon satu dengan yang lain nampak tidak sama, tetapi
perubahan tinggi cabang lebih terjadi pada klon Ijo dan Pandesi. Pada hal enam klon yang dikaji
semuanya terjadi peningkatan tinggi tanaman dengan adanya penambahan umur selama dua
bulan. Dengan kata lain setelah umur tujuh bulan umumnya ubikayu bertambah tinggi
batangnya pada bagian atas cabang. Hal ini menunjukkan bahwa ke enam klon tersebut
menampilkan potensi genetiknya pada lingkungan dan budidaya yang sama.
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Gambar 1. Tinggi tanaman masing-masing klon ubikayu pada saat panen umur 7
bulan (pengamatan 1) dan 9 bulan (pengamatan 2)
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Gambar 2. Tinggi cabang masing-masing klon ubikayu pada saat panen umur 7
bulan (pengamatan 1) dan 9 bulan (pengamatan 2)
Pada Gambar 3 nampak bahwa terdapat perbedaan yang nyata diantara enam klon yang
dievaluasi, pada variabel jumlah ubi besar / pohon, jumlah ubi kecil / pohon, berat ubi besar /
pohon, berat ubi kecil / pohon, berat ubi total / pohon dan berat brangkasan (batang dan daun)/
pohon. Berat ubi total / pohon dan berat brangkasan / pohon tertinggi dicapai oleh klon Ijo.
Artinya klon Ijo cocok untuk ditanam di Gunungkidul yang dikenal sebagai lahan kering tadah
hujan dengan curah hujan selama pertanaman = 1762 mm dengan jumlah hari hujan 79 hari.
Hasil tersebut diperjelas dengan uji korelasi sederhana antar sifat yang diamati, disajikan
pada Tabel 6. Terdapat korelasi yang nyata tetapi negatif antara tinggi tunas pertama dengan
berat ubi kecil / pohon, berat total ubi / pohon dan berat brangkasan / pohon. Adapun korelasi
yang nyata positif terjadi antara jumlah ubi besar / pohon dengan berat ubi /pohon, berat total
ubi / pohon dan berat brangkasan / pohon; antara jumlah ubi kecil / pohon dengan berat ubi
kecil / pohon, berat total ubi / pohon, berat brangkasan / pohon; antara berat ubi besar / pohon
dengan berat total / pohon dan berat brangkasan / pohon; antara berat ubi kecil / pohon dengan
berat ubi total / pohon dan berat brangkasan / pohon dan antara berat ubi total / pohon dengan
berat brangkasan / pohon.
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Jumlah dan berat ubi besar dan kecil
25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
Ijo

Mentega

Gatotkaca

Pandesi

Pandemir

Dw araw ati

Jumlah ubi besar+kecil pengamatan 1
Jumlah ubi besar+kecil pengamatan 2
Berat ubi besar+kecil pengamatan 1
Berat ubi besar+kecil pengamatan 2
Gambar 3. Jumlah dan berat ubi besar, kecil masing-masing klon ubikayu pada saat
panen umur 7 bulan (pengamatan 1) dan 9 bulan pengamatan 2)
Terdapat perbedaan yang nyata diantara enam klon yang dievaluasi, pada variabel
jumlah ubi besar / pohon, jumlah ubi kecil / pohon, berat ubi besar / pohon, berat ubi kecil /
pohon, berat ubi total / pohon dan berat brangkasan (batang dan daun)/ pohon (Gambar 3 dan
Gambar 4). Berat ubi total / pohon dan berat brangkasan / pohon tertinggi dicapai oleh klon Ijo,
baik pada saat panen umur tujuh bulan maupun panen pada umur sembilan bulan. Artinya
klon Ijo memiliki potensi hasil tertinggi dibandingkan klon yang lain dan cocok untuk ditanam di
Gunungkidul yang dikenal sebagai lahan kering tadah hujan dengan curah hujan selama
pertanaman = 1762 mm dengan jumlah hari hujan 79 hari.
Hasil tersebut diperjelas dengan uji korelasi sederhana antar sifat yang diamati, disajikan
pada Tabel 1. Terdapat korelasi yang nyata tetapi negatif antara tinggi tunas pertama dengan
berat ubi kecil / pohon, berat total ubi / pohon dan berat brangkasan / pohon. Adapun korelasi
yang nyata positif terjadi antara jumlah ubi besar / pohon dengan berat ubi /pohon, berat total
ubi / pohon dan berat brangkasan / pohon; antara jumlah ubi kecil / pohon dengan berat ubi
kecil / pohon, berat total ubi / pohon, berat brangkasan / pohon; antara berat ubi besar / pohon
dengan berat total / pohon dan berat brangkasan / pohon; antara berat ubi kecil / pohon dengan
berat ubi total / pohon dan berat brangkasan / pohon dan antara berat ubi total / pohon dengan
berat brangkasan / pohon.
Berat brangkasan ubikayu juga nampak bahwa klon Ijo lebih unggul dibandingkan berat
brangkasan klon yang lain, baik pada saat panen umur tujuh maupun sembilan bulan (Gambar
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4). Dengan demikian hasil ubikayu dapat diperhitungkan tinggi rendahnya atas penampilan
vegetatif klon ubikayu tersebut.

B erat brang kas an
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

B erat brangkas an
pengamatan 1

em
nd

ar
aw
at
i

ir

Dw

i
Pa

Pa

nd

es

ca

a
G

at
ot
ka

te
g
M
en

I jo

B erat brangkas an
pengamatan 2

Gambar 4. Berat brangkasan masing-masing klon ubikayu pada saat panen umur 7 bulan
(pengamatan 1) dan 9 bulan (pengamatan 2)
Tabel 4. Korelasi antara komponen hasil dan hasil 6 klon ubikayu di Gunungkidul 2008-2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
2
0,065
1
3 - 0,231 - 0,344
1
4 - 0,146 - 0,225
0,273
1
5
0,318 - 0,036 - 0,197
0,386
1
6
0,044 - 0,076 - 0,531
0,261
0,142
1
7
0,191 - 0,024 - 0,407
0,306 0,928*
0,368
1
*
*
8
0,034 - 0,013 - 0,491
0,259
0,132 0,895
0,352
1
9
0,141 - 0,02 - 0,549*
0,344 0,658* 0,758* 0,833* 0,810*
1
*
*
*
*
*
10 0,155 0,284 - 0,554 - 0,035 0,440
0,477
0,611 0,609
0,747*
1
Keterangan :
1. Tinggi tanaman
2. Tinggi Cabang pertama
3. Tunas pertama
4. Diameter batang
5. Jumlah ubi besar/pohon;

6. Jumlah ubi kecil/pohon;
7. Berat ubi besar/pohon
8. Berat ubi kecil/pohon
9. Berat ubi total/pohon
10. Berat brangkasan/pohon

Berdasarkan korelasi antara sifat-sifat tersebut maka sifat yang paling besar pengaruhnya
terhadap berat ubi total per pohon adalah jumlah dan berat ubi besar dan kecil per pohon serta
berat brangkasan per pohon. Hal ini mengandung makna bahwa apabila secara morfologi terlihat
habitus tanaman adalah baik (tinggi, daun banyak, batang cukup besar) atau berat brangkasan
tinggi maka hasil tanaman adalah tinggi. Korelasi antara berat brangkasan dengan hasil ini
merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menaksir suatu tanaman apakah memiliki hasil
tinggi dapat dilihat dengan melihat penampilan tanamannya di lapang sehingga para pembeli atau
penebas atau bahkan petani dapat memperkirakan tanamannya memberikan hasil yang tinggi.
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Disamping itu korelasi juga memiliki arti penting dalam seleksi, sebgai contoh tanaman ubikayu
dengan penampilan di lapang memiliki habitus tanaman yang kurang baik (berat brangkasan
rendah) maka dapat diperkirakan memiliki hasil yang rendah sehingga tanaman ini terseleksi
atau tidak masuk kriteria , demikian sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Halloran et al,
1979) bahwa korelasi mempunyai arti penting untuk melakukan seleksi terhadap beberapa sifat.
KESIMPULAN
1. Enam klon ubikayu yang dievaluasi menunjukkan potensi genetiknya dengan karakter
morfologi yang berbeda-beda.
2. Korelasi antara sifat-sifat yang diamati nampak bahwa sifat yang paling besar
pengaruhnya terhadap berat ubi total per pohon adalah jumlah dan berat ubi besar
dankecil per pohon serta berat brangkasan per pohon.
3. Hasil ubi per pohon tertinggi pada lahan kering tadah hujan di Gunungkidul dicapai oleh
klon Ijo = 9,50 kg berat total ubi / pohon diikuti oleh Pandesi = 8,08 kg/pohon, Gatokaca
= 7,33 kg/pohon, Mentega = 7,08 kg/pohon, Dwarowati = 5,84 kg/pohon dan terendah
dicapai oleh Pandemir = 4,33 kg/pohon.
DAFTAR PUSTAKA
CIAT. 1987. Global Cassava Research and Development. The Cassava Economy of Asia : Adapting
to Economic Change. CIAT 30 pp.
Hakim, L. 2008. Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdya Genetik Kacanghijau. Jurnal Penelitian
dan Pengembangan Pertanian Vol. 27 Nomor 1. 2008. Badan Litbang Pertanian. Penerbit
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Bogor.
Halloran, G.M., R. Knight, K.S. mc. Whirter, and D.H.B. Sparrow. 1979. Plant Breeding. PolyGraphics Pty. Ltd. Brisbane 225 pp.
Poehlman, J.M. 1991. Germplasm : Resources, collection and cataloging.
Westview Press. Boulder. Colorado. P. 226 – 257.

The Mungbean.

Prajitno al KS. 2003. Pengkajian SUT Pada Kawasan Hutan Kemasyarakatan di Gunungkidul.
Laporan Hasil Pengkajian BPTP Yogyakarta.
Soemarjo,P. 1992. Pemuliaan Ubikayu. Simposium Pemuliaan Tanaman I Komda Jatim.
Tickoo,J.L., C.S. Ahn, and H.K. Chen. 1987. Utilization of genetic variability from AVRDC
Mungbean germplasm. P.103 -110. Proc. Of The Second International Mungbean
Symposium. Asian Vegetable Research and Development Center. Taiwan.

108

KERAGAAN BEBERAPA VARIETAS UNGGUL JAGUNG PADA LAHAN SAWAH
DESA MAMBANG, TABANAN BALI
Putu Suratmini, Wayan Sunanjaya dan P. Sutami
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali.
ABSTRAK
Pengkajian keragaan beberapa varietas jagung yang ditanam di lahan sawah, telah
dilaksanakan di Subak Penarukan, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten
Tabanan, Bali pada Tahun 2007
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat adaptasi
(pertumbuhan) dan produksi dari beberapa varietas jagung unggul pada lingkungan sawah.
Pengkajian dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 5
ulangan. Varietas jagung yang ditanam adalah: Varietas Maros Sintetik-2,Var. Bromo, Var.
Srikandi Kuning, Var. Bisi 2, Var. QPM, Var. Surya, Var. Bisma dan Var. Lokal Seraya. Hasil
pengkajian menunjukkan bahwa dari ke delapan varietas jagung yang ditanam menunjukkan
perbedaan yang nyata baik pada pertumbuhan maupun pada produksinya. Tinggi tanaman dan
jumlah daun yang lebih tinggi terlihat pada varietas Surya dan varietas QPM, sedangkan tinggi
tanaman dan jumlah daun yang paling rendah terlihat pada varietas Seraya. Jumlah daun lebih
banyak pada varietas Surya (13.67) dan varietas QPM (13.56) sedangkan jumlah daun yang
terrendah terlihat pada varietas Seraya. (10.78). Berat tongkol tan-1 terlihat lebih tinggi pada
varietas Surya, QPM dan Srikandi kuning dan berbeda nyata dengan varietas Seraya dan Bromo.
Sedangkan jumlah biji tongkol-1 lebih tinggi terlihat pada Varietas Srikandi kuning dan Surya
sedangkan yang lebih rendah terlihat pada varietas Bromo dan Seraya. Dari beberapa varietas
jagung yang ditanam terlihat bahwa yang mempunyai adaptasi bagus dengan hasil yang tinggi
adalah Varietas Surya, QPM. Srikandi kuning dan Maros S-2. Hal ini ditunjukkan oleh berat
basah biji tongkol-1, berat 100 biji, berat kering oven biji tongkol-1 yang lebih tinggi dibanding
varietas lain yang ditanam. Hasil yang lebih tinggi pada varietas Surya, QPM, Srikandi kuning dan
Maros S-2 disebabkan oleh tinggi tanaman, dan jumlah daun untuk keempat varietas terebut
lebih tinggi dibanding varietas lainnya.. Varietas Seraya yang merupakan varietas lokal
Karangasem ternyata merupakan varietas yang paling rendah produksinya, hal ini disebabkan
karena varietas Seraya mempunyai tinggi tanaman yang paling rendah dengan jumlah daun
paling sedikit sehingga hasil fotosintesis yang dihasilkan juga lebih rendah dibanding varietas lain.
Kata kunci : keragaan, varietas jagung, lahan sawah
PERFORMANCE OF CORN VARIETIES ON RICE FIELD, DESA MAMBANG TABANAN BALI
ABSTRACT
Assesment of several corn varieties that planted at rice field, carried out at subak Penarukan,
Tabanan, Bali in 2007, to study the adaptation (growth) and production from several corn varieties
in rice field environment. A randomized complete block design was used with 5 replications. Corn
variety that planted: Maros Sintetik-2, Bromo, Srikandi Kuning, Bisi 2, QPM, Surya, Bisma and local
Seraya., The. result showed that from eight corn varieties that planted have significant different on
growth and production. The plant height,number of leaf, corncob weight, number of seed showed
higher on QPM and Surya Variety and significan different with Seraya variety. The higher Yield of
Surya, QPM, Srikandi kuning and Maros-2 variety because the plant height, number of leaf, fresh an
dry weight of seed corncob higher than another variety. Seraya is a local variety with the lowest
growth and production because of the lowest on plant height, number of leaf.
keyword: performance, corn variety, rice field
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PENDAHULUAN
Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting,
selain gandum dan padi. Penduduk beberapa daerah di Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa
Tenggara) menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat,
jagung juga ditanam sebagai pakan ternak (hijauan maupun tongkolnya), diambil minyaknya
(dari biji), dibuat tepung (dari biji, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena), dan bahan
baku industri (dari tepung biji dan tepung tongkolnya). Tongkol jagung kaya akan pentosa, yang
dipakai sebagai bahan baku pembuatan furfural. Jagung yang telah direkayasa genetika juga
sekarang ditanam sebagai penghasil bahan farmasi (Anon, 2008).
Berkembangnya sektor peternakan yang didukung oleh berkembangnya industri pakan
yang membutuhkan bahan baku jagung serta berkembangnya industri pangan yang mengolah
jagung ke berbagai bentuk produksi olahan menyebabkan permintaan akan jagung dalam negeri
semakin meningkat. Untuk pakan ternak kebutuhan jagung sangat pesat dengan berhasilnya
program pengembangan ternak unggas petelur dan sapi perah (Tahlim et al., 1988)
Permintan jagung untuk industri pakan ternak mencapai 88% dari total bahan baku
untuk industri ( Sudaryanto dkk., 1994). Produktivitas jagung nasional terus meningkat dari 1.46
t/ha tahun 1980, menjadi 2.13 t/ha tahun 1990, menjadi 2.67 t/ha tahun 1999, 3.2 t/ha tahun
2003 dan 3.4 t/ha tahun 2005 (Nugraha dkk., 2003 dalam Sumanto dkk., 2007). Walaupun
produktivitas jagung terus meningkat akan tetapi kebutuhan jagung nasional juga terus
meningkat. Kebutuhan jagung di dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat, dalam
periode 1990-2000 laju permintaan akan jagung cukup tinggi mencapai 6.4% per tahun,
sementara laju peningkatan produksi hanya 5.6% per tahun sehingga impor masih diperlukan
dan diperkirakan import jagung akan terus meningkat sampai 2.20 juta ton pada tahun 2010
(Kasryno,2002). Untuk mengimbangi import yang semakin tinggi maka peningkatan produksi
jagung dalam negeri perlu mendapat perhatian yang serius. Produksi jagung nasional masih
dapat ditingkatkan melalui perluasan areal tanam (ektensifikasi) maupun dengan peningkatan
hasil persatuan luas (intensifikasi). Menurut Subandi dan Manwan (1990) berbagai cara telah
dilakukan untuk meningkatkan produksi jagung (intensifikasi) diantaranya adalah pemakaian
varietas unggul, perbaikan teknik budidaya (pengolahan tanah, pengendalian hama penyakit,
pemupukan berimbang, serta pengairan yang teratur). Diantara teknologi yang dihasilkan melalui
penelitian, varietas unggul sangat menonjol peranannya baik dalam peningkatan hasil persatuan
luas maupun sebagai salah satu komponen pengendalian hama dan penyakit (Subandi et al.,
1998). Rendahnya produksi jagung di tingkat petani sering disebabkan oleh penggunaan varietas
lokal dengan pengelolaan tanaman yang kurang optimal (Anon, 1993).
Varietas unggul yang ideal adalah berdaya hasil tinggi, tahan hama penyakit utama dan
stabil di berbagai lingkungan. Perbaikan varietas jagung sampai saat ini lebih banyak ditekankan
pada peningkatan hasil. Dengan beragamnya agroekologi target pengembangan jagung, maka
perbaikan genetik dilakukan untuk mengatasi cekaman lingkungan. Pengembangan varietas
unggul diarahkan pada varietas unggul jagung yang berdaya hasil tinggi, toleran atau tahan
cekaman biotis dan abiotis (Kasim, 2002). Varietas jagung unggul introduksi, baik bersari bebas
ataupun hibrida telah berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan produktivitas ataupun
produksi jagung nasional, namun demikian distribusi dari varietas-varietas introduksi tersebut
berjalan lambat (CIMMYT, 1994). Di Bali umumnya jagung diusahakan lebih banyak di lahan
kering pada musim hujan dengan produktivitas yang relatif rendah yaitu berkisar 2,0 – 2,5 ton
per hektar. Selain di lahan kering, tanaman jagung juga berpeluang ditanam di lahan sawah di
musim kemarau pada saat bera, dengan memanfaatkan sisa air tanah yang ada, setelah panen
padi. Di subak Penarukan Desa Mambang dengan luas lahan sawah sekitar 70 hektar dengan 2
kali tanam setahun dan pada saat bera lahannya dibiarkan kosong. Dengan introduksi beberapa
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varietas jagung, diharapkan petani tertarik untuk memanfaatkan lahannya yang kosong, sehingga
pendapatan petani dapat meningkat.
Dengan melihat permasalahan diatas maka pengkajian ini dilaksanakan dengan tujuan
untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil dari beberapa varietas jagung yang ditanam di lahan
sawah.
MATERI DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di Subak Penarukan, Desa Mambang, Kecamatan Selemaneg
Timur, Kabupaten Tabanan, Bali pada Tahun 2007. Rancangan yang digunakan adalah
rancangan acak kelompok dengan 4 ulangan. Pengkajian dilakukan di lahan petani. Varietas
jagung yang ditanam adalah : 1) varietas Maros sintetik-2, 2) varieas Bromo, 3) varietas Srikandi
Kuning, 4) varietas Bisi 2, 5) varietas QPM, 6) Varietas Surya dan 7) varietas Bisma dan 8) sebagai
pembanding ditanam varietas lokal Seraya. Benih jagung ditanam secara tugal dengan jarak
tanam 75 cm x 40 cm dengan 2 tanaman/lubang. Luas petak adalah 4 m x 5 m dengan jarak
petak adalah 1 m. Pupuk dasar yang digunakan adalah 250 kg ha-1 Urea, 150 kg ha-1 SP-36 dan
100 kg ha-1KCl. Pemupukan urea dilakukan sebanyak 2 kali ( 1/3 bagian diberikan umur 7 hst
dan 2/3 umur 35 hst). Sedangkan pupuk SP-36 dan KCl diberikan bersamaan pemberian pupuk
urea pertama (7 hst). Penyiangan gulma dilakukan sebelum dilakukan pemupukan sebanyak 2
kali yaitu umur 14 hst dan 35 hst. Parameter yang diamati adalah : tinggi tanaman, jumlah daun,
berat segar tongkol/tanaman, jumlah biji/tongkol, berat segar berangkasan/tan, berat segar
akar/tan, berat biji/tan, berat 100 biji, berat kering oven (BKO) akar, berangkasan, biji dan 100
biji. Data dianalisis dengan menggunakan Anova dan uji BNT 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa dari beberapa varietas jagung yang ditanam
ternyata memberikan hasil yang berbeda nyata pada beberapa parameter yang diamati. Tinggi
tanaman yang tertinggi terlihat pada varietas jagung QPM (272 cm, dimana tinggi tanaman ini
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan tinggi tanaman varietas Surya dan Srikandi
kuning dan Maros Sintetis-2, sedangkan tinggi tanaman yang paling rendah terlihat pada varietas
lokal Seraya (Tabel 1).
Tabel 1. Tinggi tanaman (cm), jumlah daun, berat tongkol (g tan-1)dan jumlah biji tongkol1pada beberapa varietas jagung yang ditanam.
Varietas
Tinggi
tanaman Jumlah
Berat tongkol g Jumlah biji
(cm)
daun
tan-1
tongko-1l
Maros S-2
224 bc
12.89 bc
335 ab
424 ab
Bromo
213 b
11.89 ab
218 a
350 a
Srikandi Kuning 245 bc
12.89 bc
332 b
549 b
Bisi 2
214 b
12.78 bc
290 b
476 b
QPM
272 c
13.56 c
300 b
480 b
Surya
253 c
13.67 c
354 b
526 b
Bisma
222 b
12.31 b
230 ab
415 a
Seraya
191 a
10.78 a
211 a
337 a
Pada Tabel 1 juga terlihat bahwa jumlah daun lebih banyak pada varietas Surya (13.67)
dan varietas QPM (13.56) sedangkan jumlah daun yang terrendah terlihat pada varietas Seraya.
(10.78). Berat tongkol tanaman-1 terlihat lebih tinggi pada varietas Surya, QPM dan Srikandi
kuning dan berbeda nyata dengan varietas Seraya dan Bromo. Sedangkan jumlah biji tongkol-1
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lebih tinggi terlihat pada Varietas Srikandi kuning dan Surya sedangkan yang lebih rendah
terlihat pada varietas Bromo dan Seraya.
Dari beberapa varietas jagung yang ditanam ternyata produksi paling rendah di
ditunjukkan oleh varietas Seraya dengan berat tongkol tanaman -1 (211 g) dan varietas Bromo
(218 g) (Tabel 2) dengan berat biji pipilan tan-1 (113 g dan 118 g) (Tabel 3).. Berat tongkol tan-1
dan berat biji tan-1 yang rendah kemungkinan disebabkan karena tinggi tanaman yang rendah
dan jumlah daun yang rendah ( Tabel 1). Tinggi tanaman dan jumlah daun yang rendah
menyebabkan hasil fotosintesis juga rendah sehingga berat basah berangkasan yang dihasilkan
juga rendah (Tabel 2) sehingga hasil fotosintat yang ditransfer ke tongkol juga rendah.
Tabel 2. Berat segar berangkasan (g tan-1), berat segar akar (g tan-1), berat kering oven (BKO)
berangkasan (g tan-1) dan BKO akar(g tan-1) beberapa varietas jagung yang ditanam
(MK 2007)
Varietas
Brt
segar Berat
segar Bko brks/tan (g) Bko akar/tan (g)
brks/tan (g)
akar/tan (g)
Maros S-2
359 c
115 b
10.23 bc
10.35 b
Bromo
250 b
83 ab
8.94 a
8.00 a
Srikandi Kuning
383 cd
138 b
11.99 c
10.88 b
Bisi 2
289 b
136 b
10.03 ab
8.75 ab
QPM
418 d
136 b
10.87 bc
9.63 b
Surya
398 cd
128 b
10.98 bc
8.79 ab
Bisma
268 b
92 ab
10.03 ab
9.33 b
Seraya
189 a
80 a
8.21 a
7.40 a
Pada Tabel 2. Terlihat bahwa berat segar berangkasan tertinggi terlihat pada varietas QPM (418 g)
kemudian diikuti oleh varietas Surya dan Srikandi kuning, sedangkan berat segar berangkasan
yang terendah terlihat pada varietas Seraya (189 g). Berat kering oven berangkasan tertinggi
terlihat pada varietas Srikandi kuning dan tidak berbeda nyata dengan varietas surya dan
varietas QPM , sedangkan berat kering oven berangkasan yang terendah terlihat pada varietas
Seraya dan Bromo ( Tabel 2). Berat basah akar dan berat kering oven akar tidak berbeda jauh
antar varietas kecuali pada varietas seraya dimana berat akarnya terlihat paling rendah.
Tabel 3. Berat biji pipilan kering (g tan-1), berat 100 biji (g tan-1), Berat kering oven biji tan-1
dan berat kering oven 100 biji pada beberapa varietas yang ditanam di lahan sawah
(MK 2007)
Varietas
Brt biji ppl Berat 100 biji
BKO biji tan-1
BKO 100 biji
kering tan-1
Maros S-2
233. 0 c
43.60 b
18.53 c
29.3 c
Bromo
115.0 a
37.80 a
13.45 a
25.7 b
Srikandi Kuning
232.0 c
41.60 b
15.20 b
25.4 b
Bisi 2
192.0 b
39.80 a
15.63 b
25.1 ab
QPM
225.0 bc
43.30 b
15.84 b
28.1 c
Surya
241.0 c
42.00 b
14.72 ab
27.7 bc
Bisma
171.0 b
40.50 b
14.31 ab
24.6 ab
Seraya
113.0 a
36.60 a
13.39 a
23,6 a
Pada Tabel 3 terlihat bahwa berat biji pipilan kering tan-1 paling tinggi terlihat pada varietas
Surya (241.0 g) dan tidak berbeda nyata dengan varietas Maros Sintetis-2, QPM dan Srikandi
kuning sedangkan berat terrendah terlihat pada varietas Seraya dan tidak berbeda nyata dengan
hasil varietas Bromo. Berat 100 biji berkisar antara 36.6 – 43. 60 g dimana berat 100 biji yang
terendah terlihat pada varietas Seraya (36.6 g) dan yang tertinggi terlihat pada varietas Maros S-2
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( 43.60 g) yang tidak berbeda nyata dengan varietas QPM, Surya, Srikandi kuning dan Bisma.
Berat kering oven biji tongkol-1 dan berat kering oven 100 biji terlihat lebih tinggi pada varietas
Maros S-2 (18.53 g dan 29.3 g) kemudian diikuti oleh Varietas QPM (15.84 dan 28.1 g) dan yang
paling rendah ditunjukkan oleh varietas Seraya (14.09 g dan 23.6 g). Hasil senada didapatkan
dari pengkajian Uji adaptasi beberapa varietas jagung yang dilakukan di lahan kering dimana
antara varietas Maros-2 dan Srikandi kuning memberikan hasil berat biji piplan kering yang
tidak berbeda nyata (P>0.05) yaitu dengan berat biji sebesar 117.34 g dan 114.73 g (Suratmini
dan Adijaya, 2006). Hasil ini menunjukkan bahwa hasil biji jagung yang ditanam di lahan sawah
lebih tinggi dibanding ditanam di lahan kering, dimana hasi biji jagung varietas Maros S-2 dan
Srikandi kuning adalah 233 g dan 232 g ( Tabel 2).
Dari beberapa varietas jagung yang ditanam di lahan sawah subak Penarukan Desa
Mambang Tabanan Bali terlihat bahwa yang mempunyai adaptasi bagus dengan hasil yang tinggi
adalah Varietas Surya, QPM. Srikandi kuning dan Maros S-2. Hal ini ditunjukkan oleh berat
basah biji tongkol -1, berat 100 biji, berat kering oven biji tongkol-1 yang lebih tinggi (berbeda
nyata ) dibanding varietas lain seperti varietas Seraya, Bromo, Bisma dan Bisi. Hasil yang lebih
tinggi pada varietas Surya, QPM, Srikandi kuning dan Maros S-2 disebabkan oleh tinggi tanaman,
dan jumlah daun untuk keempat varietas terebut lebih tinggi dibanding varietas lainnya. Dengan
tinggi tanaman yang lebih tinggi dan jumlah daun yang lebih banyak (Tabel 1), menyebabkan
berat segar dan berat kering oven berangkasan ke empat varietas tersebut lebih tinggi dibanding
empat varietas lainnya (Tabel 2). Berat berangkasan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa
fotosintesis lebih efektif sehingga fotosintat yang dihasilkan lebih tinggi dimana hasil ini
dialokasikan ke komponen hasil seperti berat basah biji tongkol-1, berat 100 biji, berat kering oven
biji tongkol-1 dan berat kering oven 100 biji lebih tinggi pada ke empat varietas tersebut dibanding
empat varietas lainnya ( Tabel 3).
Diantara varietas unggul yang ditanam varietas Bromo menunjukkan adaptasi yang
kurang baik dan memberikan hasil yang paling rendah, hal ini terlihat dari tinggi tanaman,
jumlah daun dan berat tongkol tan-1 (Tabel 1), berat segar dan berat kering oven brangkasan
(Tabel 2), dan berat biji pipilan kering (Tabel 3) yang paling rendah dan tidak berbeda nyata
dengan varietas lokal Seraya. Varietas Seraya yang merupakan varietas lokal ternyata
memberikan hasil yang paling rendah. hal ini disebabkan karena varietas Seraya mempunyai
tinggi tanaman yang paling rendah dengan jumlah daun paling sedikit sehingga hasil fotosintesis
yang dihasilkan juga lebih rendah dibanding varietas lain yang ditanam. Varietas lokal memang
mempunyai potensi hasil yang lebih rendah dibanding varietas unggul..
Hasil pengkajian yang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa penggantian dari
varietas lokal dengan varietas unggul seperti Var. Arjuna meningkatkan hasil 23.2 %, sedangkan
dengan Var. Rama hasilnya sekitar 11% lebih tinggi dibanding Var. Arjuna akan tetapi varietas ini
lebih dalam umurnya (Dahlan dan Selamet, 1998). Keragaman hasil jagung antar musim dan
antar lokasi juga disebabkan oleh adanya perbedaan varietas, tingkat cekaman lingkungan,
antara lain kesuburan tanah, curah hujan, serangan hama penyakit.
Pengembangan jagung di lahan sawah pada musim kemarau merupakan kebijakan yang
strategis, karena: (a) dapat mengurangi/mengatasi defisit pasokan jagung yang umum terjadi
pada musim kemarau, (b) kualitas produk jagung pertanaman musim kemarau akan lebih baik
dibandingkan dengan musim hujan, dan (c) petani jagung musim kemarau memperoleh
tambahan pendapatan. Pendekatan budidaya jagung melalui pengelolaan sumberdaya dan
tanaman secara terpadu diharapkan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan petani
yang optimal karena efisiensi produksi akan meningkat; serta penerapannya pada skala yang
luas akan dapat meningkatkan produksi jagung nasional dan ekonomi masyarakat yang terkait
(Anon, 2007).
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KESIMPULAN
 Semua varietas jagung yang ditanam di lahan sawah Desa Mambang Tabanan menunjukkan
pertumbuhan dan hasil yang baik.
 Varietas Surya, Varietas Srikandi kuning, Varietas QPM dan Varietas Maros S-2 memberikan
hasil yang lebih baik dibanding varietas lain yang ditanam
 Varietas Bromo memberikan hasil yang paling rendah dibandingkan varietas unggul yang lain
 Varietas lokal Seraya memberikan pertumbuhan dan hasil yang paling rendah dibanding
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EKSTRAK TUMBUHAN POTENSAL SEBAGAI INSEKTISDA NABATI DALAM
MENGENDALIKAN HAMA PERUSAK DAUN
S.Asikin dan M.Thamrin
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
ABSTRAK
Dalam usahatani atau budidaya tanaman selalu mendapat tantangan terutama serangan
hana dan penyakit. Beberapa jenis hama yang sering merusak dauan tanaman adalah seperti
ulat grayak, ulat jengkal, ulat plutella dan belalang. Hama ini dapat menimbulkan kerusakan
pada daun sehingga mengakibatkan kehilangan hasil. Misalnya seperti ulat grayak menyerang
mulai pada pertanaman stadium vegetatif hingga penghasilan biji. Kerusakan daun pada stadium
pembungaan meningkatkan jumlah bunga yang gugur daun pada stadium pembentukan polong
dan awal pengisian biji meningkatkan jumlah polong hampa. Pada saat ini dalam mengatasi
masalah hama maupuun penyakit tanaman selalu bertumpu pada penggunaan bahan kimia
beracun atau pestisida sintetis. Akibat dengan sering dan dosis pestisida yang kurang tepat akan
berdampak buruk bagi lingkungan, musuh alami, resistensi dan resurgensi hama dan keracunan
bagi manusia akibat residu yang ditinggalkannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu
dicari alternatif pengendalian yang aman bagi penggunaan, musuh alami dan lingkungan. Salah
satunya adalah penggunaan ekstrak tumbuhan potensial yang berpotensi sebagai insektisida
nabati. Dari beberapa hasil penelitian diketahui bahwa ditemukan beberapa jenis ekstrak
tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati dalam pengendalian ulat grayak, ulat
jengkal, ulat kubis dan hama perusak daun sawi seperti tumbuhan Lua, Lukut, rumput
minjangan, Kapayang Kalalayu, Galam, Sarigading, Jingah, Cambai karuk, Jengkol, Kuringkit
dan Pegagan dengan tingkat kematian larva ulat grayak antara 60-100%.
PENDAHULUAN
Tantangan yang dihadapi dalam berusahatani tanaman adalah adanya serangan hama
dan penyakit. Dalam mengendalikan hama dan penyakit tersebut petani umumnya selalu
bertumpu pada penggunaan bahan kimia atau insektisida, mempunyai keunggulan seperti
hasilnya cepat dan dapat dilihat langsung, siap pakai atau dalam bentuk kemasan. Akan tetapi
apabila penggunaan bahan insektisida tersebut kurang bijaksana akan menimbulkan dampak
negatif bagi flora maupun fauna serta lingkungan, dan disamping itu pula harga bahan kimia
atau pestisida tersebut harganya cukup mahal.
Penggunaan insektisida sintetik pada umumnya kurang aman karena berdampak
samping yang merugikan terhadap kesehatan dan lingkungan hidup. Untuk itu insektisida
sintetikyang merupakan komponen penting dalam pengendalian hama terpadu perlu dicari
penggantinya. Alternatif yang perlu dikembangkan produk alam hayati (Secondary metabolite)
yang pada umumnya merupakan senyawa kimia berspektrum sempit terhadap organisme
sasaran (Sastrodiharjo et al. 1992)
Tingginya frekuensi penggunaan insektisida sintetik yang tujuannya untuk mengurangi
populasi hama serangga dapat berakibat sebaliknya. Hal ini telah terjadi di daerah pasang surut
Kalimantan Tengah, dimana penggunaan insektisida sintetik untuk mengendalikan hama
sayuran dilakukan hampir setiap hari

Di lahan pasang surut Kalimantan Selatan dan Tengah banyak ditemukan jenis tumbuhan yang
berpotensi sebagai bahan untuk membuat pestisida nabati. Sampai saat ini telah dikoleksi sebanyak 172 jenis
tumbuhan yang dicurigai mengadung racun yang dapat membunuh hama serangga (Asikin dan Thamrin.,
2007).
Untuk mengurangi penggunaan insektisida sintetik antara lain menggantinya
dengan insektisida dari bahan nabati, karena telah banyak dilaporkan bahwa penggunaan bahan
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tersebut aman terhadap lingkungan. Sebagai contoh adalah piretrin, yaitu bahan aktif dari bunga
piretrum yang digunakan sebagai insektisida nabati. Piretrin tersebut merupakan zat yang cepat
terdegredasi di alam sehingga tidak persisten terhadap lingkungan maupun pada bahan
makanan. Selain itu penggunaan piretrin dapat menghambat terjadinya kasus resurgensi dan
resistensi serangga (Maciver, 1962).
Menurut Asikin dan Thamrin (2002), bahwa hasil inventarisasi beberapa tanaman yang
berpotensi sebagai pestisida nabati terhadap hama ulat kubis dan penggerek batang
Hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Hama dan Penyakit Balai Penelitian
Pertanian Lahan Rawa, diperoleh tiga jenis tumbuhan rawa yang berpotensi sebagai insektitisida
nabati karena mampu membunuh ulat grayak dan plutela dengan mortalitas masing-masing 5065% dan 60-70%. yaitu Lukut (Patycerium bifurcatum), Kapayang (Pangium edule), Kalalayu
(Eriogiosum rubiginosum), Lua (Ficus glomerata), Galam (Melaleuca leucandra), rumput
minjangan (Chromolaema odoratum), Sarigading (Nyctanthes arbor-tritis) dan tanaman Jingah
(Glutha rengas). Mamali, dan tanaman maya.
Makalah ini bertujuan untuk menginformasikan beberapa jenis tumbuhan liar rawa yang
berpotensi sebagai insektisida nabati terhadap hama perusak daun tanaman (ulat grayak, ulat
jengkal, ulat kubis dan belalang).
Koleksi Bahan Pestisida Nabati
Takahashi (1981), menjelaskan bahwa pada dasarnya bahan alami yang mengandung
senyawa bioaktif dapat digolongkan menjadi :
a. Bahan alami dengan kandungan senyawa antifitopotogenik (antibiotika pertanian).
b. Bahan alami dengan kandungan senyawa bersifat fitotoksik atau mengatur tumbuh
tanaman (fitotoksin, hormom tanaman dan sebagngsanya).
c. Bahan alami dengan kandungan senyawa bersifat aktif terhadap serangga (hormon
serangga, feromon, antifidan, repelen, atraktan dan insektisidal).
Hasil koleksi terdiri dari golongan rumputan, semak dan pohon-pohonan. Nama-nama
tumbuhan yang telah dikoleksi belum diketahui bahasa umumnya (Bahasa Indonesia), sehingga
masih menggunakan Bahasa Daerah Banjar. Tumbuhan yang dikoleksi pada umumnya berhasiat
sebagai obat, namun ada juga yang dapat meracun terutama pada kulit dan sebagian lagi
mempunyai bau yang menyengat. Dari hasil eksplorasi tersebut ditemukan 172 jenis tumbuhan
yang berpotensi sebagai bahan bioaktif (Tabel 1 dan 2).
Ekstrak Tumbuhan Terhadap Ulat Jengkal
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada pengamatan 12 jam setelah infestasi larva
semua ekstrak bahan nabati yang diuji belum memperlihatkan tanda-tanda keracunan pada
larva yang diuji, tetapi pada pengamatan 24 jam setelah infestasi mulai memperlihatkan daya
racun terhadap larva yang diuji walaupun tingkat kematian larva masih rendah yaitu 10-40%,
tetapi pada perlakuan insektisida sintetik tingkat kematian larva dapat mencapai 83,3%. Disini
terlihat bahwa reaksi daya racun dari insektisida nabati lebih lambat dibandingkan reaksi
insektisida sintetik (Tabel 4).
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Tabel 4.

Efekasi beberapa jenis tumbuhan rawa yang berpotensi sebagai
insektisida Nabati terhadap kematian (%) larva Plusia sp di Laboratorium
Hama Penyakit Balittra Banjarbaru MT.2005.

Jenis Tumbuhan

Pengamatan Kematian Larva (%)
12 jam
24 jam
36 jam
Galam
0
30,7
75
Mercon
0
30
75
Mimba
0
26,3
58,7
Sungkai
0
26,7
70
Kuringkit
0
26,7
66,7
Kedondong
0
26,7
66,7
Kayu Sapat
0
10
16,7
Daun Kapayang
0
26,3
36,7
Kulit Kapayang
0
26,7
65,0
Buah Kapayang
0
26,7
65,0
Kumandrah
0
28,7
68,7
Salasih
0
10
30
Jalatang tulang
0
26,7
65,3
Rpt.Minjangan
0
40
75
Cambai karuk
0
30,7
70
Insektisida Sintetik
50
83,3
100
Tanpa perlakuan
0
0
3,3
Sumber : Asikin dan Thamrin (2005)

48 jam
80
77
60
77
77
77
25
60
65
65
75
35
75
77
77
100
3,3

Tetapi pada pengamatan 36 jam tingkat kematian larva meningkat seperti pada perlakuan ekstrak tumbuhan
galam, mercon, sungkai, kedondong, kuringkit, kumandrah, rumput minjangan, cambai karuk dan jalatang
tulang yaitu berkisar antara 65,3 -75,0%. Sedangkan pada perlakuan minba yang dikenal mengandung
senyawa kimia azadirachtin tingkat kematian larva hanya 58%, sedangkan pada pengamatan 48 jam dimana
tingkat kematin larva dapat mencapai 80% yaitu pada perlakuan ekstrak galam. Hal ini diduga bahwa jenis
tumbuhan liar rawa tersebut mempunyai bahan aktif yang lebih meracun dibandingkan bahan dari mimba.
Seperti tumbuhan liar mercon, kapayang dan galam daya racun terhadap larva yang diuji lebih tinggi
persentase kematian larva dibandingkan Mimba (kontrol insektisida nabati) (Tabel 4). Hal ini diduga bahwa
jenis tumbuhan liar rawa tersebut mempunyai bahan aktif yang lebih meracun dibandingkan bahan dari mimba.
Pengamatan secara visual bahwa tumbuhan liar rawa tersebut mempunyai ciri khas tertentu seperti kapayang
mempunyai bau khas. Bahkan kitapun kalau tercium bau tertesebut dapat menyebabkan sakit kepala.
Menurut Rumphius dalam Wardhana (1997), bahwa seluruh bagian pohon kapayang mengandung
asam sianida (HCN) yang sangat beracun dapat dapat digunakan sebagai alat pencegah busuk dan senyawa
pembunuh serangga. Sedangkan tumbuhan liar lainnya seperti galam mempunyai bau aroma yang baik,
kumadrah dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, cambai dapat digunakan sebagai bahan ramuan ginjal
dan maag, sedangkan tumbuhan meron dapat juga digunakan sebagai fumigan dalam mengendalikan
hama-hama padi terutama walang sangit.
Masyamah dan Pujilestari (2008), melaporkan pemanfaat tumbuhan galam untuk berbagai keperluan
industri, pengawetan dan perekatan. Cuka kayu galam mengandung senyawa kimia dominan antra lain
asam asetat, 2 propanone, 2-furan karboksaldehida, fenol, 2 metoksi fenol dan 1,4 dimetoksi benzena
yang dapat berfungsi sebagai anti bakteri dan cendawan sera penambah citarasa makanan.
Dilihat reaksi dari macam-macam tumbuhan liar rawa tersebut yang diteliti, dimana hampir
semua tumbuhan tersebut daya racunnya lambat dibandingkan insektisida sentites, dimana pada konrol
insektisida sentites pada hari pertama sudah memperlihatkan reaksi keracunan pada larva yang diuji,
sedangkan pada jenis tumbuhan liar rawa yang diuji baru memperlihatkan tanda-tanda keracunan pada
larva. Pada perlakuan insektisida nabati dari bahan tumbuhan rawa beraksi agak lambat dan diduga
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mempunyai reaksi dari bahan tumbuhan tersebut bersifat racun perut, karena setelah larva yang diuji tersebut
makan baru memperlihatkan tanda-tanda keracunan.
Ekstrak Tumbuhan Terhadap Ulat grayak
Menurut Asikin (2007a), melaporkan ada sebelas tanaman rawa yang berpotensi sebagai
insektisida nabati yang mempunyai daya racun terhadap ulat grayak (Tabel 5). Dari sebelas jenis
tumbuhan tersebut, yang tertinggi daya racunnya adalah Jengkol, Tawar, Pisang bangkui, Hambin
buah yaitu di atas 80%, sedangkan delapan jenis tumbuhan lainnya tingkat kematian larva ulat grayak
di atas 70%. Adapun tumbuh-tumbuhan yang berpotensi sebagai bahan pembuat pestisida atau
insektisida nabati mempunyai kegunaan khusus misalnya seperti tumbuhan Seluang belum sebagai
obat kebugaran bagi laki-laki, Lamasan tapin sebagai bahan jamu, Kayu Mandau obat alergi, Kanidai
obat gatal, Hambin buah sebagai obat ginjal, sedangkan tanaman jengkol buahnya sebagai makanan.
Tanaman jengkol selain efektif untuk ulat grayak juga efektif untuk mengendalikan ulat kubis
atau ulat tritip. Menurut Setianingsih (1994), jengkol mengandung alkaloid, minyak atsiri, steroid,
glikosida, tanin dan saponin. Daun jengkol mengandung saponin, flavonoida dan tanin
(htt://waristek.ristek.go.id). Smith (1989) dalam Nursal (2003), melaporkan bahwa alkaloid,
terpenoid dan flavonoid merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang dapat bersifat menghambat
makan serangga dan juga bersifat toksik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nunik et al (2001),
melaporkan bahwa buah lerak yang mengandung golongan senyawa saponin, daun kecubung yang
mengandung alkaloid dan antrakoinon serta daun orang-aring yang mengandung minyak atsiri, tanin
dan steroid terbukti berkhasiat sebagai insektisida. Hal ini mengindikasikan bahwa tanin, saponin dan
flavonoid mempunyai daya toksik terhadap hama.
Zat toksik tanin, saponin dan flavonoid yang terdapat pada daun jengkol inilah yang
menyebabkan ulat grayak mati. Daun jengkol diduga lebih banyak mengandung tanin hal ni nampak
pada saat pembuatan larutan pasta, dimana larutan pasta tidak adanya busa yang terbentuk, sedangkan
zat aktif saponin mempunyai kemampuan membentuk busa (Widodo, 2005).
Dari kesebelas jenis tumbuhan tersebut di atas yang mempunyai daya racun terhadap ulat
grayak diduga mengandung alkaloid, minyak atsiri, steroid, glikosida, tanin dan saponin.
Tabel 5. Pengaruh beberapa jenis tumbuhan terhadap ulat grayak
laboratorium Balittra Th. 2007.
No.
Junis tumbuhan
(%) Kematian
Bagian
larva
Tumbuhan
1.
Jengkol
81
Daun
2.
Tawar
82
Daun
3.
Pisang bangkui
87
Daun
4.
Hambin buah
81
Seluruh tanaman
5.
Kanidai
79
Daun
6.
Akar arau
76
Daun
7.
Pilancu
79
Daun
8.
Lamasan tapin
78
Daun
9.
Sasurung daging
78
Daun
10. Kayu Mandau
78
Daun
11. Seluang belum
76
Daun
12. Air
10
13. Insektisida Deltametrin
95
-

di

Sumber : Asikin (2007a)
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Menurut Asikin (2007b), melaporkan ada 26 tumbuhan rawa sulfat masam yang
berpotensi sebagai insektisida nabati yang mempunyai daya racun terhadap ulat grayak (Gambar
4).
Efika si Tumbuha n Ra w a te rha da p ula t Gra ya k

100
90
80

Mortalitas (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
Jenis tumbuhan

Kalampan
Suli bulan
Suli tulang
Gulinggang
Bindrang laut
Simpur
Kujajing
Bakung rawa
Kalakai
Kakambat
Mahang
Bakung umbi
Kumis kucing
Tuba
Bangkal laut
Bangkal laki
Tapak dara
Kalabuau
Ayaman
Buah kalampan
Binjai
Karaminting laut
Jengkol
Tawar
Kontrol
Deltametrin

Gambar 4. Efikasi beberapa jenis tumbuhan terhadap ulat grayak
Sumber : Asikin (2007b)

Dari 26 jenis tumbuhan tersebut, yang tertinggi daya racunnya adalah Jengkol, Tawar,
Kalampan, Bindrang laut, Suli tulang, yaitu di atas 80%, sedangkan jenis tumbuhan lainnya
tingkat kematian larva ulat grayak antara 51 – 80%. Adapun tumbuh-tumbuhan yang berpotensi
sebagai bahan pembuat pestisida atau insektisida nabati mempunyai kegunaan khusus misalnya
seperti tumbuhan Kalampan sebagai obat batuk, Suli tulang sebagai obat penyakit dalam.
Tuba (Derris eliptica)
Tumbuhan ini mengandung produksi metabolit sekunder, salah satunya adalah rotenon.
Kandungan tertinggi rotenon adalah pada akarnya. Akarnya mengandung0,30-2% rotenon (Jones
et.al., 1946; Dubguzet, 1988). Unsur-unsur utama yang terkandung pada akarnya adalah
Rotenon, Deguelin, Eliptone, dn Toxicarol dengan perbandingan 12 : 8 : 5 : 4.
Rotenon
merupakan racun perut dan kontak tetapi tidak sistemik (Dubguzet, 1988) namun demikian
rotenon relatif aman bagi kesehatan manusia (Wahyadi, 1990)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar tuba sangat beracun terhadap siput murbai
atau keong mas (Pomacea canaliculata), namun tidak berpengaruh terhadap penetasan telurnya
(Kardinan dan Iskandar, 1997). Akar tuba sangat beracun terhadap serangga et.al., 1997).
Pemakain akar tuba untuk mengendalikan keong mas, sebaiknya tidak dilakuan pada sawah
nina padi, karena sangat membahayakan terhadap ikan.
Ekstrak Tumbuhan Terhadap Ulat Kubis
Menurut Asikin dan Thamrin (2002), melaporkan bahwa hasil inventarisasi beberapa
tanaman yang berpotensi sebagai pestisida nabati terhadap hama perusak daun kubis, yaitu
Lukut (Patycerium bifurcatum), Kapayang (Pangium edule), Kalalayu (Eriogiosum rubiginosum),
Lua (Ficus glomerata), Galam (Melaleuca leucandra), rumput minjangan (Chromolaema odoratum),
Sarigading (Nyctanthes arbor-tritis) dan tanaman Jingah (Glutha rengas). Mamali, tanaman maya.
Daya toksisitas bahan tumbuhan ini terhadap ulat kubis dan penggerek batang padi dapat
mencapai antara 55-85% dan bahkan dapat mencapai 100% (Tabel 2 dan 3).
Pada pestisida nabati tersebut diduga bersifat racun perut, karena pada hari pertama
terjadi kontak belum memperlihatkan gejala keracunan, tetapi setelah larva-larva tersebut makan
sehingga mengakibatkan gejala keracunan bagi larva tersebut. Daya toksisitas/racun tertinggi
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yaitu pada bahan tumbuhan Pangium edule, Palatycerium bifurcatum dan Eriglossum
rubiginosum yaitu daya racunnya berkisar antara 70-85%.
Menurut Nunik et.al (1997), melaporkan bahwa Pangium edule (buah kapayang/pucung)
dapat digunakan sebagai bahan pengawetan ikan, hal ini diduga bahwa buah kapayang tersebut
mengeluarkan bau spsifik yang dapat mempengaruhi syaraf lalat, sehingga lalat kurang menyukai
ikan yang diberi buah kapayang tersebut. Dan disamping itu pula ikan yang diawetkan dengan
buah kapayang tidak dijumpaiadanya mikroflora seperti Aspergillus niger, A.ochraceus, Mucor sp
dan Rhizopus sp.
Tetapi pada perlakuan ekstraksi tumbuhan Mengkudu, Bawang putih, Alamanda,
Kamboja, Lada dan Gadung terhadap kematian larva Ulat kubis (P.Xylostella) dapat mencapai 90100%. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman/tumbuhan tersebut mempunyai efek insektisidal
yang cukup baik dibanding perlakuan lainnya. Kematian larva 100% tersebut disebabkan adanya
kandungan bahan bioaktif yang beracun bagi ulat serangga tersebut. Menurut Wijaya Kusuma
(1995), Alamanda mempunyai sifat racun dan mengandung Triterpenoid resin. Getah dari
tumbuhan Alamanda dapat mematikan belatung dan jentik nyamuk.
Meskipun keefektifan senyawa kimia nabati jauh dibawah senyawa kimia sentitik, tetapi
senyawa tersebut mempunyai kelebihan, yaitu kurang menimbulkan dampak negatif antara lain
risidu yang terjadi melalui tantai makanan yang membahayakan manusia dan lingkungan.
Menurut Campbell, (1933) dan Burkill, (1935) jenis tumbuhan telah diketahui berfungsi sebagai
insektisidal dan repelen atau attraktan mengandung senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid,
steroid, asetogenin, fenil propan, dan tanin.
Tabel 2. Bahan Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Pestisida Nabati Terhadap Ulat Plutella sp
Jenis tumbuhan

Nama Daerah
(Banjar)
Pangium edule
Kapayang
Pangium edule
Kapayang
Pangium edule
Kapayang
Chromolaema odoratum
Rumput minjangan
Eriogiosum rubiginosum
Kalalayu
Patycerium bifurcatum
Lukut
Melaleuca leucandra
Galam
Ficus glomerata
Luwa
Nyctanthes arbor-tritis
Sarigading
Glutha rengas
Jingah
Mamali
Mamali
Maya
Maya
Maya
Maya
Cassia alata
Gulinggang
Deltametrin (insektisida)
BPMC (insektisida)
Kontrol(tanpa perlakuan) Sumber : Asikin dan Thamrin (2002).

Bagian tanaman
Kulit batang
Daging buah
Daging biji
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Umbi
Daun
-

(%) Mortalitas
85
80
75
55
75
80
55
70
70
65
65
75
75
65
100
100
10
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Tabel 3. Pengaruh beberapa jenis tumbuhan terhadap ulat kubis
(Plutella sp)
No.
Junis tumbuhan
(%) Kematian
Bagian
larva
Tumbuhan
1.
Mawar (Rosa sp)
65
daun
2.
Pepaya (Carica papaya)
65
daun
3.
Jengkol
80
daun
4.
Serai dapur
75
daun
5.
Mengkudu
100
buah
6.
Bawang putih
100
umbi
7.
Alamanda
100
daun
8.
Temu giring
70
daun/umbi
9.
Kamboja
100
daun
10.
Lada
100
biji
11.
Kunyit
75
umbi
12.
Gadung
90
umbi
Sumber : Gazali dan Ilhamiah (1998) dan Gazali (1999)

Terhadap Serangga Hama Tanaman Sawi
Hasil penelitian terhadap jenis hama tanaman sawi di lapang yang dominan ditenukan
adalah ulat grayak (Spodoptera litura), ulat kubis atau ulat tritip (Plutella xylostella) dan belalang.
Ketiga jenis serangga hama ini merupakan jenis hama yang sering menyerang dan menimbulkan
kerusakan tanaman sawi yang serius.
Hasil penelitin menunjukkn bahwa didapatkan 7 ekstrak padat bahan tumbuhan yang
kerusakan dibawah kontrol insektisida lamda sihalotrin seperti Rumput minjangan, Kalalayu,
Galam, Lua, Jingah, Sarigading dan Kapayang dengan tingkat kerusakan berkisar antara 21-27%,
sedangkan kontrol insektisida sintetik yaitu 45% dan kontrol tanpa pengendalian 70%
(Samharinto dan Indar, 2007).
KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ditemukan beberapa jenis
tumbuhan rawa yang berpotensi sebagai insektisida nabati seperti Lukut (Patycerium bifurcatum),
Kapayang (Pangium edule), Kalalayu (Eriogiosum rubiginosum), Lua (Ficus glomerata), Galam
(Melaleuca leucandra), rumput minjangan (Chromolaema odoratum), Sarigading (Nyctanthes arbortritis) dan tanaman Jingah (Glutha rengas). Mamali, tanaman maya. Daya toksisitas bahan
tumbuhan ini terhadap ulat kubis dan penggerek batang padi dapat mencapai antara 55-85%
dan bahkan dapat mencapai 100%
ekstraksi tumbuhan Mengkudu, Bawang putih, Alamanda, Kamboja, Lada dan Gadung terhadap
kematian larva Ulat kubis (P.Xylostella) dapat mencapai 90-100%.
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Lampiran 1. Jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati dan
tanaman obat di Kalimantan Selatan dan Tengah pada Tahun
(2002 – 2007).
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Jenis tumbuhan
Pati ulat
Kalang kala
Karatau
Risi
Timbarau
Kayu mahar
Hambin buah
Jalukap
Sulur daging
Gagali
Cambai (sirih hutan)
Raja binalu
Dadap
Tabat Barito
Bangkal
Sapang
Mamali habang
Mamali putih
Jambu hutan
Sungkai (menjalar)
Balangkasua putih
Balangkasua habang
Kayu sapat
Jalatang tulang
Kakantutan
Tampurikak
Tatasbihan habang
Sintuk
Sambung nyawa
Tatunjuk langit
Sulitulang
Putat
Kujajing biji
Rengas
Simpur
Bawang nyaring
Sawangkak
Bakung rawa
Lakum
Jajangkit
Patah kajang
Kujajing laki
Pinang habang
Papulut bunga coklat
Rumbia habang
Kambat
Kayu rahwana
Cawat hanoman
Kayu rawali
Daun kancing
Andarasung
Keladi rawa
Bakung hias
Binjai
Kasumbawati

Bagian Tumbuhan
Daun
Daun, biji
Daun
Daun, bunga
Daun
Daun
Seluruh bagian
Daun
Daun
Daun, umbi
Daun
Seluruh bagian
Daun
Daun
Daun
Kulit batang,buah
Daun
Daun
Daun, akar
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Buah
Daun
Daun
Daun
Daun
Seluruh bagian
Daun
Daun, buah
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun, umbi
Daun
Daun, batang
Daun
Daun, buah
Akar
Daun
Daun
Daun
Seluruh bagian
Akar
Kulit batang
Daun
Daun
Daun, umbi
Dau, umbi
Kulit batang
Daun

Keterangan/kegunaan
Pengawet ikan
Obat-obatan
Obat disentri
Rasa gatal pada kulit
Obat-obatan
Tidak terserang hama
Obat-obatan
Obat kulit-obat panas
Obat luka
Obat disentri
Obat ginjal dan mag
Obat hipertensi
Obat-obatan (Asma)
Obat-obatan (jamu)
Kosmetik
Obat-obatan
Obat-obatan
Obat-obatan
Obat ginjal
Tanaman rempah
Kosmetik
Kosmetik
Obat-obatan
Rasa gatal pada kulit
Obat sakit perut
Kosmetik
Bau menyengat
Obat-obatan (jamu),KB
Obat muntah darah
Obat-obatan (jamu)
Obat sakit perut
Obat gatal
Obat kanker
Rasa gatal pada kulit
Obat mata
Obat perut
Obat payudara
Obat bius
Obat-obatan
Obat-obatan
Obat nyamuk
Obat kanker
Obat ginjal
Obat batuk
Obat disentri
Bau menyengat-obat
Kebugaran (laki-laki)
Kabugaran (laki-laki)
Bau harum
Obat sakit gigi
Obat rambut
Rasa gatal pada kulit
Bau menyengat
Rasa gatal pada kulit
Obat hipertensi
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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.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
11
115

Akar kuning
Dadangkak
Kakamalan
Tatintahan
Kayu halaban
Kayu ilatung
Mundar
Pohon mercon
Kemuning
Bangkinang
Kuranji
Sangkuang
Bambu kuning
Hambawang
Kambang tatawa
Bagang
Panggang
Ciplokan
Simakau
Mata-mata
Pinang sindawar
Usar
Timbaran
Tawar
Gulinggang
Kacang parang
Kembang pukul 4
Jalatang nyiru
Kalalayu
Kapayang
Jingah
Galam
Lukut
Lua
Kuringkit
Kumandrah
Maya
Sapang
Rumput minjangan
Gambir
Sersak
Maritam
Kaca piring
Pepaya hutan
Suli bulan
Kacubung
Sarigading
Karamunting jawa
Purun tikus
Prupuk
Bundung
Jambu biji
Lengkuas
Lada
Kalampan
Bawang nyaring kuning
Kalabuau
Gadung
Tuba

Akar
Daun
Daun
Akar
Akar
Duan, kulit batang
Daun, kulit batang
Daun, bunga
Daun, bunga
Daun, akar, buah
Daun, akar, buah
Semua bagian
Rebung
Getah
Bonggol
Umbi
Daun
Buah dan daun
Daun
Buah
Akar
Akar dan daun
Kulit
Daun
Daun
Biji
Daun
Daun
Daun
Seluruh tanaman
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun/Buah
Seluruh tanaman
Kulit dan daun
Daun
Kulit/daun
Daun
Kulit
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Rimpang
Daun
Buah
Daun
Daun
Umbi
Akar

Obat hipertentis
Rasa gatal pada kulit
Bau menyengat
Obat sakit pinggang
Obat ginjal
Bau menyengat
Merusak kulit
Insektisidal
Bau wangi
Rasa sepet- obat diare
Rasa sangat kecut
Rasa sangat kecut
Obat kanker
Merusak kulit
Obat-obatan
Rasa gatal pada kulit
Tidak diserang hama
Obat hipertensi
Kosmetik
Obat bersalin
Obat bersalin
Pestisida
Pewarna
Pengusir w. hijau-obat
Fungisida-obat kulit
Insektisida
Untuk kutu daun- obat
Gatal pada kulit
Insektisida-obat diare
Insektisida
Insektisida
Insektisida
Insektisida
Insektisida-obat batuk
Insektisida
Obat
Insektida
Obat kesehatan
Obat-Insektisida
Pengusir nyamuk-obat
Insektisida
Rodentisida
Obat peny.kencing manis
Insektisida
Insektisida
Obat/Insektisida
Insektisida-obat
Obat
Attraktan/tan.perangkap
Tan.perangkap
Tan.perangkap
Fungisida- obat diare
Fungisida-obat kulit
Fungisida
Insektisida-obat
Obat Kanker
Iritasi kulit
Insektisida
Insektisida
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116 Kacang parang habang
117 Kapuk
118 Kelapa
119 Jeruk Bali
120 Langgundi
121 Jengkol
122 Kedondong
123 Sungkai
124 Mingkudu
125 Kalakai
126 Rambi
127 Durian
128 Sirih
129 Papulut bayi
130 Patah kamudi
131 Tambura
131 Delima
132 Pepaya
133 Nenas
134 Paku-pakuan
135 Daun ungu
136 Pacar
137 Suli bulan
138 Kacubung
139 Pandan/Pudak
140 Tapak dara
141 Raja bangun
142 Hanau
143 Ulin
144 Keminting
145 Langsat
146 Rumput tarang
147 Pisang bangkui
148 Mantawingan
149 Miratan
150 Ramania
151 Hambin buah ganal
152 Sasurung daging
153 Kanidai
154 Pasak bumi
155 Panahan banyu
156 Pilancau/Mamali
157 Kayu mandau
158 Akar arau
159 Seluang belum
160 Pinang hutan
161 Kalindayu
162 Pidampul
163 Racun ayam
164 Daun lima bersaudara
165 Kayu kuning
166 Mantawingan kulit
167 Pohon gambir
168 Bamban
169 Tawiya
170 Ribu-ribu
171 Binahung
172 Sasambung
Sumber : Asikin dan Thamrin 2007.

Buah
Batang
Air
Kulit
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Kulit batang
Kulit batang
Daun
Daun
Daun
Daun
Buah
Buah muda
Buah muda
Daun
Daun
Daun
Seluruh tanaman
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Buah
Kulit batang
Kulit batang
Daun
Daun
Daun
Daun
biji
Seluruh tanaman
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Kulit
Kulit/getah
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun

Insektisida
Insektisida
Insektisida
Pencehan hama padi
Pengusir nyamuk
Insektisida
Insektisida
Insektisida
Insektisida-obat
Tan.perangkap-obat
Obat penyakit dalam
Obat bersalin-Ambien
Obat Sakit kepala
Obat panas
Obat bersalin
Obat bersalin
Obat-obatan
Kolestrol
Kebugaran-kolestrol
Obat kurang darah
Obat panas
Obat sakit gigi
Obat peny.dalam
Obat asma
Obat sakit tulang
Obat disentri
Obat sakit gigi dan kepala
Obat malaria
Kosmetik
Obat dalam/hipertinsi
Obat malaria/demam
Obat kecing manis
Obat
Obat
Obat
Obat diare
Obat
Obat
Obat
Obat
Obat
Obat
Obat
Obat
Obat kebugaran
Obat
Obat
Obat
Obat
Obat, KB
Obat-peny.kuning
Obat
Obat luka
Obat mata
Obat panas
Kosmetik-pestisida
Obat luka, kecing manis
Obat asma
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TUMBUHAN LIAR RAWA SEBAGAI KOMPONEN PENDUKUNG PERTANIAN ORGANIK
S.Asikin dan M.Thamrin
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
ABSTRAK
Peran gulma di dalam ekosistem pertanian dapat dipandang sebagai organisme
pengganggu tanaman, karena memiliki daya kompetisi yang tinggi, dapat tumbuh secara cepat,
dan daya serap yang tinggi terhadap unsur-unsur yang tersedia di tanah, namun tidak semua
gulma menjadi musuh bagi petani. Di sisi lain, penggunaan gulma/tumbuhan liar secara
langsung maupun tidak langsung, sangat bermanfaat untuk bahan baku pupuk, dan pengendali
hama dan penyakit. Salah satu cara untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada
umumnya selalu digunakan pestisida sintetis agar dapat meminimalkan kehilangan hasil. Apabila
penggunaan pestisida tersebut kurang bijaksana dan terus-menerus maka akan berdampak
negatif terhadap konsumen dan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari alternatif
pengendalian yang ramah lingkungan salah satunya adalah memanfaatkan bahan tumbuhan
sebagai pestisida nabati. Balittra telah mengkoleksi beberapa jenis tumbuhan yang berfungsi
sebagai bahan obat-obatan, kosmetik dan pestisida nabati dan bahan pupuk. Dari beberapa hasil
penelitian diketahui bahwa Lukut (Platycerium bifurcatum), Kapayang (Pangium edule), Kalalayu
(Eriogiosum rubiginosum), Lua (Ficus glomerata), Galam (Melaleuca leucandra), rumput minjangan
(Chromolaema odoratum), Sarigading (Nyctanthes arbor-tritis) dan tanaman Jingah (Glutha rengas).
Mamali, tanaman maya. berpotensi dalam mengendalikan penggerek batang padi, dengan
persentase kematian larva mencapai antara 55-85% dan bahkan dapat mencapai 100% seperti
rumput minjangan, galam, tumbuhan mercon, kuringkit, sirih hutan/cambai karuk, lukut,
kapayang cukup efektif dalam dalam mengendalikan hama ulat grayak, ulat jengkal, ulat kubis
dan ulat buah, sedangkan tumbuhan gulinggang cukup efektif dalam mengendalikan penyakit
busuk buah. Untuk mengendalikan hama ulat grayak telah ditemukan beberapa jenis tumbuhan
rawa yang berpotensi sebgai insektisida nabatidiantaranya adalah seperti tumbuhan
kalabuau,binderang laut, kalampan dan bakung rawa. Sedangkan untuk tumbuhan gulinggang
berpotensi untuk mengendalikan penyakit busuk buah pada tanaman lombok. Pemanfaatan
daun jambu biji, daun lada, daun sirih dan rimpang lengkuas berpotensi untuk mengendalikan
penyakit blas pada padi. Selain itu pula telah ditemukan beberapa jenis tumbuhan yang
berfungsi sebagai tanaman perangkap atau tanaman sebagai bahan attraktan penggerek batang
padi adalah purun tikus (Eleocharis dulcis), kelakai (Stenochlaena palutris), perupuk (Phragmites
karka), rumput bundung (Scirpus grosus), rumput purun kudung (Lepironea articulata). Tetapi
dari kelima jenis rumputan tersebut yang paling disenangi dan paling banyak ditemukan
kelompok telurnya hanya pada purun tikus, jumlahnya berkisar antara 3.570-6.179 kelompok
telur/ha. Sedangkan pada tanaman padi berkisar antara 93-296 kelompok telur/ha Dari
beberapa hasil penelitian diketahui bahwa gulma kiambang (Salvinia molesta), kaiapu (Salvinia
natans), kangkung air (pomoea acuatica), eceng gondok (Eichornia crasipes), rumput babulu
(Palidium punctatum), dan purun tikus (Eleocharis dulcis) dapat dimanfaatkan sebagai pupuk
organik.dan sebagai mulsa. Selain itu gulma purun tikus, bulu babi berpotensi sebagai biofilter
dan penyerap besi dan sulfur.
PENDAHULUAN
Di lahan pasang surut Kalimantan Selatan dan Tengah ditemukan lebih 1.000 jenis
tumbuhan liar yang dapat beradaptasi dengan baik Dari beberapa jenis tanaman/tumbuhan liar
tersebut ada yang berfungsi sebagai pestisida nabati dan bahan pupuk organik. Disamping itu
pula penggunaan beberapa tumbuhan liar yang berfungsi sebagai biofilter merupakan salah satu
alternatif pemecahan agar unsur beracun dan kemasaman yang dipindahkan ke perairan umum
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dapat dikurangi. Karena tumbuhan liar tersebut dapat menyerap besi maupun sulfat dalam
jumlah besar pada tisunya (Jumberi et.al. 2004).
Salah satu cara untuk mengatasi gangguan OPT (organisme pengganggu tanaman) pada
umumnya selalu menggunakan pestisida sintetis yang dapat meminimalkan kehilangan hasil
akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Kehilangan hasil akibat OPT pada saat
prapanen diperkirakan sebesar 30-35%, sedangkan pada pascapanen diperkirakan sebesar 1020%(Cramer, 1967) dalam Kardinan (1998), sehingga total kehilangan hasil yang diakibatkan OPT
dapat mencapai 40-55%, bahkan beberapa kasus, OPT dapat mengakibatkan gagal panen.
Dengan penggunaan pestisida (khususnya yang sintetis) sering menimbulkan kerugian
terhadap lingkungan diantaranya menurut Ahmed (1995) adalah 1) kasus keracunan lebih dari
400.000 kasus dilaporkan per tahunnya 1,50% diantaranya fatal; 2) polusi lingkungan
(kontaminasi air tanah, udara yang belum lagi dalam jangka panjang terhadap manusia dan
kehidupan lainnya), 30 terjadinya resistensi, resurgensi ataupun toleran terhadap pestisida; 4)
dan dampak negatif lainnya.
Untuk mengurangi penggunaan insektisida sintetik, diperlukan adanya cara lain atau
bahan lain yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Salah satunya adalah
penggunaan insektisida dari bahan nabati atau disebut insektisida nabati.
Gulma yang tumbuh di antara tanaman pokok menjadi masalah karena terjadi
persaingan dalam hal pemakaian air, udara dan hara. Namun, jenis gulma tidak semuanya
sebagai pengganggu tanaman. Untuk mengatasi permasalahan gulma, di antaranya adalah jenis
gulma yang bermanfaat dijadikan sebagai bahan pembuatan kompos, dan jenis gulma ini perlu
dilestarikan dan terhindar dari kepunahan.
Jenis-jenis gulma yang berpotensi sebagai bahan organik, belum sepenuhnya diterapkan
oleh petani. Nazemi, et al. (1997) melaporkan bahwa teridentifikasi sebanyak 17 jenis gulma
golongan berdaun lebar, 5 jenis golongan rumput dan 1 jenis golongan teki. Potensi sejumlah
spesies gulma itu tumbuh secara alamiah di lingkungan lahan rawa, dipilih berdasarkan
dominasinya, keunggulannya seperti C/N rasionya, dan kandungan N, P dan K yang cukup tinggi,
seperti Paspalidium punctatum dan Salvinia sp. Selain itu terdapat gulma yang kandungan
kaliumnya cukup tinggi yaitu Ipomea acuatica, dan Cyperus distans masing-masing sebesar
3,00% dan 2,58%. Penelitian mengenai pemanfaatan gulma ini baru sekitar 25% dari total gulma
yang sudah teridentifikasi dan terbukti nyata memberikan peningkatan hasil tanaman pangan.
Sejumlah spesies gulma tersebut masih mempunyai peluang besar untuk dikaji lebih mendetail
dan komprehensif bagi peningkatan ilmu pengetahuan.
Spesies gulma yang tumbuh di sekitar lingkungan lahan budidaya seperti kaiapu, eceng
gondok, rumput babulu, dan kangkung air dipelihara petani, dan akan dimanfaatkan untuk
musim tanam padi rintak. Sedangkan dominasi pertumbuhan gulma selain itu, ditebas dan
dibersihkan dengan cara dikait, dan diletakkan di galangan/pematang. Pengendalian gulma
secara tradisional tersebut sangat tidak efisien karena membutuhkan banyak tenaga kerja dan
biaya.
Makalah ini bertujuan untuk mengimformasikan beberapa jenis tumbuhan liar rawa yang
berpotensi sebagai pestisida nabati dan bahan pupuk organik serta biofilter dalam mendukung
pertanian organik.
Pemanfaatan Insektisida Alami dalam PHT
Dalam Peraturan Pemerintah No. 6/1995 ditetapkan bahwa perlindungan tanaman
dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Dengan demikian penggunaan
insektisida PHT harus mengacu pada prinsip-prinsip PHT. Penekanan pengendalian tetap pada
cara-cara secara bercocok tanam dan pendayagunaan musuh alami ham, sedangkan insektisida
(termasuk yang alami) hanya digunakan bila cara-cara non-kimia tidak dapat menekan populasi
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hama hingga tingkat yang tidak tidak merugikan. Prinsip PHT yang lain, yaitu pemantauan hama
secara teratur harus dilakukan dengan benar sehingga pnyemprotan dapat dilakukan tepat
waktu. Bahan insektisida alami yang digunakan lebih baik yang bersifat campuran (ekstrak yang
dimurnikan sebagian) sehingga resistensi hama tidak berkembang lebih cepat. Beberapa
insektisida alami dapat dipadukan dengan musuh alami bila bahan tersebut tidak beracun bagi
musuh alami tersebut. Bila ditingkat petanib terdapat tanaman sumber insektisida, dapat
dianjurkan untuk memanfaatkan bahan tanaman tersebut secara langsung (ekstrak dengan air).
Bahan tanaman yang digunakan hendaknya yang aktif pada konsentrasi tidak lebih dari 50 g
bahan tumbuhan per liter air. Sebagai contoh, ekstrak daun galam, rumput minjangan pada
konsentrasi 50 g daun/liter air cukup efektif terhadap ulat jengkal dan ulat grayak (Novizan,
2002).
Tumbuhan Liar Rawa Sebagai Pengendali Hama dan Penyakit
Tanaman Perangkap
Penggerek batang padi putih di lahan pasang surut tidak hanya menyenangi padi sebagai
inang untuk meletakkan telur tetapi ada beberapa tumbuhan lain yang juga disenangi oleh
penggerek batang padi untuk meletakkan telurnya. Hama ini lebih banyak memilih tumbuhan
Eleocharis dulcis sebagai tempat peletakkan telur dibandingkan tumbuhan lainnya, termasuk
padi (Tabel 1).
Tabel 1. Jumlah kelompok telur penggerek batang padi putih pada beberapa jenis gulma dan padi
di lahan pasang surut Sulfat Masam
Inang
Jumlah kelompok telur/ha
MT. 1995 MT. 1996
MT. 1997 MT. 1998
MT. 1999 MT. 2000
Eleocharis dulcis
5.967
6.233
6.434
6.329
5.875
6.113
Phragmites karka
119
123
109
98
103
98
Stenochlaena palustirs
89
75
100
85
57
70
Scirpus grosus
75
87
97
78
86
75
Lepironea articulata
125
100
95
80
94
117
Oryza sativa
108
87
124
99
100
102
(Lanjutan Tabel 1)
Inang
Eleocharis dulcis
Phragmites karka
Stenochlaena palustirs
Scirpus grosus
Lepironea articulata
Oryza sativa

MT. 2001 MT. 2002
6.427
6.783
106
100
72
68
60
73
72
97
96
101

Jumlah kelompok telur/ha
MT. 2003 MT. 2004 MT. 2005 MT. 2006
6.787
6.877
6.558
6.432
102
109
110
123
76
80
89
78
81
89
77
87
100
102
85
103
103
108
121
98

MT. 2007 MT. 2008
6.556
6.776
104
101
93
97
96
99
103
105
100
120

Sumber : Asikin dan Thamrin (2008).
Ketertarikan penggerek batang padi meletakkan telurnya pada purun tikus (Eleocharis
dulcis) karena secara morfologi bentuk batang dari tumbuhan purun tikus seperti tanaman padi
yaitu batang berongga, permukaan batang yang licin tidak mempunyai bulu, hal yang seperti
diduga serangga hama ini sangat tertarik untuk meletakkan telurnya dan susunan kimia
sekunder yang ada pada tumbuhan tersebut. Menurut Asikin (2000), pada tumbuhan purun
tikus serangga hama ini dapat menyelesaikan siklus hidupnya sampai menjadi dewasa.
Menurut Djoewarso et al., (1985), bahwa pemilihan serangga terhadap inangnya
dipengaruhi oleh faktor fisik, taksonomi dan susunan kimia sekunder yang ada pada tanaman.
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Tumbuhan liar Sebagai Bahan Attraktan
Ada lima jenis rumputan yang disenangi oleh penggerek batang padi putih meletakkan
telurnya yaitu rumput purun tikus (Eleocharis dulcis), kelakai (Stenochlaena palutris), perupuk
(Phragmites karka), rumput bundung (Scirpus grosus), rumput purun kudung (Lepironea
articulata). Tetapi dari kelima jenis rumputan tersebut yang paling disenangi dan paling banyak
ditemukan kelompok telurnya hanya pada E. dulcis.
Menurut Asikin (2001 dan 2002), bahwa tingkat serangan hama penggerek batang padi di
lahan pasang surut cukup bervariasi dimana lokasi pertamanan padi yang berdekatan dengan
banyaknya pertumbuhan E.dulcis kerusakan padi berkisar antara 0,1-0,5% sedangkan lokasi
pertanaman padi yang tidak ditemui adanya pertumbuhan E.dulcis tingkat kerusakan padi
berkisar antara 25-50%, bahkan dapat mencapai 80% apabila tidak dikendalikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak purun tikus (Eleocharis dulcis), dan
kemudian diikuti prupuk (Phragmites karka) mempunyai potensi sebagai attraktan bagi penggerek
batang padi putih (Gambar 1).
Attraktan nabati terhadap penggerek
batang padi putih

Jumlah kelomp.telur

60
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E.dulcis
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S.grosus
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L.articulata
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S.palutris
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Kontrol

0
1
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Gambar 1. Jumlah Kelompok Telur Penggerek Batang Padi Putih yang
TerperangkapPada Masing-Masing Attraktan nabati.
Inlitra
Banjarbaru MT.2004
Sumber : Asikin (2005)

Menurut Asikin dan Thamrin (2003), melaporkan bahwa ekstrak purun tikus murni yang
dicairkan dan diaplikasikan pada tanaman padi ternyata paling banyak memerangkap kelompok
telur penggerek batang dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kemudian solvent purun tikus
yang juga disemprotkan pada tanaman padi, ternyata solvent dari bahan segar yang langsung
diaplikasikan paling banyak menarik penggerek batang padi putih untuk meletakkan telurnya.
(Gambar 2).
Ketertarikan Hama Penggerek Batang Padi Putih

Jumlah Kelompok Telur
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Bahan Segar

Bahan Kering

Ekstrak Purun Tikus

Gambar 2. Pengaruh solvent purun tikus terhadap preferensi penggerek batang
padi putih untuk meletakkan telurnya,Kabupaten banjar, Kalsel
pada MK.2002. Sumber : Asikin dan Thamrin (2003)

Menurut Sunjaya (1970), banyak serangga tertarik bau wangi yang dipancarkan
tumbuhan. Zat yang berbau wangi tersebut pada hakekatnya adalah senyawa kimia yang mudah
menguap seperti alkohol, eter atau minyak essensiil terutama jenis minyak atsiri.
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Menurut Asikin dan Thamrin (2003), ketertarikan serangga pada purun tikus sebagai
attraktan tidak disebabkan oleh minyak atsiri, karena dari hasil analisa kandungannya tidak
ditemukan adanya minyak atsiri, dengan demikian tertariknya serangga pada bahan attraktan
tersebut diduga ada senyawa kimia lain yang terkandung pada tanaman purun tikus tersebut.
Rosa et.al (2007), melaporkan bahwa hasil analisis kromatografi gas semua ekstrak yang
digunakan (heksana, klorofrom dan metanol) menunjukkan bahwa tumbuhan purun tikus
(E.dulcis) mengandung komponen kimia yang termasuk beberapa golongan yaitu steroid, alkaloid,
methyldiena, dan vitamin dan disamping itu ditemukan juga golongan lainnya seperti alkohol,
karboksilat, alkenon, alkil benzena, esiensial oil, asam lemak, hidrokarbon, azole, analina dan
penol.
Tumbuhan Rawa Sebagai Pestisida Nabati
Potensi ekstraktan Tumbuhan Terhadap PPBP dan Ulat Kubis
Menurut Asikin dan Thamrin (2002), bahwa hasil inventarisasi beberapa tanaman yang
berpotensi sebagai pestisida nabati terhadap hama ulat kubis dan penggerek batang yaitu Lukut
(Patycerium bifurcatum), Kapayang (Pangium edule), Kalalayu (Eriogiosum rubiginosum), Lua (Ficus
glomerata), Galam (Melaleuca leucandra), rumput minjangan (Chromolaema odoratum), Sarigading
(Nyctanthes arbor-tritis) dan tanaman Jingah (Glutha rengas). Mamali, tanaman maya. Daya
toksisitas bahan tumbuhan ini terhadap ulat kubis dan penggerek batang padi dapat mencapai
antara 55-85% dan bahkan dapat mencapai 100% (Gambar 3 dan 4).
Pada pestisida nabati tersebut diduga bersifat racun perut, karena pada hari pertama
terjadi kontak belum memperlihatkan gejala keracunan, tetapi setelah larva-larva tersebut makan
sehingga mengakibatkan gejala keracunan bagi larva tersebut.

Efikasi jenis bahan nabati terhadap peng.batang
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Gambar 3. Efikasi beberapa tumbuhan terhadap penggerek batang padi
Sumber : Asikin dan Thamrin (2003).

Daya toksisitas/racun tertinggi yaitu pada bahan tumbuhan Pangium edule, Palatycerium
bifurcatum dan Eriglossum rubiginosum yaitu daya racunnya berkisar antara 70-85%.
Menurut Nunik et.al (1997), melaporkan bahwa Pangium edule (buah kapayang/pucung)
dapat digunakan sebagai bahan pengawetan ikan, hal ini diduga bahwa buah kapayang tersebut
mengeluarkan bau spsifik yang dapat mempengaruhi syaraf lalat, sehingga lalat kurang menyukai
ikan yang diberi buah kapayang tersebut. Dan disamping itu pula ikan yang diawetkan dengan
buah kapayang tidak dijumpai adanya mikroflora seperti Aspergillus niger, A.ochraceus, Mucor sp
dan Rhizopus sp.
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Ekstrak Tanaman Jingah (Glutha rengas) termasuk Tumbuhan famili Anacardiaceae,
yang sering dimanfaatkan kayunya, ini terkenal karena getahnya amat beracun. Bila terkena kulit,
getah rengas bisa menyebabkan iritasi berat, bahkan bisa melumpuhkan manusia. Racun dari
getah ini juga kerap digunakan untuk berburu binatang.
Meski bersifat iritan, getah rengas punya khasiat untuk membasmi jamur. Beberapa
penelitian menyebutkan rengas mengandung senyawa ursiol, rengol, glutarengol, laccol, dan
thitsiol. Sedangkan kayunya punya senyawa golongan steroid,
lipid,benzenoid dan flanoloid. Meskipun keefektifan senyawa kimia nabati jauh dibawah senyawa
kimia sentitik, tetapi senyawa tersebut mempunyai kelebihan, yaitu kurang menimbulkan
dampak negatif antara lain risidu yang terjadi melalui rantai makanan yang membahayakan
manusia dan lingkungan.(http://www.tempo.co.id/hg/iptek/2007)
Efikasi beberapa tumbuhan terhadap ulat kubis
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Gambar 4. Efikasi beberapa tumbuhan terhadap ulat kubis (Plutella sp)
Sumber : Asikin dan Thamrin (2003).

Efikasi Terhadap Ulat Buah (Diaphania indica)
Hasil identifikasi jenis serangga hama yang menyerang buah pare di lahan pasang surut
bergambut adalah ordo Lepedoptera yang disebabkan oleh Diaphania indica. Hama ini menjadi
masalah pada pertanaman pare di daerah Basarang. Menurut informasi petani, walaupun
dilakukan tindakan pengendalian dengan menggunaan insektisida deltametrin, intensitas
kerusakan tetap tinggi. Hal ini diduga bahwa jenis serangga hama tersebut sudah tahan
terhadap jenis insektisida yang digunakan, karena jenis insektisida tersebut digunakan terusmenerus setiap kali musim tanam. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari alternatif
pengendalian yaitu dengan memanfaatkan bahan tumbuhan seperti lukut, kapayang, kumandrah,
galam dan beberapa jenis tumbuhan lainnya (Gambar 5).

Kematian larva (%)

Efikasi beberapa tumbuhan terhadap ulat buah
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Gambar 5. Efikasi beberapa jenis tumbuhan terhadap ulat buah pare (Diapania
indica) pada MT.2005 ( Sumber :Asikin dan Thamrin 2005)
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan menggunaakan bahan
tumbuhan seperti kapayang, lukut, lua, kapayang kalalayu dan maya intensitas kematian larva
berkisar antara 70-75%. Sedangkan pada perlakuan kontrol (Deltametrin) intensitas kamatian
larva hanya 30 %. Dari hasil penelitian ini bahwa insektisida dari jenis deltametrin sudah
mengalami kemunduran dalam menekan intensitas kerusakan oleh ulat buah Diaphania indica.
Menurut Asikin (2006), melaporkan selain jenis tumbuhan tersebut di atas didapatkan
lagi 2 jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati terhadap ulat buah adalah
Kacang parang dan Sirsak dengan tingkat kematian larva masing-masing berkisar antara 80%
dan 75% (Tabel 2).
Tabel. 2. Pengaruh bahan tumbuhan terhadap ulat buah pare
(Diapania indica) Pada MT. 2005.
No.

Jenis Tumbuhan

% kematian

1.

Kacang panjang

80

2.

Sirsak

75

3.

Kontrol

10

4.

Insektisida

90

Sumber : Asikin (2006).
Efikasi Tanaman Kapayang (Pangium edule) Terhadap hama Tanaman
Tanaman ini merupakan pohon yang tingginya sampai 40 m dan berdiameter batangnya
2,5 m. Tanaman Kapayang mengandung asam sianida dalam jumlah besar, obat anti septik,
pemusnah hama dan pencegah parasit yang manjur. Kulit kayu pohon ini yang diremas-remas
dan ditaburkan diperaian akan mematikan ikan atau sejenis tuba ikan. Daunnya dapat
mematikan ulat dan organisme hewani lainnya. Menurut Rumphius (1992) dalam Wardhana
(1997) bahwa seluruh bagian pohon kapayang mengandung asam sianida yang sangat beracun
dan dapat digunakan sebagai bahan pencegah busuk dan senyawa pembunuh serangga.
Adapun sifat astiri dari racunnya memiliki keuntungan apabila digunakan tidak ada bau atau
rasa apapun yang tertinggal pada tanaman yang diperlakukan.
Diduga pestisida nabati tersebut bersifat racun perut, karena pada hari pertama terjadi
kontak belum memperlihatkan gejala keracunan, tetapi setelah larva-larva tersebut makan baru
terjadi gejala keracunan. Kapayang (Pangium edule), mempunyai daya racun tertinggi berkisar
70-85%. Menurut Asikin (2005), bahwa tumbuhan kapayang tersebut berpotensi sebagai
insektisida nabati dalam mengendalikan hama penggerek btang padi, ulat kubis, ulat jengkal, ulat
grayak dan ulat buah (Tabel 3).
Tabel 3. Potensi tumbuah kapayang (Pangium edule) sebagai pestisida nabati
Bahan tumbuhan
Persentase Kematian (%)
PB
UK
UJ
UG
Daun Kapayang
75
75
60
80
Kulit Batang Kapayang
80
85
70
80
Kulit Buah Kapayang
75
70
65
Biji Kapayang
75
75
70
Daging Buah Kapayang
70
70
65
-

UB
60
75
70
70
-

Sumber: Asikin (2005)
Keterangan : PB : Penggerek batang, UK : Ulat kubis; UJ : Ulat jengkal UG : Ulat grayak; UB : Ulat buah
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Terhadap Serangga Hama Tanaman Sawi dan Bayam
Hasil penelitian di lapangan pada tahun 2005/2006 menunjukkan bahwa tanaman
bayang dan sawi yang dikendalikan dengan menggunakan eksrak cair dari bahan kapayang
(Pangium edule), tingkat serangan hama perusak daun dapat ditekan. Dimana tanaman bayam
yang dikendalikan intensitas kerusakan hanya berkisar 10-15%, begitu pula dengan tanaman
sawi yaitu intensitas serangan berkisar antara 10-15,5%. Adapun jenis hama yang dominan
menyerang tanaman bayang dan sawi adalah belalang, ulat jengkal, Plutella sp, ulat grayak
(Asikin, 2006).(Tabel 4). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di laboratorium dimana tumbuhan
kapayang berpotensi dalam meracuni atau mematikan ulat grayak, ulat jengkal, ulat kubis dan
ulat buah (Asikin, 2005).
Tabel 4. Pengaruh penggunahan bahan tumbuhan kapayang terhadap hama
tanaman Bayam dan sawi pada MT.2005/2006.
Perlakuan
Persentase kerusakan daun (%)
Tanaman Bayam

Tanaman sawi

12,5-15

10-15,5

Kulit batang kapayang

10-15

10-15

Kontrol I

25-80

30-85

Kontrol II (deltametrin)

10-15

10-15

Daun kapayang

Sumber :Asikin (2006)
Tanaman gadung (Dioscorea composita)
Tanaman gadung (Dioscorea composita) yang diintroduksi dari India pada tahun 1977,
umbinya mengandung Diosgenin sampai 13%, dapat dipakai sebagai obat pengatur kelahiran
(antifertilitas). Menurut Hembing (1992), rimpang gadung mengandung steroid saponin, smilax
saponin A,B,C, diosgenin, alkaloid phenol, asam amino, organik dan zat gula. Gadung
merupakan bahan dasar industri steroida (bahan dasar industri farmasi), yang antara lain
digunakan untuk pembuatran pil kontrasepsi. Tanaman gadung selan sebagai pil kontrasepsi,
umbi gadung juga sering digunakan sebagai bahan pencuci rambut (sampo). Hal ini disebabkan
karena tingginya kandungan saponin dalam umbijuga toksik untuk membunuh kutu kepala
(Badan litbang Pertanian, 1985).
Efikasi Terhadap Penyakit Cendawan
Pengendalian hama maupun penyakit sekarang ini di arahkan kepada pengendalian yang
ramah lingkungan, mengingat penggunaan pestisida atau fungisida sintetik yang terus-menerus
dan kurang bijaksana akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan harga dari fungisida
tersebut cukup mahal dan ketersediaanya terbatas dibandingkan jenis insektisida. Untuk
mengatasi hal tersebut maka perlu dicari alternatif pengen.dalian dari fungisida tersebut terutama
dari bahan tumbuhan atau nabati. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
penggunaan bahan tumbuhan dari tumbuhan liar daun gulinggang, daun sirih, dan rimpang
lengkuas dapat digunakan untuk mencegah serangan penyakit yang disebabkan oleh cendawan
atau jamur. Untuk tumbuhan gulinggang dapat digunakan untuk mencegah intensitas busuk
buah pada lombok (Antraknose) yang disebabkan oleh cendawan atau jamur Colletotrichum
capsici. Dengan penggunaan ekstrak daun gulinggang (Cassia sp) tersebut intensitas busuh buah
pada lombok hanya berkisar antara 5-10%, sedangkan pada konrol dapat mencapai 80-100%.
Untuk tumbuhan sirih, dan rimpang lengkuas digunakan untuk mengendalikan penyakit utama
padi yaitu blas leher (Pyricularia oryzae). Pengguaan ekstrak daun sirih dan rimpang lengkuas
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mampu menekan intensitas penyakit blas leher dari 35,2% menjadi 19,2%, Disamping itu pula
pengguaan eksrak daun sirih dan rimpang lengkuas mampu menekan perkembangan penyakit
bercak daun kacang tanah dari 48,9% menjadi 17,7%. Hasil-hasil tersebut memberikan indikasi
bahwa bahan tumbuhan gulinggang, sirih dan rimpang lengkuas berpotensi sebagai fungisida
nabati yang efektif untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh jamur, seperti busuk buah
pada lombok (Cabai), dan penyakit blas leher pada padi.
a. Penyakit blas leher padi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ekstrak daun sirih dan rimpang lengkuas
sebanyak tiga kali mampu menekan intensitas penyakit blas leher dari 35,2% menjadi 19,2%.
Sementara itu, aplikasi ekstrak daun jambu biji dan daun lada pada kondisi lapangan kurang
efektif. Hasil penekanan intensitas penyakit blas leher dengan ekstrak daun sirih dan rimpang
lengkuas tersebut masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena pada saat melalukan
aplikasi ekstrak tersebut pada penelitian tersebut sering turun hujan, sehingga bahan banyak
yang tercuci. Untuk meningkatkan keefektivannya perlu ditambah frekuensi aplikasinya atau
diberi tambahan zat perekat maupun zat perata. Dengan demikian bahan ekstrak dapat berada
lebih lama untuk melindungi tanaman dari serangan patogen (Prayudi, et.al., 2002).
Menurut Mukhlisah, (2001) dalam Prayudi et.al (2002), melaporkan bahwa ekstrak daun
sirih mengandung senyawa minyak atsiri, hidroksivacikol, kavikol, kavibetol, allypirokatekol,
karvakrol, eugenol, eugenol metil ether, p-cymene, cineole, carryophillene, cadinene, estregol,
terpene, sesquiterpene, fenil propane, tannin, diastase, gula dan pati. Sementara itu rimpang
lengkuas mengandung minyak atsiri, sesquiterpene, camphor, galangol, cadinene, dan hydrate
hexahydrocadelene.
Diantara senyawa-senyawa tersebut baik secara individual maupun kerjasama yang
sinergis mampu menekan perkembangan patogen blas.
b. Penyakit antraknose pada lombok
Pada umumnya pengendalian hama maupun penyakit tanaman selalu bertumpu pada
bahan pestisida sintetik. Adapun penggunaan pestisida (insektisida, fungisida) yang terusmenerus akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut
perlu dicari alternatif penggendalian yang ramah lingkungan yaitu dengan memanfaatkan bahan
tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida atau yang disebut dengan pestisida nabati.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi daun gulinggang mampu menekan
intensitas penyakit busuk buah lombok (antraknose) (Tabel 5).
Tabel 5. Pengaruh gulma gulinggang terhadap terhadap penyakit busuk buah lombok yang
disebabkan oleh cendawan atau jamur Colletotrichum capsici.
Perlakuan
Intensitas kerusakan buah (%)
MH.2001/2002

MH.2002/2003

MH. 2003/2004

Gulma gulinggang

7-12%

5-14%

5-10%

Fungisida

5-13%

8-15%

5-11%

Kontrol

80-95%

70-90%

80-100%

Sumber : Asikin (2003)
Dari hasil penelitian tersebut di atas menunjukan bahwa ekstrak dari tumbuhan
liar/gulma gulinggang dapat digunakan sebagai bahan fungisida nabati yang cukup aman bagi
lingkungan. Karena fungisida nabati adalah berasal dari bahan tumbuhan yang diekstraksi
kemudian diproses menjadi konsentrat tanpa mengubah struktur kimianya. Pestisida (fungisida)
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ini mudah terurai atau terdegradari sehingga tidak persisten di alam ataupun pada bahan
makanan (Nunik et al, 1997 ; Tahakashi, 1981).
Tumbuhan Rawa Sebagai Biofertilizer (Bahan organik)
Tumbuhan liar rawa seperti purun tikus sebagai sumber bahan organik memberikan
manfaat yang baik bagi tanah dan tanaman. Hal ini disebabkan karena bahan organik dari
purun tikus selain dapat mensuplai unsur-unsur hara makro dan mikro yang diperlukan
tanaman juga dapat mencegah terjadinya degradasi lahan akibat kesalahan dalam mengelola
lahan. Besarnya kandungan unsur hara dari bahan organik purun tikus N (3,36%), P (0,43%), K
(2,02%), Ca (0,26%), Mg (0,42%), S (0,76%) dan Al (0,57%) serta Fe (ppm) (142,20) (Aribawa, 2001
dan Noor et.al, 2006)).
Menurut Noor et.al (2006), melaporkan selain tumbuhan liar purun tikus, ternyata
tumbuhan jenis pakis-pakisan juga berpotensi sebagai sumber bahan organic karena cukup
tinggi mengendung unsure hara yang diperlukan tanaman seperti N, P, K, Ca, Mg, Fe dan So4.
Besarnya kandungan unsur hara dari bahan organik jenis pakis-pakisan N (1,12%), P (0,99%), K
(2,51%), Ca (0,56%), Mg (0,50%), S (17,37%),Fe (ppm)(56,25) dan C-organik (51,05). Peranan
bahan organik sebagai sumber hara pada lahan-lahan marginal seperti lahan pasang surut
memperlihatkan prospek yang sangat baik. Beberapa hasil analisis tanah dari beberapa lokasi di
lahan pasang surut menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanahnya sangat rendah.
Pemberian bahan organik dari purun tikus yang dikombinasikan dengan kapur dapat
meningkatkan kesuburan tanah di lahan pasang surut.
Sejalan dengan meningkatnya status kesuburan tanah akibat pemberian bahan organic
dari tumbuhan liar purun tikus maka hasil padi yang diperoleh juga meningkat. Pemberian
bahan organik pada lahan pasang surut dapat memperbaiki sifat fisik , kimia dan biologi tanah
sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman. Peningkatan produktivitas ini
dilakukan melalui perbaikan struktur tanah, meningkatkan kehidupan mikroorganisme dalam
tanah dan meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah. Nazemi, et al. (1997) melaporkan
bahwa teridentifikasi sebanyak 17 jenis gulma golongan berdaun lebar, 5 jenis golongan rumput
dan 1 jenis golongan teki
Kumpai Babulu (Paspalidium punctatum)
Gulma kumpai babulu ini banyak tumbuh pada tempat yang sudah mulai mengering
airnya sampai macak-macak dan pada galangan. Jika pertumbuhan gulma sudah mencapai
maksimum dilakukan penebasan gulma selebar 1 meter untuk setiap tanaman sampai ke batas
lahan yang akan ditanami. Hasil tebasan dikait/digulung menjadi beberapa bagian dan dibolakbalik untuk mempercepat pembusukan. Setelah membusuk, biomassa gulma dihaluskan
(dicincang) dan disebar merata di atas permukaan tanah (tukungan) berdiameter 45 – 50 cm,
dengan jarak antar tukungan berkisar 50 – 75 cm. Ketebalan bahan kering gulma ini sebagai
mulsa berkisar antara 2 – 10 cm.
Berdasarkan hasil analisa bahan kering (Nazemi et al, 1997), kandungan hara N, P, K
biomassa kumpai babulu ini masing-masing sebesar 2,35%, 0,11% dan 0,99% dari bobot segar.
Pemanfaatan biomassa gulma kumpai babulu sebagai penutup tanah, memberikan hasil ubi jalar
(gumbili Nagara) berkisar 10 – 30 ton/ha (Chairuddin, et al., 2001).
Kangkung (Ipomea acuatica)
Agroekosistem lahan rawa sangat kaya akan berbagai macam tumbuhan baik yang
komersil maupun non komersil, di antaranya termasuk gulma air yaitu kangkung (Ipomea
acuatica). Salah satu jenis gulma yang dapat berperan ganda yakni sebagai sayur ataupun
sumber bahan organik. Kangkung dapat tumbuh secara alamiah maupun dibudidayakan petani.
Pada umumnya jenis tumbuhan ini mempunyai nilai ekonomis, sehingga pemanfaatannya
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sebagai bahan organik memerlukan tambahan biaya. Pemanfaatan kangkung ini sebagai bahan
organik adalah untuk mengurangi terjadinya degradasi hara, penipisan bahan organik, alternatif
pengganti pupuk buatan, dan berperan menurunkan keasaman tanah, memberikan peningkatan
N-total tanah serta peningkatan ketersediaan unsur-unsur hara dalam tanah (Leiwakabessy,
1988). Pemberian pupuk organik dari biomassa Ipomea aquatica pada takaran 3,2 ton/ha
diperoleh hasil pipilan jagung sekitar 5,41 ton/ha. Bahan organik ini dilaporkan (Arifin, 2001)
bahwa tidak menunjukkan pengaruh yang nyata pada masa vegetatif berarti proses pelapukan
bahan organik lambat terurai dan baru nampak nyata pada masa generatif.
Eceng Gondok (Eichornia crasipes)
Tumbuhan air yang tumbuh di lahan rawa pada musim penghujan sangat beragam
jenisnya, di antaranya eceng gondok. Tumbuhan tersebut sangat potensial dan dapat
dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena mempunyai kandungan unsur hara N, P, K masingmasing sebesar 2,34%, 0,24% dan 1,95% (Nazemi et al, 1997). Rumput air ini sangat berguna
dan dimanfaatkan dalam budidaya jagung dan kedelai pada musim kemarau, baik di lahan lebak
maupun lahan pasang surut. Pemberian pupuk organik dari biomassa eceng gondok pada dosis
3,2 ton/ha dapat diperoleh hasil kedelai 0,85 ton/ha dan jagung 5,10 ton/ha lebih baik dari pada
tanpa pemberian, tetapi masih dapat ditingkatkan lagi jika dibandingkan dengan pemberian abu
sekam padi (Raihan, et al, 2001).
Kaiapu (Salvinia natans)
Pertanaman padi rintak dilaksanakan pada musim kemarau, mempunyai resiko
kekeringan pada saat memasuki fase berbunga, sehingga menjadi salah satu kendala yang harus
diatasi. Pertumbuhan tanaman selain memerlukan kelembaban tanah yang cukup, juga
memerlukan ketersediaan unsur hara. Unsur hara bersumber dari pupuk organik dan anorganik,
seperti Salvinia sp dan pupuk urea dapat memberikan pengaruh pada peningkatan hasil padi (ArRiza et al., 1996). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik dari biomassa
Salvinia sp pada dosis yang lebih tinggi yaitu 1,0 ton/ha dikombinasikan dengan 70 kg N/ha
dapat diperoleh hasil yang lebih baik jika dibanding dengan tanpa pemberian, tetapi tidak berbeda
dengan pemberian 1,5 ton/ha Hal ini menunjukkan bahwa pemberian dosis yang rendah belum
mampu meningkatkan suplai hara atau merubah struktur tanah, disebabkan kandungan bahan
organik tanah di lahan lebak cukup tinggi.
Chromolaena odorata dan Agerathum conyzoides
Kualitas bahan organik ditentukan oleh komposisi kimia dan sifat fisik bahan. Komposisi
kimia yang paling menentukan kualitas bahan organik yaitu kandungan C-organik, N-total, Ptotal, rasio C/N kandungan lignin dan polifenol (Swift dan Woomer, 1993). Bahan organik
dikatakan mempunyai kualitas tinggi jika mengandung lignin kurang dari 15 %, kandungan
polifenol kurang 4 %, Nitrogen lebih besar dari 2,5 %, kandungan P-total lebih besar dari 2,5 %
dan rasio C/N kurang dari 2 % (Hairiah, 2000). Bahan organik kualitas tinggi mempunyai
kemampuan menyediakan unsur hara dalam waktu yang relatif cepat, sehingga sesuai sebagai
sumber unsur hara bagi tanaman. Sebaliknya bahan organik yang mempunyai kualitas rendah
dengan rasio C/N > 20, kandungan lignin lebih besar dari 15 %, polifenol lebih besar 4 %, hanya
baik digunakan sebagai sumber bahan organic tanah. Bahan organic tanah penting peranannya
dalam memperbaiki sifat fisik dan kimia maupun biologi tanah.
Hasil penelitian Pratikno (2002) menunjukkan bahwa biomasa Cromolaena odorata dan
Agerathum conyzoides merupakan bahan organic kualitas tinggi dengan komposisi kimia bahan
seperti ditunjukkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Komposisi kimia biomasa Cromolaena odorata dan Agerathum conyzoides
Komposisi
Chromolaena odorata
Agerathum conyzoides
C – organic (%)
49,97
34,56
N – total (%)
3,04
2,31
Rasio C/N
16,44
14,96
P total (%)
0,29
0,58
Rasio C/P
173,86
60,135
Lignin (%)
9.00
11,44
Polifenol (%)
4,62
0,82
Sumber: Pratikno, 2002
Tumbuhan Liar Rawa Sebagai Biofilter
Pengunaan biofilter merupakan salah satu alternatif pemecahan agar unsure beracun dan
kemasaman yang dipindahkan keperairan umum dapat dikurangi. Hasil penelitianpotensi
biofilter lahan rawa untuk mengurangi unsure beracun air buangan memperlihatkan bahwa
beberapa tumbuhan liar/gulma air memiliki kemampuan untuk menyerap besi maupun sulfat
dalam jumlah besar pada tisunya. Pemilihan biofilter yang digunakan didasarkan dari uji
pendahuluan kemampuan dari tumbuhan liar yang tumbuh dengan baik di lahan sulfat masam
dalam menyerap unsure-unsur beracun seperti Fe dan SO4. Dari hasil pengujian terpilih
tumbuhan liar purun tikus (Eleocharis dulcis), bulu babi (Eleocharis retroflaxa) sebagai biofilter
karena kemampuannya yang lebih besar dalam menyerap unsure Fe dan SO4 (Tabel 6).
Tabel 6. Konsemtrasi Fe dan SO4 (ppm) dalam jaringan tumbuhan liar pada Beberapa
stadia umur.
Tumbuhan liar
Unsur
Stadia tumbuhan liar
(ppm)
Anakan Muda
Tua
Purun tikus (Eleocharis dulcis)
Fe
1.559,50 347,40
303,70
SO4
12,63
13,68
11,91
Bulu babi (Eleocharis retroflaxa)
Fe
833,99
952,12
873,09
SO4
10,25
12,11
13,07
Rumput Segitiga (Cyperus rotundus)
Fe
80,00
191,91
956,13
SO4
5,41
8,28
8,63
Hiring-hiring (Rynchospora cocymbosa) Fe
SO4
7,88
8,51
4,62
Sumber : Jumberi et.al (2004)
KESIMPULAN
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa hasil penelitian
diketahui bahwa tumbuhan liar purun tikus dapat digunakan sebagai tanaman perangkap bagi
penggerek batang padi putih dan tumbuhan Lukut (Patycerium bifurcatum), Kapayang (Pangium
edule), Kalalayu (Eriogiosum rubiginosum), Lua (Ficus glomerata), Galam (Melaleuca leucandra),
rumput minjangan (Chromolaema odoratum), Sarigading (Nyctanthes arbor-tritis) dan tanaman
Jingah (Glutha rengas). Mamali, tanaman maya. berpotensi dalam mengendalikan penggerek
batang padi, dengan persentase kematian larva mencapai antara 55-85% dan bahkan dapat
mencapai 100% seperti rumput minjangan, galam, tumbuhan mercon, kuringkit, sirih
hutan/cambai, lukut, kapayang cukup efektif dalam dalam mengendalikan hama ulat grayak,
ulat jengkal, ulat kubis dan ulat buah, sedangkan tumbuhan gulinggang cukup efektif dalam
mengendalikan penyakit busuk buah. Sedangkan untuk tumbuhan gulinggang berpotensi untuk
mengendalikan penyakit busuk buah pada tanaman lombok. Pemanfaatan daun jambu biji, daun
lada, daun sirih dan rimpang lengkuas berpotensi untuk mengendalikan penyaki blas pada padi.
Beberapa jenis gulma, seperti rumput babulu, kaiapu, dan eceng gondok sudah dimanfaatkan
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petani dalam budidaya tanaman dan termasuk khasanah kearifan lokal. Adopsi teknologi tersebut
masih mempunyai peluang untuk ditindak lanjuti penelitiannya. tumbuhan liar purun tikus
(Eleocharis dulcis), bulu babi (Eleocharis retroflaxa) sebagai biofilter karena kemampuannya yang
lebih besar dalam menyerap unsure Fe dan SO4
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POTENSI HASIL UJI VARIETAS UBI KAYU
DI KABUPATEN TRENGGALEK
Sugiono, Luki Rosmahani dan Al. Gamal Pratomo.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
RINGKASAN
Optimalisasi produktivitas ubi kayu di Kabupaten Trenggalek sangat penting karena
selain sumber pendapatan tahunan, sebagai penyangga (buffer stock) pangan terutama di musim
kemarau, juga sebagai bahan baku industri olahan makanan yang dapat mengembangkan agro
industri pedesaan. Dalam kaitan diversifikasi produk ubi kayu ini, Kabupaten Trenggalek telah
mengembangkan komoditas ubi kayu sebagai tepung kasava yang merupakan bahan subtitusi
makanan melalui formulasi bahan campuran terigu, telah dilounching oleh PT Bogasari pada
bulan April 2008. Hal ini terkait dengan semakin mahal dan terbatasnya bahan baku terigu di
Indonesia. Pada sisi lain tentu saja dengan adanya penggunaan formulasi tersebut berarti
penekanan penggunaan devisa negara. Saat ini produksi ubi kayu setempat masih rendah selain
disebabkan oleh penggunaan bahan tanam varietas lokal juga tingkat kesuburan tanahnya
rendah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan lahan kering (37%), petani
sudah mengenal ubi kayu jika ditanam varietas unggul baik maka akan sangat berpotensi untuk
mengembangkan komoditas ini guna memenuhi kebutuhan produk yang semakin meningkat.
Sudah ada beberapa varietas ubi kayu yang produktivitas dan kadar pati yang tinggi. Penelitian
ini bertujuan mencari varietas ubi kayu yang sesuai untuk ditanam pada lahan kering di
Kabupaten Trenggalek. Penelitian dilakukan di lahan petani di Desa Dompyong, Kecamatan
Bendungan, Trenggalek mulai bulan Desember 2007 sampai bulan November 2008. Rancangan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok, dengan 3 ulangan. Perlakuan yang diuji
adalah varietas: Adira-1, UJ-5, Adira-4, Malang-6 dan varietas lokal sebagai pembanding, cara
tanam 2 macam stek berdiri dan stek tidur untuk semua varietas. Hasil pertumbuhan tanaman
dari stek berdiri, pertumbuhan batang lebih tinggi, besar dan kokoh sedang pertumbuhan dari
stek tidur pertumbuhan batang lebih kecil agak pendek kurang kokoh. Hasil produksi ubinan
varietas yang ditanam stek berdiri adalah: UJ-5 = 32.5 ton /ha, Adira-4 = 26.5 ton/ha, Adira-1 =
19.7 ton/ha dan Malang-6 = 22.9 ton/ha, sebagai pembanding varietas lokal menghasilkan 21.8
ton/ha. Hasil produksi ubinan varietas yang ditanam stek tidur adalah: UJ-5 = 19,4 ton/ha,
Adira-4 = 15.6 ton/ha, Adira-1 = 6.3 ton/ha, Malang-6 = 16 ton/ha dan Varietas lokal 15 ton/ha.
Cara tanam stek tidur dari semua varietas yang ditanam, hasilnya lebih rendah dibanding yang
ditanam stek berdiri, kekokohan batang dan hasil panen. Varietas UJ-5, Adira-4 dan Malang-6
maupun varietas lokal yang dipelihara sesuai anjuran sangat berpotensi untuk diadopsi dan
dikembangkan petani untuk memenuhi kebutuhan industri. Cara tanam stek tidur dengan 2
mata tunas disarankan dapat memenuhi kebutuhan bahan tanam ubi kayu apabila bahan
tanam kurang tersedia. Respon petani terhadap varietas unggul ubi kayu sangat baik.
PENDAHULUAN
Ubi kayu di Indonesia mempunyai dua peranan utama. Pertama sebagai tanaman
pangan ubi kayu merupakan sumber karbohidrat di samping beras dan jagung. Namun ubi kayu
akan menjadi komoditas inferior dengan meningkatnya pendapatan (Baharsjah, Azhari, dan
Suryana 1980 dalam Suryana 1981). Kedua sebagai tanaman perdagangan, yaitu ubi kayu
sebagai tanaman penghasil uang (cash crop). Starc/pati, gaplek, tepung ubi kayu/tepung casava,
etanol, glukosa cair, campuran pelet adalah merupakan komoditas ekspor.
Peraturan Presiden No. 5 tahun 2005 tentang kebijakan energi nasional yang antara
lain menetapkan sasaran penggunaan bahan bakar nabati menjadi lebih dari 5 persen terhadap
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konsumsi energi nasional tahun 2025. Peran ubi kayu sebagai penyedia bahan baku starc/pati
sangat penting, pati ubi kayu potensial untuk sobitol, frutosa, glukosa, kerupuk, kertas, tekstil,
kayu lapis dan bioetanol. Bioetanol bisa dalam bentuk ethanol hydrous yang mengandung sedikit
air, kemurniannya 95 persen, dapat digunakan secara langsung sebagai pengganti bensin untuk
mobil dengan modifikasi mesin. Ethanol anhydrous bebas air kemurnian minimal 99 persen bisa
dicampur dengan bahan bakar dari fosil dengan proporsi 5 hingga 85 persen (E85%), campuran 5
persen dengan 95 persen bahan bakar fosil bisa digunakan pada mesin modern tanpa modifikasi.
Produk ini bisa digunakan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah energi dengan
semakin menipisnya cadangan minyak mentah dunia (Sinar Tani 2006). Campuran polymer
dengan butiran pati dengan teknologi tertentu dapat menghasilkan plastik yang mudah terurai
dan masalah lingkungan dapat dikurangi (Sholikin dan T. Sundari 2008)
Sebagai salah satu komoditas ekspor ubi kayu memiliki potensi untuk dikembangkan
dalam arti luas, tidak hanya bertitik-tolak dari perkembangan permintaan dalam negeri tetapi
juga pada potensi ekspor yang cukup besar. Dalam lima tahun terakir produksi ubi kayu
Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2002 produksinya sebesar 16,91 juta ton, sedangkan
pada tahun 2003 menjadi 18,52 juta ton atau meningkat sebesar 9,52 persen dan target pada
tahun 2004 sebesar 19,25 juta ton atau meningkat 3,92 persen dibandingkan tahun 2003 (FAO
stat 2006b).
Secara kultur teknis ubi kayu dapat ditanam pada tanah yang kurang subur, tahan
terhadap kekeringan dan mempunyai waktu panen sepanjang tahun. Tetapi demikian upaya
perluasan areal panen komoditas belum mendapat respon yang positip, bahkan rata-rata negatip
0,29 persen pertahun (Deptan RI, 2005) salah satu penyebabnya adalah citra negatif yang sudah
terlanjur melekat (Darwanto, 1998). Hal tersebut didukung dengan adanya paradigma yang salah
terhadap ubi kayu yang dianggap sebagai usaha pertanian kelas dua setelah beras (Saragih,
2003)
Gambaran fenomena tersebut sangat jelas bahwa ubi kayu memiliki potensi besar
dengan berbagai fungsi kegunaanya, sehingga perlu pemahaman secara terintegrasi oleh semua
pelaku agribisnis, diharapkan potensi yang ada dapat diberdayakan secara optimal, baik di
pasaran domestik maupun ekspor. Potensi usaha berkaitan diversifikasi produk ubi kayu ini,
Kabupaten Trenggalek telah mengembangkan komoditi ubi kayu sebagai tepung kasava yang
merupakan bahan subtitusi makanan, melalui formulasi bahan campuran terigu dan sudah
dilakukan kemitraan. Dengan didukung wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan lahan kering
dan petaninya ubi kayu bukan sesuatu hal baru jika diintroduksi ubi kayu yang mempunyai
produktivitas tinggi dengan cara agribisnis yang baik, teknologi tersebut akan diadopsi petani dan
pelaku agribisnis. Secara pasti dapat diubah bahwa image pemanfaatan ubi kayu bukan sebagai
komoditas pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan tetapi secara luas
direspon sebagai cash crop tercapai dan kesejahteraan petani meningkat.
Wilayah Kecamatan Bendungan tempat penelitian sebagian besar mempunyai
topografi bergelombang atau daerah pegunungan yang terletak pada ketinggian antara 300 – 825
diatas permukaan laut, dengan kemiringan rata-rata cukup besar antara 15 – 40 persen.
Produktivitas pertanian di Kecamatan Bendungan relatif masih rendah sehingga berpotensi untuk
ditingkatkan. Komoditas tanaman pangan yang diusahakan meliputi padi, jagung, kedele, kacang
tanah dan ubi kayu. Untuk jagung produktivitasnya 4,49 ton/ha, kedelai 0,54 ton/ha, kacang
tanah 1,01 ton/ha, dan ubi kayu 10 ton/ha. Sedangkan kontribusi ubi kayu sebesar 51.276 ton
dari 366.697 ton produksi di Kabupaten Trenggalek, ini berarti 13.98 persen disuplai dari wilayah
Kecamatan Bedungan (Rancang Bangun Prima Tani 2007). Dari peluang pasar dan kondisi
wilayah sangat berpotensi untuk optimalisai produktivitas ubi kayu di Kabupaten Trenggalek
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BAHAN DAN METODE
Pelitian dilakukan di lahan kering milik petani Desa Dompyong Kecamatan
Bendungan Trenggalek, Jawa Timur pada MT 2007/2008. Jenis tanah komplek latosol atau
asosiasi latosol mediteran, jenis tanah latosol dalam formasi geologi terbentuk dari tanah leterit,
yang dalam zona agroekologi merupakan tanah vulkanis rendah, sifat fisik tanah didominasi oleh
fraksi liat. Struktur tanah tidak lepas-lepas/kompak, sifat kimia tanahnya sedikit masam sampai
netral dengan pH 5.5–6.5 dengan kesuburan sedang. Percobaan mengunakan rancangan acak
kelompok, tiga ulangan. Perlakuan yang diuji adalah: varietas Adira-1, cara tanam stek berdiri
dan tidur, Varietas Adira-4 , cara tanam stek berdiri dan tidur , varietas UJ-5 cara tanam stek
berdiri dan tidur, varietas Malang-6 cara tanam stek berdiri dan tidur, dan varietas lokal dengan
stek berdiri dan tidur sebagai pembanding. Cara tanam dengan guludan jarak tanam, dalam
guludan 80 cm dan antar guludan 100 cm, pemupukan semua perlakuan dipupuk 200 kg Urea +
100 kg SP + 100 kg KCL/ha. Parameter yang diamati hasil umbi, komponen hasil dan respon
petani.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui adaptasi dan hasil produksi beberapa varietas
ubi kayu di Kecamatan Bendungan, Trenggalek.
HASIL DAN PEMBASAN
Hasil analisis pertumbuhan tinggi tanaman tercantum pada tabel 1. Pada umur satu
bulan setelah tanam, tanaman asal stek tidur dan stek berdiri pada varietas UJ-5 pertumbuhanya
lebih baik dan berbeda nyata dibanding varietas lainya. Pada umur tanaman empat bulan setelah
tanam varietas lokal yang ditanam asal stek berdiri pertumbuhanya paling baik. Varietas Adira-1
pertumbuhanya paling rendah dibanding varietas lainya yang ditanam dari stek tidur maupun
stek berdiri. Hasil pengamatan visual, semua varietas dari batang tanaman asal stek tidur lebih
kecil, kurang kokoh dan lebih pendek dibanding tanaman asal stek berdiri.
Hasil pengamatan tinggi tanaman saat panen, tanaman asal stek berdiri paling tinggi
adalah pada varietas lokal, tinggi tanaman asal stek tidur varietas Adira-1 paling rendah dan
berbeda nyata dengan varietas yang lain, keragaan tanaman varietas lokal dan UJ-5 lebih kokoh.
Tinggi tanaman rata-rata lebih tinggi dari deskripsi diduga karena panen dilakukan pada umur
satu tahun. Curah hujan ditempat tergolong tinggi dengan rata-rata jumlah hari hujan 98
hari/tahun dan rata-rata curah hujan 25 mm, intensitas matahari antara 6 sampai 7 jam per
hari dan lokasi penelitian di pegunungan dengan ketinggian 700 dari permukaan laut memacu
pertumbuhan tanaman lebih tinggi.
Tabel 1. Tinggi tanaman
Varietas
Umur satu bulan stt
Stek berdiri Stek tidur
(cm)
(cm)
UJ-5
25 a
7 aa
Adira-1
15 cc
5 bb
Adira-4
13 cc
7 a
Malang-6
12 c
3 c
Lokal
20 b
5 b
Rata-rata
17
5.4
* stt = setelah tanam

Umur empat bulan stt
Stek berdiri Stek tidur
(cm)
(cm)
125 abc
80 a
95
c
70 b
107 b
75.5 aa
105.5 bb
87.5 aa
130 aa
96 aa
112.5
81.8

Saat panen
Stek berdiri Stek tidur
(cm)
(cm)
357 abc
310 aa
345 bb
280 b
308 c
312.5aa
334 b
307 a
375 aa
325 aa
343.8
306.9

Pengamatan percabangan varietas Adira-1 yang ditanam asal stek tidur dan stek berdiri
cabang rata-rata susun, varietas Malang-6 dan lokal ditanam stek berdiri dan stek tidur tidak
bercabang.
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Tabel 3. Pengamatan visual percabangan tanaman waktu panen
Varietas
UJ-5
Adira-1
Adira-4
Malang-6
Lokal

rata-rata ukuran lingkar batang (cm)
Stek berdiri
Stek tidur
Besar (10,4)
Sedang (9,3)
Sedang (8.1)
Kecil-sadang (7,0)
Sedang-besar (9,8)
Sedang (8,7)
Sedang-besar (10,0)
Sedang (9,1)
Besar (10.8)
Sedang-besar (9.6)

rata-rata kondisi percabangan
Stek berdiri
Stek tidur
Bercabang
Bercabang
Cabang susun 2
Cabang susun 1-2
Bercabang
Cabang susun 1
Tidak bercabang
Tidak bercabang
Tidak bercabang
Tidak bercabang

Pengamatan hasil panen (tabel 3) produksi UJ-5, ternyata paling tinggi dibanding varietas
lainya baik ditanam dengan cara stek berdiri maupun dengan cara tanam stek tidur. Hasil panen
Varietas Adira-4, Malang-6 setara dengan varietas lokal yang dipupuk sesuai anjuran. Varietas
Adira-1 hasilnya paling rendah dari varietas yang diuji, tetapi rasa enak dan wara kuning
diharapkan lebih dipilih sebagai bahan konsumsi pangan dan bahan olahan.
Tabel 3. Hasil panen
Varietas
UJ-5
Adira-1
Adira-4
Malang-6
Lokal
Rata-rata

Stek
32.5
16.3
26.5
22.9
21.8
24

Hasil ubinan ton/ha
berdiri
Stek tidur
a
19.4 a
d
9.7 c
bb
15.6 bb
bc
16 bb
cd
15 b
15.14

Cara tanam stek tidur dari semua varietas yang dari ditanam hasilnya lebih rendah
dibanding yang ditanam stek berdiri, hal ini diduga karena persediaaan bahan makanan untuk
pertumbuhan awal rendah, pada tanaman asal stek tidur berpengaruh terhadap tinggi tanaman,
kekokohan batang dan hasil panen. Varietas UJ-5, Adira-4 dan Malang-6 maupun varietas lokal
yang dipelihara sesuai anjuran sangat berpotensi untuk diadopsi dan dikembangkan petani
untuk memenuhi kebutuhan industri.
Tanggapan dan respon masyarakat, Di Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
masyarakat bisa menerima teknologi budidaya dan pengenalan varietas baru ubi kayu yang di uji.
Tanggapan dari respon masyarakat sangat baik hal ini dilihat dari dua kegiatan, yaitu yang
pertama saat diadakan pertemuan penyuluhan pengenalan cara budidaya ubi kayu dan varietas
baru yang dipandu oleh Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) bekerja
sama dengan program Prima Tani. Pada pertemuan tersebut, kelompok tani dan tokoh
masyarakat sangat antusias dan banyak petani minta contoh varietas yang diperkenalkan.
Peserta saat pertemuan adalah 30 orang petani dan 5 orang petugas penyuluh pertanian. Kedua
selama pertumbuhan tanaman maupun pada saat panen, masyarakat tanggap dan turut
mengamati perkembangan tanaman maupun pada saat panen, batang tanaman sudah ditunggu
petani untuk ditanam di lahan mereka. Rasa ubi kayu yang pahit atau tidak, tidak
dipermasalahkan, yang lenih diharapkan adalah produksi yang tinggi.
KESIMPULAN
1. Varietas UJ-5 hasil 32,5 ton/ha, Adira-4 hasil 25,5 ton/ha dan Malang-6 hasil 22,9 ton/ha
dengan cara tanam stek berdiri dan dibudidayakan sesuai anjuran Balitkabi sangat layak
dibudidayakan karena mempunyai hasil lebih tinggi dari varietas lokal yang dibudidayakan
seadanya.
2. Cara tanam stek tidur dengan 2 mata tunas disarankan dapat memenuhi kebutuhan bahan
tanam ubi kayu apabila bahan tanam kurang tersedia.
3. Respon petani terhadap varietas unggul baru ubi kayu sangat baik.
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Lampiran
Tabel a. Komposisi kimia UJ-5, Adira-4 dan Malang-6
Varietas

Kadar air Kadar bahan Kadar gula Kadar pati
Kadar
(%)
kering (%)
total (%) (basis kering) amilosa
(%)
(%)
UJ-5
54,0
46.3
43.5
80.2
31.1
Adira-4
58.9
39.5
40.9
80.3
25.8
Malang-6
55.9
43.1
39.1
80.5
26.6
Sumber: Ginting et al. (2006) dalam Sholihin (2008)

Rasio
fermentasi
(%)
86.4
89.8
89.4

Konversi ubi
segar jadi Etanol
(kg/liter)
4.4
4.5
4.7

Tabel b. Kadar pati, umur optimal, rasa dan potensi hasil.
Variatas
Kadar pati (%)
Umur optimal
UJ-5
19 – 30
9 -10 bln
Adira-1
45
7 -10 bln
Adira-4
18 – 22
10 bln
Malang-6
25 -32
9 bln
Sumber: Deskripsi varietas unggul ubi kayu BALITKABI.

Rasa
Pahit
Enak
Agak pahit
Pahit

Potensi hasil
25 -38 t/ha
22 t/ha
35 t/ha
36.4 t/ha

Tinggi batang
> 2,5 m
1-2 m
1,5-2,0 m
>2m
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PROSPEK DAN KENDALA PENGEMBANGAN TANAMAN KEDELAI
DI LAHAN RAWA LEBAK
Suryanto Saragih dan Dakhyar Nazemi
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
ABSTRAK
Walaupun Indonesia pada tahun 2008 yang baru lalu telah berhasil mecapai swasembada
pangan khususnya beras, namun kedepan sektor
pertanian nampaknya masih akan
menghadapi masalah yang semakin komplek diantaranya seperti tingkat pertumbuhan penduduk
yang masih tinggi, alihfungsi lahan yang kelihatannya sulit dibendung dan juga terdapatnya
fenomena stagnasi peningkatan produksi akibat degradasi kualitas lahan. Kelestarian
swasembada pangan khususnya beras perlu dipertahankan, juga selain mengupayakan
swasembada pada komoditas esensial lainnya seperti kedelai. Data terakhir menunjukkan
kebutuhan kedelai dalam negeri sekitar 2,2 juta ton per tahun, sementara produksi kedelai dalam
negeri hanya 700.000 ton per tahun Oleh karenanya agar negara ini tidak bergantung terlalu
besar pada kedelai impor, peningkatan produksi harus diupayakan baik melalui ekstensifikasi
maupun intensifikasi. Salah satu sumberdaya lahan yang mempunyai prospek cukup besar
untuk pengembangan kedelai adalah lahan rawa lebak yang tersebar mulai dari Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Potensi lahan rawa lebak di Indonesia diperkirakan sekitar
13,28 juta ha, dan yang potensial untuk pengembangan pertanian seluas 10,19 juta ha, namun
baru di reklamasi seluas 1,55 juta ha sedangkan yang dimanfatkan untuk pertanian baru sekitar
0,729 juta ha. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan
untuk pertanian khususnya untuk pengembangan kedelai cukup besar. Kendala utama
pertanaman kedelai di lahan rawa lebak adalah regim airnya dimana fluktuasi air yang tidak
menentu, perubahan lengas tanah yang berlangsung cepat sehingga potensi tanaman mengalami
cekaman stress kekeringan sangat tinggi, , sifat fisiko-kimia dan kesuburan tanah beragam,
dukungan prasarana yang belum memadai serta tingkat keterampilan petani yang masih rendah.
Oleh karena itu dalam mengembangkan pertanian di lahan lebak memerlukan penerapan
teknologi yang meliputi pengaturan waktu tanam, penataan lahan, pengaturan sistem tata air
berbeda-beda agar diperoleh hasil yang maksimal. Beberapa varietas kedelai yang dapat
dikembangan di lahan rawa lebak adalah Wilis, Rinjani, Lokon, Dempo, Galunggung, Slamet,
Lawit, Merbabu, Petek, Kerinci, Tampomas, Tanggamus, Menyapa. Dengan penerapan teknologi
budidaya sesuai karakteristik lahan produktiitas kedelai di lahan rawa lebak dapat mencapai 2,5
t/ha
Kata Kunci : Prospek, kendala, Kedelai, lahan rawa lebak
PENDAHULUAN
Walaupun Indonesia pada tahun 2008 yang baru lalau telah berhasil mecapai
swasembada pangan khususnya beras, namun kedepan sektor pertanian masih akan
menghadapi masalah yang semakin komplek diantaranya seperti tingkat pertumbuhan penduduk
yang masih tinggi, alihfungsi lahan yang kelihatannya sulit dibendung dan
terdapatnya
fenomena stagnasi peningkatan produksi akibat degradasi kualitas lahan.
Selain untuk mempertahankan kelestarian swasembada pangan khususnya beras,
pembangunan pertanian kedepan harus mengupayakan swasembada pada komoditas esensial
lainnya seperti kedelai. Kebutuhan kedelai Indonesia sekitar 2,2 juta ton per tahun. Sementara
produksi kedelai dalam negeri hanya 700.000 ton per tahun sehingga kekurangannya,
bergantung pada impor (Tabloit Sinar Tani, 2009). Oleh karenanya agar tidak terus menerus
bergantung terlalu besar pada kedelai impor, peningkatan produksi harus diupayakan baik
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melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi disertai dengan perbaikan teknologi sesuai
karakteristik lahan wilayah pengembangan.
Salah satu sumberdaya lahan yang mempunyai prospek cukup besar untuk
pengembangan kedelai adalah lahan rawa lebak yang tersebar mulai dari Sumatera, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Potensi lahan rawa lebak di Indonesia diperkirakan sekitar
13,28 juta ha, dan yang potensial untuk pengembangan pertanian seluas 10,19 juta ha, namun
baru di reklamasi seluas 1,55 juta ha sedangkan yang dimanfatkan untuk pertanian baru sekitar
0,729 juta ha. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan
untuk pertanian khususnya untuk pengembangan kedelai
Tulisan ini akan membahas karakteristik, prospek, faktor pembatas dan teknologi
budidaya kedelai di lahan rawa lebak.
KARAKTERISTIK DAN POTENSI LAHAN RAWA LEBAK

Lebak pematang

Lebak Tengahan

Lebak Dalam

Lebak Tengahan

Sungai / Tanggul
Danau Sungai

Lebak pematang

Lahan rawa lebak adalah lahan yang pada periode tertentu (minimal satu bulan) tergenang
air dan rejim airnya dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun setempat maupun di daerah
sekitarnya. Berdasarkan tinggi dan lama genangan air.
Widjaja-Adhi et al. (1992)
mengelompokkan lahan lebak menjadi lebak dangkal, lebak tengahan dan lebak dalam. Lahan
lebak dangkal adalah lahan lebak yang tinggi genangan airnya kurang dari 50 cm selama
kurang dari 3 bulan. Lahan lebak tengahan adalah lahan lebak yang tinggi genangan airnya 50100 cm selama 3-6 bulan. Lahan lebak dalam adalah lahan lebak yang tinggi genangan airnya
lebih dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan Gambar 1).

Plain

Air Tanah

Gambar 1. Pembagian (tipe) rawa lebak berdasarkan tinggi
Horizontal).

genangan

(Bidang

Lahan lebak dangkal umumnya mempunyai kesuburan tanah yang lebih baik, karena
adanya pengkayaan dari endapan lumpur yang terbawa luapan air sungai. Lahan lebak tengahan
mempunyai genangan air yang lebih dalam dan lebih lama daripada lebak dangkal, sehingga
waktu surutnya air juga lebih belakangan. Oleh karena itu, masa pertanaman padi pada wilayah
ini lebih belakang daripada lebak dangkal. Lahan lebak dalam letaknya lebih dalam yang pada
musim kemarau dengan iklim normal umumnya masih tergenang air dan ditumbuhi oleh
beragam gulma terutama jenis Paspalidium, sehingga wilayah ini merupakan reservoir air dan
sumber bibit ikan perairan bebas. Lahan ini umumnya jarang digunakan untuk usaha tanaman,
kecuali pada areal yang periode tidak tergenang airnya lebih dari 2 bulan atau bila terjadi
kemarau panjang :
Jenis tanah yang umum dijumpai di lahan lebak adalah tanah mineral dan gambut.
Tanah mineral bisa berasal dari endapan sungai atau dari endapan marin, sedangkan tanah
gambut bisa berupa lapisan gambut utuh atau berlapis (berselang seling) dengan lapisan tanah
mineral. Tanah mineral memiliki tekstur liat dengan tingkat kesuburan alami sedang - tinggi dan
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pH 4 - 5 serta drainase terhambat - sedang.(Tabel 1) Setiap tahun, lahan lebak umumnya
mendapat endapan lumpur dari daerah di atasnya, sehingga walaupun kesuburan tanahnya
tergolong sedang, tetapi keragamannya sangat tinggi antar wilayah atau antar lokasi. Pada
umumnya nilai N total sedang-tinggi, P-tersedia rendah-sedang, K-tersedia 10-20 ppm sedang,
dan KTK sedang-tinggi.
Tabel 1. Karakteristik dominan tanah lahan lebak di berbagai wilayah di Indonesia
Wilayah
Tekstur tanah
Jenis tanah
Drainase
Kalimantan Selatan Liat
Mineral, gambut
Terhambat-sedang
Kalimantan Barat
Debu berliat
Mineral, gambut
Sedang
Sumatera Selatan
Liat
Mineral
Terhambat-sedang
Sumatera Barat
Pasir berliat
Gambut, Mineral Sedang
Lampung
Liat
Mineral
Terhambat-sedang
Jambi
Liat
Mineral
Terhambat-sedang
Lahan lebak dengan tanah mineral yang berasal dari endapan sungai cukup baik untuk
usaha pertanian. Sedangkan lahan lebak dengan tanah mineral yang berasal dari endapan marin
biasanya memiliki lapisan pirit (FeS2) yang berbahaya bagi tanaman karena bisa meracuni
tanaman terutama bila letaknya dekat dengan permukaan tanah. Oleh karena itu, reklamasi dan
pengelolaan lahan ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tanaman bisa tumbuh
dan memberikan hasil yang baik
Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah gambut, yaitu tanah yang
terbentuk dari bahan organik atau sisa-sisa pepohonan, yang dapat berupa bahan jenuh air
dengan kandungan karbon organik sebanyak 12-18% atau bahan tidak jenuh air dengan
kandungan karbon organik sebanyak 20%. Berdasarkan ketebalannya, lahan gambut yang
dijumpai di lahan lebak bisa berupa lahan bergambut, gambut dangkal, gambut sedang, dan
gambut dalam. Lahan bergambut adalah lahan yang ketebalan lapisan gambutnya 20-50 cm.
Lahan gambut dangkal adalah lahan yang ketebalan lapisan gambutnya 50-100 cm. Lahan
gambut sedang adalah lahan yang ketebalan lapisan gambutnya 100-200 cm. Lahan gambut
dalam adalah lahan yang ketebalan lapisan gambutnya 200-300 cm. Tingkat kematangan tanah
gambut juga beragam, yaitu bisa matang (hemis), setengah matang (sapris) dan mentah (fibris).
Tanah gambut biasanya memiliki tingkat kemasaman yang tinggi karena adanya asam-asam
organik, mengandung zat beracun H2S, ketersediaan unsur hara makro dan mikro terutama P, K,
Zn, Cu dan Bo yang rendah, serta daya sangga tanah yang rendah. Lahan gambut dengan
karakteristik tanah yang demikian memerlukan teknologi pengelolaan dan pemilihan jenis
tanaman atau varietas tertentu agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil
yang memadai.
POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN KEDELAI DI LAHAN RAWA LEBAK
Lahan lebak merupakan salah satu agro-ekosistem potensial yang masih belum banyak
didayagunakan untuk usaha pertanian karena masih adanya anggapan bahwa lahan lebak
merupakan lahan marjinal memerlukan infestasi tinggi. Pemahaman yang kurang tentang lahan
lebak serta kurangnya kebijakan yang dapat mendorong pemanfaatan lahan secara optimal
merupakan salah satu kendala pengembangan lahan ini untuk pertanian padahal potensi
lahannya cukup besar.
Lahan rawa lebak di Indonesia diperkirakan seluas 13,28 juta hektar, yang terdiri dari lebak
dangkal 4,167 juta ha, lebak tengahan 6,075 juta ha, dan lebak dalam 3,038 juta ha, yang
tersebar di dua pulau besar Kalimantan dan Sumatera (Nugroho et al.,1992). Lahan rawa lebak
yang berpotensi untuk pertanian diperkirakan seluas 10,19 juta ha dan yang dibuka baru seluas
1,55 juta ha sedangkan yang dimanfatkan untuk pertanian baru sekitar 0,729 juta ha. (Direktorat
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Perluasan Areal, 2004). Dengan demikian masih tersedia areal lahan yang cukup luas yang dapat
dikembangkan sebagai areal pertanian.
Salah satu ciri khas dari lahan rawa lebak adalah genangan air dengan kedalaman sesuai
tipologi lahan rawa lebak yang disebut diatas. Genangan air mulai datang sejalan dengan
dimulainya musim hujan, surut pada periode akhir musim hujan dan kering pada musim
kemarau sesuai dengan tipe rawa lebaknya. Awal terjadinya genangan air sangat tergantung pada
pola curah hujan setempat.
Tabel 2. Sebaran luas areal lahan lebak yang sudah dibuka di sepuluh
propinsi di Indonesia
Provinsi
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Lampung
Riau
Jambi
Bengkulu
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat

Lahan yang
diusahakan (ha)
368.685
29.179
126.465
211.587
70.700
11.095
208.893
59.800
153.173
115.300
1.354.877

Pemanfatan
teknologi (ha)
16.200
5.010
17.300
200
1.900
1.438
20.844
2.500
140
13.100
78.632

Belum dimanfaatkan
(ha)
163.150
10.000
85.670
137.945
13.153
130.350
119.772
660.040

Sumber data:
- Diolah dari Alihamsyah dan Ar-Riza (2004); dan komunikasi langsung dengan narasumber.
- Pemanfaatan teknologi:(tanam 2x/th, varietas unggul dan pemupukan)
- tanda - = belum diperoleh data;
Dari ketiga tipologi lahan rawa lebak tersebut diatas, yang potensial untuk pengembangan
tanaman kedelai adalah lahan rawa lebak dangkal dan lebak tengahan, namun demikian pada
kondisi kemarau panjang juga dapat dikembangkan di lahan lebak dalam. Oleh karena itu
peluang/ prospek pengembangan kedelai di lahan rawa lebak cukup luas asal dikelola sesuai
dengan karakteristik wilayahnya.
Kendala utama pengembangan kedelai di lahan rawa lebak adalah pengelolaan air. Segera
setelah air permukaan kering, lengas tanah juga berkurang sejalan dengan menurunnya
permukaan air tanah. Akibatnya tanaman akan mengalami stress kekeringan dan produksi
menjadi rendah. Kendala lain yang ditemui dalam pengembangan kedelai di lahan rawa lebak
adalah kemasaman tanah. (Tabel 1).
INOVASI TEKNOLOGI BUDIDAYA
Kedelai di lahan rawa lebak dapat ditanam pada musim kemarau setelah air genangan
(permukaan) mengering dengan waktu sesuai tipe luapannya. Pertanaman kedelai dapat
dilakukan pada lebak dangkal dan lebak tengahan. Pada kondisi tertentu (El-nino) kedelai juga
dapat diusahakan pada lebak dalam.
Budidaya kedelai dilahan rawa lebak dapat dilakukan secara monokultur atau dengan
sistem surjan dengan pola tanam Kedelai – Kedelai; Padi – Kedelai; Kedelai – Lawaija lainnya;
Palawija lainnya – Kedelai untuk sistem monokultur (sawah) pada lebak dangkal dan tengahan.
Peningkatan produktivitas memerlukan inovasi teknologi yang meliputi :
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Varietas
Varietas sangat menentukan tingkat produktivitas kedelai dan merupakan komponen
teknologi yang relatif mudah diadopsi petani jika benihnya tersedia. Varietas yang toleran
terhadap karakteristik lahan, hama dan penyakit akan sangat menentukan keberhasilan
pertanaman kedelai di lahan rawa lebak. Sejumlah varietas yang dinilai sesuai adalah Wilis,
Rinjani, Lokon, Dempo, Galunggung, Slamet, Lawit, Merbabu, Petek, Kerinci, Tampomas,
Tanggamus, Menyapa. Varietas tersebut toleran terhadap kekeringan dan mempunyai tingkat
produktivitas 1,5 – 2,4 t/ha.
Penyiapan Lahan
Kondisi tanah di lahan rawa lebak umumnya mempunyai kepadatan tanah (soil bulk
density) yang rendah hususnya pada saat masih berair pada awal pertanaman pertama. Oleh
karena itu untuk pertanaman padi tidak dilakukan disamping untuk mengejar waktu tanam
yang sangat pendek
Untuk pertanaman kedelai pada pola tanam Kedelai untuk pertanaman pertama, penyiapan
lahan dengan membuat saluran-saluran cacing/ saluran kemalir yang bertujuan mempercepat
keringnya lahan sangat diperlukan disamping pengolahan tanah. Hasil penelitian menunjukken
bahwa jarak saluran cacing/ kemalir yang sesuai untuk pertanaman kedelai adalah 7,5 m
(Saragih, 1994). Saluran cacing / ke,alir ini selain untuk mempercepat pengeringan lahan dari
genangan air, juga berfungsi untuk membuang air bila sekali-sekali terjadi hujan.
Dalam penyiapan lahan untuk pertanaman kedelai, petani umumnya tidak melakukan
pengolahan tanah, melainkan menebas gulma dan membersihkannya. Masih banyak juga yang
melakukan pembakaran gulma atau perdu yang tumbuh sangat rapat pada lahan tersebut.
Hasil penelitian pengolahan tanah terhadap pertumbuhan kedelai diperoleh bahwa peranan
pengolahan tanah sangat tergantung pada jenis tanahnya. Penyiapan lahan untuk pada tanah
mineral tidak bergambut dapat meningkatkan hasil sebesar 50 %, tetapi pada tanah bergambut
tidak berpengaruh terhadap hasil (Damanik dan Haerani., 1998). Hal ini disebabkan karena
bahan organik pada lahan bergambut mampu menjaga lengas tanah sehingga tanaman dapat
menyerap hara lebih banyak daro dalam tanah.
Cara penanaman dan Populasi.
Segera setelah lahan kering penanaman dilakukan dengan cara tugal. Populasi optimal
pertanaman kedelai berkisar antara 400.000 –500.000 tanaman per hektar. tergantung pada
kesuburan tanah dan varietas. Populasi 400.000–500.000 tanaman per hektar tersebut dicapai
dengan pengaturan jarak tanam 40 cm dan x 10–12,5 cm dua tanaman/rumpun.
Pengelolaan Lengas Tanah
Salah satu aspek penting dalam budidaya kedelai di lahan rawa lebak pada musim
kemarau adalah mengatasi kemungkinan terjadinya cekaman kekeringan, sehingga teknik
konservasi air sangat diperlukan. Menurut Alihamsyah dan Ar-Riza. (2004) dan Balittra. (2006),
untuk mengendalikan kelengasan tanah perlu dilakukan : (a) penataan lahan dengan sistem
surjan yang dilengkapi dengan kolam beje (b) pembuatan tabat pegendali pada saluran air, dan (c)
memanfaatkan gulma insitu atau jerami padi pada pola tanam padi – kedelai sebagai mulsa.
Mulsa pada pertanaman kedelai dapat berfungsi sebagai: a) menekan pertumbuhan gulma, b)
menjaga kelembaban tanah, dan c) menekan serangan lalat bibit kacang.
Pengelolaan lengas tanah atau air untuk pertanaman kedelai harus mendapat perhatian
besar untuk mengatasi masalah kekurangan air. Hal ini disebabkan karena kedelai sangat
rentan terhadap kekeringan. Slamet dan Suyamto (2000) melaporkan bahwa kedelai yang
mengalami cekaman kekeringan selama periode berbunga sampai panen, menurunkan hasil
sebesar 55 %.

151

Masalah lengas tanah merupakan salah satu factor pembatas dalam pengembangan
kedelai di lahan rawa lebak. Hasil penelitian Nazemi (2004) menunjukkan bahwa pada lahan rawa
lebak, perobahan lengas tanah berjalan dengan cepat seiring dengan menurunnya ,muka air
tanah. Salah satu cara untuk mengurangi laju penurunan lengas tanah adalah dengan
pemberian mulsa (Gambar 3).

Gambar 3. Pengaruh pemberian mulsa terhadap peubahan lengas tanah
di lahan rawa lebak.
Ameliorasi dan Pemupukan
Ameliorasi merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas kedelai di lahan lebak
Bahan ameliorasi seperti kapur dan bahan organic diperlukan untuk meningkatkan pH tanah,
kandungan bahan organik tanah, serta kandungan hara Ca dan atau Mg. Perubahan ini pada
gilirannya diikuti penurunan kelarutan Al, Fe, dan Mn sehingga kurang meracun; peningkatan
KTK tanah sehingga tanah lebih mampu mengikat hara melawan pencucian; peningkatan
ketersedian hara N, P, dan Mo; serta merperbaiki struktur tanah
Tanah di lahan lebak pada umumnya berupa tanah mineral dan gambut yang memiliki
keragaman tanah yang tinggi dengan tingkat kesuburan alami tanahnya umumnya sedang dan
pH 4 – 5. Oleh karena itu, diperlukan ameliorasi dan pemupukan untuk meningkatkan hasil
tanamannya. Secara umum, takaran bahan ameliorasi dan pupuk untuk setiap jenis tanaman
disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Takaran amelioran dan pupuk pada tanaman
kedelai di lahan lebak
Jenis tanah
Takaran amelioran dan pupuk
(kg/ha)
Kapur
N
P2O5
K2O
Mineral
22,5-45
75
50
Gambut
1.000
22,5
45
50
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KESIMPULAN
1. Berdasarkan potensi dan karakteristik biofisik lahannya, lahan rawa lebak cukup
potensial untuk pengembangan tanaman kedelai terutama pada tipologi lahan lebak
dangkal dan tengahan, namun pada kondisi tertentu (El-nino) juga dapat dikembangkan
pada lebak dalam. Ketersediaan teknologi dan peluang pasar yang masih besar juga
merupakan peluang untuk pengembangan kedelai di lahan lebak.
2. Kendala utama pengembangan kedelai di lahan rawa lebak adalah regim airnya yang
fluktuatif dan perubahan lengas tanah yang berlangsung cepat sehingga potensi tanaman
mengalami cekaman stress kekeringan sangat tinggi. Prasarana yang belum memadai
serta keterampilan SDM yang masih rendah juga merupakan kendala dalam
pengembangan kedelai di lahan lebak.
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INOVASI TEKNOLOGI BUDIDAYA PADI
DI LAHAN SAWAH TADAH HUJAN KABUPATEN SUMENEP
Zainal Arifin dan Evi Lativa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Meningkatnya permintaan beras di Kabupaten Sumenep perlu diimbangi dengan
peningkatan produksi padi diantaranya melalui penggunaan padi varietas unggul baru dan
hibrida dengan cara tanam jajar legowo. Pengkajian dilaksanakan di sawah tadah hujan Desa
Bunbarat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada MH 2006/2007 dalam luasan 0,5 Ha,
dan pada MK I 2007 dalam luasan 1 Ha. Petak pengkajian dirancang secara acak kelompok dan
sebagai ulangan adalah lahan petani. Hasil pengujian padi sawah pada MH 2006/2007 di lahan
sawah tadah hujan menunjukkan bahwa penggunaan padi varietas Ciherang dengan cara tanam
jajar legowo dapat meningkat hasil gabah 5,99 t/ha GKP atau meningkat 38,34% dibanding
teknologi petani yang menggunakan varietas IR 64 (4,33 t/ha GKP) dengan jarak tanam tidak
beraturan. Pengujian padi VUB dan hibrida dengan cara tanam jajar legowo pada MK I 2007 di
lahan sawah tadah hujan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan hasil gabah tertinggi diperoleh
dengan menggunakan varietas Mekongga sebesar 6,83 t/ha GKP. Berdasarkan hasil analisis
usahatani padi, maka penggunaan varietas Mekongga diperoleh keuntungan tertinggi sebesar Rp.
6.871.500,- dan B/C ratio 1,45, kemudian diikuti oleh penggunaan varietas Ciherang dengan
hasil gabah 5,77 t/ha GKP dengan keuntungan mencapai Rp. 5.119.500,- dan B/C ratio 1,09.
Dengan demikian, usahatani padi sawah varietas Mekongga dan Ciherang pada MK I 2007 secara
ekonomi layak diterapkan karena mempunyai B/C ratio > 1.
Kata kunci : Varietas unggul baru padi, cara tanam jajar legowo, sawah tadah hujan, Kab.
Sumenep
PENDAHULUAN
Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep mencapai 1.063.497 jiwa dengan
tingkat konsumsi beras 7,98 kg/kapita/tahun sehingga pada tahun 2006 mengalami defisit beras
sebesar 23.812 ton yang harus didatangkan dari luar daerah (Diperta Kab. Sumenep, 2006; BPS
Kab. Sumenep, 2006). Berdasarkan kebutuhan pokok masyarakat, produksi padi secara lokal
hanya mampu memenuhi 64% konsumsi beras masyarakat Kabupaten Sumenep. Nampaknya
peran beras sangat strategis dan kebutuhannya terus meningkat sejalan dengan penambahan
jumlah penduduk, sehingga konsekuensinya, produksi padi terus ditingkatkan.
Produktivitas tanaman sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tumbuhnya (lahan
dan iklim) disamping faktor genetik tanaman. Produktifitas padi tertinggi (> 60 ku/ha GKP) di
Kabupaten Sumenep dijumpai di Kecamatan Ambunten, Sumenep, Batuan dan Guluk-guluk
(Arifin et al., 2007). Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) dan hibrida seperti Ciherang, Cibogo
dan Intani-2 dapat meningkatkan produktivitas padi dan menggeser penggunaan varietas padi IR
64 yang rentan terhadap serangan penyakit Pirycularia orizae dan Blast (Diperta Kab. Sumenep,
2006). Perluasan areal panen dan peningkatan penggunaan VUB dan hibrida dengan cara tanam
jajar legowo terus dilakukan untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sumenep.
Menurut Manti dan Artuti (2003), varietas unggul merupakan komponen utama teknologi
budidaya padi yang mampu menyumbang 40% keberhasilan dalam upaya peningkatan produksi
padi.
Teknologi penanaman padi dengan sistem tanam jajar legowo dapat meningkatkan
efisiensi penggunaan sumberdaya lahan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil per
satuan luas tanam (Suriapermana et al, 1999). Banyaknya lorong yang terbentuk dengan sistem
tanam legowo memberi peluang untuk lebih banyak intensitas cahaya yang diterima oleh
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tanaman padi. Fagi dan De Datta ( 1981) melaporkan laju serapan hara oleh akar tanaman
cenderung meningkat dengan meningkatnya intensitas cahaya yang diterima tanaman. Lebih
lanjut Darwis (1982) menyatakan bahwa intensitas cahaya yang cukup selama pertumbuhan
tanaman sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pengisian gabah.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan varietas unggul dan
hibrida dengan cara tanam legowo terhadap hasil dan pendapatan usahatani padi.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di sawah tadah hujan Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru,
Kabupaten Sumenep pada MH 2006/2007 (Nopember 2006- Februari 2007) dalam luasan 0,5 Ha,
dan MK I 2007 (Maret-Juni 2007) dalam luasan 1 Ha. Petak pengkajian dirancang secara acak
kelompok dan sebagai ulangan adalah lahan petani.
Paket teknologi budidaya padi sawah yang diuji, meliputi :
1. Teknologi petani
Teknik budidaya padi cara petani, yaitu umumnya menggunakan varietas IR 64 dengan jarak
tanam tidak beraturan (± 20 cm x 20 cm) dengan pemupukan Urea 150 kg/ha + SP- 36 100
kg/ha.
2. Teknologi introduksi
Teknik budidaya padi introduki dengan memperkenalkan Varietas Unggul Baru (VUB) dan
hibrida, yaitu pada MH 2006/2007 menggunakan varietas Ciherang yang dibandingkan
varietas IR 64 (teknologi petani) dan pada MK 2007 menguji beberapa varietas yaitu Ciherang,
Cibogo, Mekongga, Pepe, Intani-2 (hibrida) dan Arize (hibrida). Jarak tanam menggunakan jajar
legowo {40 cm x (20 cm x10 cm)} dengan pemupukan Urea 250 kg/ha, SP-36 25 kg/ha,
Ponska 100 kg/ha, KCl 25 kg/ha dan Bokashi 2.000 kg/ha.
Data pengamatan tanaman meliputi :
a. Analisis hara tanah di lokasi penelitian sebelum tanam padi
b. Analisis curah hujan di wilayah penelitian
c. Data pertumbuhan tanaman dan hasil panen
d. Analisis input-output usahatani padi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Agroekologi lokasi penelitian
Lokasi penelitian di Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep
mempunyai zonasi III ay, yaitu elevasi 0-700 m dpl, rejim suhu isohyperthermic, rejim
kelembaban ustic, dan fisiografi dataran dengan kelerengan 8-15%. Berdasarkan intensitas dan
distribusi hujan di lokasi penelitian tergolong beriklim kering dengan tipe iklim E4 (Oldeman),
yaitu 1 bulan basah dan 8 bulan kering (Gambar 1).
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Gambar 1. Pola distrubusi hujan selama 5 tahun (tahun 2001-2005) di
Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep

Lahan di lokasi penelitian mempunyai tingkat kesuburaan tanah tergolong rendah dan
sumber pengairan yang hanya mengandakan dari curah hujan (Tabel 1).
Tabel 1. Analisis tanah sebelum pengkajian di Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru,
Kabupaten Sumenep
Komponen
Kandungan
Harkat*
C-organik (%)
0,81
Sangat rendah
N-total
(%)
0,08
Sangat rendah
P2O5-Olsen (mg/100 g)
2,49
Sangat rendah
K
(me/100 g)
0,20
Rendah
Ca
(me/100 g)
7,69
Sedang
Mg
(me/100 g)
4,16
Tinggi
* Balai Penelitian Tanah (2007).
Berdasarkan hasil analisis tanah terlihat bahwa sifat kimia tanah sebelum penelitian di
Desa Bunbarat mempunyai kandungan C organik, N-total, P2O5 dan K tergolong sangat rendahsangat rendah, sehingga pemupukan secara berimbang sangat berpengaruh terhadap
peningkatan produksi padi. Demikian pula kondisi iklim di lokasi penelitian yang tergolong kering
diperlukan pengelolaan waktu tanam padi secara cermat, sehingga kekurangan air selama
pertumbuhan tanaman dapat dihindari.
Budidaya tanaman padi
Pengujian varietas padi dan cara tanam dengan dosis pemupukan sesuai cara petani
(Urea 150 kg/ha + SP-36 100 kg/ha) di lahan sawah tadah hujan menunjukkan perbedaan hasil
gabah yang cukup signifikan (Tabel 2).
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Tabel 2. Pengaruh penggunaan varietas padi dan cara tanam terhadap hasil padi di sawah
tadah hujan, Desa Bunbarat MH 2006/2007.
Kegiatan
Teknologi introduksi
Teknologi petani
Varietas
Ciherang
IR 64
Jarak tanam
Jajar legowo
Tidak beraturan
{40 cm x (20 cm x10 cm)}
(± 20 x 20 cm)
Pemupukan
Cara petani
Cara petani
(Urea 150 kg/ha + SP-36 100 kg/ha) (Urea 150 kg/ha + SP-36 100 kg/ha)
Pemeliharaan
Cara petani
Cara petani
Hasil GKP
5,99 t/ha
4,33 t/ha
Kenaikan hasil
1,66 t/ha
(38,34%)
Kegiatan usahatani padi teknologi petani umumnya menggunakan varietas IR 64 dengan
jarak tanam tidak beraturan (± 20 x 20 cm) dan pemupukan Urea 150 kg/ha + SP-36 100 kg/ha
sehingga diperoleh hasil gabah 4,33 t/ha GKP. Dengan perbaikan teknologi budidaya padi
menggunakan varietas Ciherang yang ditanam secara jajar legowo dengan pemupukan dan
pemeliharaan tanaman sesuai cara petani diperoleh hasil gabah 5,99 t/ha GKP, sehingga
mengalami kenaikan hasil gabah 36,93% dibanding teknologi petani. Penggunaan varietas unggul
baru mempunyai potensi hasil tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pengganti varietas IR 64
yang mulai rentan terhadap hama dan penyakit terutama Pirycularia orizae dan Blast (Diperta
Kab. Sumenep, 2006). Demikian halnya cara tanam jajar legowo memberikan peluang dalam
meningkatkan hasil gabah per satuan luas tanam (Suriapermana et al, 1999).
Selain faktor genetis, potensi hasil varietas padi juga dipengaruhi oleh lingkungan
tumbuhnya. Pengujian padi VUB dan hibrida yang ditanam secara jajar legowo dilakukan di
lahan sawah tadah hujan MK I 2007 dengan keragaman hasil gabah yang signifikan (Tabel 3).
Tabel 3. Pertumbuhan dan hasil beberapa varietas padi dengan cara tanam jajar legowo di
sawah tadah hujan, Desa Bunbarat, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep, MK I 2007.
Varietas
Tinggi tanaman
Jumlah
Bobot 1000
Hasil GKP
(cm)
Anakan
butir isi (gr)
(t/ha)
 Cibogo
85,0
10
26,19
3,84
 Ciherang
86,0
10
27,96
5,77
 Mekongga
88,5
12
26,87
6,83
 Pepe
72,9
9
24,88
4,09
 Intani-2 (Hibrida)
86,0
11
26,39
5,58
 Arize (Hibrida)
83,5
14
24,69
5,88
Tinggi tanaman tertinggi dijumpai pada varietas Mekongga (88,5 cm) dan terendah pada
varietas Pepe (72,9 cm), sedangkan jumlah anakan terbanyak dijumpai pada varietas Arize (14
anakan/rumpun) dan Mekongga (12 anakan/rumpun), sedangkan terendah pada varietas Pepe (9
anakan/rumpun). Bobot 1000 butir gabah isi tertinggi dijumpai pada varietas Ciherang (27,96 gr)
dan Mekongga (26,87 gr), sedangkan terendah pada varietas Pepe (24,88 gr). Hasil gabah kering
panen tertinggi diperoleh dari varietas Mekongga (6,83 t/ha GKP), kemudian Arize (5,88 t/ha GKP),
Ciherang (5,77 t/ha GKP) dan Intani-2 (5,58 t/ha GKP), sedangkan terendah dijumpai pada
varietas Pepe sebesar 4,09 t/ha GKP. Dengan demikian, keragaan tumbuh dan hasil terbaik
diperoleh dari varietas Mekongga yang ditanam secara jajar legowo {40 cm x (20 cm x10 cm) di
lahan sawah tadah hujan Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan hasil analisis usahatani beberapa varietas padi yang ditanam secara jajar
legowo pada MK I 2007 di lahan sawah tadah hujan menunjukkan perbedaan keuntungan yang
dipengaruhi oleh tingkat produksi varietas padi tersebut (Tabel 4).
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Perbedaan biaya produksi dari beberapa varietas padi yang diuji adalah biaya benih padi
hibrida (Arize dan Intani-2) yang mencapai Rp. 28.000/kg - Rp. 30.000/kg. sedangkan biaya
benih padi VUB hanya mencapai Rp. 4.800/kg. Biaya produksi terbesar dijumpai pada pengujian
varietas padi hibrida Arize sebesar Rp.5.247.500 dan padi hibrida varietas Intani-2 sebesar Rp.
5.207.500, namun hasil gabah yang diperoleh masih lebih rendah dibanding varietas Mekongga,
sehingga penggunaan padi varietas hibrida mempunyai keuntungan rendah dengan B/C ratio < 1,
maka kurang layak secara ekonomi. Penggunaan padi varietas Mekongga diperoleh hasil gabah
yang tinggi (6,83 t/ha GKP), sehingga diperoleh keuntungan yang tinggi Rp. 6.871.500,- dengan
B/C ratio 1,45, maka layak secara ekonomi, kemudian diikuti dengan penggunaan varietas
Ciherang dengan hasil gabah 5,77 t/ha GKP, sehingga keuntungan sebesar Rp. 5.119.500,dengan B/C ratio 1, 09, maka layak secara ekonomi. Ini berarti setiap tambahan biaya sebesar
Rp.1,- diperoleh tambahan Rp. 1,45,- bila menggunakan varietas Mekongga, dan Rp. 1,09,- bila
menggunakan varietas Ciherang.
KESIMPULAN
1. Penanaman varietas Ciherang secara jajar legowo pada MH 2006/2007 di lahan sawah tadah
hujan, diperoleh hasil gabah 5,99 t/ha GKP atau kenaikan hasil gabah 38,34% dibandingkan
bila menggunakan varietas IR 64 dengan jarak tanam tidak beraturan.
2. Penggunaan varietas Mekongga yang ditanam jajar legowo pada MK I 2007 di lahan sawah
tadah hujan, diperoleh peningkatan hasil gabah sebesar 6,83 t/ha GKP dan keuntungan Rp.
6.871.500,- dengan B/C ratio 1,45, kemudian diikuti varietas Ciherang dengan hasil gabah
5,77 t/ha GKP dan keuntungan Rp. 5.119.500,- dengan B/C ratio 1,09.
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Tabel 4. Analisis usahatani padi di lahan sawah tadah hujan pada MK I 2007, Desa Bunbarat, Kecamatan
Rubaru, Kabupaten Sumenep
Kegiatan

Cibogo
Nilai x
Fisik
(Rp.000)

Ciherang
Nilai x
Fisik
(Rp.000)

Mekongga
Nilai x
Fisik
(Rp.000)

Pepe
Nilai x
Fisik
(Rp.000)

Intani-2 (Hibrida)
Nilai x
Fisik
(Rp.000)

Arize (Hibrida)
Nilai x
Fisik
(Rp.000)

Tenaga kerja (HOK/ha)
- Pengolahan tanah

25

625

25

625

25

625

25

625

25

625

25

625

- Pesemaian

6

120

6

120

6

120

6

120

6

120

6

120

- Penanaman

50

500

50

500

50

500

50

500

60

600

60

600

- Penyulaman

15

150

15

150

15

150

15

150

15

150

15

150

- Pemupukan

8

160

8

160

8

160

8

160

8

160

8

160

- Penyiangan/dangir

80

800

80

800

80

800

80

800

80

800

80

800

- Panen

30

400

32

450

34

500

32

450

34

500

34

500

- Pasca panen

6

90

6

90

6

90

6

90

6

90

6

90

40

192

40

192

40

192

40

192

20

560

20

600

Sarana Produksi (kg;l;t/ha)
- Benih
- Pupuk : Urea

250

400

250

400

250

400

250

400

250

400

250

400

SP-36

25

42,5

25

42,5

25

42,5

25

42,5

25

42,5

25

42,5

PONSKA

100

180

100

180

100

180

100

180

100

180

100

180

KCl
Bokashi
- Pestisida
Biaya produksi (Rp/ha)
Hasil (kg/ha)

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

25

50

2.000

800

2.000

800

2.000

800

2.000

800

2.000

800

2.000

800

2

130

2

130

2

130

2

130

2

130

2

130

4.639,5

4.689,5

4.739,5

4.689,5

5.207,5

5.247,5

3.840

5.770

6.830

4.090

5.580

5.880

Pendapatan (Rp/ha)

6.528

9.809

11.611

6.953

9.486

9.996

Keuntungan (Rp/ha)

1.888,5

5.119,5

6.871,5

2.263,5

4.278,5

4.748,5

0,41

1,09

1,45

0,48

0,82

0,90

B/C ratio
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UJI EFEKTIVITAS PUPUK FOSFAT
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI SAWAH
Zainal Arifin dan Sugiono
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Pemupukan merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi padi. Dalam reaksi
biokimia tanaman, pupuk fosfat mempunyai peranan penting sebagai penyimpan dan
pemindah energi, kerja osmotik, reaksi fotosintesis dan glikolisis sehingga pada akhirnya
berpengaruh terhadap produksi padi. Penelitian pemupukan fosfat pada padi dilaksanakan di
lahan sawah tadah hujan pada MH 2008/2009 dengan 10 perlakuan pemupukan fosfat ‖Label
5‖ dengan tiga ulangan dalam petakan berukuran 4 m x 5 m yang dirancang secara acak
kelompok, meliputi : A) Urea 150 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 0 kg/ha +
KCl 25 kg/ha, B) Urea 150 kg/ha + SP-36 0 kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 50 kg/ha + KCl 25
kg/ha, C) Urea 150 kg/ha + SP-36 0 kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 100 kg/ha + KCl 25 kg/ha,
D) Urea 150 kg/ha + SP-36 0 kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 150 kg/ha + KCl 25 kg/ha , E)
Urea 150 kg/ha + SP-36 0 kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 200 kg/ha + KCl 25 kg/ha, F) Urea
250 kg/ha + SP-36 100 kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 0 kg/ha + KCl 50 kg/ha, G) Urea 250
kg/ha + SP-36 0 kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 50 kg/ha + KCl 50 kg/ha, H) Urea 250 kg/ha +
SP-36 0 kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha, I) Urea 250 kg/ha + SP-36
0 kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 150 kg/ha + KCl 50 kg/ha, dan J) Urea 250 kg/ha + SP-36 0
kg/ha + Pupuk fosfat ‖Label 5‖ 200 kg/ha + KCl 50 kg/ha. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian pupuk Urea 250 kg/ha + Fosfat ―Label 5‖ 50 kg/ha + KCl 50 kg/ha
(perlakuan G) pada tanaman padi sawah varietas Mekongga diperoleh hasil gabah 9,17 t/ha
GKP dan tidak berbeda nyata dibandingkan dengan pemupukan standard sesuai dosis
pemupukan anjuran yaitu Urea 250 kg/ha + SP-36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha (perlakuan F)
dengan hasil gabah 9,33 t/ha GKP. Dengan demikian pupuk fosfat ―Label 5‖ sebanyak 50 kg/ha
dapat menggantikan peranan pupuk SP-36 sebanyak 100 kg/ha pada tanaman padi sawah,
karena diperoleh hasil gabah yang tidak berbeda nyata.
Kata Kunci : Pupuk fosfat ‖Label 5‖, pertumbuhan dan hasil padi, sawah tadah hujan
PENDAHULUAN
Upaya peningkatan produksi padi diantaranya melalui pemupukan untuk memenuhi
kebutuhan hara bagi pertumbuhan tanaman padi. Kebutuhan hara bagi tanaman padi dapat
berupa unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Selama ini kebutuhan hara bagi
tanaman hanya dapat dipenuhi dengan memberi pupuk yang mengandung unsur hara makro.
Penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus ternyata tidak diimbangi oleh peningkatan
produksi secara proposional. Tisdale et al. (1975) dan Bastari (1996) menambahkan bahwa
pemberian pupuk yang melebihi kebutuhan tanaman dan dilakukan secara terus menerus
untuk meningkatkan produksi tanpa upaya pengembalian unsur-unsur hara yang diserap
tanaman tentunya akan berakibat merugikan kesuburan tanah dan merusak sifat fisik dan
kimia tanah. Menurut Arifin dan Krismawati (2006) menambahkan bahwa pemberian pupuk
anorganik secara terus menerus dapat menurunkan kandungan C-organik, P-tersedia dan KPK
tanah, serta terjadi ketidak keseimbangan hara dalam tanah yang disebabkan tidak adanya
penambahan unsur hara lain ke dalam tanah. Disamping itu dengan semakin mahalnya harga
pupuk dan sulitnya mendapat pupuk seperti pupuk SP maka berakibat merugikan petani padi
sawah. Dengan berkembangnya pupuk fosfat alternatif di pasaran tentunya merupakan pilihan
bagi petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk fosfat pada tanaman padi apabila pada saat itu
terjadi kelangkaan pupuk atau harganya tidak terjangkau.
Unsur P mempunyai peranan penting dalam produksi tanaman terutama dalam reaksi
biokimia sebagai penyimpan dan pemindah energi, kerja osmotik, reaksi fotosintesis dan
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glicólisis (Hidayat, 2007). Upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi pemberian pupuk antara
lain melalui dosis pemberian pupuk, cara pemberian dan bentuk pupuk yang digunakan secara
tepat (Landon, 1984). Pemberian pupuk fosfat melalui tanah apabila kurang tepat waktu dan
dosis dapat menurunkan efisiensi pemupukan serta mengganggu keseimbangan hara dalam
tanah. Untuk meningkatkan keseimbangan hara dalam tanah, selain pemberian pupuk Nanorganik dalam dosis sesuai anjuran, diperlukan pemberian pupuk P guna meningkatkan
produksi tanaman padi. Hara P sangat diperlukan tanaman padi, terutama pada awal
pertumbuhan dan berfungsi memacu pembentukan akar serta penambahan jumlah anakan. Di
samping itu, P juga berfungsi mempercepat pembungaan dan pemasakan gabah. Apabila tanah
kahat unsur P menyebabkan meningkatnya jumlah gabah hampa, menurunkan bobot dan
kualitas gabah, serta menghambat pemasakan. Dalam keadaan kahat unsur P yang parah,
tanaman padi tidak dapat berbunga. Kekurangan hara P juga menurunkan tanggap tanaman
terhadap pemupukan N. Selain itu, kahat unsur P seringkali berasosiasi dengan meningkatnya
kadar Fe hingga meracuni tanaman dan kekurangan Zn, terutama pada tanah ber-pH rendah
(Dobermann dan Fairhurst , 2000).
Salah satu pupuk fosfat alternatif adalah fosfat ‖Label 5‖ yang merupakan pupuk granul
dengan pemberian melalui tanah, mengandung unsur hara fosfat (P2O5) serta Calsium Oksida
(CaO) dan Magnesium Oksida (MgO) yang dibutuhkan tanaman padi, sehingga diharapkan
dapat mengurangi penggunaan pupuk P-anorganik yang diberikan melalui tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pupuk fosfat terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman padi sawah.
BAHAN DAN METODE
Percobaan ini dilaksanakan di lahan petani Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru,
Kabupaten Sumenep pada MH 2008/2009, menggunakan petak percobaan berukuran 4 m x 5
m dengan 10 perlakuan pemupukan fosfat disusun berdasarkan rancangan acak kelompok
yang diulang 3 kali. Perlakuan merupakan kombinasi dosis pemupukan fosfat ―Label 5‖ (Tabel
1).
Tabel 1. Perlakuan kombinasi pemupukan fosfat ―Label 5‖ pada tanaman padi sawah, MH
2008/2009, Desa Bunbarat, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep.
Macam dan Dosis Pupuk
Perlakuan
Urea
SP-36
Pupuk Fosfat
KCI
(kg/ha)
(kg/ha)
―Label 5‖
(kg/ha)
A
150
50
0
25
B
150
0
50
25
C
150
0
100
25
D
150
0
150
25
E
150
0
200
25
F
250
100
0
50
G
250
0
50
50
H
250
0
100
50
I
250
0
150
50
J
250
0
200
50
Penanaman padi menggunakan varietas Mekongga dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm
dan umur bibit 21 hari. Berdasarkan analisis hara di Laboratorium BPTP Jawa Timur, pupuk
fosfat ‖Label‖ 5 mengandung P2O5-total 19,21%, CaO 14,82% dan MgO 5,48% (Tabel 2).
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Tabel 2. Kandungan hara pupuk fosfat ‖Label 5‖ yang diuji pada tanaman
padi sawah, MH 2008/2009 di Desa Bunbarat, Kec. Rubaru, Kab.
Sumenep.
Unsur hara
Kandungan (%)
Kadar air
2,30
N
0,04
P2O5-total (HCl 25%)
19,21
Larutan P2O5 dalam asam sitrat 2%
10,20
Larutan P2O5 dalam air
2,56
K2O
0,13
Na
0,40
CaO
14,82
MgO
5,48
Fe
0,43
Zn
0,07
Mn
0,21
Cu
0,01
Sumber : BPTP Jawa Timur (2008)
Variabel pengamatan tanaman meliputi :
 Status hara tanah sebelum percobaan
 Tinggi tanaman umur 28, 42 dan 55 HST
 Jumlah anakan umur 28, 42 dan 55 HST
 Jumlah malai per rumpun
 Panjang malai per rumpun
 Jumlah gabah isi per malai
 Persentase gabah hampa per malai
 Bobot 1000 butir
 Hasil gabah kering panen (t/ha GKP)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi Penelitian
Berdasarkan analisis tanah awal sebelum percobaan, lokasi yang digunakan untuk
penelitian pemupukan fosfat mempunyai tekstur tanah lempung berliat dengan kandungan
hara dalam tanah (C-organik, N-total, P2O5 dan K) tergolong rendah-sangat rendah, namun
kandungan Ca tergolong sangat tinggi (Tabel 3)
Tabel 3. Analisis kandungan hara tanah sebelum percobaan pemupukan fosfat pada
tanaman padi sawah di Desa Bunbarat, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep
Unsur
Tekstur (%) :
Pasir
Debu
Liat
Klas tekstur
pH : H2O
C-organik (%)
N total
(%)
P2O5 Olsen (ppm)
K
cmol(+) kg-1
Na
cmol(+) kg-1
Ca
cmol(+) kg-1
Mg
cmol(+) kg-1
KTK
cmol(+) kg-1

Kandungan
57
28,24
14,64
7,5
0,80
0,003
54
0,27
0,11
32,45
1,73
10,00

Harkat

Lempung berpasir
Netral
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sangat Tinggi
Sedang
Rendah

Sumber : BPTP Jawa Timur (2008)
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Pertumbuhan dan Hasil Padi
Perlakuan pemupukan dengan dosis yang berbeda pada tanaman padi varietas
Mekongga diperoleh perbedaan tinggi tanaman pada pengamatan umur 28 hst, 42 hst dan 55
hst (Tabel 4).
Tabel 4. Pengaruh pemberian pupuk fosfat ‖Label 5‖ terhadap tinggi tanaman
padi sawah, Rubaru-Sumenep, MH 2008/2009.
Urea + SP 36 + Fosfat
Tinggi tanaman (cm)/umur
―Label 5‖ + KCl (kg/ha)
28 hst
42 hst
55 hst
A : 150 + 50 + 0 + 25
63,0 ab
72,2 cd
82,1 ab
B : 150 + 0 + 50 + 25
61,6 b
71,0
d
80,1 b
C : 150 + 0 + 100 + 25
64,4 ab
72,1 cd
84,6 ab
D : 150 + 0 + 150 + 25
62,9 ab
73,5 bcd
83,4 ab
E : 150 + 0 + 200 + 25
61,8 b
72,9 cd
80,6 b
F : 250 + 100 + 0 + 50
63,7 ab
74,5 abcd
81,9 ab
G : 250 + 0 + 50 + 50
66,1 a
77,5 ab
86,8 ab
H : 250 + 0 + 100 + 50
63,4 ab
73,5 bcd
82,5 ab
I : 250 + 0 + 150 + 50
65,3 ab
75,7 abc
86,5 ab
J : 250 + 0 + 200 + 50
66,3 a
77,8 a
89,5 a
CV (%)
3,28
2,90
4,95
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
dengan DMRT pada taraf 0,05

Penggunaan pupuk SP-36 maupun pupuk fosfat ―Label 5‖ dalam dosis yang berbeda
pada tanaman padi tidak menunjukkan perbedaan tinggi tanaman secara nyata. Pemupukan
fosfat ―Label 5‖ sebanyak 100kg/ha-150 kg/ha dikombinasikan dengan pupuk Urea 150 kg/ha
dan KCl 25 kg/ha (perlakuan C dan D), diperoleh tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan penggunaan pupuk SP-36 100 kg/ha + Urea 250 kg/ha + KCl 50 kg/ha
sesuai dosis anjuran (perlakuan standard F).
Jumlah anakan padi varietas Mekongga bertambah dengan meningkatnya dosis pupuk
yang diberikan pada tanaman padi (Tabel 5).
Tabel 5. Pengaruh pemberian pupuk fosfat ‖Label 5‖ terhadap jumlah anakan per
rumpun padi sawah pada MH 2008/2009, Desa Bunbarat, Kec. Rubaru, Kab.
Sumenep.
Urea + SP 36 + Fosfat ―Label 5‖
Jumlah anakan/umur
+ KCl (kg/ha)
28 hst
42 hst
55 hst
A : 150 + 50 + 0 + 25
13 c
14 b
17 bc
B : 150 + 0 + 50 + 25
14 abc
14 b
18 abc
C : 150 + 0 + 100 + 25
13 c
15 ab
17 bc
D : 150 + 0 + 150 + 25
13 c
14 b
17 bc
E : 150 + 0 + 200 + 25
13 c
14 b
17 bc
F : 250 + 100 + 0 + 50
17 a
16 a
21 a
G : 250 + 0 + 50 + 50
14 abc
15 ab
20 ab
H : 250 + 0 + 100 + 50
16 ab
16 a
20 ab
I : 250 + 0 + 150 + 50
14 abc
15 ab
17 bc
J : 250 + 0 + 200 + 50
15 abc
15 ab
19 abc
CV (%)
9,11
6,94
10,75
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata dengan
DMRT pada taraf 0,05
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Perlakuan pemupukan terhadap jumlah malai per rumpun, panjang malai, dan jumlah
gabah isi per malai terdapat perbedaan yang nyata, kecuali terhadap persentase gabah hampa
(Tabel 6).
Tabel 6. Pengaruh pemberian pupuk fosfat ‖Label 5‖ terhadap jumlah malai/rumpun,
panjang malai, jumlah gabah isi dan persentase gabah hampa padi sawah pada MH
2008/2009, Desa Bunbarat, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep.
Urea + SP 36 + Fosfat
Jumlah malai/ Panjang malai
Jumlah Persentase
“Label 5” + KCl (kg/ha)
rumpun
(cm)
gabah
gabah isi
isi/malai
A : 150 + 50 + 0 + 25
12 ab
24,6 b
57,4 b
28,7 a
B : 150 + 0 + 50 + 25
12 ab
26,1 ab
74,7 ab
20,5 a
C : 150 + 0 + 100 + 25
12 ab
25,8 ab
55,9 b
36,9 a
D : 150 + 0 + 150 + 25
12 ab
25,2 ab
76,7 ab
22,0 a
E : 150 + 0 + 200 + 25
11 b
26,0 ab
71,5 ab
20,5 a
F : 250 + 100 + 0 + 50
13 a
26,5 ab
86,2 a
16,6 a
G : 250 + 0 + 50 + 50
13 a
27,4 a
79,4 ab
24,5 a
H : 250 + 0 + 100 + 50
13 a
25,7 ab
66,0 ab
28,5 a
I : 250 + 0 + 150 + 50
14 a
25,3 ab
62,8 ab
30,8 a
J : 250 + 0 + 200 + 50
13 a
26,1 ab
69,6 ab
32,1 a
CV (%)
6,96
5,05
17,22
49,70
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
dengan DMRT pada taraf 0,05
Semakin meningkat dosis pupuk yang diberikan pada tanaman padi sawah varietas
Mekongga terjadi peningkatan jumlah malai per rumpun, panjang malai, dan jumlah gabah isi
per malai secara nyata. Pemupukan dengan dosis sesuai anjuran menggunakan pupuk SP-36
maupun fosfat ―Label 5‖ (perlakuan F, G, H, I dan J) diperoleh peningkatan jumlah malai per
rumpun dan panjang malai, namun tidak berbeda nyata apabila jumlah pupuk yang diberikan
separuh dari dosis anjuran (perlakuan A, B, C, D dan E). Jumlah gabah isi per malai tertinggi
dijumpai pada perlakuan pemupukan sesuai dosis anjuran (perlakuan standard F), namun
tidak berbeda nyata dengan pemberian pupuk fosfat ―Label 5‖ dalam dosis ditingkatkan.
Persentase gabah hampa cukup tinggi yang disebabkan pada fase reproduksi terjadi angin
kencang sehingga mempengaruhi proses penyerbukan dan pengsian biji. Oleh karena itu
perlakuan dosis pemupukan pada padi sawah tidak menunjukkan perbedaan persentase gabah
hampa secara nyata.
Perlakuan pemupukan pada tanaman padi sawah varietas Mekongga tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap bobot 1000 butir gabah isi, namun terdapat
perbedaan hasil gabah secara nyata dengan pemberian pupuk dalam dosis yang ditingkatkan
(Tabel 7).
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Tabel 7. Pengaruh pemberian pupuk fosfat ‖Label 5‖ terhadap bobot 1000 butir gabah isi
dan hasil GKP (t/ha) padi sawah pada MH 2008/2009, Desa Bunbarat, Kec.
Rubaru, Kab. Sumenep.
Urea + SP 36 + Fosfat ―Label 5‖ +
Bobot 1000 butir gabah isi
Hasil GKP
KCl (kg/ha)
(gram)
(t/ha)
A : 150 + 50 + 0 + 25
305,6a
7,52 c
B : 150 + 0 + 50 + 25
305,2a
7,68 c
C : 150 + 0 + 100 + 25
300,3a
7,79 bc
D : 150 + 0 + 150 + 25
293,4a
7,85 bc
E : 150 + 0 + 200 + 25
304,2a
7,79 bc
F : 250 + 100 + 0 + 50
299,0a
9,33a
G : 250 + 0 + 50 + 50
314,5a
9,17ab
H : 250 + 0 + 100 + 50
303,7a
7,84 bc
I : 250 + 0 + 150 + 50
304,1a
8,21abc
J : 250 + 0 + 200 + 50
295,2a
7,92abc
CV (%)
3,80
8,82
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
dengan DMRT pada taraf 0,05
Pupuk fosfat berupa SP-36 maupun Fosfat ―Label 5‖ yang diberikan dalam dosis
berbeda pada tanaman padi sawah varietas Mekongga tidak menunjukkan pengaruh yang
nyata terhadap hasil gabah. Pemberian pupuk Urea 250 kg/ha + fosfat ―Label 5‖ 50 kg/ha +
KCl 50 kg/ha (perlakuan G) pada tanaman padi sawah varietas Mekongga diperoleh hasil gabah
9,17 t/ha GKP dan tidak berbeda nyata dibandingkan dengan pemupukan standard sesuai
dosis anjuran yaitu Urea 250 kg/ha + SP-36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha (perlakuan F) dengan
hasil gabah 9,33 t/ha GKP. Dengan demikian pupuk fosfat ―Label 5‖ sebanyak 50 kg/ha dapat
menggantikan peranan pupuk SP-36 sebanyak 100 kg/ha, karena diperoleh hasil gabah yang
tidak berbeda nyata. Pupuk fosfat ―Label 5‖ selain mengandung unsur hara utama P2O5-total
(19,21%), juga mengandung unsur CaO (14,82%) dan MgO (5,48%) yang sangat dibutuhkan
untuk pertumbuhan tanaman padi.
KESIMPULAN
1.
2.

Penggunaan pupuk fosfat ‖Label 5‖ pada tanaman padi sawah dapat digunakan sebagai
alternatif pengganti pupuk SP-36.
Penggunaan pupuk Fosfat ‖Label 5‖ sebanyak 50 kg/ha (9,17 t/ha GKP) setara
penggunaan pupuk SP-36 100 kg/ha (9,33 t/ha GKP) dalam pemberian dosis pupuk yang
sama yaitu Urea 250 kg/ha dan KCl 50 kg/ha. Dengan demikian penggunaan pupuk
fosfat ‖Label 5‖ lebih efisien penggunaannya dibanding pupuk SP-36 pada tanaman padi
sawah.
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KERAGAAN TANAMAN PANGAN DAN SAYURAN DI LAHAN LEBAK KALIMANTAN SELATAN
Muhammad Najib dan Suaidi Raihan
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
ABSTRAK
Tanaman palawija (jagung, ubi dan kacang-kacangan), sayuran (labu, cabe dan terung)
dan tanaman buah (semangka) merupakan komoditas utama di lahan rawa lebak dangkal
sedangkan padi merupakan komoditas utama di lahan rawa lebak tengahan. Sesuai sifat
lahannya, maka komoditas palawija, sayuran, buah-buahan dan padi lebih banyak diusahakan
pada musim kemarau. Penataan sistem surjan di lahan rawa lebak dangkal memberikan peluang
peningkatan intensitas tanam lebih dari 100% melalui penerapan pola tanam palawija dan
sayuran di atas lahan guludan dan pola padi, palawija dan sayuran di lahan tabukan atau sawah.
Namun demikian, peningkatan intensitas tanam dan pola tanam yang optimal di lahan rawa
lebak harus didukung dengan teknologi produksi yang mampu mengatasi masalah utama lahan
lebak, yaitu tingkat kesuburan yang rendah, kondisi lingkungan yang beragam dengan fluktuasi
genangan dan kualitas air dan kekeringan. Aplikasi berbagai teknologi ameliorasi dan
penggunaan varietas unggul adaptif, berbagai jenis tanaman palawija, sayuran dan tanaman padi
dapat berproduksi dengan baik. Kegiatankeragaan tanaman padi, palawija dan sayuran
dilakukan secara terpisah. Tanaman padi dan palawija serta sayuran berlokasi di Banjarbaru
pada hamparan lahan dangkal dengan sistem surjan tahun 2006, tanaman palawija dan sayuran
di Balangan pada lahan lebak dangkal tahun 2006. Paket teknologi dan input yang diberikan
pada untuk tanaman palawija meliputi :Kapur (dolomit) 1 t/ha, pupuk kandang untuk kedelai,
kacang tanah dan kacang hijau masing-masing 1,5 t/a. Varietas unggul palawija kedelai : Lawit
dan Manyapa; kacang tanah :Jerapah untuk Banjarbaru dan Jerapah untuk Balanganl; dan
kacang hijau : Betet dan Kenari). Penataan lahan (surjan Lebar 3m, tinggi 60 cm, panjang 40 m).
Paket teknologi dan input yang diberikan untuk tanaman sayuran meliputi : Kapur (dolomit) 1
t/ha, pupuk kandang 2,5 t/ha. Varietas unggul sayuran di lahan lebak (tomat : Permata;
Terong :Mustang; Mentimun: Hercules; cabai besar: Hot Chili). Paket teknologi dan input yang
diberikan untuk tanaman padi meliputi : Varietas padi adaptif di lahan lebak (Margasari, Cihereng,
Mendawak, Lambur, Punggur dan Banyu Asin). Hasil panen palawija (kacang tanah 1,7 t/ha;
kedelai 1,15-1,25 t/ha dan kacang hijau 1,2-1,4 t/ha), sayuran (tomat 29,84 t/ha; terong 25,08
t/ha; mentimun 12,03 t/ha dan melon 34,9 t/ha), sedangkan padi dari berbagai varietas yang
ditanam mencapai 3,0-5,0 t/ha untuk lokasi Banjarbaru, sedangkan lokasi Balangan hasil panen
palawija (kacang tanah 3,99 t/ha) dan sayuran (kacang panjang 1,55-2,55 t/ha; tomat 1,77 t/ha;
terong 6,6-12,44 t/ha dan cabai besar 0,40-1,44 t/ha).
PENDAHULUAN
Peranan pengembangan pertanian di lahan rawa lebak semakin strategis dalam
kaitannya dengan peningkatan ketahanan pangan serta pengembangan agribisnis dan wilayah.
Diversifikasi produksi di lahan rawa dapat dilakukan dengan mengembangkan usahatani aneka
komoditas seperti tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman industri
seperti kelapa, kopi dan lada, ternak dan ikan. Berbagai tanaman hortikultura (sayuran dan
buah-buahan) dapat memberikan hasil baik di lahan rawa. Hal ini menunjukkan bahwa
pengembangan pertanian lahan rawa dapat meningkatkan produksi juga diversifikasi produksi,
baik produksi primer maupun olahan ( Fagi et al., 1997).
Kondisi lahan yang marginal dengan kendala pengembangan yang spesifik, maka
pengembangannya harus benar-benar dilakukan secara cermat dan hati-hati melalui penerapan
teknologi tepat guna sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Pendekatan yang harus secara
holistik dan partisipatif serta dengan strategi selektif dan bertahap.
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Penataan lahan, pengaturan jenis tanaman dan waktu tanam diharapkan lahan rawa
menghasilkan daya guna dan hasil guna yang optimum dan diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam produksi nasional.
Beberapa faktor pembatas hasil tanaman di lahan lebak yang mencakup masalah tanah
adalah kesuburan tanah yang rendah dan dinamika air dan hama penyakit masih merupakan
kendala teknis yang harus dipecahkan (Raihan et al, 2006).
Hasil penelitian dan pengalaman memperlihatkan bahwa dengan pengelolaan lahan yang
tepat sesuai dengan karakteristiknya melalui penerapan teknologi inovasi yang benar, maka lahan
lebak yang tergolong marjinal dengan tingkat kesuburan alami yang rendah dapat dijadikan areal
pertanian produktif (Alihamsyah, 2001).
Di lahan lebak telah berkembang sistem surjan, yaitu yang terdiri dari tembokan atau
guludan untuk pertanaman buah-buhan (jeruk, rambutan, mangga, pisang dan buah-buhan
lainnya) dan tanaman sayuran, sedangkan pada lahan tabukan atau sawah untuk pertanaman
padi. Pembuatan surjan dapat dilakukan secara bertahap, yaitu dengan membuat tukungantukungan kecil berukuran sekitar 1 x 1 m persegi dengan tinggi sekitar 0,6 m. Tukungantukungan tersubut setiap tahun diperlebar, ditinggikan dan diperpanjang sehingga akan menjadi
satu tembokan memanjang atau guludan (Idak, 1971). Pembuatan guludan dan tukungan harus
memperhitungkan luasan (lebar dan panjang) dan jarak antar guludan/ tukungan untuk
mengoptimalkan produktivitas lahan dan tanaman yang diinginkan (Ananto et. al. 1998).
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengemukakan hasil evaluasi keragaan pertumbuhan
dan hasil panen dari tanaman padi, palawija dan sayuran yang dilaksanakan di lahan rawa lebak
Banjarbaru dan desa Teluk Mesjid, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan Kalimantan
Selatan.
METODOLOGI
Kegiatan evaluasi keragaan tanaman padi, palawija dan sayuran dilakukan secara
terpisah, di di lahan rawa lebak Banjarbaru dan desa Teluk Mesjid, Kecamatan Batu Mandi,
Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan pada tahun 2006, diman untuk Banjarbaru dengan
sistem surjan dan Balangan sistem sawah.
Paket teknologi dan input yang diberikan pada untuk tanaman palawija meliputi :Kapur
(dolomit) 1 t/ha, pupuk kandang untuk kedelai, kacang tanah dan kacang hijau masing-masing
1,5 t/a. Varietas unggul palawija kedelai : Lawit dan Manyapa; kacang tanah :Jerapah untuk
Banjarbaru dan Jerapah untuk Balanganl; dan kacang hijau : Betet dan Kenari). Penataan lahan
(surjan Lebar 3m, tinggi 60 cm, panjang 40 m). Paket teknologi dan input yang diberikan untuk
tanaman sayuran meliputi : Kapur (dolomit) 1 t/ha, pupuk kandang 2,5 t/ha. Varietas unggul
sayuran di lahan lebak (tomat : Permata; Terong :Mustang; Mentimun: Hercules; cabai besar: Hot
Chili). Paket teknologi dan input yang diberikan untuk tanaman padi meliputi : Varietas padi
adaptif di lahan lebak (Margasari, Cihereng, Mendawak, Lambur, Punggur dan Banyu Asin). Urea,
TSP dan KCL dosis standar lahan lebak, Pupuk/amelioran yang diberikan pada pertanaman padi
unggul berupa: Urea (200 kg/ha), SP-36 (200 kg/ha), KCl (100 kg/ha), dan Kapur (1 ton/ha).
Pupuk/amelioran yang diberikan pada pertanaman kacang-kacangan berupa: pupuk kandang (2
ton/ha), kapur (1 ton/ha), Urea (100 kg/ha), SP-36 (200 kg/ha), dan KCl (100 kg/ha), kapur (1
ton/ha). Sedangkan pada pertanaman jagung diberikan:pupuk kandang (5 ton/ha), dan kapur (1
ton/ha), Urea (200 kg/ha), SP36 (200 kg/ha), dan KCl (100 kg/ha).
Penataan lahan (Surjan
Lebar 3m, tinggi 60 cm, panjang 100 m)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi Banjar Baru
Komoditas padi
Pertanaman padi pada MK. I 2006 dan MH 2006/7 secara umum cukup baik. Hasil
panen padi varietas unggul berkisar antara 2,0 – 5,0 ton/ha, namun hasil panen padi lokal Siam
perak (organik) hanya 1,65 ton/ha (Tabel 1). Hasil panen beberapa varietas padi yang cukup
tinggi didukung oleh paket input teknologi yang diaplikasikan terutama paket teknologi penataan
lahan dan penggunaan varietas adaftif di lahan lebak. Penataan lahan sistem surjan secara tidak
langsung dapat membantu pengelolaan tata air karena surjan dapat berfungsi sebagai tanggul
penahan dan pembagi air baik. Dengan berfungsinya sistem tata air maka pencucian unsurunsur meracun seprti Fe, Al dan Sulfat berlansung dengan baik.
Kerusakan tanaman dan kerugian hasil padi terutama disebabkan oleh adanya serangan
hama seperti: keong mas (Pomacea canalicuta), penggerek batang padi putih (Scirpophaga
innotata), orong-orong (Gryllotalpa africana), tikus (Rattus sp.), hama putih palsu
(Canaphalocrosis medinalis), walang sangit (Leptocorisa oratorius), ulat grayak (Spodoptera spp),
dan burung gereja/pipit. Sedangkan kerusakan oleh serangan penyakit, terutama disebabkan
oleh serangan penyakit blas (Pyricularia oryzae), busuk pelepah (Rhizoctonia solani), bercak daun
coklat (Helminthosporium sp), dan bercak daun bergaris (Cercospora oryzae).
Tabel 1. Hasil panen beberapa varietas padi di Banjarbaru pada M.T. 2006
Hasil (t/ha)
No.
Komoditas/varietas
MK.I
MK.II
1.
Padi lokal : Siam perak
1,65
2.
Padi unggul organik :
-Margasari
3,70
-Martapura
4,30
3.
Padi unggul :
Kapuas,
4,00
Ciherang,
Lambur,
4,30
Punggur,
3,00
Banyuasin,
5,00
Siak-Raya,
4,40
Mendawak,
5,00
Indragiri,
Cibogo,
Batang Pariaman,
IR66,
3,60
GH173,
3,60
GH460
3,00
Sumber: Asikin, et al., 2006

MH
2,46
2,57
2,60
2,50
2,44
2,58
2,20
2,85
2,69
2,30
2,17
puso
2,01
2,06

Tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan hama/penyakit padi mengutamakan
cara-cara pengendalian dan pencegahan yang ramah lingkungan. Cara pengendalian ramah
lingkungan yang telah dilaksanakan seperti: pengambilan langsung kelompok telur/keongmas
dewasa, pemanfaatan umpan dari bangkai keongmas untuk mengendalikan walang sangit,
pemasangan perangkap bubu untuk mengendalikan tikus, pemasangan umbul-umbul goyang
dan bunyi-bunyian untuk mengendalikan burung, pemberian abu sekam pada padi yang mulai

169

terlihat adanya gejala penyakit blas daun, dan penyemprotan dengan pestisida nabati untuk
mengendalikan hama penggerek batang padi.
Komoditas Palawija
Pertanaman kacang-kacangan dan jagung pada MK.I dan MH 2006 pertumbuhannya
secara umum cukup baik. Hasil panen kacang-kacangan dan jagung dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil panen beberapa palawija di Banjarbaru pada M.T. 2006
Tinggi
Skor
Hasil (t/ha)
No
Komoditas/varietas
Tanaman PertumMK I
MK II
MH
(cm)
buhan
1. Kedelai :
- Menyapa
92,10
2
1,15
1,25
- Lawit
80,10
2
1,15
1,20
2. Kacang tanah : Singa
53,60
2
1,73
1,39
3. Kacang hijau:
Betet
53,20
2
1,32
1,27
1,39
Kenari
56,20
2
1,32
1,22
1,40
4. Jagung : Sweet corn
191,60
1
20.000
21.000
tkl
tkl
Keterangan : tkl = panen tongkol (rebusan)
Kerusakan tanaman dan kerugian hasil kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan kacang
tunggak terutama disebabkan oleh adanya serangan hama seperti: ulat pengorok daun
(Aproaerema modicella), ulat grayak (Spodoptera litura) pada kacang tanah dan kacang hijau; ulat
grayak (S. Litura), pengisap polong (Riptortus linearis), penggerek polong (Etiella zinckenella dan E.
Hobsoni) pada kedelai dan kacang tunggak. Hama yang menyerang jagung antara lain penggerek
batang jagung (Ostrinia furnacalis) dan penggerek tongkol (Helicoverpa armigera). Sedangkan
kerusakan oleh serangan penyakit, terutama disebabkan oleh serangan penyakit bercak coklat
(Cercosporidium personatum), karat daun (Puccinia arachidis) pada kacang tanah; bakteri pustul
(Xanthomonas campestris pv Glycines), karat (Phakopsora pachyrhizi), dan busuk batang & daun
(Rhizoctonia solani) pada kedelai; serta virus belang (BGMV) pada daun kacang hijau. Sedangkan
pada jagung ditemukan serangan penyakit busuk pelepah (Rhizoctonia zeae), bercak daun
(Helminthosporium maydis) dan bulai (Peronosclerospora maydis).
Tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan hama/penyakit palawija mengutamakan
cara-cara pengendalian dan pencegahan yang ramah lingkungan. Cara pengendalian ramah
lingkungan yang telah dilaksanakan seperti: pengambilan langsung kelompok telur dan larva ulat
grayak/pengorok daun, dan penanaman tanaman perangkap antara lain tanaman bunga
matahari (Helianthus sp.). Pengendalian dengan pestisida kimiawi dilakukan karena tingkat
serangan hama/penyakit sudah dianggap membahayakan.
Komoditas Sayuran dan Buah Semusim
Pertanaman sayuran dan buah semusim pada MK.I dan II 2006, serta MH 2006/07
secara umum cukup baik. Hasil panen sayuran dan buah semusim dapat dilihat pada Tabel 3.
Sebagian hasil panen dijual di pasar atau yang dibeli langsung dikebun dengan harga yang
bervariasi. Disamping itu sebagian lagi diberikan kepada pengunjung/tamu untuk uji rasa dan
penampilan buah.
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Tabel 3. Hasil panen sayuran di Banjarbaru pada M.T. 2006
No
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hasil (ton/ha)
Komoditas/varietas
Cabe besar : Hot cilli
Terong : Mustang
Tomat : Permata
Kubis : KK Cross
Kangkung: Kangkung Grand
Sawi : Christina
Bayam : Amaranth Bromo
Timun : Hercules
Melon :
Sweet M-10
MAI
Galuh
No.411/Balitbu
No.8-6/Balitbu

MK.I
12,13
25,08
29,84
27,80
18,20
12,00
12,63
34,9
-

MK.II
25,09
-

MH
11,01
19,50
18,66
30,60
16,95
12,50
10,83

-

39,36
29,90
49,90
39,70

Kerusakan tanaman dan kerugian hasil sayuran dan buah semusim terutama disebabkan
oleh adanya serangan hama seperti: Siput Jepang, pada persemaian, ulat buah (heliothis
armigera) pada tomat, ulat grayak (Spodoptera litura), hama trips (Thrips sp.), kutu daun (Myzus
persicae), dan lalat buah (Dacus ferrugineus) pada cabe, ulat buah, kumbang daun, pada melon
dan mentimun, ulat perusak daun/krop (Crocidolomia binotalis), ulat grayak, dan belalang pada
kubis. Sedangkan kerusakan oleh serangan penyakit, terutama disebabkan oleh serangan
penyakit antraknosa (Colletotrichum capsici) pada cabe, layu bakteri (Ralstonia solanacearum) pada
terong, busuk kering (Alternaria sp.) pada daun/buah tomat, busuk basah (Phytophthora sp.)
pada daun/buah tomat, dan busuk lunak (Erwinia carotovora) pada kubis, serta busuk akar,
bercak daun pada melon.
Tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan hama/penyakit sayuran dan buah
mengutamakan cara-cara pengendalian dan pencegahan yang ramah lingkungan. Cara-cara
pengendalian yang ramah lingkungan yang telah dilaksanakan seperti: pemasangan perangkap
manual terhadap ulat dan kumbang daun pada semua jenis sayuran/buah, dan penyemprotan
ulat dengan pestisida nabati. Pengendalian dengan pestisida kimiawi dilakukan pada serangan
hama/penyakit yang dianggap sangat membahayakan, dan bila terlambat maka tanaman akan
hancur.
Lokasi Balangan
Hasil pengamatan pertumbuhan menunjukkan hanya kacang tanah varietas Jerapah
yang dapat tumbuh baik dalam kondisi lahan lebak pada musim kemarau dimana muka air
tanah sekitar -30 cm dari permukaan lahan. Pertumbuhan tanaman tergolong baik, hal ini
terlihat dari skor pertumbuhan berkisar antara 2 (baik) sampai 3 (sedang) dan tinggi tanaman
yang cukup optimal
Ketiga varietas jagung tidak dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi lahan lebak yang
sangat kering sekalipun setiap hari dilakukan penyiraman dengan air yang tersedia di saluran.
Tinggi tanaman dan skor pertumbuhan awal generatifnya disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Tinggi tanaman dan skor pertumbuhan pada awal masa generatif kacang tanah varietas
Jerapah dan 3 varietas jagung. Desa Teluk Mesjid, Kab. Balangan, MK. 2006.
Jumlah Tanaman
Tanaman
Varietas
Tinggi (cm)
Skor
Contoh
Kacang Tanah
Jerapah
45
38,3
2
Sukmaraga
15
103,4
3
Jagung
Lamuru
15
86,0
3
Jg. Manis
15
89,9
3
Perkembangan Tanaman Sayuran
Umumnya benih sayuran yang digunakan dalam kegiatan ini menunjukkan
pertumbuhan yang sangat baik, tetapi karena cekaman kekeringan dan panasnya udara serta
kabut asap mengakibatkan pertumbuhan tanaman selanjutnya menjadi terhambat (Tabel 5).
Tanaman mentimun menunjukkan tidak dapat berkembang, pertumbuhan yang tetap kerdil
sampai umur generatif, tidak mengeluarkan sulur untuk membelit dan tidak berbunga. Skor
pertumbuhan jelek sampai mati. Demikian juga dengan tanaman cabai, pertumbuhannya kerdil
dengan skor tergolong jelek.
Tabel 5. Pertumbuhan benih, tinggi tanaman dan skor pertumbuhan awal masa generatif
tanaman sayuran. Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Balangan, MK. 2006.
Jenis
Pertumbuhan
Tinggi Tnm
No.
Varietas
Skor
tanaman
benih (%)
(15 contoh)
Hercules
96
21,4
4
1.
Mentimun Mercy F1
90
26,7
4
Rava
90
22,8
4
Permata
100
71,6
3
2.
Tomat
Ratna
100
53,9
4
Vicario
100
85,7
3
Antaboga
100
52,6
3
3.
Terung
Cha Tim F1 Doc
100
49,8
4
Mustang
100
51,5
3
Arimbi
80
38,3
4
4.
Cabai
Hotpepper
80
51,3
4
Hotchili
90
43,9
4
No.212
90
168,9
3
Kacang
5
No. 777
98
179,2
3
Panjang
Hijau Super
90
194,6
2
Hujan yang turun pada awal musim hujan 2006/07 yang terjadi pada pertengahan bulan
Nopember 2006 membawa perubahan pada fisiologi terutama tanaman kacang panjang, tomat,
terung, dan sedikit pada cabai. Tanaman-tanaman tersebut membentuk bunga dan berbuah
dengan hasil panen disajikan pada Tabel 6.
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Tabel 6. Hasil panen kacang tanah, kacang panjang, tomat, terung, dan cabai. Desa Teluk Mesjid,
Kab. Balangan, MK. 2006.
No.
Jenis tanaman
Varietas
Hasil Panen (t/ha)
Permata
1,777
1. Tomat
Ratna
1,000
Vicario
1,333
Antaboga
12,444
2
Terung
Cha Tim F1 Doc
6,666
Mustang
8,888
Arimbi
0,444
3
Cabai
Hotpepper
0,777
Hotchili
1,444
No.212
1,555
4
Kacang Panjang
No. 777
2,555
Hijau Super
2,222
5
Kc. Tanah
Jerapah
3,999

KESIMPULAN
Setelah melihat hasil dan pertumbuhan berbagai jenis tanaman baik padi, palawija
maupun sayuran yang ditanam pada berbagai lahan di lahan lebak, Kalsel dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Tanaman padi dapat berhasil dengan baik dengan sentuhan teknologi penataan lahan
dan penggunaan varietas-varietas adaptif di lahan lebak.
2. Berbagai tanaman palawija (jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau) yang
ditanam pada lahan lebak memberikan hasil dengan cukup baik dengan mengaplikasi
teknologi penataan lahan maupun sistem sawah, penggunaan kapur dan pupuk kandang
serta penggunaan varietas-varietas adaptif di lahan lebak.
3. Berbagai jenis tanaman sayuran ternyata juga dapat diusahan dan memberi hasil dengan
baik pada lahan lebak dengan sistem surjan maupun sistem sawah. Paket teknologi yang
diperlukan adalah pemberian kapur, pemberian pupuk kandang, NPK dan penggunaan
varietas-varietas adaptif.
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PERBANDINGAN ANTARA SISTIM TANAM TERATUR DAN SEBAR PADA USAHATANI
KACANG HIJAU DI PRIMA TANI NGANJUK (STUDI KASUS LAHAN HUTAN DESA BULU,
KECAMATAN BERBEK)
Nefrida Elfitri1, F.Kasijadi22 dan Wahyunindyawati23
1. Mahasiswa Pasca Sarjana UB 2. Peneliti BPTP Jawa Timur
ABSTRAK
Produktifitas kacang hijau yang dihasilkan petani di lahan kering masih rendah.
Rendahnya tingkat produktifitas tersebut disebabkan sistim usahataninya masih menggunakan
cara tradisional yaitu dengan sistem tanam sebar dan tanpa pengolahan yang baik. Oleh karena
itu, badan LITBANG dengan program PRIMA TANI memberikan suatu teknologi perbaikan cara
penanaman yaitu menggunakan sistem tanam teratur. Lokasi penelitian ditentukan pada lahan
hutan di desa Bulu kecamatan Berbek kabupaten Nganjuk pada bulan Maret hingga Mei tahun
2008. Menggunakan metode sensus dengan jumlah responden sebanyak 54 orang. Penelitian
bertujuan menganalisis (1) perbandingan tingkat keuntungan dan efisiensi usahatani kacang
hijau di lahan kering antara sistem tanam teratur dan sistem tanam sebar; (2) pengaruh faktorfaktor terhadap keuntungan usahatani kacang hijau di lahan kering. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang
telah dipersiapkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan analisis Uji Beda Rata-rata dan
Cobb Douglass. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Usahatani kacang hijau di lahan kering
dengan sistem tanam teratur lebih menguntungkan dan efisien disbanding usahatani kacang
hijau dengan sistem tanam sebar. (2) faktor yang berpengaruh terhadap produksi kacang hijau
adalah luas lahan dan pengalaman berusahatani, sedangkan tingkat pendidikan, umur dan
jumlah tanggungan keluarga tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi usahatani
kacang hijau di lahan kering,
Kata kunci:: kacang hijau, sistim tanam, lahan kering, Prima Tani Nganjuk
ABSTRACT
The mungbean cropped by the farmer on the dry land because fit for its growing. The
mungbean crop more endure to dryness than other peanuts. Eventhough many farmer cropping
mungbean, but the mungbean productivity in Indonesia still low. This is becaused by the factor of
social economics on farming lack of farmer technology on applied farm. This is because the
farmers still unwilling to applied the new technology. The farmers still use the conventional way by
the spreading planting system without good management. That‘s why LITBANG with PRIMA TANI
offer a new technology about mungbean farm management to the farmer to increase the
production by using the continuous planting system. Based on the theory, the researcher want to
analyze: 1) mungbean crop management profit on dry land received by the farmer by using the
spread planting system and continuous planting system and efficiency rate, (2) The social
economic factors on the profit achieved in mungbean crop management in dry land. The decision
method of location determining by purposive in Bulu village, Berbek district Nganjuk regency on
Mart unti May 2008. The method that being used for sampel determination on farmer conducted
by the sensus method. Based on data, total respondent cropping tne mungbean on dry land is 54
people. The farmer using the continuous cropping system is 19 peoples, and the 35 the other
using the spread cropping system. The data collecting method conducted by primary data
interview by using questionnaire which have been drawn up previously and observation and
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secondary data by nothing information needed from supporting book and also relevant institution
for example BPTP Jatim, Bulu village office. Data analyzing method, avarage different test analysis
and Regretion analysis. Result of research indicate that: the profit of mungbean crop management
with the continuous planting system is bigger than the spread one. Mungbean crop management
efficiency using the continuous planting system is higher than the spread one. The influences of
social economic factors into the mungbean cropping profit achieved in dry land, that land wide and
experience on farming
Key words : mungbean, spread planting system
PENDAHULUAN
Kacang hijau (Vigna radiata L.) selain mempunyai nilai gizi yang tinggi bermanfaat bagi
tubuh karena mengandung vitamin B1 juga dapat digunakan sebagai makanan ternak
(Soeprapto, 1991).
Produktifitas kacang hijau dari tahun 2006 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan dari
10,23 ku/ha menjadi 10,42 ku/ha (Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, 2007). Tanaman kacang hijau lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan tanaman
kacang-kacangan lainnya dan lebih toleran terhadap serangan hama dan penyakit, umur panen
pendek, resiko kegagalan panen kecil sekali dan dapat dikonsumsi langsung oleh petani dengan
cara pengolahan yang mudah (Balitkabi, 2006).
Usahatani kacang hijau yang dilakukan petani di lahan kering masih belum efisien, karena
rendahnya produksi usahatani kacang hijau tersebut. Rendahnya produksi usahatani kacang
hijau disebabkan karena faktor - faktor sosial petani (Soekartawi, 1988) dan cara pengelolaan
usahatani yang digunakan petani masih sederhana. Selain itu, karena petani masih enggan
untuk mencoba teknologi baru. Penggunaan input untuk bertanam kacang hijau juga masih
minimal, dimana petani masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan sistem tanam sebar
dan tanpa pengolahan yang baik. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang peka
terhadap perubahan lingkungan. Untuk menanggulanginya perlu adanya perbaikan cara
bertanam maupun pengaturan jarak tanam. Hal ini akan mempengaruhi keuntungan yang akan
diterima oleh petani sebagai hasil dari usahatani dan tingkat efisiensi dari usahatani kacang hijau
tersebut (Soekartawi, 1987).
Tahun 2008 PRIMA TANI Nganjuk memberikan sistem tanam untuk usahatani kacang
hijau dengan sistem tanam teratur untuk mencapai keuntungan maksimal. Sistem ini berbeda
dengan sistem tanam yang digunakan petani dahulu yaitu sistem tanam sebar. Dilihat dari aspek
usahataninya, pemakaian sistem tanam teratur lebih membutuhkan banyak waktu dan tenaga
kerja dibandingkan sistem tanam sebar sehingga membutuhkan biaya yang tinggi. Namun hal
tersebut diimbangi dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan usahatani kacang hijau dengan
sistem tanam sebar. Tetapi pada kenyataanya, masih ada petani yang melakukan usahatani
dengan cara sistem tanam sebar karena berasumsi bahwa resiko kegagalan lebih kecil.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) tingkat keuntungan usahatani
kacang hijau di lahan kering yang diterima oleh petani dengan sistem tanam teratur dan sistem
tanam sebar dan (2) pengaruh dari sisi faktor sosial ekonomi terhadap produksi kacang hijau di
lahan kering.
METODE PENELITIAN
Penentuan Responden dan Pengumpulan Data
Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja di desa Bulu kecamatan Berbek kabupaten
Nganjuk. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai Mei 2008, dengan metode observasi
partisipatif artinya peneliti tinggal di daerah penelitian dalam jangka waktu tertentu untuk
mengamati peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
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Metode penentuan sampel untuk petani dilakukan dengan metode sensus atau mencacah
lengkap. Jumlah responden petani yang mengusahakan usahatani kacang hijau di lahan kering
adalah 54 orang, dengan rincian petani kacang hijau dengan penanaman sistem tanam teratur
sebanyak 19 orang dan sistem tanam sebar sebanyak 35 orang.
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan wawancara
terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. dan sekunder yaitu dipakai
untuk menunjang penelitian yang dilakukan dan diperoleh dari lembaga atau instansi terkait dan
pustaka-pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian atau data yang berasal dari data
Analisis Data
Analisis Keuntungan Usahatani:
TC = TFC + TVC
......................................................................(1)
Keterangan:
TC
= Total Cost (Biaya total)/ (Rp/Ha/musim tanam)
n
TFC
= Total Fixed Cost (Biaya tetap total)/ (Rp/Ha/musim tanam)
TVCX i PX
= Total
Variabel Cost (Biaya variabel total) / (Rp/Ha/musim tanam)
i.
i 1
.........................................................................(2)
Keterangan:
FC
= Biaya tetap
Xi
= Jumlah fisik dari input yang membentuk biaya tetap
PX
= Harga input
n
= Macam input



Penyusutan alat =

Nilai awal – nilai akhir
——————————— ........................................................(3)
Umur ekonomis

Penerimaan usahatani : TR = P x Q ..............................................................................(4)
Keterangan:
TR
= Total Revenue (total penerimaan) (Rp/ha/musim tanam)
P
= Price (harga produksi) (Rp)
Q
= Jumlah produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani (kw/ha)
Pendapatan usahatani :
π = TR – TC
= Px. Q – (TFC_+ TVC) ...............................................................................(5)
Keterangan :
π = Pendapatan uasahatani (Rp/Ha/musim tanam)
TR = Total Revenue (penerimaan total) (Rp/Ha/musim tanam)
TC = Total Cost (biaya total) (Rp/Ha/musim tanam)
TFC = Biaya tetap total(Rp/Ha/musim tanam)
TVC = Biaya variabel total(Rp/Ha/musim tanam)
P
= Harga per unit produk di tingkat petani.
Q
= Jumlah produk yang dihasilkan.

177

Analisis Efisiensi Usahatani.
R/C ratio: untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani kacang hijau
Penerimaan
R/C ratio = —————————----Biaya Produksi Total
Keterangan:
R/C ratio = 1, usahatani tidak mengalami keuntungan atau kerugian.
R/C ratio < 1, usahatani mengalami kerugian.
R/C ratio > 1, usahatani mengalami keuntungan.

(6)

Analisis Cobb Douglas
Analisis cobb douglas digunakan untuk menguji pengaruh faktor-faktor sosial terhadap
keuntungan usahatani kacang hijau di lahan kering.
Bentuk fungsi tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk linier berganda melalui fungsi
logaritma sebagai berikut:
ln Y = ln β0 + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3 + β4 ln X4 + β5 ln X5

(7)

dimana:
Y
= keuntungan usahatani (Rp)
X1
= tingkat pendidikan (tahun)
X2
= umur (tahun)
X3
= jumlah tanggungan keluarga (jiwa/orang)
X4
= luas lahan garapan (ha)
X5
= pengalaman berusahatani (tahun)
βi
= koefisien regresi atau tingkat elastisitas π terhadap Xi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik petani responden petani kacang hijau yang diteliti antara lain tingkat
pendidikan, umur, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan dan pengalaman berusahatani. Data
karakteristik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau informasi yang mendalam
tentang latar belakang subyek penelitian (Tabel 1).
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Tabel 1. Karakteristik Petani Responden Kacang Hijau Berdasarkan Pendidikan, Umur,
Jumlah tanggungan, Pemilikan Luas lahan dan Pengalaman Berusahatani di
Desa Bulu, Kecamatan Berbek Tahun 2008
Uraian
1. Pendidikan (tahun)
Tidak Tamat SD
Tamat SD/sederajat
Tamat SMP/sederajat
2. Umur (tahun)
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
> 60
Jumlah Tanggungan keluarga (orang)
0-2
3-4
>4
3. Luas lahan (ha)
0 – 0,25
0,26 – 0,5
> 0,5
Pengalaman Berusahatani (tahun)
<2
2-4
>4

Sistim tanam teratur

Sistim Tanam sebar

Jumlah

Prosentase

Jumlah

Prosentase

8
9
2

42
47
11

7
19
9

20
54
26

0
4
3
10
2

0
21
15
53
11

4
14
7
7
3

11
40
20
20
9

1
11
7

5
58
37

3
23
9

9
66
25

5
10
4

26
53
21

28
7
0

80
20
0

0
10
9

0
53
47

8
21
6

23
60
17

Sumber: Data Primer 2008
Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
yaitu daya pikir petani untuk menerima inovasi baru maupun untuk mempercepat dalam
menyelesaikan masalah, juga merupakan salah satu modal dalam mengadopsi informasi dari
setiap aktifitas atau kegiatan usaha yang dimilikinya. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap
keputusan yang akan diambil petani responden dalam melakukan usahatani. Semakin tinggi
tingkat pendidikan petani responden semakin baik penerapan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
Apabila dibandingkan antara petani responden kacang hijau dengan sistem tanam teratur
sistem tanam sebar bahwa tingkat pendidikan petani responden kacang hijau dengan sistem
tanam sebar relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan petani responden
kacang hijau dengan sistem tanam teratur. Adanya anggapan bahwa pendidikan formal tidak
begitu penting dalam melakukan usahatani, tetapi yang dibutuhkan adalah skill atau keahlian
yang diperoleh petani melalui pengalamannya dalam melakukan usahatani, sehingga petani
kacang hijau di lahan kering tidak memperhatikan pendidikan formal yang dimilikinya, karena
tidak akan mempengaruhi produksi yang dihasilkan dari usahatani di lahan kering (Tabel 1).
Umur petani biasanya erat kaitannya dengan pengalaman berusahatani. Semakin tua umur
petani maka semakin banyak pengalaman berusahataninya. Umur petani juga mempengaruhi
petani dalam pengambilan keputusan. Petani yang memiliki umur lebih muda akan lebih
responsif terhadap suatu inovasi dan perubahan yang terjadi, namun kebanyakan dari petani
tersebut kurang mempertimbangkan dampak yang akan timbul. Sebaliknya umur yang lebih tua
akan lebih matang dalam mengambil keputusan dan akan berhati-hati dalam menentukan
langkah. Umur juga mempengaruhi produktifitas kerja, dimana petani yang berumur lebih muda
memiliki produktifitas kerja yang tinggi, sebaliknya petani yang umurnya lebih tua produktifitas
kerjanya cenderung menurun. Sebagian besar usia petani responden kacang hijau dengan tanam
teratur adalah tergolong tua (51 – 60 tahun) sedangkan petani responden kacang hijau dengan
sistem tanam sebar berusia muda (31 – 40 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun petani
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kacang hijau di lahan kering mempunyai umur yang relatif tua, tetapi mereka mau menerima
(responsive) terhadap suatu inovasi dan perubahan yang terjadi. Petani yang berumur lebih tua
mampu menerima teknologi yang diberikan oleh BPTP melalui program PRIMA TANI untuk
peningkatan produksi dengan cara menerapkan teknologi sistem tanam teratur untuk usahatani
kacang hijau dibandingkan dengan petani yang berumur relatif muda. Pengadopsian teknologi
oleh petani akan mempengaruhi produksi yang dihasilkan petani kacang hijau di lahan kering.
Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang belum bekerja dan
kebutuhan hidupnya masih harus dipenuhi oleh kepala keluarga dalam hal ini adalah petani.
Jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi besarnya kebutuhan (sandang, pangan,
papan) keluarga petani itu sendiri yaitu semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka
semakin besar kebutuhan keluarganya, begitu pula sebaliknya semakin sedikit jumlah
tanggungan keluarga semakin sedikit pula kebutuhan yang dikeluarkan oleh petani. Selain itu,
anggota keluarga sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh kepala keluarga (petani)
dalam menerima dan menerapkan suatu inovasi baru dalam berusahatani.
Petani responden kacang hijau di lahan kering dengan sistem tanam teratur yang
mempunyai jumlah tanggungan keluarga antara 3 – 4 orang (58%) dan petani responden kacang
hijau dengan sistem tanam sebar mempunyai tanggungan keluarga lebih dari 4 orang (66%).
Dengan jumlah tanggungan keluarga yang sedikit, maka beban yang ditanggung kepala keluarga
akan semakin ringan sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi secara layak dan hasil
produksi dari berusahatani di lahan kering yang diperoleh juga lebih besar, selain itu juga
mempengaruhi adopsi inovasi baru.
Luas lahan garapan petani sangat berpengaruh terhadap penggunaan teknologi baru.
Umumnya petani yang memiliki lahan luas lebih cepat mengadopsi teknologi baru dibanding
petani yang berlahan sempit. Luas lahan pertanian juga mempengaruhi skala usaha, dan skala
usaha ini pada akhirnya akan mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian. Makin
luas lahan yang dipakai sebagai usaha pertanian akan semakin tidak efisien lahan tersebut.
Sebaliknya, pada luasan lahan yang sempit; upaya pengawasan terhadap faktor produksi
semakin baik, penggunaan tenaga kerja tercukupi dan tersedianya modal juga tidak terlalu besar,
sehingga usaha pertanian seperti ini sering lebih efisien. Meskipun demikian, luasan yang terlalu
kecil cenderung menghasilkan usaha yang tidak efisien juga (Soekartawi, 1987). Luas lahan
garapan untuk usahatani kacang hijau di lahan kering di Desa Bulu bervariasi, mulai dari lahan
yang paling sempit 0,25 ha sampai dengan lahan yang paling luas 2 ha. Lahan kering yang
digunakan petani merupakan lahan PERHUTANI dan sebagian besar dikelola oleh petani itu
sendiri. Analisis yang dapat diuraikan dari hasil penelitian tersebut adalah petani yang
mempunyai lahan luas lebih mudah menerima dan menerapkan suatu teknologi baru seperti
teknologi cara tanam dengan sistem tanam teratur dari BPTP yang bertujuan untuk
meningkatkan produksi yang diperoleh petani khususnya petani kacang hijau di lahan kering.
Sebaliknya petani yang mempunyai lahan yang lebih sempit sulit menerima dan menerapkan
suatu teknologi baru dan masih menggunakan usahatani dengan cara tradisional yaitu dengan
cara sistem sebar yang mempengaruhi produksi yang diperoleh petani.
Pengalaman merupakan salah satu unsur penting dalam suatu usahatani. Pengalaman
berusahatani sangat mempengaruhi keputusan petani dalam mengadopsi teknologi karena
semakin banyak pengalaman dalam berusahatani maka semakin mudah untuk menjalankan
usahataninya. Dari penjelasan tentang karakteristik petani responden kacang hijau di lahan
kering berdasarkan pengalaman berusahatani, ternyata petani yang menerapkan sistem tanam
teratur mempunyai pengalaman lebih lama dibandingkan dengan petani dengan sistem tanam
teratur. Semakin tinggi pengalaman petani dalam melaksanakan usahatani, semakin tinggi pula
produksi kacang hijau yang dihasilkan.
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Analisis Keuntungan Usahatani
Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani dalam proses produksi
serta membawanya menjadi produk atau hasil usahatani, termasuk di dalamnya barang yang
dibeli dan jasa yang dibayar di dalam maupun di luar usahatani. Komponen dalam biaya
produksi adalah biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Dalam analisis ini
satuan luasan yang digunakan per ha per musim tanam. Hal ini didasarkan pada nilai luas
pengusahaan petani di lahan kering di lokasi penelitian. Biaya produksi yang dikeluarkan petani
kacang hijau di lahan kering di desa Bulu, Kecamatan Berbek untuk melakukan usahatani
kacang hijau dengan sistem tanam teratur maupun sistem tanam sebar (Tabel2).
Biaya tetap total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor
produksi (input) yang tidak dapat diubah jumlahnya. Jadi besarnya biaya tidak tergantung pada
besar kecilnya hasil produksi yang diperoleh. Biaya tetap dalam usahatani kacang hijau di lahan
kering meliputi penyusutan alat.
Tabel 2.

Analisis Rata-Rata Biaya Produksi Usahatani Kacang Hijau dengan Sistem
Tanam Teratur dan Sistem Tanam Sebar di Lahan Kering per ha di Desa Bulu
Kecamatan Berbek, tahun 2008
Sistem Tanam Teratur
Sistem Tanam Sebar
Ur a i a n
Nilai (Rp)
(%)
Nilai (Rp)
(%)
Biaya Tetap
Penyusutan Alat
8.923,35
0,46
8.602,38
0,52
Biaya Variabel
Benih
247.263,2
12,80
318.857,14
19,16
Pupuk Kimia
SP-36
266.610,53
13,81
98.404,57
5,91
Phonska
11.052,63
0,57
6.000
0,36
Gandasil B
15.394,74
0,80
12.714,29
0,76
Gandasil D
15.394,74
0,80
11.171,43
0,67
Pestisida
Decis
68.631,58
3,55
63.714,29
3,83
Dursban
10.736,84
0,56
26.571,43
1,60
Regent
1.736,84
0,09
1.885,71
0,11
Tenaga Kerja
Pria
612.631,58
31,73
631.714,29
37,96
Wanita
580.000
30,04
416.000
25,00
Borongan
92.631,58
4,80
68.571,43
4,12
Total Biaya
1.931.007,56
100
1.664.206,95
100
Produksi
Produksi (kg)
450,95
302,06
Harga jual (Rp/kg)
6.000
6.000
Penerimaan (Rp)
2.705.684,21
1.812.342,86
Keuntungan (Rp)
774.676,65
148.135,90
RC ratio
1,41
1,09
Sumber: Data Primer diolah, 2008
Pengadaan peralatan seperti cangkul dan sabit pada usahatani kacang hijau di lahan
kering dibutuhkan petani untuk melakukan kegiatan usahatani tersebut, dimana peralatan
pertanian yaitu cangkul berfungsi untuk pengolahan tanah karena kondisi tanah di lahan kering
teksturnya keras dan tidak bisa menggunakan traktor. Sedangkan peralatan pertanian lainnya
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yaitu sabit digunakan petani kacang hijau untuk memotong rumput yang tumbuh di lahan
tersebut.
Biaya penyusutan peralatan (cangkul dan sabit) yang dikeluarkan untuk petani kacang
hijau dengan sistem tanam teratur lebih tinggi (Rp. 8.923,35,-) dibandingkan petani dengan
sistem tanam sebar (Rp. 8.602,38,-) Usahatani kacang hijau di lahan kering tergolong usahatani
yang masih baru, dimana pada tahun 2000 daerah di lahan kering baru digunakan untuk
usahatani sehingga umur peralatan yang digunakan oleh petani sama dengan waktu pembukaan
lahan untuk usahatani di lahan kering dan semua petani di lahan kering belum pernah
mengganti peralatan yang digunakan sampai penelitian ini dilaksanakan.
Biaya variabel total, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor
produksi yang dapat diubah jumlahnya. Bahan-bahan mentah merupakan variabel yang berubah
jumlah dan nilainya dalam proses produksi. Semakin tinggi produksi, semakin banyak bahan
mentah yang diperlukan. Biaya variabel dalam usahatani kacang hijau di lahan kering meliputi
biaya sarana produksi dan tenaga kerja. Biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani
untuk usahatani kacang hijau meliputi pembelian benih, pupuk dan pestisida.
Kebutuhan benih untuk usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur di lahan
kering lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan benih untuk usahatani kacang hijau dengan
sistem tanam sebar. Usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur rata-rata
membutuhkan benih 12,80% (Rp. 247.263,2,-) sedangkan usahatani dengan sistem tanam sebar
rata-rata membutuhkan benih dengan rasio 19,16% (Rp. 318.857,14,-). Hal ini disebabkan
karena kebutuhan benih dengan sistem tanam teratur lebih sedikit dibandingkan dengan sistem
tanam sebar, dimana kebutuhan benih usahatani kacang hijau dengan sistem tanam sebar
hampir 2 kali lipat kebutuhan benih usahatani dengan sistem tanam teratur. Pada usahatani
kacang hijau dengan sistem tanam teratur, setiap lubang tanam hanya membutuhkan 2 atau 3
biji benih kacang hijau.
Kebutuhan pupuk untuk usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur lebih tinggi
dibandingkan dengan sistem tanam sebar, karena untuk usahatani kacang hijau di lahan kering
dengan sistem tanam teratur pemberian pupuk lebih rata dan sesuai dengan kebutuhan tanaman
sehingga setiap tanaman kacang hijau dapat memperoleh pupuk (SP-36 dan phonska) yang
dibutuhkan. Sedangkan usahatani kacang hijau dengan sistem tanam sebar, pemberian
pupuknya baik pupuk SP-36 maupun pupuk phonska semaunya karena teknologi petani
sehingga banyak tanaman yang tidak mendapatkan pupuk untuk proses pertumbuhan.
Biaya untuk kebutuhan pestisida untuk usahatani kacang hijau dengan sistem tanam
teratur lebih sedikit dibandingkan dengan usahatani kacang hijau dengan sistem tanam sebar.
Kebutuhan pestisida pada sistem tanam teratur sebesar Rp. 111.894,74,- dengan persentase
5,8%, sedangkan pada sistem tanam sebar sebesar Rp. 116.057,15,- dengan persentase 6,97%.
Hal ini disebabkan karena pada aplikasi pestisida untuk usahatani kacang hijau di lahan kering
dengan sistem tanam teratur proses penyemprotannya lebih cepat dan tidak memakan banyak
waktu (efisien), sedangkan aplikasi pestisida untuk usahatani dengan sistem tanam sebar proses
penyemprotannya lebih lama dan memakan waktu.
Tenaga kerja yang diperlukan untuk usahatani kacang hijau di lahan kering cukup banyak.
Hal tersebut dikarenakan kondisi lahan yang berbatu, selain itu petani juga tidak bisa
mengerjakan sendiri dikarenakan tenaga kerja petani sangat terbatas. Kegiatan yang dikerjakan
petani sendiri antara lain pemupukan, penyemprotan dan pasca panen. Hal ini bertujuan sebagai
upaya untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh petani kacang hijau.
Tenaga kerja yang diperlukan untuk usahatani kacang hijau di lahan kering dengan sistem
tanam teratur dan sistem tanam sebar rata-rata hampir sama. Perbedaan tenaga kerja untuk
usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur dan sistem tanam sebar adalah pada waktu
penanaman, penyiangan dan panen. Tenaga kerja untuk penanaman dan panen pada usahatani
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dengan sistem tanam teratur lebih banyak dibandingkan usahatani dengan sistem tanam teratur,
sedangkan tenaga kerja untuk penyiangan pada usahatani dengan sistem tanam teratur lebih
sedikit dibandingkan usahatani dengan sistem tanam teratur. Biaya tenaga kerja yang
dikeluarkan petani untuk usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur lebih sedikit
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan petani untuk usahatani dengan sistem tanam sebar.
Persentase sistem tanam teratur sebesar 66,57% dan sistem tanam sebar sebesar 67,08%.
Hasil penelitian Supi‘i (2002) menunjukkan bahwa biaya produksi untuk usahatani kedelai
sistem tanam teratur lebih tinggi daripada usahatani kedelai sistem tanam sebar. Hal ini
menunjukkan bahwa penerapan teknologi baru mampu memberikan kontribusi yang positif bagi
petani dan usahataninya.
Rata-rata produksi kacang hijau dengan sistem tanam teratur di lahan kering lebih tinggi
dibandingkan rata-rata produksi kacang hijau dengan sistem tanam sebar. Produksi pada kacang
hijau dengan sistem tanam sebesar 450,95 kg dan kacang hijau dengan sistem tanam sebar
sebesar 302,06 kg.
Penerimaan tunai usahatani (farm receipt) didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima
dari penjualan produk usahatani. Penerimaan tunai usahatani tidak mencakup pinjaman untuk
keperluan usahatani. Besarnya peneriman dipengaruhi oleh besarnya produk yang dihasilkan,
dimana semakin besar produk yang dihasilkan maka penerimaan juga akan semakin besar.
Selain itu penerimaan juga dipengaruhi oleh harga jual dari produk tersebut, dimana harga jual
yang tinggi akan meningkatkan penerimaan.
Penerimaan usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur lebih tinggi dibandingkan
dengan usahatani kacang hijau dengan sistem tanam sebar. Hal ini dikarenakan hasil produksi
usahatani dengan sistem tanam teratur lebih banyak dibandingkan dengan usahatani dengan
sistem tanam sebar.
Keuntungan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan total biaya produksi yang
telah dikeluarkan selama proses produksi itu berlangsung. Keuntungan usahatani
menggambarkan imbalan yang diperoleh keluarga tani dari penggunaan faktor-faktor produksi
kerja, pengelolaan dan modal yang diinvestasikan ke dalam usahatani. Besarnya keuntungan
dipengaruhi oleh hasil penerimaan dan total biaya produksi, semakin besar hasil yang diterima
dan semakin kecil biaya yang dikeluarkan maka keuntungan semakin besar, begitu juga
sebaliknya.
Keuntungan usahatani kacang hijau di lahan kering dengan sistem tanam teratur lebih
tinggi (Rp. 148.135,90,-.) dibandingkan dengan keuntungan usahatani kacang hijau dengan
sistem tanam sebar (Rp. 774.676,65,-). Usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur di
lahan kering sangat menguntungkan, walaupun biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk
usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur lebih besar tetapi hasil produksi yang
diperoleh juga tinggi, sehingga keuntungan yang diterima petani juga tinggi.
Secara keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani untuk usahatani kacang
hijau dengan sistem tanam teratur lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tanam sebar, yaitu
biaya yang dikeluarkan untuk usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur di lahan
kering sebesar Rp. 1.931.007,56,-, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk usahatani kacang
hijau dengan sistem tanam sebar sebesar Rp. 1.664.206,95. Penerimaan yang diterima petani
untuk usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur sebesar Rp. 2.705.684,21,- lebih
tinggi dibandingkan dengan penerimaan yang diterima petani untuk usahatani kacang hijau
dengan sistem tanam sebar yaitu sebesar Rp. 1.812.342,86,-. Penerimaan dan biaya produksi
mempengaruhi jumlah keuntungan yang diterima petani, dimana petani kacang hijau dengan
sistem tanam teratur memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani
kacang hijau dengan sistem tanam sebar, walaupun biaya yang dikeluarkan petani kacang hijau
dengan sistem tanam teratur lebih besar.
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Efisiensi usahatani adalah salah satu upaya petani untuk mencapai tujuan usahataninya
dengan memanfaatkan sumber-sumber atau korbanan produksi yang ada semaksimal mungkin
guna mencapai produksi yang sudah direncanakan (Soekartawi, 1995). Usahatani kacang hijau di
lahan kering dikatakan efisien apabila R/C ratio ≥ 1, suatu usahatani dikatakan rugi apabila uji
nilai R/C ratio lebih kecil dari satu (R/C < 1) dan nilai R/C ratio itu sama dengan satu (R/C = 1)
maka usahatani tersebut tidak rugi juga tidak untung. Rata-rata efisiensi usahatani kacang hijau
di lahan kering dengan sistem tanam teratur dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp.
2.705.684,21,- dan rata-rata total biaya produksi sebesar Rp. 1.931.007,56,- diperoleh R/C ratio
sebesar 1,40. Rata-rata efisiensi usahatani kacang hijau dengan sistem tanam sebar dengan ratarata penerimaan sebesar Rp. 1.812.342,86,- dan rata-rata total biaya produksi sebesar Rp.
1.664.206,95,- diperoleh R/C ratio sebesar 1,09.
Berdasarkan analisis efisiensi usahatani diatas diketahui bahwa pada usahatani kacang
hijau dengan sistem tanam teratur tiap pengeluaran biaya produksi Rp. 1,- akan menambah
penerimaan usahatani sebesar Rp. 1,41, sedangkan pada usahatani dengan sistem tanam sebar
tiap pengeluaran biaya produksi Rp. 1,- akan menambah penerimaan usahatani sebesar Rp. 1,09.
Dapat dikatakan bahwa usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur di lahan kering
lebih menguntungkan dibandingkan dengan usahatani kacang hijau dengan sistem tanam sebar
di lahan kering.
Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Produksi Kacang Hijau di Lahan
Kering
Produksi kacang hijau di lahan kering di kawasan PRIMA TANI Desa Bulu Kecamatan
Berbek dipengaruhi beberapa variabel faktor sosial ekonomi antara lain variabel tingkat
pendidikan petani, umur petani, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan dan pengalaman
berusahatani.
Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel faktor sosial ekonomi
(tingkat pendidikan, umur, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan dan pengalaman
berusahatani) terhadap produksi kacang hijau di lahan kering adalah analisis regresi linier
berganda. Dalam analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, dilakukan beberapa
tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yaitu
melalui hubungan Variabel Tingkat pendidikan (X1), Umur (X2), Jumlah tanggungan keluarga (X3),
Luas lahan (X4), dan pengalaman (X5) dengan Produksi (Y). Hasil ringkasan regresi dapat dilihat
pada Tabel 3 dibawah ini :
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Sosial Ekonomi Terhadap Produksi pada Usahatani Kacang
Hijau Di Lahan Kering Per Satu Musim Tanam di Desa Bulu, Kecamatan Berbek,
Kabupaten Nganjuk, 2008
Variabel Bebas
Konstanta
Tk.Pendidikan
Umur
Jml Tanggungan Keluarga
Luas Lahan
Pengalaman UT
R Square
F hitung
F Tabel
Sign. F

Koefisien
Regresi
5,708
0,103
0,014
0,006
1,241
0,149



Standart
T Hitung
Error
0,703
8,125
0,084
1,225
0,176
0,081
0,089
0,065
0,064
19,307
0,067
2,218
= 0,922
= 112,801
= 2,400
= 0,000
= 0,05

VIF
2.208
3.289
1.135
1.368
2.371

Sumber data : Data primer yang diolah, 2008
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Berdasarkan hasil regresi di atas dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut:
1. Hasil regresi di atas tidak terjadi multikolinier, dimana nilai VIF (Variance Inflation Factor)
pada variabel bebas dibawah 10, sehingga tidak ditemukan adanya hubungan yang serius antara
semua atau beberapa variabel yang dimasukkan dalam model regresi yang mengakibatkan
estimasi yang diperoleh bias. Gujarati (1991) berpendapat bahwa sebuah variabel bebas akan
dianggap memiliki multikolinieritas yang tinggi dengan satu atau beberapa variabel bebas lainnya
jika nilai VIF > 10.
2. Hasil analisis regresi tentang pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap produksi
kacang hijau di lahan kering diperoleh nilai Fhitung (112,801 ) lebih besar dari FTabel = 2,400. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari masing-masing variabel
bebas, yaitu tingkat pendidikan (X1), umur (X2), jumlah tanggungan keluarga (X3), luas lahan (X4),
dan pengalaman berusahatani (X5) terhadap produksi usahatani kacang hijau di lahan kering.
Nilai koefisien determinasi sebesar 0,922 memberi arti bahwa 92,2% variasi nilai produksi
sebagai variabel tidak bebas (independent) dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam persamaan
regresi sedangkan sisanya, yaitu 7,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model.
3. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel terikat serta untuk membuktikan variabel manakah yang paling
dominan maka digunakan perbandingan nilai antara nilai thitung dengan tTabel pada tarf
kepercayaan 95% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Variabel tingkat pendidikan
Variabel tingkat pendidikan diukur dari lamanya pendidikan yang ditempuh petani kacang
hijau, menghasilkan nilai koefisien regresi 0,103. Nilai parameter atau koefisien regresi ini
menunjukkan bahwa setiap peningkatan produksi dibutuhkan variabel tingkat pendidikan
sebesar 0,103, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X2, X3, X4 dan X5 = 0) atau Cateris
Paribus. Variabel tingkat pendidikan memiliki nilai thitung lebih kecil dari tTabel (1,225 < 2,009) pada
taraf kepercayaan 95%. Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi
produksi kacang hijau di lahan kering, walaupun tingkat pendidikan petani rendah tetapi petani
masih bisa memperoleh hasil produksi yang tinggi.
b. Variabel umur
Nilai koefisien regresi sebesar 0,014 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu tahun
umur petani, maka produksi kacang hijau di lahan kering akan meningkat sebesar 0,014 kali
atau dengan kata lain setiap peningkatan produksi dibutuhkan variabel umur sebesar 0,014,
dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X2, X3, X4 dan X5 = 0) atau Cateris Paribus. Variabel
umur memiliki nilai thitung lebih kecil dari tTabel (0,176 < 2,009). Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tua umur petani dalam batas-batas tertentu relatif menghasilkan produksi tinggi dan
sebaliknya petani berumur muda relatif tidak dapat menghasilkan produksi kacang hijau yang
tinggi di lahan kering.
c. Variabel jumlah tanggungan keluarga
Variabel jumlah tanggungan keluarga menghasilkan nilai konstan 0,006. Nilai koefisien
regresi ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel jumlah tanggungan keluarga sebesar
1%, maka produksi kacang hijau di lahan kering yang dihasilkan petani akan meningkatkan
sebesar 0,006%. Variabel jumlah tanggungan keluarga memiliki nilai thitung sebesar 0,089. Nilai ini
lebih kecil dari tTabel (0,089 < 2,009). Hasil regresi ini memperlihatkan bahwa variabel tenaga kerja
keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi kacang hijau di lahan kering.
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d. Variabel luas lahan
Variabel luas lahan menghasilkan nilai sebesar 1,241 yang menunjukkan bahwa setiap
variabel luas lahan meningkat 1%, maka produksi kacang hijau di lahan kering akan meningkat
sebesar 1,241%. Dari hasil uji t diketahui bahwa variabel luas lahan memiliki nilai thitung lebih
besar dari tTabel (19,307 > 2,009). Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin luas lahan yang
dikerjakan petani, semakin tinggi pula produksi yang dihasilkan.
e. Variabel pengalaman berusahatani
Variabel pengalaman usahatani menghasilkan nilai konstan 0,149, yang menunjukkan
bahwa setiap pengalaman berusahatani petani meningkat 1 tahun, maka produksi kacang hijau
di lahan kering yang dihasilkan petani akan meningkat sebesar 0,149 kali. Variabel pengalaman
berusahatani memiliki nilai thitung lebih besar dari tTabel (2,218 > 2,009). Hasil ini memperlihatkan
bahwa variabel pengalaman berusahatani berpengaruh secara signifikan terhadap produksi
kacang hijau di lahan kering yang dihasilkan petani. Pengalaman berusahatani dimaksudkan
sebagai pengalaman petani dalam melaksanakan usahatani kacang hijau di lahan kering. Bagi
petani yang mempunyai pengalaman yang lebih matang, mereka relatif lebih bisa memprediksi
secara tepat kejadian-kejadian yang akan datang seperti keadaan iklim dan hama penyakit yang
menyerang dan biasanya pengalaman dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi petani dalam
mengambil keputusan dalam melakukan usahatani kacang hijau di lahan kering yang bertujuan
menungkatkan produksi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian usahatani kacang hijau dengan sistem
tanam teratur dan sistem tanam sebar di lahan kering adalah:
1. Usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur di lahan kering lebih menguntungkan
dan efisien dibandingkan usahatani kacang hijau dengan sistem tanam sebar di lahan kering.
2. Pengaruh aspek sosial ekonomi terhadap produksi kacang hijau di lahan kering adalah
variabel luas lahan (X4) dan pengalaman berusahatani (X5).
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan adalah:
 Untuk peningkatan pendapatan, usahatani kacang hijau dengan sistem tanam teratur lebih
layak diusahakan di lahan kering.
 Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut yang berkaitan dengan usahatani kacang hijau dengan
sistem tanam teratur di lahan kering.
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PENGARUH BAHAN ORGANIK TERHADAP TANAMAN PADI DAN CABAI BESAR
PADA LAHAN LEBAK
Suaidi Raihan dan M. Najib
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
ABSTRAK
Lahan lebak merupakan lahan yang rendah bahan organik tanah dan unsur hara NPK.
Tanah-tanah mineral di lahan lebak umumnya masam, sedangkan pemanfaatan bahan organik
untuk memperbaiki lahan pertanian tersebut kurang diperhatikan petani. Salah satu cara dengan
penambahan bahan organik yang banyak tersedia di lapangan yaitu dengan memanfaatkan
pupuk kandang sapi. Upaya ini dilakukan agar peningkatkan produktivitas tanah pertanian
memberikan hasil yang memuaskan. Penambahan bahan organik ke dalam tanah dapat
memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, meningatkan KTK, serapan hara dan menekan aktivitas
Al 3+ dan Fe 3+ yang mengikat fosfor. Bahan organik yang dibenamkan ke tanah diuraikan jasad
mikro menjadi senyawa sederhana dan bahan baru. Dekomposisi bahan organik cenderung
meningkatkan pH tanah, menyediakan hara tanaman, meningkatkan agregasi tanah dan
memperbaiki sifat fisik serta mengurangi kepekaan tanah terhadap erosi. Percobaan telah
dilaksanakan pada lahan lebak di kebun percobaan Banjarbaru KalSel pada MK 2008. Pada
lahan lebak dengan sistem surjan, dimana pada guludan ditanam tanaman cabai besar dan
sawah atau tabukan ditanam padi. Rancangan percobaan adalah acak kelompok dengan 4
ulangan, masing-masing dengan tanaman indikator padi dan cabai besar. Takaran bahan
organik yang diberikan adalah 0; 2,5 t/ha dan 5,0 t/ha. Tujuan percobaan ini adalah untuk
mengetahui pengaruh bahan organik pupuk kandang sapi terhadap hasil tanaman padi dan
sayuran cabai besar di lahan lebak. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemberian bahan
organik pupuk kandang sapi dapat meningkatkan jumlah anakan dan hasil padi serta hasil cabai
besar. Selain itu dapat menekan aluminium yang dapat meracuni tanaman padi. Hasil padi
tertinggi 4,30 t/ha dan hasil cabai besar sebesar 12,10 t/ha dicapai pada pemberian pupuk
kandang sapi 2,5 t/ha. Pemberian bahan organik merupakan suatu cara yang harus dilakukan
dalam peningkatan produktivitas tanah-tanah masam. Pelapokan bahan organik pupuk kandang
sapi dengan C/N rasio rendah berlangsung lebih cepat dibanding yang C/N rasionya tinggi.
Pelapukan bahan organik pada gilirannya akan menyediakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan
tanaman, sebab itu bahan organik disebut sebagai gudang hara. Unsur-unsur hara tersebut
tersedia setelah melalui proses pelapokan fisik dan kimia yang memerlukan waktu cukup lama.
Maka pelepasan hara yang terjadi akan berlangsung perlahan ("slow release") selama pertumbuhan tanaman semusim.
Pelepasan hara yang berlangsung "slow release" tersebut
menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman semusim, karena ketersediaan hara yang
sinambung selama pertumbuhan. Ini merupakan salah satu alasan responnya tanaman padi dan
cabai besar terhadap pemberian bahan organik pupuk kandang sapi.
Kata kunci : Bahan organik, padi, cabai besar, lahan lebak
PENDAHULUAN
Produktivitas tanaman di lahan lebak dilaporkan tergantung dari kesuburan tanah.
Semakin tinggi kesuburan tanah, semakin tinggi hasil tanaman yang diperoleh. Tingkat
kesuburan tanah lahan lebak bervariasi menurut jenis lahan, tipe lahan, pengelolaan dan
penataan lahan, dan jenis padi yang dibudidayakan.
Dalam sistem pertanian berkelanjutan, bahan organik tanah memegang peranan penting
khususnya dalam meningkatkan kualitas tanah. Kadar bahan organik tanah pada waktu
tertentu ditentukan oleh keseimbangan antara penambahan bahan organik dan kehilangan

188

melalui dekomposisi dan pencucian, yang selanjutnya dapat menunjukkan terjadi penurunan
(degradation) atau peningkatan (aggradation) (Wander et al., 1994).
Keberlanjutan pengusahaan tanah secara intensif pada tanah-tanah yang kurang subur
seperti lahan lebak sangat tergantung pada upaya konservasi bahan organik, agar kualitas tanah
dapat terjaga dan keberlanjutan usahatani dapat terjamin. Upaya perbaikan kualitas tanah yang
relatif murah adalah pemanfaatan bahan organik ex situ, seperti pemanfaatan pupuk kandang
sapi yang banyak tersedia di lapang. Penambahan bahan organik secara terus menerus dan
terdistribusi secara baik sepanjang tahun sangat diperlukan untuk meningkatkan suplai bahan
organik ke dalam tanah dan untuk mengimbangi jumlah yang hilang dari tanah yang tidak dapat
dihindari. Selain itu, rendahnya gangguan mekanik pada tanah seperti pengolahan tanah
konservasi (pengolahan tanah minimum atau tanpa olah) yang disertai pengembalian sisa
tanaman secara kontinu terbukti dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kadar bahan
organik dan populasi biota tanah.
Tanah-tanah di lahan rawa mempunyai hara makro yang miskin dan umumnya masam
serta kandungan Fe atau Al tinggi. Masalah kemasaman tanah, drainase yang berlebihan
menciptakan kondisi aerob yang mengakibatkan lapisan pirit teroksidasi dan melepas asam sulfat.
Kemasaman tanah akan menghancurkan kisi mineral liat dan melepas ion Al3+ ke larutan tanah.
Aluminium merupakan racun bagi tanaman, dan dapat memfiksasi P membentuk senyawa yang
mengendap. Akibatnya ketersediaan P dalam tanah menjadi rendah. Selain itu kemasaman tanah
juga mengakibatkan terhambatnya kegiatan bakteri pengikat N dan kekahatan Ca, Na dan K.
Penelitian ini bertujuan memahami pengaruh pemberian bahan organik pupuk kandang
sapi terhadap hasil tanaman padi dan cabai besar pada lahan lebak.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada kebun percobaan Banjarbaru pada musim kemarau 2008
(Juni – Oktober 2008).
Rancangan yang digunakan adalah acak kelompok dengan empat
ulangan, yang terdiri dari takaran pupuk kandang sapi (0; 2,5 t/ha dan 5,0 t/ha 0). Bahan
organik diberikan 2 minggu sebelum tanam bersama saat pengolahan tanah. Padi varietas yang
digunakan adalah Ciherang disemai dahulu hingga berumur 21 hst, selanjutnya ditanam pada
luas plot 4 m x 10 m dengan jarak 25 x 25 cm dan 3 tanaman/lubang. Benihnya cabai varietas
Hot Chile sebagai tanaman indikator diberi perlakuan dengan ridomil 5 g/kg benih, kemudian
disemai dahulu hingga berumur 21 hst. Selanjutnya .ditanam pada luas plot 3 m x 10 m dengan
jarak 70 x 60 cm dan 1 tanaman/lubang. Tanaman dipelihara secara dengan melakukan
penyiangan dan membumbun pada 21 dan 42 hst. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan
berdasarkan pengamatan dan tingkat serangannya.
Parameter yang diamati adalah analisis tanah awal (N-total, C-organik dan Al-dd) dan
akhir panen (C-organik, N-total, dan kejenuhan Al) dan hasil tanaman padi serta cabai besar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis tanah awal sebelum penelitian yang diambil secara komposit pada lahan
rawa lebak kebun percobaan Banjarbaru disajikan pada Tabel 1. Pada Tabel ini memperlihatkan
bahwa tanah dilokasi penelitian memiliki tingkat kemasaman yang tergolong sangat tinggi, Corganik yang tinggi. Sedangkan tanah yang kandungan N-total rendah, dengan kandungan P-total
yang sangat tinggi dan K tersedia yang rendah. Melihat kondisi tanaman yang sangat rentan
terhadap kemasaman tanah, dimana tanaman menghendaki kemasaman tanah yang berkisar
antara 5,5 – 6,5 maka pemberian amelioran sangat diperlukan untuk mengurangi kemasaman
tanah dan pengaruh aluminium.
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Tabel 1. Hasil analisa tanah awal yang diambil dari
Kalimatan Selatan, MK 2008.
Sifat Kimia Tanah
Nilai
pH H2O
4,43
C-organik (%)
3,78
N-total (%)
0,18
P2O5 –total (me/100 g)
117,57
P-tersedia (ppm)
4,4
K-tsd (me/100 g)
0,22
Al-dd (me/100 g)
3,0
Kejenuhan Al (%)
60
Sumber : Raihan (2008)

Kebun Percobaan.Banjarbaru,
Kriteria
Sangat masam
Tinggi
Rendah
Sangat tinggi
Rendah
Rendah

Hasil penetapan kejenuhan aluminium, P-tersedia dan jumlah anakan padi disajikan
pada Tabel 2. Bahan organik pupuk kandang sapi dapat menurunkan kejenuhan aluminium dari
semula 68% menjadi rata-rata 50,33%, sedangkan P-tersedia dan jumlah anakan serta tinggi
tanaman padi meningkat pada pemberian pupuk kandang sapi dosis 2,5 t/ha. Hal ini
menunjukan bahwa kadar aluminium yang tinggi dapat menghambat akar tanaman sehingga
pertumbuhan anakan padi menurun. Pemberian bahan organik pupuk kndang sapi dapat
menurunkan kahat P yang umum terjadi pada tanah masam. Hal ini dapat dijelaskan bahwa di
dalam tanah, fosfat difiksasi oleh mineral liat dalam tanah sebagai anion dapat ditukar atau diikat
oleh oksida hidrat Fe dan Al dalam bentuk yang tidak tersedia untuk diserap tanaman. Oleh
karena itu pemberian bahan organik diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan P dalam
tanah agar dapat dicapai hasil yang optimum.
Tabel 2. Kejenuhan aluminium, P-tersedia, jumlah anakan dan tinggi tanaman padi pada
pemberian pupuk kandang sapi di lahan lebak Banjarbaru, MK 2008
Perlakuan pupuk kandang
Kejenuhan
P-tersedia
Jumlah
Tinggi
sapi (t/ha)
Aluminium
(ppm)
anakan
tanaman padi
(%)
padi
(cm)
0
59
4,5
10 a
83.1
2,5
44
6,0
14 b
84.8
5,0
48
5,8
13 b
83.9
Rata-rata
50,33
5,43
12,33
83,93
Tabel 3. Dinamika Fe tanah pada pemberian pupuk kandang sapi di lahan lebak Banjarbaru,
Mk 2008
Perlakuan pupuk kandang
Fe tanah (ppm)
sapi (t/ha)
Veg.
Vegetatif
Bunga
Awal
0
1841.6
1727.3
547.4
2,5
1583.9
1235.8
374.3
5,0
1743.0
1657.9
356.3
Rata-rata
1722.8
1540.3
426.0
Ketersediaan P tanah terlihat lebih besar pada tanah yang diberi pupuk kandang sapi.
Asam organik hasil dekomposisi bahan organik seperti gugus asam humat dan asam fulvat
memegang peranan penting dalam pengikatan Al dan Fe sehingga ketersediaan P menjadi besar.
Kenyataan ini diharapkan petani dapat memanfaatkan bahan organik dalam meningkatkan
ketersediaan P tanah yang diperlukan tanaman dalam membentuk gabah padi.
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Hasil (t/ha)

Pengunaan bahan organik pupuk kandang sapi mempunyai beberapa keuntungan,
antara lain sebagai pemasok N tanah dan meningkatkan retensi air. Dalam suasana kandungan
air tanah meningkat, proses perombakan bahan organik akan banyak menghasilkan asam-asam
organik sehingga fosfat dapat terlepas dan tersedia bagi tanaman. Keadaan demikian
memberikan kemungkinan pemupukan dapat ditingkatkan efisiensinya dan/atau pemberian P
tidak diperlukan lagi.
Dinamika Fe tanah di daerah perakaran padi pada umur 15-60 hari setelah tanam
cenderung menurun dengan mningkatnya waktu pertumbuhan tanaman padi. Hal ini diduga
berkaitan dengan terjadinya oksidasi Fe. Pada fase vegetatif awal tanah tergenang, sedangkan
pada fase generatif (berbunga dan panen) kondisi lahan sudah mulai kering sehingga Fe tanah
mengalami oksidasi.
Pemberian bahan organik pupuk kandang sapi memberikan pengaruh yang baik terhadap
pertumbuhan tanaman padi dan hasil padi di lahan lebak. Pemberian pupuk kandang sapi yang
dosisnya 2,5 t/ha dapat memberikan hasil padi 4,30 t/ha gabah kering. Keadaan ini
menggambarkan bahwa pupuk kandang sapi yang diberikan dapat mensuplai kebutuhan unsur
hara N bagi tanaman padi. Dengan tersedianya unsur hara N yang cukup, maka tanaman padi
dapat tumbuh baik dan memberikan hasil padi yang tinggi di lahan lebak (Gambar 1).
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Gambar 1. Pengaruh pemberian pupuk kandang sapi terhadap hasil padi
dan cabai besar
Hal ini terkait dengan meningkatnya ketersediaan hara NPK dalam tanah akibat
penambahan bahan organik. Melalui proses mineralisasi bahan organik akan melepaskan NPK
dan senyawa organik hasil dekomposisi akan meningkatkan daya sangga tanah serta melalui
aktivitas asam-asam organik akan meningkatkan ketersediaan P (Wong dan Swift, 1994) sehingga
ketersediaan hara meningkat. Meningkatnya ketersediaan hara akan menyebabkan proses
serapan hara berjalan lancar (Blair, 1993) yang berdampak pada kandungan hara dalam
tanaman sehingga menentukan pertumbuhan tanaman.
Pertumbuhan dan Hasil Cabai Besar
Hasil skoring toleransi menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang sapi berpengaruh
terhadap nilai skor (Tabel 4). Pada perlakuan kontrol, pertumbuhan tanaman cabai besar
menunjukkan pertumbuhan kurang hijau dengan nilai skor 3. Tingkat kemasaman tanah sangat
mempengaruhi pertumbuhan cabai besar. Pemberian pupuk kandang sapi baik dosis 2,5
maupun 5,0 t/ha mampu memperbaiki pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dengan nilai
skor antara 1. Tanaman tumbuh lebih subur, daun hijau dan bervigor.
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Tabel 4. Keragaan beberapa parameter agronomik tanaman cabai besar di lahan lebak
Banjarbaru, MK 2008
Perlakuan pupuk Skor vegetatif Tinggi tanaman
Berat/buah (g)
Hasil (kg/ha)
kandang sapi
(cm)
(t/ha)
0
3a
44,4 a
70
9,60
2,5
1b
48,0 b
90
12,10
5,0
1b
46,0 b
85
11,70
Hasil analisis ragam terhadap tinggi tanaman cabai besar menunjukkan adanya beda
nyata antar pemberian pupuk kandang sapi (Tabel 4). Pemberian pupuk kandang sapi
meningkatkan tinggi tanaman antara 2,0-4,0 cm. Pemberian pupuk kandang sapi selain
meningkatkan tinggi tanaman, juga memperbaiki pertumbuhan tanaman lebih bervigor.
Hasil analisis ragam terhadap berat/buah menunjukkan adanya beda nyata antar dosis
pemberian pupuk kandang sapi. Pemberian pupuk kandang sapi 2,5 t/ha meningkatkan
berat/buah 28,57% lebih tinggi dibandingkan tanpa pupuk kandang sapi. Pemberian pupuk
kandang sapi memperbaiki pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik, sehingga buah yang
terbentuk lebih besar dan lebih berat.
Hasil analisis ragam terhadap hasil cabai besar menunjukkan bahwa ada beda nyata
antar dosis pemberian pupuk kandang sapi. Pemberian pupuk kandang sapi dosis 2,5 t/ha
meningkatkan hasil 26% lebih tinggi dibandingkan tanpa pupuk kandang sapi. Tingginya
peningkatan hasil ini menunjukkan bahwa cabai besar sangat responsif terhadap pemberian
pupuk kandang sapi dan cabai besar tergolong tanaman yang sangat memerlukan kondisi
lingkungan tumbuh yang optimum.
Hasil tanaman cabai besar yang tinggi didapat dari pupuk kandang sapi dosis 2,5 t/ha
didukung oleh kandungan NPK yang tinggi dari pupuk tersebut. Bahan organik tersebut dapat
menetralkan muatan negatif asam-asam organik sehingga jumlah ion H+ yang mendominir
koloid tanah dapat ditekan atau dengan kata lain pH tanah meningkat. Kenaikan pH tanah akan
meningkatkan jumlah hara yang tersedia bagi tanaman sehingga mudah diserap tanaman.
Pemberian bahan organik merupakan suatu cara yang harus dilakukan dalam
peningkatan produktivitas tanah-tanah masam. Pelapokan bahan organik pupuk kandang sapi
dengan C/N rasio rendah berlangsung lebih cepat dibanding yang C/N rasionya tinggi (Wong dan
Chu, 1985). Pelapukan bahan organik pada gilirannya akan menyediakan unsur-unsur hara yang
dibutuhkan tanaman, sebab itu bahan organik disebut sebagai gudang hara. Unsur-unsur hara
tersebut tersedia setelah melalui proses pelapokan fisik dan kimia yang memerlukan waktu cukup
lama. Maka pelepasan hara yang terjadi akan berlangsung perlahan ("slow release") selama
pertumbuhan tanaman semusim. Pelepasan hara yang berlangsung "slow release" tersebut
menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman semusim, karena ketersediaan hara yang
sinambung selama pertumbuhan. Ini merupakan salah satu alasan responnya tanaman padi dan
cabai besar terhadap pemberian bahan organik pupuk kandang sapi.
KESIMPULAN
Pemberian bahan organik pupuk kandang sapi meningkatkan P-tersedia tanah dan
menurunkan kejenuhan aluminium dan kelarutan Fe tanah di lahan lebak.Hasil padi tertinggi
4,30 t/ha dan hasil cabai besar sebesar 12,10 t/ha dicapai pada pemberian pupuk kandang sapi
2,5 t/ha.
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PENINGKATAN NILAI KOMERSIAL KOTORAN TERNAK DI MASYARAKAT
DENGAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK GRANUL
Abu Zaenal Zakariya, A. M. Abdurrahman, dan Setiasih
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Kotoran ternak oleh masyarakat awam sering dianggap sebagai limbah yang tidak ada
nilainya. Dari kandang biasanya kotoran ternak langsung dialirkan ke sungai atau diberikan
secara cuma-cuma kepada tetangga. Kotoran ternak yang dianggap sebagai limbah yang
mengotori lingkungan dan merusak pemandangan tersebut apabila ditangani dengan benar akan
menghasilkan nilai tambah yang tidak sedikit bagi peternak. Kotoran yang baru saja dikeluarkan
oleh ternak tidak dapat langsung dimanfaatkan sebagi pupuk karena belum terjadi proses
dekomposisi atau penguraian bahan organik yang ada di dalamnya. Kotoran ternak yang dibuat
sebagai pupuk kompos yaitu kotoran ternak yang telah didekomposisikan dengan penambahan
dekomposer. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui penambahan nilai komersial
kotoran ternak yang dibuat sebagai pupuk kompos dan diolah lebih lanjut menjadi pupuk organik
granul. Metode pengkajian yaitu dengan membandingkan B/C antara pupuk kompos dan pupuk
organik granul. Hasil yang diperoleh yaitu pupuk kompos memiliki B/C 0,64 sedang untuk
pupuk organik granul memiliki B/C 0,79. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembuatan pupuk organik granul lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan hanya
mengolah kotoran ternak hanya sampai pada tahap menjadi pupuk kompos saja.
PENDAHULUAN
Kotoran ternak merupakan produk sisa yang dihasilkan dari usaha peternakan. Jika
tidak dikelola dengan benar dan tanpa penanganan terlebih dahulu, kotoran ternak akan menjadi
sumber masalah bagi peternak itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya, terutama karena
bau yang dihasilkannya. Orang juga akan merasa jijik jika pembuangan limbah kotoran ternak
dilakukan secara asal-asalan dan di sembarang tempat.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah
dengan memanfaatkan limbah kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik.
Kotoran ternak yang baru saja dikeluarkan oleh ternak tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh
tanaman sebagai sumber hara dalam tanah, kotoran ternak perlu di dekomposisi terlebih dahulu
sehingga materi yang ada di dalamnya terurai.
Hasil dari proses dekomposisi dapat dikatakan sebagai pupuk kompos. Kotoran ternak
yang sudah dibuat kompos bentuknya masih serbuk dan ukuran partikelnya tidak merata,
sehingga kurang menarik dan dalam aplikasi penggunaannya juga kurang praktis. Untuk
merubah tampilan pupuk kompos menjadi lebih menarik, maka dibuatlah pupuk bentuk granul.
Dengan pembuatan pupuk organik granul, selain tampilan pupuk organik menjadi lebih menarik,
mempermudah dalam aplikasi penggunaannya, juga akan meningkatkan nilai jual dari pupuk
organik tersebut.
Granul adalah bentuk butiran dari pupuk organik yang dibuat dengan menempatkan
pupuk organik yang berbentuk mash atau tepung ke dalam suatu parabola yang posisinya miring,
kemudian memutar parabola tersebut sambil disemprotkan air ke atas pupuk organik yang masih
berbentuk mash tersebut sambil ditambahkan perekat yang berupa batu kapur atau dolomit,
proses granulasi ini dilakukan kurang lebih selama 15 menit hingga akan terbentuk butiranbutiran kecil yang merata.
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METODOLOGI
Pembuatan pupuk organik granul memerlukan suatu rangkaian proses yang
berkelanjutan, yaitu dimulai dari dekomposisi bahan yang berupa kotoran ternak, penghancuran
dan penyeragaman ukuran partikel, serta prosesing pembuatan pupuk organik granul, sampai
dengan proses pengepakan.
Secara alami kotoran ternak akan terdekomposisi sendiri dalam jangka waktu yang yang
relatif lama, yaitu lebih dari enam bulan. Agar dekomposisi dapat berjalan lebih cepat, maka perlu
dilakukan suatu treatment terhadap kotoran tersebut. Perlakuan yang dapat dilakukan adalah
dengan menambahkan dekomposer ke dalam materi kotoran, sehingga dekomposisi dapat
berjalan lebih cepat dengan adanya bantuan dari mikroorganisme. Setelah kotoran
terdekomposisi dengan sempurna maka kotoran ternak dapat digunakan langsung sebagai pupuk
untuk tanaman.
Saat proses dekomposisi berjalan, suhu kotoran akan mengalami peningkatan karena
aktifitas penguraian oleh mikrobia. Proses dekomposisi ini dikatakan telah selesai ditandai dengan
turunnya suhu kotoran. Kotoran ternak yang telah mengalami dekomposisi dengan sempurna
merupakan pupuk organik yang bagus kualitasnya jika digunakan untuk memupuk tanaman
dan mengembalikan kondisi struktur tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia yang
berlebih dalam jangka waktu yang relatif lama.
Ukuran partikel kotoran ternak setelah selesai dekomposisi tidaklah merata. Hal ini akan
menyulitkan jika akan diproses menjadi bentuk granul, sehingga perlu penyeragaman ukuran
partikel, yaitu dapat dilakukan dengan menggiling bahan tersebut sehingga diperoleh ukuran
yang sama dan merata.
Pupuk organik yang ukurannya sudah sama rata selanjutnya dapat langsung diproses
menjadi bentuk pupuk organik granul. Pembuatan pupuk organik bentuk granul ini dirasa lebih
menguntungkan karena bentuk pupuk akan menjadi lebih menarik, kompak, dan mudah dalam
pengaplikasiannya, selain itu yang lebih penting adalah dapat meningkatkan nilai komersial dari
pupuk kandang itu sendiri, dari yang tadinya kurang diminati dan harganya sangat murah dapat
berubah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Diharapkan dengan
pemanfaaatan kotoran ternak sebagai bahan pembuatan pupuk organik granul dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya.
Metode pembuatan pupuk kompos
Pengomposan kotoran ternak dilakukan untuk mempercepat jalannya proses dekomposisi.
Bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain :
1. Kotoran ternak
1 ton
2. Bekatul (tidak harus ada)
50 kg
3. Dekomposer
1 liter/ sesuai rekomendasi produsen
4. Air
secukupnya
5. Dapat juga ditambahkan bahan organik lain sebagai pengaya unsur hara (daun-daunan,
dll.)
Tahap pengomposan yaitu :
1. Campur kotoran ternak dengan bekatul
2. Campur dekomposer dengan air secukupnya.
3. Siram kotoran ternak dengan larutan dekomposer sampai rata
4. Peram adonan kurang ebih selama satu bulan
5. Aktifitas mikrobia ditandai dengan naiknya suhu kotoran ternak pada saat pemeraman
6. Pengomposan selesai ditandai dengan turunnya suhu kotoran ternak.
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Metode pembuatan pupuk organik granul
Kotoran ternak yang telah selesai dikomposkan dapat diproses lebih lanjut menjadi pupuk
organik granul. Pembuatan pupuk organik granul dari kotoran ternak ini bertujuan untuk
meningkatkan nilai komersial dari kotoran ternak itu sendiri.
Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik granul antara lain :
1. Penghancur
Digunakan untuk menghancurkan kkotoran ternak yang telah mmenjadi kompos
agar memiliki ukuran yang halus dan seragam, sehingga akan memudahkan dalam
pembuatan granul.
2. Mesin granul
Merupakan alat yang digunakan untuk membuat pupuk organik granul. Prinsip
kerjanya yaitu dengan menempatkan pupuk kompos yang telah halus ke dalam parabola
yang posisinya miring, kemudian memutar parabola tersebut sambil menyemprotkan air
secara merata ke atas kompos tersebut hingga lama kelamaan terbentuk bola-bola kecil
atau yang selanjutnya kita sebut dengan granul
3. Ayakan
Digunakan untuk menyaring pupuk granul yang sudah terbentuk, sehingga
diperoleh ukuran yang seragam. Ayakan yang digunakan sebaiknya memiliki dua buah
screen yang disusun secara bertingkat (screen besar di atas dan screen kecil di bawah)
dan di bawah screen kecil dipasang tampungan. Pupuk granul yang diayak akan terbagi
ke dalam tiga pertisi yaitu bagian yang di atas merupakan pupuk granul dengan ukuran
partikel yang terlalu besar (over), bagian yang berada di tampungan merupakan pupuk
granul dengan ukuran partikel yang terlalu kecil, sedangkan bagian yang berada di
tengah-tengah merupakan pupuk granul dengan ukuran yang sesuai keinginan. Ukuran
yang terlalu kecil dapat langsung dimasukkan kembali ke dalam pan granular untuk
diproses ulang, sedangkan ukuran yang terlalu besar harus masuk ke dalam crusser
terlebih dahulu untuk dihaluskan, kemudian baru masuk ke dalam mesin granul untuk
diproses ulang. .
Cara pembuatan pupuk organik granul :
1. Kotoran ternak yang telah selesai dikomposkan dihaluskan terlebih dahulu, sehingga
bentuknya merata.
2. Nyalakan mesin granul.
3. Pupuk kompos yang sudah halus tersebut dimasukkan ke dalam mesin granul.
4. Semprotkan air ke atas pupuk kompos yang berada di atas mesin granul yang berputar,
sehingga sedikit demi sedikit akan terbentuk bulatan/granul
5. Taburkan dolomit/tepung batu kapur sebagai perekat agar bentuk bulatan tetap utuh.
6. Granulasi dilakukan kurang lebih selama 15 menit hingga bentuk butiran merata.
7. Pindahkan granul dari mesin granular dan keringkan. Pengeringan dengan sinar matahari
membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam, dimana setiap 30 menit dilakukan pembalikan
sehingga pengeringan dapat berjalan dengan merata.
8. Ayak untuk memperoleh ukuran yang merata.
9. Pengepakan. Dapat dilakukan sesuai dengan ukuran yang diinginkan, yaitu antara 5
sampai dengan 20 kg per kemasan.
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Skema alur pembuatan pupuk bokashi granular adalah sebagai berikut :

a

b

c

keterangan :
a. Menghancur
b. Mesin granul
c. Ayakan
ANALISA EKONOMI
Pembuatan pupuk kompos.
Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos meliputi
1. Kotoran ternak
4 ton (1 truk)
2. Dekomposer
4 liter
3. Bekatul
200 kg
4. Tenaga kerja pengomposan
2 orang
@ Rp. 30.000,00
5. Lain-lain
BEP pembuatan kompos 4 ton
BEP/kg kompos
Rp. 212,5
Harga jual/kg
Rp. 350,00
Laba
Rp. 137,5
B/C (laba/biaya)
0,64

Rp. 400.000,00
Rp. 140.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 60.000,00
Rp. 50.000,00
Rp. 850.000,00

Pembuatan pupuk organik granul
Bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik granul meliputi:
1. Pupuk kompos
4 ton
@ Rp. 212,5
2. Perekat (Dolomit)
200 kg
3. Tenaga kerja granulasi
4 ton
@ Rp. 50,00
4. Operasional alat
5. Lain-lain
BEP pembuatan pupuk granul
BEP/kg granul
Rp 362,5
Harga jual/kg
Rp. 650,00
Laba
Rp. 287,5
B/C (laba/biaya)
0,79

Rp. 850.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 250.000,00
Rp.50.000,00
Rp, 1.450.000,00

Dari analisa ekonomi di atas dapat kita ketahui bahwa pemanfaatan kotoran ternak
sebagai pupuk organik dengan tahap pengolahan hanya sampai pada proses pengomposan saja
sudah dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 137,5/kg dengan nilai B/C sebesar 0,64.
Sedangkan untuk kotoran ternak yang diolah lebih lanjut menjadi bentuk granul akan
menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 287,5/kg dengan nilai B/C sebesar 0,79.
Pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik granul ternyata lebih menghasilkan
profit lebih tinggi jika dibanding dengan kotoran ternak yang hanya diolah sampai dengan tahap
pengomposan saja. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai komersial kotoran ternak di
masyarakat dapat dicapai dengan pengolahan menjadi pupuk organik granul.
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Namun yang menjadi kendala dalam pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik
granul ini adalah masalah pemasarannya. Hal ini terjadi karena masyarakat belum familiar
dengan pupuk bentuk ini. Selain itu pupuk organik produksi pabrikan sekarang mendapatkan
subsidi dari pemerintah sebesar Rp.500,00 dari semula harganya Rp 1.000,00 sehingga harganya
di pasaran menjadi Rp. 500,00. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat sendiri agar
produknya mampu bersaing dengan produk pabrikan besar.
Hal yang perlu diingat yaitu bahwa penerapan subsidi oleh pemerintah pada suatu
produk tidaklah bersifat kekal, suatu saat subsidi tersebut dapat dicabut dilihat dari tingkat
kebutuhan masyarakat, ketersediaan bahan, dan berbagai hal lain yang masih perlu
dipertimbangkan.
KESIMPULAN
Peningkatan nilai komersial kotoran ternak di masyarakat dapat dilakukan dengan
membuat pupuk organik granul dari bahan kotoran ternak. Namun dalam pelaksanaannya ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu masalah pemasaran karena bersaing dengan pupuk
organik granul produksi pabrikan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga dalam
memproduksi pupuk organik granul harus benar-benar memperhatikan kualitas produk yang
dihasilkan agar mampu bersaing dengan pupuk organik granul produksi pabrikan.
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ANALISIS HUBUNGAN KEKERABATAN PLASMA NUTFAH SAPI POTONG
DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE RFLP
Dicky M. Dikman, Aryogi dan L. Affandhy
Loka Penelitian Sapi Potong, Grati – Pasuruan, Jawa Timur
ABSTRAK
Analisis Restriction Fragment length Polymorphism (RFLP) merupakan salah satu metode
untuk mendeteksi kekerabatan pada tingkat sekuen DNA yang dapat dilakukan pada plasma
nutfah sapi potong di Indonesia. Pentingnya informasi mengenai hubungan kekerabatan ini
diharapkan dapat mendukung program breeding untuk pemanfaatan dan pengembangan plasma
nutfah sapi potong yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan kerja sama antara Lolit Sapi
Potong dengan Laboratorium Biologi Molekuler Universitas Brawijaya Malang, sampel darah
berasal dari sapi potong lokal yang ada di Indonesia antara lain sapi Jabres, Galekkan, SO, Pesisir,
Madura, PO, Bali, Mandras, Aceh, Benggala dan sapi Bengkulu. Isolasi DNA dilakukan dengan
menggunakan metode salting out kemudian dilakukan elektroforesis gel agarosa untuk
mengetahui DNA hasil isolasi. Isolat DNA genom yang telah diperoleh digunakan sebagai bahan
dasar pemotongan DNA dengan enzim restriksi. Enzim restriksi yang digunakan ada tiga macam
yaitu EcoRI, HindIII dan HaeIII. Data hasil pemotongan dianalisis dengan menggunakan program
clad 97 dan dikelompokkan berdasarkan persentase kekerabatan tiap plasma nutfah sapi potong.
Hasil pemotongan DNA dengan menggunakan enzim restriksi EcoRI, HindIII dan HaeIII
menunjukkan bahwa sapi Benggala, sapi Mandras, sapi SO (Sumba) dan sapi Aceh mempunyai
kekerabatan yang lebih tinggi dengan nilai similaritas rata-rata 72,94% (kelompok 1). Sedangkan
sapi PO (Grati), sapi Galekan, sapi Bali, sapi Brebes, sapi PS (Pesisir sumatera), sapi Madura dan
sapi Bengkulu mempunyai kekerabatan lebih tinggi dengan nilai similaritas rata-rata 86,69%
(kelompok 2). Nilai similaritas antar kedua kelompok adalah 50,16% dan nilai yang lebih rendah
menunjukkan tingkat variabilitas yang tinggi.
Kata kunci : Hubungan kekerabatan, RFLP, Plasma nutfah, Sapi potong
BEEF CATTLE GERM PLASM SIMILARITY RELATIONSHIP ANALYSIS
IN INDONESIA USING RFLP METHOD
ABSTRACT
Restriction Fragment length Polymorphism (RFLP) analysis was a method to detect similarity
DNA sequence level beef cattle germ plasm in Indonesia. The important information correlate
similarity relationship can support breeding program to exploited and develop beef cattle germ
plasm in Indonesia. This research was Beef Cattle Research Institute and biology molecular
laboratory Brawijaya University co-operation, blood sample colleted from local beef cattle in
Indonesia such as Jabres cattle, Galekkan cattle, SO cattle, Pesisir cattle, Madura cattle, PO cattle,
Mandras cattle, Aceh cattle, Benggala cattle and Benggkulu cattle. DNA isolation used salting out
method and DNA isolate was electrophoresis on agarose gel to identify DNA quality. Genome DNA
isolate was used as basic material DNA restriction using EcoRI, HindIII and HaeIII enzyme
restriction. Restriction DNA data was analysis using clad 97 program and grouped according to
similarity percentage each of beef cattle germ plasm. The DNA restriction result showed that
Benggala cattle, Mandras cattle, SO cattle and Aceh cattle had average similarity equal to 72,94%
(group 1). PO (Grati) cattle, Galekan cattle, Bali cattle, Brebes cattle, Pesisir cattle, Madura cattle
and Bengkulu cattle had average similarity equal to 86,69% (group 2). Similarity between two
group was 50,16% and lower value showing high variability level.
Key words : Similarity relationship, RFLP, Germ plasm, Beef cattle
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PENDAHULUAN
Indonesia dengan berbagai macam kekayaan sumber daya genetik seperti plasma nutfah
sapi potong merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk
meningkatkan perkembangan ternak sapi terutama sapi potong (Sihombing, 2000). Upaya
pemanfaatan dan pengembangan plasma nutfah sapi potong tersebut diperlukan informasi
kekerabatan antar plasma nutfah agar pihak-pihak baik pemerintah, swasta maupun peternak
sebagai pelaksana mempunyai arahan dan tujuan yang jelas. Plasma nutfah pertanian
(agrobiodiversity), di dalamnya termasuk sapi potong lokal, sebagai bagian dari kekayaan
keragaman hayati plasma nutfah Indonesia, saat ini sangat mendesak untuk diamankan dari
kepunahan dan terjadinya erosi potensi genetiknya, karena secara riil plasma nutfah telah, terus
akan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat mulai tingkat rumah
tangga, lokal, regional, nasional maupun global (Diwyanto dan Setiadi, 2003).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hubungan kekerabatan plasma nutfah
sapi potong dengan menggunakan metode RFLP. Analisis Restriction Fragment length
Polymorphism (RFLP) merupakan salah satu metode untuk mendeteksi kekerabatan pada tingkat
sekuen DNA yang dapat dilakukan pada plasma nutfah sapi potong di Indonesia. Pentingnya
informasi mengenai hubungan kekerabatan ini diharapkan dapat mendukung program breeding
untuk pemanfaatan dan pengembangan plasma nutfah sapi potong yang ada di Indonesia serta
berpotensi mendukung program kecukupan daging nasional 2010
MATERI DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Molekuler Jurusan biologi Fakultas
MIPA Universitas Brawijaya bekerja sama dengan Loka Penelitian Sapi Potong mulai tahun 2006
sampai dengan tahun 2008. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan darah 11
plasma nutfah sapi potong di Indonesia, meliputi Jawa Tengah (sapi Jabres dan Mandras) ,
Sumatera Barat (sapi Pesisir), Nusa Tenggara Timur (sapi SO), Jawa Timur (sapi Madura, PO dan
Galekan), Bali (sapi Bali), D.I. Aceh (sapi Aceh), Kalimantan Selatan (sapi Benggala) dan Bengkulu
(sapi Bengkulu). Pengambilan darah dilakukan melalui vena jugularis yang ditampung dalam
tabung venoject yang telah berisi heparin untuk mencegah pembekuan kemudian disimpan
dalam freezer menunggu pemeriksaan DNA.
Isolasi DNA dengan menggunakan metode salting out, bahan-bahan yang digunakan
meliputi Phospat buffer saline, K-buffer, etanol, Tris-EDTA dan Tris-Borac Acid serta sampel darah
sebagai bahan dasar. Isolat DNA genom murni yang diperoleh kemudian dielektroforesis dengan
gel agarosa 1%, apabila hasil elektroforisis bagus pemeriksaan akan dilanjutkan dengan
pemotongan DNA dengan menggunakan metode RFLP (Fatchiyah et al., 2008). Jarak migrasi
setiap pita dapat dihitung dengan rumus Rf (relative ferguson) yaitu membandingkan jarak pita
yang terbentuk dari sumuran dengan jarak migrasi terjauh (Hames and Rickwood, 1990).
Isolat DNA genom murni yang telah diuji kualitasnya melalui elektroforesis digunakan
sebagai bahan dasar analisis RFLP. Bahan-bahan lainnya antara lain H2O, digest buffer dan
enzyme restriksi serta gel agarosa 1%. Enzym restriksi yang digunakan adalah EcoRI, HindIII dan
HaeIII. Setelah isolat dicampurkan dengan enzym restriksi, mix gentle dan inkubasi 370C minimal
1 jam sampai dengan semalam. Aktivitas enzyme restriksi dihentikan pada suhu 700C kemudian
tambahkan loading dye pada hasil restriksi dan running gel agarosa 1%. Setelah selesai
pindahkan gel ke UV transilluminator dan hasil didokumentasi dengan kamera polaroid khusus
(Fatchiyah et al., 2008).
Hasil pemotongan DNA dengan menggunakan metode RFLP kemudian dianalisis
menggunakan program clad 97 sehingga dapat diketahui persentase kekerabatan/similaritas 11
plasma nutfah sapi potong di Indonesia.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengambilan sampel darah
Tabel 1. Jumlah pengambilan sampel darah pada tiap
plasma nutfah sapi potong
Nama Sapi
Jumlah Sampel darah
(ekor)
Aceh
15
Pesisir
17
Bengkulu

10

Mandras

13

Jabres

10

Galekan

11

Madura

12

PO

4

Bali

4

Benggala

11

Sumba Ongole (SO)
Total

12
119

Pada Tabel 1 ditunjukkan jumlah sampel pada tiap-tiap plasma nutfah yang telah di
ambil darahnya melalui vena jugularis dengan menggunakan tabung venoject 10cc yang telah
diberi heparin untuk mencegah pembekuan darah. Pengambilan darah diusahakan aman baik
untuk ternak maupun untuk petugas yang melakukan pengambilan darah. Untuk itu sebelum
dilakukan pengambilan darah ternak diikat agar tidak mudah bergerak.
Sampel darah yang telah dikoleksi diberi label/identitas mengenai jenis sapi, nomor
sampel, waktu pengambilan, lokasi, jenis kelamin dan petugas koleksi. Selanjutnya sampel darah
dikirimkan ke laboratorium biologi molekuler untuk dilakukan analisa DNA. Pemeriksaan DNA
dilakukan secara bertahap berdasarkan jumlah sampel sampel yang masuk.
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ISOLASI DNA
Gambar 1. Hasil elektroforesis DNA total pada agarosa 1 %

Gambar 1.1. DNA total sapi Bali dan
sapi Grati (PO)

Gambar 1.3. DNA total sapi Galekan

Gambar 1.2. DNA total sapi Madura (M)

Gambar 1.4. DNA total sapi Brebes

Gambar 1.5 .DNA total sapi Pesisir Sumatera (PS)

Hasil isolasi DNA setelah dilakukan elektroforesis pada gel agarosa seperti disajikan pada
Gambar 1 terlihat jelas batasan-batasannya, hal ini berarti isolat DNA genom yang diperoleh
dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk analisis RFLP. Sebagai bahan untuk RFLP harus
digunakan DNA yang bersih dari kontaminan (mempunyai kemurnian tinggi) dan dengan berat
molekul yang tinggi (Fatchiyah et al., 2008). Semua makhluk hidup memiliki materi genetik untuk
mempertahankan kelangsungan struktur, sifat, fungsi dan aktivitas kimia dalam sel (Toha, 2001),
yang terkandung dalam isolat DNA. Sehingga DNA merupakan bahan dasar keturunan atau
substansi dari gen (Kimball, 1994).
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Analisis RFLP
Tabel 1.

Posisi pemotongan DNA berdasrkan enzym restriksi EcoRI, HindIII dan HaeIII
Posisi Pemotongan DNA berdasarkan Enz. Restriksi
Sapi

Aceh

Bengkulu

Total
EcoRI

HindIII

HaeIII

450 bp, 500 bp, 600 bp,
700 bp, 800 bp, 900 bp,
1000 bp, 1100 bp, 1200 bp,
1300 bp, 1400 bp, 1500 bp,
1600 bp, 1700 bp, 2000 bp,
2300 bp, 2400 bp, 2500 bp,
2700 bp, 3000 bp, 3200 bp,
3300 bp, 3500 bp, 3600 bp,
4000 bp, 5000 bp, 6000 bp
dan 8000 bp.

500 bp, 550 bp, 650
bp, 600 bp, 700 bp,
750 bp, 900 bp,
1000 bp, 1100 bp,
1200 bp, 1300 bp,
1400 bp, 1700 bp,
1800 bp, 2000 bp,
2300 bp, 2400 bp,
2500 bp, 2600 bp,
2700 bp, 3000 bp,
3500 bp, 3700 bp,
4000 bp, 4200 bp,
4300 bp, 5000 bp,
6000 bp dan 8000
bp.
1700 bp, 2300 bp,
2500 bp, 2700 bp,
3000 bp, 3500 bp,
5000 bp, 6000 bp
dan 8000 bp.

450 bp, 500 bp,
600 bp, 700 bp,
900 bp, 950 bp,
1000 bp, 1100 bp,
1200 bp, 1300 bp,
1500 bp, 1700 bp,
2000 bp, 2300 bp,
2500 bp, 2700 bp,
3000 bp, 3500 bp,
3600 bp, 4000 bp,
5000 bp, 6000 bp,
6500 bp dan 8000
bp.

EcoRI = 28
HindIII = 29 HaeIII =
34

900 bp, 1000 bp,
1100 bp, 1200 bp,
1300 bp, 1500 bp,
1600 bp, 1700 bp,
2000 bp, 2300 bp
bp, 2500 bp, 3000
bp dan 3500 bp.
250 bp, 350 bp,
400 bp, 500 bp,
600 bp, 650 bp,
800 bp, 1200 bp,
1300 bp dan 1600
bp.

EcoRI = 16
HindIII = 9
HaeIII = 13

300 bp, 350 bp,
400 bp, 500 bp,
550 bp, 600 bp,
650 bp, 700 bp,
800 bp, 900 bp,
1000 bp, 1100 bp,
1200 bp, 1300 bp,
1400 bp, 1500 bp,
1600 bp, 1700 bp,
1800 bp, 1900 bp,
2000 bp, 2300 bp,
2500 bp, 3000 bp,
3500 bp, 4000 bp,
5000 bp, 6000 bp
dan 8000 bp.
600 bp, 700 bp,
1000 bp, 1200 bp,
1500 bp, 1600 bp,
2000 bp, 2300 bp,
2500 bp, 3000 bp,
3500 bp, 4000 bp,
5000 bp dan 8000
bp.

EcoRI = 21
HindIII = 25
HaeIII = 29

1100 bp, 1200 bp, 1300 bp,
1500 bp, 1600 bp, 1700 bp,
2000 bp, 2300 bp, 2500 bp,
2700 bp, 3000 bp, 3500 bp,
4000 bp, 5000 bp, 6000 bp
dan 8000 bp.

1500 bp, 1600 bp
dan 3500 bp.
Pesisir

-

Benggala

650 bp, 750 bp, 800 bp,
900 bp, 1000 bp, 1100 bp,
1200 bp, 1300 bp, 1500 bp,
1600 bp, 1700 bp, 1800 bp,
2000 bp, 2300 bp, 2500 bp,
2700 bp, 3000 bp, 3500 bp,
4000 bp, 5000 bp dan 6000
bp

350 bp, 450 bp, 500
bp, 550 bp, 600 bp,
650 bp, 700 bp, 750
bp, 800 bp, 900 bp,
1000 bp, 1100 bp,
1200 bp,1300 bp,
1500 bp, 1700 bp,
1800 bp, 1900 bp,
2000 bp, 2300 bp,
2500 bp, 2700 bp,
3500 bp, 5000 bp
dan 6000 bp.

550 bp, 650 bp, 750 bp,
800 bp, 850 bp, 900 bp,
950 bp, 1000 bp, 1100 bp,
1200 bp, 1300 bp, 1400 bp,
1500 bp, 1600 bp, 1700 bp,
1800 bp, 2000 bp, 2100,
2200 bp, 2300 bp, 2500 bp,
2700 bp, 3000 bp, 3500 bp,
3700 bp, 4000 bp, 4500 bp,
5000 bp, 6000 bp dan 8000
bp.

300 bp, 350 bp, 400
bp, 500 bp 550 bp,
600 bp, 650 bp, 700
bp, 750 bp, 800 bp,
850 bp, 900 bp,
1000, 1100, 1200,
1300, 1500, 1600,
1700, 2000, 2300
bp, 2500 bp, 2600
bp, 2700 bp, 3000
bp, 3500 bp dan
4000 bp.

Mandras

Jabres

1200 bp, 3000 bp dan 4000
bp

-

1200 bp dan 3000 bp.
Galekan

-

1000 bp,1200 bp
dan 1300 bp
300 bp, 350 bp,
700 bp, 1200 bp
dan 1300 bp.

EcoRI= - HindIII = 3
HaeIII = 10

EcoRI = 30
HindIII = 27
HaeIII = 14

EcoRI = 3
HindIII = HaeIII = 3
EcoRI = 2
HindIII = HaeIII = 5
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Madura

600 bp, 700 bp, 800 bp,
900 bp, 1000 bp, 1200 bp,
1300 bp, 1500 bp, 1700 bp,
2000 bp, 3000 bp, 4000 bp,
5000 bp dan 6000 bp.

1000 bp, 1500 bp,
3000 bp, 3500 bp
dan 5000 bp.

3500 bp.
PO

2000 bp

Bali

SO

450 bp, 500 bp, 550 bp,
600 bp, 650 bp, 750 bp,
800 bp, 900 bp, 1000 bp,
1100 bp, 1200 bp, 1300 bp,
1500 bp, 1600 bp, 1700 bp,
1800 bp, 2000 bp, 2300
bp, 2400 bp, 2500 bp, 2700
bp, 3000 bp, 3500 bp,
4000 bp, 5000 bp, 6000
bp dan 8000 bp.

400 bp, 450 bp, 600
bp, 650 bp, 700
bp, 800 bp, 900 bp,
1000 bp, 1100 bp,
1200 bp, 1300 bp,
1400 bp, 1500 bp,
1600 bp, 1700 bp,
2000 bp, 2300 bp,
2500 bp, 2700 bp,
3000 bp, 3500 bp,
4000 bp, 5000 bp
dan 6000 bp.

1000 bp, 1300 bp,
1600 bp, 2300 bp,
3000 bp, 3500 bp,
5000 bp dan 6500
bp.
350 bp, 450 bp,
500 bp, 1100 bp
dan 1200 bp.
300 bp, 450 bp,
1000 bp dan1200
bp.
300 bp, 350 bp,
400 bp, 500 bp,
550 bp, 600 bp,
700 bp, 750 bp,
800 bp, 850 bp,
900 bp, 950 bp,
1000 bp, 1100 bp,
1200 bp, 1300 bp,
1400 bp, 1500 bp,
1700 bp, 2000 bp,
2300 bp, 2500 bp,
3000 bp, 3500 bp,
4000 bp, 5000 bp,
6000 bp dan 8000
bp.

EcoRI = 14
HindIII = 5
HaeIII = 8

EcoRI = 1
HindIII = HaeIII = 5
EcoRI = 1
HindIII = HaeIII = 4
EcoRI = 27
HindIII = 34
HaeIII = 38

Ket = * bp (biosphere = satuan uk DNA)

Hasil pemotongan DNA dengan enzym restriksi EcoRI, HindIII dan HaeIII terlampir pada
Tabel 1. Sapi Benggala, SO, Mandras dan Aceh memberikan respon pemotongan yang paling
banyak dengan ketiga enzym tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa keempat plasma nutfah sapi
potong tersebut mempunyai persamaan genetik yang lebih besar. Kebalikan dengan sapi PO,
Bengkulu, Pesisir, Jabres, Galekan, Madura dan Bali yang memberikan respon pemotongan DNA
lebih sedikit terhadap ketiga enzym restriksi.
Berdasarkan hasil pada Tabel 1 dapat diketahui ada dua kelompok plasma nutfah yang
memberikan respon pemotongan DNA dengan menggunakan enzym restriksi EcoRI, HindIII dan
HaeIII. Kelompok pertama Sapi Benggala, SO, Mandras dan Aceh dan kelompok yang kedua
adalah sapi PO, Bengkulu, Pesisir, Jabres, Galekan, Madura dan Bali. Kedua kelompok ini
mempunyai kekerabatan dan variasi genetik yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui
besarnya nilai kekerabatan/similaritas maka hasil pemotongan DNA ini akan dianalisis dengan
program clad 97.
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II

Gambar 2. Fenogram Hasil pemotongan dengan enzim EcoRI, HindIII dan HaeIII sapi Mandras,
sapi SO, sapi Madura, sapi PS (Pesisir Sumatera), sapi Benggala, sapi Jabes, sapi
Bali, sapi Galekan, sapi Aceh, sapi PO dan sapi Bengkulu.
Hasil fenogram pada Gambar 2 merupakan hasil analisis pemotongan DNA dengan
menggunakan program clad 97. Sehingga dapat diketahui persentase kekerabatan/similaritas
plasma nutfah sapi potong yang telah terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan nilai
kekerabatan/similaritasnya. Kelompok pertama yang terdiri dari sapi Benggala, sapi Mandras,
sapi SO (Sumba) dan sapi Aceh mempunyai nilai similaritas rata-rata 72,94%. Sedangkan
kelompok 2 yang terdiri dari sapi PO (Grati), sapi Galekan, sapi Bali, sapi Brebes, sapi PS (Pesisir
sumatera), sapi Madura dan sapi Bengkulu mempunyai nilai similaritas rata-rata 86,69%. Nilai
similaritas antar kedua kelompok adalah 50,16% dan nilai yang lebih rendah menunjukkan
tingkat variabilitas yang tinggi. Semakin beragam genetik semakin besar kemungkinan diperoleh
genetik unggul, perkawinan tetua dengan variasi genetik yang reletif tinggi akan menghasilkan
individu dengan heterozigositas yang tinggi.
KESIMPULAN
Disimpulkan bahwa hubungan kekerabatan paling tinggi dimiliki oleh sapi PO (Grati), sapi
Galekan, sapi Bali, sapi Brebes, sapi PS (Pesisir sumatera), sapi Madura dan sapi Bengkulu.
Disarankan agar program pembibitan plasman nutfah sapi potong dilakukan pada sapi
yang memiliki hubungan kekerabatan paling tinggi guna pemurnian genetik.
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ESTIMASI POTENSI HIJAUAN PAKAN TERNAK
UNTUK PENGEMBANGAN SAPI MADURA DI KABUPATEN PAMEKASAN, MADURA
Dini Hardini 1) dan Irfan HD 2)
Pengkajian dan Teknologi Pertanian(BPTP) Jawa Timur.
2) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang

1)Balai

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengukur potensi ketersediaan hijauan pakan ternak dan
menganalisis kesesuaian antara ketersediaan hijauan pakan ternak dengan jumlah ternak
ruminansia yang ada di 3 kecamatan yaitu Pasean, Pegantenan dan Pakong, Kabupaten
Pamekasan. Metode penelitian dilakukan dengan mengambil 20 cuplikan/sampel setiap 50 hari
pemotongan rumput Gajah dan rumput lapangan. Produksi rumput dari lahan tegalan, tanah
tandus dan pinggir jalan dihitung dari produksi rumput alam dikalikan dengan angka
konstantanya. Produksi hijauan pakan ternak dari limbah pertanian diukur menggunakan data
sekunder luas tanam masing-masing jenis tanaman pangan. Kebutuhan total hijauan pakan
ternak dihitung berdasarkan populasi ternak ruminansia dalam Satuan Ternak (ST). Produksi
rumput alam yang ada masih rendah dan introduksi rumput unggul (rumput Gadjah) masih
terbatas, sehingga proporsi rumput relatif rendah dibandingkan dengan limbah pertanian.
Kesesuaian antara produksi dan kebutuhan hijauan makanan ternak di kecamatan Pasean dan
Pakong menunjukkan surplus hijauan makanan ternak yang berarti masih mungkin untuk
menambah populasi sapi Madura, sebaliknya di kecamatan Pegantenan.
ABSTRACT
The research were aimed to estimating the potensy of forages availability and to analyze
grazing status between forages availability and ruminant population in 3 sub-district Pasean,
Pakong and Pegantenan, Pamekasan. The method used by taking 20 sample every 50 cutting
days of introduced and local forages. The forage production derived from dry land, margin land,
and street side calculated based on the local grass production multiply by it’s constanta. The
forages from agriculture by product calculated based on area of each agriculture plants. The
forages requirement calculated based on ruminant population (in Animal unit). The local forages
production was low and the introduced forages was limited, then grass proportion was lower than
agriculture by product. The grazing condition in Pasean and Pakong was under grazing and in
Pegantenan was over grazing.
Kata Kunci : Hijauan makanan ternak , Pamekasan
PENDAHULUAN
Keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu
bibit, tata laksana (management) dan pakan ternak. Pakan ternak merupakan bagian terpenting
karena biaya produksi terbesar terdapat pada pengadaan pakan dan sering menimbulkan
masalah, baik mengenai jumlah, kualitas dan kontinuitas ketersediaannya. Pemeliharaan ternak
ruminansia di desa umumnya berkaitan erat dengan usaha tani secara keseluruhan, karena
ternak dapat digunakan untuk membantu petani menggarap lahan pertanian sekaligus
merupakan usaha tani yang bernilai ekonomis selain sebagai tabungan keluarga. Tata laksana
pemeliharaannya juga masih bersifat tradisional yaitu dengan memanfaatkan limbah pertanian
sebagai sumber pakan ternak ruminansia yang mempunyai kontribusi cukup besar sebagai
pakan utamanya.
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Hijauan pakan ternak merupakan faktor penting dari aspek nutrisi ternak ruminansia
karena fungsinya disamping sebagai bulk (pengisi), sumber zat nutrien juga untuk memelihara
kondisi fisiologis rumen yang normal sehingga produktifitas ternak dapat optimal.
Pulau Madura dengan kondisi alam yang kering dan kecenderungan meningkatnya
penggunaan lahan untuk usaha pertanian atau usaha lain, menyebabkan makin terbatasnya
lahan untuk penanaman hijauan, sehingga limbah pertanian berperan penting dalam penyediaan
pakan sapi madura. Pulau Madura merupakan pusat pengembangan sapi madura dan salah
satu pemasok sapi bibit dan potong yang potensial, baik untuk pulau Madura sendiri maupun
untuk daerah-daerah di Jawa Timur. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam rangka
peningkatan produktifitas sapi Madura terutama kecukupan jumlah dan kandungan nutrien
pakan ternak terutama yang berasal dari hijauan. Mengarah pada masalah tersebut perlu
dilakukan studi estimasi potensi hijauan pakan ternak dan analisis kesesuaian antara
ketersediaan hijauan pakan ternak dengan kebutuhan dari seluruh populasi ternak yang ada di
Kabupaten Pamekasan, Madura.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi ketersediaan hijauan pakan ternak
dan menganalisis kesesuaian antara ketersediaan hijauan pakan ternak dengan jumlah ternak
ruminansia yang ada di 3 kecamatan yaitu Pasean, Pegantenan dan Pakong, Kabupaten
Pamekasan, Madura.
MATERI DAN METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Pasean, Pegantenan dan Pakong
Kabupaten Pamekasan Madura. Pertimbangan penelitian dilakukan pada kecamatan tersebut
sebagai lokasi penelitian karena memiliki populasi sapi Madura yang cukup padat dan masih
terdapat padang pangonan dan banyak peternak yang menanam rumput Gajah pada pematang
sawah yang dimilikinya.
Materi yang digunakan adalah semua sumber hijauan pakan ternak yang potensial di iga
kecamatan tersebut. Alat yang digunakan adalah bingkai kawat (frame quadrant) berukuran 0,5
m x 0,5 m, gunting rumput, alat timbang dan alat tulis.
Metode penelitian hijauan pakan ternak dilakukan dengan mengambil 20
cuplikan/sampel setiap 50 hari pemotongan rumput Gajah dan rumput lapangan, kemudian
dikering oven untuk mengetahui % BK (bahan kering) nya. Produksi rumput dari lahan tegalan,
tanah tandus dan pinggir jalan dihitung dari produksi rumput alam dikalikan dengan angka
konstantanya masing-masing (Sudarmadi dan Kismono, 1985). Produksi hijauan pakan ternak
yang berasal dari limbah pertanian diukur dengan menggunakan data sekunder luas tanam
masing-masing jenis tanaman pangan. Kebutuhan total hijauan pakan ternak dihitung
berdasarkan populasi ternak ruminansia dalam Animal Unit atau Satuan Ternak (ST) yaitu 1 ST
adalah 1 ekor sapi dewasa, atau 2 ekor sapi muda atau 7 ekor kambing. Kebutuhan hijauan
pakan ternak untuk 1 ST adalah 6,29 kg BK/hari.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi umum hijauan makanan ternak
Pengembangan ternak ruminansia sapi Madura di habitat asli pulau Madura yang
termasuk wilayah padat penduduk perlu pertimbangan potensi wilayah dalam penyediaan hijaun
pakan ternak. Peningkatan kebutuhan pangan karena pertambahan penduduk menyebabkan
luasan area yang khusus untuk pengembangan peternakan (ranch, padang rumput dan padang
pangonan) semakin sempit. Selain luasan yang sempit, produktifitas padang pangonan tersebut
juga rendah yaitu 7,39 ton BK/ha/thn, berarti hanya 50% dari rata-rata produksi padang rumput
tropika yaitu 15 ton BK/ha/tahun (McIlroy, 1977). Disamping itu luasan padang pangonan
untuk tiap kecamatan letaknya berpencar dan mempunyai fungsi sosial lain seperti untuk
kuburan, lapangan sepak bola dll, sehingga menyebabkan produksi dan kualitas rumput yang
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dihasilkan menurun. Hal ini diperburuk oleh pemakaian secara komunal sehingga menyebabkan
tidak adanya pengaturan penggembalaan atau pemotongan yang disesuaikan dengan kapasitas
tampung dan tidak ada satu pihakpun yang merasa bertanggung jawab terhadap
pemeliharaannya.
Luasan padang rumput yang sempit menyebabkan banyak peternak mengandalkan
produksi rumput alam yang berasal dari tegalan, tanah tandus, dan pinggir jalan serta produksi
rumput unggul yang banyak ditanam di pematang sawah. Total produksi dari luasan sumber
hijaun pakan ini dapat menunjang kebutuhan hijauan pakan ternak dari sebagian besar populasi
sapi Madura. Berdasarkan perhitungan produksi BK rumput Gajah (Pennisetum purpureum) di
pematang sawah adalah 10% dari produksi total penanaman 1 Ha rumput Gajah (Anonimus,
1995). Produksi rumput yan dihasilkan dari sumber hijauan pakan ternak disajikan pada Tabel 1.
Limbah hasil pertanian juga merupakan sumber hijauan pakan ternak yang banyak
digunakan sebagai pakan ternak sapi Madura di wilayah penelitian. Jenis limbah yang umum
diberikan adalah jerami padi (Oryza sativa), jerami jagung (Zea mays), daun ubi kayu (Manihot
utilisima) dan daun ubi jalar (Manihot esculenta). Pemberian limbah ini terkait dengan pola tanam
yang diterapkan dan juga musim. Konsentrat yang kadang diberikan oleh peternak adalah dedak
padi yang pemberiannya tergantung ketersediaan dan harganya.
Potensi ketersediaan hijauan makanan ternak
Hijauan makanan ternak yang dapat dimanfaatkan ternak ruminansia adalah rumput,
daun-daunan dan limbah pertanian. Untuk perhitungan potensi ketersediaannya dihitung
berdasarkan produksi bahan kering/tahun. Produksi rumput yang dapat dihasilkan dari
sumber-sumber hijauan makanan ternak yang terukur disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan tabel
1 tersebut, dapat dilihat bahwa potensi produksi rumput dari tanah tegalan, dan pematang sawah
di tiga kecamatan merupakan bagian yang dominan. Khususnya untuk pematang sawah yang
ditanami rumput Gajah, meskipun ditanam sebagai tanaman sela dan sambilan, dapat
meningkatkan produktifitas lahan untuk menghasilkan hijauan. Sedangkan untuk rumput yang
lain (tegalan, padang pangonan dan tanah tandus) produktifitasnya masih rendah, hal ini
disebabkan karena jenis spesies rumputnya yang rendah dan tingkat kesuburan tanah yang
rendah pula. Jenis rumput yang dominan pada lahan tersebut adalah rumput alam dengan
produksi dan kualitas yang rendah, antara lain rumput Teki (Cyperus rotundus), Digetaria
sanguinalis, Axonopus cimpresus, Zoysia matrella dan Kyllinga monocephala.
Tabel 1. Luas Area (ha) dan Potensi Produksi Rumput di Area Lahan di Tiga Kecamatan
(ton BK/tahun).
Jenis Lahan
Kecamatan
Pasean
Pegantenan
Pakong
Luas (Ha)
Padang pangonan
25,0
17,0
30,0
Pematang sawah
760,3
250,5
772,3
Tegalan
6.479,8
6.111,9
5.411,7
Tanah tandus
235
103,9
100,9
Pinggir jalan (km)
81,0
93,0
90,0
Produksi Hijauan Pakan
Padang pangonan
184,7
125,6
221,7
Pematang sawah
11.612,5
531,2
1.638,1
Tegalan
4.788,5
4.516,7
3.999,3
Tanah tandus
34,7
15,4
14,9
Pinggir jalan (km)
299,3
343,6
332,5
Total Hijauan
6.919,8
5.532,6
6.206,5
Sumber data: Monografi dari masing-masing kecamatan (2001)
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Perbaikan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan prnyebaran penanaman hijauan
unggul baik berupa rumput maupun leguminosa unggul dengan kemampuan tumbuh yang tinggi
pada lahan yang kurang subur. Selain itu perlu dilakukan pengaturan pemotongan atau
penggembalaan yang disesuaikan dengan kapasitas tampung dari lahan untuk menghasilkan
hijuan makanan ternak, sehingga keberadaan kualitas spesies hijauan makanan ternak yang ada
dapat terpelihara dalam jangka waktu yang lama. Untuk hal tersebut perlu dilakukan
penyuluhan tentang arti pentingnya menanam dan memelihara hijauan makanan ternak untuk
meningkatkan dan pengembangan sapi Madura yang dipelihara.
Hasil produksi hijauan makanan ternak dari limbah pertanian yang ada di tiga kecamatan
untuk masing-masing jenis limbah tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Potensi produksi hijauan makanan ternak dari limbah pertanian di tiga
kecamatan (dalam ton BK/tahun)
Jenis
Luas (Ha)
Produksi Hijauan Makanan Ternak
limbah Pasean Pegantenan Pakong
Pasean
Pegantenan Pakong
Jerami
1.150
1.450
1.730
1.811,3
2,212.9
2.724,8
padi
Jerami
5.045
2.398
3.550
11.351,3
5.395,5
7.987,5
jagung
Daun
80
571
300
21,6
154,2
81
singkong
Daun
95
185
77
102,6
199,8
83,2
ubi jalar
Total
13.286,7
7.962,3
10.876,4
Dibandingkan dengan produksi total rumput, proporsi hijauan dari limbah pertanian
lebih tinggi untuk ketiga kecamatan yaitu 65,76%, 58,99% dan 63,67% masing-masing untuk
kecamatan Pasean, Pegantenan dan Pakong. Pemanfaatan hijauan limbah pertanian ini terutama
jerami jagung dicampurkan dengan rumput yang diberikan, sedangkan jenis limbah yang lain
diberikan jika sedang musim kemarau karena peternak sulit untuk mendapatkan rumput.
Penerapan perlakuan amoniasi jerami padi kadang-kadang dilakukan, dan usaha penyebaran
tekhnik ini sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dengan pembuatan demplot amoniasi jerami
padi di desa Somalang, kecamatan Pakong. Dari kedua tabel di atas dapat diketahui produksi
hijauan makanan ternak di tiga kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Pasean sebanyak
20.206,55 ;
Pegantenan sebanyak 13.490,97; dan Pakong sebanyak 17.082,88 ton BK/tahun
Kebutuhan hijauan dan kesesuaiannya dengan potensi produksi.
Kebutuhan akan hijauan makanan ternak dihitung berdasarkan jumlah populasi ternak
ruminansia yang ada di masing-masing kecamatan, dimana jumlah ternak dihitung dalam
Satuan Ternak (ST). Total kebutuhan hijauan makanan ternak di tiga kecamatan tertera pada
Tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan hijauan makanan ternak dari populasi ternak ruminansia di tiga
kecamatan (dalam ton BK/tahun)
Kecamatan
Jumlah (ekor)
Total ST*
Kebutuhan HMT
Sapi
Kambing
Pasean
2.360
418
2.419,71
5.468,54
Pegantenan
7.240
595
7.325
16.554,5
Pakong
6.585
235
6.618,57
14.957,97
Ket : *= 1 ST = 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing
Kebutuhan HMT/ST = 6,29 kg BK/hari
Sumber data : Monografi dari masing-masing kecamatan
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Berdasarkan hasil perhitungan produksi dan kebutuhan hijauan makanan ternak untuk
tiap-tiap kecamatan dapat diketahui bahwa untuk kecamatan Pasean dan Pakong terdapat
kelebihan produksi hijauan makanan ternak masing-masing sebanyak 14.738,01 dan 2.124,91
ton BK/tahun, jumlah tersebut dapat digunakan untuk menambah produksi ternak ruminansia
khususnya sapi madura masing-masing sebanyak 6.521,24 dan 940,23 ST. Sedangkan kondisi
sebaliknya terjadi di kecamatan Pegantenan kebutuhan hijauan makanan ternak lebih tinggi
dibandingkan dengan produksi hijauan makanan ternak sehingga perlu pasokan hijauan
makanan ternak dari daerah yang surplus (berlebih), pemindahan ternak untuk sementara
selama terjadi kekurangan hijauan makanan ternak atau pengurangan populasi ternak. Hal ini
perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan hijauan
makanan ternak sehingga efisiensi produksi dan kondisi fisiologis sapi Madura seimbang.
KESIMPULAN
Pengembangan peternakan sapi Madura di tiga kecamatan : Pasean, Pegantenan dan
Pakong kabupaten Pamekasan perlu diselaraskan dengan perencanaan penyediaan hijauan
makanan ternak yang mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kualitas.
Produksi rumput alam yang ada masih rendah dan introduksi rumput unggul (rumput
Gadjah) masih terbatas, sehingga proporsi rumput relatif rendah dibandingkan dengan limbah
pertanian.
Kesesuaian antara produksi dan kebutuhan hijauan makanan ternak di kecamatan
Pasean dan Pakong menunjukkan surplus hijauan makanan ternak yang berarti masih mungkin
untuk menambah populasi sapi Madura, sebaliknya di kecamatan Pegantenan, populasinya perlu
dikurangi untuk menyesuaikan dengan potensi produksi hijauan makanan ternaknya.
Pemanfaatan limbah yang maksimal perlu dilakukan pendahuluan sebelum diberikan
pada ternak, misalnya dengan amoniasi atau perlakuan alkali dengan Ca (OH)2 / kapur atau abu
dapur. Hal ini banyak diketahui manfaatnya, akan tetapi belum banyak dipraktekkan oleh
peternak karena keterbatasan pengetahuan dan ketrampilannya.
DAFTAR PUSTAKA
Anonimus. 1995. Laporan Bulanan Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan. Agustus 1995.
Pamekasan
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menghitung dan mengetahui kapasitas tampung kesesuaian
antara ketersediaan tanaman pakan ternak dari berbagai sumber dan kebutuhan seluruh
populasi ternak ruminansia didesa Cipayung,Cisarua,Bogor. Metode yang digunakan adalah
Metode Rollinson dengan membandingkan potensi produksi dan kebutuhan hijauan. Potensi
produksi hijauan dihitung dari padang rumput, pematang sawah, pinggir jalan, dan hijauan dari
limbah pertanian. Sedangkan kebutuhan hijauan dihitung berdasarkan populasi ternak
ruminansia (dalam satuan ternak). Komposisi jenis hijauan padang rumput diamati dengan
metode Dry weight rank, dengan mengambil 50 sample dengan kuadran. Hasil estimasi produksi
hijauan padang penggembalaan sebesar 842,61 ton, dan dapat menyediakan hijauan untuk
ternak ruminansia sebesar 291 ST. Jika dibandingkan dengan populasi ternak ruminansia yang
ada sebesar 203 ST, maka daya dukung tersebut ada surplus hijauan untuk 88 ST ternak
ruminansia. Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan hijauan tersebut
adalah perbaikan pengawetan hijauan atau menambah populasi ternak. Sedangkan untuk
meningkatkan kualitas hijauan yang ada perlu melakukan pengelolaan padang penggembalaan
yang lebih baik, pemanfaatan dan penanaman rumput unggul dan leguminosa, serta optimalisasi
pemanfaatan biomas limbah pertanian dan industri.
ABSTRACT
The research was aimed to calculate and evaluate the carrying capacity of forages
production and forages requirement based on ruminant population in Cipayung, Cisarua, Bogor.
Rollinson method was used to compared the production and requirement of forages. The potency
of forages production calculated from pasture, paddy plantation side, road side, and agriculture by
product. The forages requirement calculated based on ruminant population (animal unit). Forages
species composition of the pastute estimated by dry weight rank method with 50 samples. The
result showed that forages potency was 842.61 ton, its mean carrying capacity 291 AU. Compared
to ruminant population in Cipayung 203 AU, there was surplus forage to carrying 88 AU
ruminants. The forages surplus could be save as silage or hay, and increase ruminants
population. In order to increase forages quality of the pasture could be introduction of grass and
legume and optimalization of agriculture biomass and industry by product.
Kata kunci : Tanaman pakan ternak, Dry weight rank, Rollinson.
PENDAHULUAN
Usaha ternak bagi masyarakat desa umumnya merupakan kegiatan yang dilakukan
secaraa sampingan dan merupakan pelengkap dari usaha tani secara keseluruhan. Dicirikan
dengan tata laksana pemeliharaannya yang secara tradisional, jumlah pemilikan ternak sedikit (1
– 2 ekor), pemberian pakan terbatas dan perkandangan masih sederhana, dan tujuan
pemeliharaan belum mengarah untuk mendapatkan keuntungan maksimal.
Faktor penting yang menentukan keberhasilan usaha peternakan adalah tiga komponen
dasar yang saling terkait, yaitu bibit, pakan dan pemeliharaan (manajemen). Pakan ternak
merupakan bagian yang sering menimbulkan masalah, disamping karena merupakan bagian
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terbesar dari biaya produksi, juga ketergantungan akan ketersediaannya (kontinuitas) yang tidak
merata sepanjang tahun.
Khusus untuk ternak ruminansia (sapi, kerbau, domba dan kambing) dari segi pakannya
ditentukan oleh ketersediaan hijauan yang cukup, fungsinya selain sebagai bulk (pengisi) juga
sebagai sumber nutrien (karbohidrat, serat, protein, vitamin dll). Oleh karena itu ternak
ruminansia dapat memanfaatkan hijauan baik berupa rumput, legume (kacang-kacangan) dan
juga sisa hasil pertanian.
Perkembangan dan pertumbuhan ternak ruminansia sangat tergantung pada kecukupan
akan zat nutrien, terutama yang berasal dari hijauan. Oleh karena itu, pada daerah yang akan
mengembangkan ternak ruminansia perlu memperhatikan kecukupan hijauan dengan
melakukan perhitungan kesesuaian antara ketersediaan tanaman pakan ternak dan kebutuhan
seluruh populasi ternak ruminansia yang ada.
Tujuan penelitian ini adalah menghitung dan mengetahui kapasitas tampung kesesuaian antara
ketersediaan tanaman pakan ternak dari berbagai sumber dan kebutuhan seluruh populasi
ternak ruminansia yang ada
TINJAUAN PUSTAKA
Permasalahan TPT dan pemecahannya
Hampir semua kebutuhan tanaman pakan ternak untuk ruminansia di Indonesia masih
tergantung pada padang rumput alami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya
pada rumput alami mempunyai produksi yang rendah, serta kualitas hijauan yang ada rendah
sehingga menyebabkan produktifitas ternak ruminansia di Indonesia rata-rata relatif rendah. Hal
ini juga dikemukakan oleh McIlroy (1984) bahwa hijauan pakan ternak dari daerah tropika
memiliki sifat yang cepat menua (fase generatif) dan memiliki nilai gizi yang rendah. Pemecahan
masalah tersebut dapat dilakukan untuk menghadapi masalah diatas, menurut .... adalah: a)
Pemupukan yang intensif; b) Peningkatan konservasi, distribusi dan pemanfaatan air; c)
Introduksi dan seleksi tanaman pakan ternak unggul; d) Pengawetan hijauan; e) Penggunaan
suplemen dan f) Memperhatikan kemungkinan keracunan oleh tanaman pakan ternak segar dan
yang diawetkan. Pada kondisi pertanian di Indonesia, menurut Kismono (1995) dapat
ditambahkan integrasi dengan pola pertanian setempat dan eksplorasi serta pemanfaatan tanah
potensial dapat membantu perkembangan peternakan.
Banyak jenis hijauan unggul yang dapat diintroduksikan dengan mempertimbangkan
kesesuaian antara syarat tumbuh dari hijauan yang akan ditanam dengan keadaan lingkungan
tempat penanaman terutama tingkat kesuburan tanah, iklim, kesanggupan untuk
memeliharanya. Menurut Nitis (1992) yang mengamati introduksi hijauan unggul disamping dari
fungsinya sebagai tanaman pakan ternak ruminansia, juga dari segi pengaruhnya memperkecil
terjadinya erosi terutama yang mempunyai sifat tumbuh menghampar menutupi perakaran tanah
dan sistem perakarannya yang memudahkan air meresap kedalam tanah, yaitu yang berstolon
atau rhizoma. Introduksi hijauan unggul pada padang rumput alami dalam rangka budidaya
peternakan di beberapa negara maju sudah merupakan solusi yang banyak dilakukan untuk
pengembangan ternak ruminansia.
Tekanan penggembalaan yang optimal merupakan gambaran tentang jumlah hijauan
yang tersedia di padang rumput dengan jumlah unit ternak yang digembalakan (kismono, 1995).
Kemampuan berbagai padang rumput dalam menampung ternak berbeda-beda karena adanya
perbedaan dalam hal produktivitas tanah, curah hujan dan penyebarannya, topografi dll.
Selanjutnya dikemukakan bahwa bila pada penggembalaan digembalai melebihi kapasitas
tampungnya (over grazing), maka akan menyebabkan : vegetasi menjadi menurun dan banyak
kehilangan spesies yang menguntungkan, pengurasan kesburan tanah dan erosi serta ternak
tidak dapat mencapai pertumbuhan yang memuaskan. Sebaliknya, penggembalaan yang kurang
(under grazing) menyebabkan penurunan nilai gizi pada padang penggembalaan. Dengan
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meningkatnya umur hijauan, kadar protein kasar menurun, kadar serat kasar meningkat dan
nilai gizi serta daya cerna menurun sehingga nilai gizi hiajuan tersebut tidaklebih baik dari pakan
untuk hiduppokok.
Menurut McIlroy (1984) pada peggembalaan yang berat, maka rumput mengalami
defoliasi yang hebat, karena rumput yang terpotong tersebut tidak mampu menghasilkan suatu
sistem perakaran yang baik, akibatnya adalah kemunduran dan kematian tanaman rumput
tersebut. Akhirnya padang rumput tersebut akan banyak ditumbuhi jenis tumbuh-tumbuhan
perdu (gulma) yang kurang disukai oleh ternak.
Pada taraf penggembalaan berat menurut Kismono (1995) akan melemahkan
pertumbuahan hijauan berumur panjang (perenial) yang lebih palatabel dan perakaran lebih
dalam masuk ke tanah. Lambat laun pertumbuhan hijauan tersebut akan didesak oleh hijauan
lain yang akar nya lebih dangkal, berumur pendek (annual) dan nilai gizinya rendah. Pada
akhirnya kemungkninan yang dapat timbul adalah padang rumput yang akan berubah menjadi
gulma atau lahan menjadi tandus dan gundul. Padang gulma yang terbentuk dalam keadaan
kurang pakan juga dimakan ternak sehingga mnyebabkan tanah menjadi gundul dan bahaya
erosi lebih besar, dan produktifitas ternak sangat rendah.
Pengembangan Peternakan Berdasarkan potensi hijauan
Tujuan pembangunan wilayah peternakan adalah untuk meningktakan produksi hasil
ternak, meningkatkan kemampuan berproduksi para petani/peternak dan memperluas
kesempatan kerja (Anonimous, 2000).
Kenaikan produksi ternak di daerah tropika menurut Mc Ilroy (1972) tergantung pada :1) usaha
mengatasi prasangka-prasangka sosial dan kepercayaan terhadap pemotongan ternak; 2)
perubahan bentuk usaha tani; 3) perbaikan mutu ternak; 4) perbaikan kualitas dan kuantitas
padang penggembalaan seerta usaha memperpanjang masa penggembalaan; 5) penggunaan
padang penggembalaan secara lebih efisien serta 6) perbaikan tatalaksana ternak dan padang
penggembalaan.
Menurut Kismono (1995)dalam hal penggembalaan, komponen penting yang harus
diperhatikan adalah tersedianya pakan ternak yang cukup dan kontinu baik kuantitas maupun
kualitas. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Soebarinoto (2000) yang mengemukakan bahwa
untuk meningkatkan produktivitas ternak (herbivora) sukar dicapai tanpa adanya penyediaan
hijauan pakan ternak yang kontinu baik kuanitas dan kualitas.
Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas rumput lapang yang ada selain penanaman
rumput unggul juga usaha penanaman campuran antara rumput dan leguminaosa. Hal yang
perlu diperhatikan dalm memilih spesies hijauan pada pertanaman campuran rumput dan
kacang-kacangan adalah : 1) keadaan tanah dan iklim; 2) lamanya penggunaan padang rumput;
3) tujuan penggunaan padang rumput; 4) jenis ternak yang akan digembalakan dan 5) musim
dalam tahun yang bersangkutan pada saat mana padang rumput direncanakan untuk digunakan.
Selain itu tanaman pakan ternak di pulau Jawa dan daearah peternakan intensif lainnya harus
ditunjang oleh hasil limbah pertanian untuk mencukupi kualitas dan kuantitas pakan ternak
ruminansia.
METODOLOGI
Waktu dan tempat penelitian :
Penelitian dilakukan pada bulan September - Desember 2004. Lokasi di desa Cipayung,
kecamatan Cisarua, kabupaten Bogor. Desa ini merupakan kawasan pariwisata Puncak yang
terletak pada jalur lalu lintas yang menghubungkan kabupaten Bogor dan kabupaten Cianjur dan
kabupaten Bandung.
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Materi dan Metode Penelitian :
Bingkai frame kuadran ukuran 0,5 x 0,5 m yang terbuat dari kawat, tabel isian
perhitungan produksi hijauan, alat tulis dan data sekunder luas tanaman pertanian dan populasi
ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) yang ada dari kantor desa Cipayung.
Perhitungan yang digunakan adalah :
1. Secara tidak langsung, dengan menggunakan metode Rollinson.
2. Secara langsung demgan metode ”Dry Weight Rank” yang diguankan untuk menaksir
komposisi botani padang rumput atas dasar bahan kering tanpa melakukan pemotongan
dan pemisahan spesies hijauan.
Cara melakukan analisis botani metoda ”Dry Weight Rank” adalah : bingkai ditempatkan secara
acak di padang rumput dan dicatat semua spesies yang ada dan dilakukan estimasi spesies yang
paling dominan dicatat menduduki ranking pertama, kemudian berikutnya kedua dan ketiga
(dalam BK). Pengambilan sample dilakukan sebanyak 25 kali sampai 100 kali tergantung luas
padang rumput yang ada dan keragaman species hijauan yang ada pada wilayah tersebut.
Data ditabulasi untuk mendapatkan perbandingan antara spesies yang menempati
ranking pertama, kedua dan ketiga. Kemudian angka perbandingan tersebut dikalikan dengan
angka koefisien sebagai berikut: spesies tempat pertama dikalikan 8,04, tempat kedua dikalikan
2,41 dan tempat ketiga dikalikan 1
Perhitungan dengan menggunakan cara yang tidak langsung atau dikenal dengan metode
Rollinson, berfungsi untuk menetahui apakah jumlah populasi ternak ruminansia yang ada
sekarang telah sesuai jumlahnya dengan ketersediaan rumput sebagai pakan utamanya, dan
hijauan hasil sisa pertanian. Cara melakukan perhitungan jumlah ternak adalah dengan
mengkonversi jumlah ternak dalam satuan ternak (ST) yaitu menggunakan asumsi:
1. Konversi ternak dalam satuan ternak (ST) adalah : 1 ST sama dengan 1 ekor sapi/kerbau
dewasa, atau 2 ekor sapi/kerbau muda, atau 7 ekor domba/kambing dewasa, atau 14 ekor
domba/kambing muda.
2. Kebutuahan hijauan ternak sama dengan 6,29 kg BK/hr/ST (2,26 ton BK/tahun).
3. Ketersediaan hijaun berdasarkan potensi produksi diukur menurut metode Rollinson :
 Produksi padang rumput alam (PA) = 15 ton/ha/thn dengan bahan kering 25%.
 Sawah bera berproduksi 10% PA per ha luas sawah.
 Perkebunan berproduksi 5% PA per ha kebun.
 Tegalan berproduksi 1% PA per ha luas lahan kering/tegalan.
 Hutan sekunder (hutan yang relatif terbuka) 2% PA per ha luas lahan
 Pinggir jalan berproduksi setara 0,5 ha produksi PA per 1 km panjang jalan.
 Rumput budidaya produksi rata-ratanya adalah 90 ton/ha.thn.
 Sedangkan produksi hijauan sisa hasil pertnaian (limbah pertanian) diestimasi dengan
menggunakan tabel 1 berikut :
Jenis sisa hasilpertanian
Jerami padi
Jerami jagung
Daun ubi kayu
Daun ubi jalar
Daun kedelai
Daun kacang tanah
Daun pohon-pohonan

Produksi (ton/ha)
2,5
10,0
5,0
15,0
3,0
4,0
0,01

Kandungan BK (%)
92,5
80,3
26,0
20,0
88,9
90,0
30,0

4. Kesesuaian jumlah populais ternak rumiansia diperoleh dengan rumus sbb :
KPPTR (ST/th) = Kapasitas tampung (ST/th) – Populasi ternak riil (ST)
Dimana: KPPTR = kapasitas peningatan populasi ternak rumianasia.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil perhitungan dari sistem ”Dry Weight Rank”
Cipayung, Cisarua, Bogor tercantum pada tabel 2 berikut.

hasil pengambilan sampel didesa

Tabel 2. Hasil Cuplikan species hijauan dengan menggunakan ”Dry Weight Rank”
padang penggembalalan desa Cipayung, Cisarua, Bogor
No plot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
R
R
R
G
R
R
R
G
R
R
R
R
G
R
R
R
G
G
R
R
R
R
G
R
R

Rank
2
G
G
G
R
G
G
R
G
G
G
G
R
G
G
G
R
R
G
G
G
G
R
G
-

No plot
3
-

L

-

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
L
R
L
L
R
R
R
R
R
R
R
R
G
R
G
G
G
R
R
R
R
R
R
G
R

Rank
2
R
L
R
R
G

di di
3
G
G
G
G

G
L
L
G
G
R
L
R
R
R
G
G
G

G

G
G
R

Keteranagn : R = rumput, G = gulma, dan L=legume
Dari hasil pengambilan sampel diatas kemudian dihitung % masing-masing jenis hijauan
sebagai data keadaan spesies hijauan yang ada di desa Cipayung, Cisarua, Bogor. Karena
sampel diambil secara acak di beberapa tempat yang dapat mewakili kondisi daerah desa
Cipayung. Hasil perhitungan yang diperoleh adalah komposisi rumput, gulma dan legume
masing-masing sebanyak 62,87%, 30,37% dan 6,76%.
Hasil komposisi tersebut menunjukkan bahwa padang rumput alam yang terdapat di
daerah tersebut spesies rumput merupakan hijauan dominan yang tumbuh pada padang rumput,
kemudian hampir sepertiga terdiri dari gulma dan hanya sebagian kecil saja terdapat kacangkacangan. Rumput yang banyak ditemui sebagian besar rumput lapang yang bernilai gizi rendah
dan kurang disukai ternak, sedangkan gulma yang banyak tumbuh adalah putri malu (Mimosa
sp), cilincing dsb. Sedangkan jenis legum yang terdapat disana sebagian besar adalah Centrocema
sp.
Sampel hijauan yang diambil kemudian dikeringkan pada oven 105oC dan dihasilkan
perhitungan ketersediaan hijauan pakan ternak di desa Cipayung dari metode cuplikan untuk
padang penggembalaan tersebut tertera pada tabel 3 berikut.
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Tabel 3. Perhitungan ketersediaan hijauan dan kapasitas tampung di desa Cipayung,
Cisarua, Bogor.
No.
Cuplikan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Berat basah
(gr/m2)
120
168
422
242
136
164
220
124
252
228
220
476
480

Hijaun tersedia
(kg/ha)
360
420
1139,4
677,6
353,6
492
550
322,4
630
570
550
1190
1200

Berat kering
(kg)
480
600
1440
700
400
608
952
440
740
560
640
1360
1560

BK tersedia
(kg/ha)
144
150
388,8
196
104
182,4
238
114,4
185
140
160
340
390

KT (ST/ha/thn)
0,06
0,07
0,17
0,09
0,05
0,08
0,1
0,05
0,08
0,06
0,07
0,15
0,17

Keterangan : BK = bahan kering, KT = kapasitas tampung.
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rataan kapasitas tampung padang
penggembalaan di desa Cipayung tersebut adalah 0,09 ST/ha.tahun, hal ini berarti bahwa tiap
tahun untuk setiap hektar hanya mampu menampung sebanyak 0,09 ST atau dengan kata lain
agar ternak ruminansia yang ada di desa Cipayung, Cisarua, Bogor tidak mengalami kekurangan
pakan serta mempertimbangkan kelestarian lahannya diperlukan sekitar 0,6 ha lahan per tahun
bagi kebutuhan 1 ekor ternak dewasa atau 1 ST. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi
tanaman pakan ternak yang ada di desa Cipayung kondisinya rendah baik dari segi kualitas
maupun kuantitas. Perlu dilakukan perbaikan jumlah hijauan yang ditanam maupun
kualitasnya. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk perbaikan adalah penanaman tanaman
pakan ternak unggul misalnya rumput gajah, benggala, atau campuran antara rumput unggul
dan legume. Cara lain adalah memanfaatkan secara maksimal hijauan pakan ternak hasil
sisa/limbah pertanian, (limbah panenan jagung, kacang tanah) yang tersedia disekitar lokasi.
Selain itu, pakan tambahan dari pabrik industri rumah tangga yang terdapat disekitar desa dapat
juga dimanfaatkan untuk memperbaki performans ternak ruminansia, misalnya ampas tahu dan
ampas tempe yang banyak tersedia disekitar lokasi.
Cara pemberian pakan yang kurang tepat dapat pula menyebabkan penampilan ternak
rendah, misalnya pemberian pakan dalam kondisi basah dapat menimbulkan ternak kenyang
karena konsumsi air. Produktivitas pakan yang rendah dapat pula disebabkan oleh rendahnya
kandungan unsur hara dalam tanah sehingga tanaman yang tumbuh pada lahan tersebut
kandungan gizinya rendah,untuk mengatasi hal tersebut dalah dengan cara perbaikan
pengolahan tanah dan pemupukan yang cukup.
Pendekatan untuk mengetahui daya dukung wilayah dalam penyediaan hijauan pakan
ternak sesuai dengan jumlah ternak ruminansia, tanpa menimbulkan kerusakan padang rumput
dan ternak dapat terpenuhi kebutuhannya merupakan inti dari metode Rollinson. Daya dukung
penyediaan hijauan tersebut berasal dari hijauan jenis rumput dan leguminosa dan menghitung
potensi hijauan yang berasal dari limbah pertanian. Potensi bahan kering hijauan yang berasal
dari sawah bera, tegalan dan pinggir jalan di desa Cipayung adalah berdasarkan perhitungan
pada tabel 4 berikut.
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Tabel 3. Perhitungan ketersediaan hijauan di desa Cipayung, Cisarua, Bogor
No
Sumber hijauan
Perhitungan
Jumlah (ton BK)
1
Sawah bera
10 / 100 * 230 ha * 15 ton * 25%
86,25
2
Tegalan
1 / 100 * 378 ha * 15 ton * 25%
14,18
3
Pinggir jalan
39 km * 0,5 * 15 ton * 25%
73,12
Sub-total
173,55
Limbah Pertanian :
4
Jerami padi
230 ha * 2,5 ton/ha * 92,5%
531,88
5
Jerami Jagung
4,3 ha * 10 ton/ha * 80,3%
34,53
6
Daun Ubi kayu
55,42 ha * 5 ton/ha * 26%
72,05
7
Daun kacang tanah
8,5 ha * 4 ton/ha * 90%
30,6
Sub-total
669,06
Total
842,61
Sedangkan kebutuhan hijauan berdasarkan populasi ternak ruminansia riil yang ada di
desa Cipayung adalah sebanyak 203,14 satuan ternak dengan rincian 20 ekor kerbau dewasa, 70
ekor sapi perah, 408 ekor kambing dan 384 ekor domba.
Dengan asumsi setiap 1 ST
memerlukan hijauan sebanyak 6,29 kg BK / hari,maka total kebutuhan hijauan dalam 1 tahun
di desa Cipayung adalah sebanyak 466,38 ton BK.
Dibandingkan dengan potensi total ketersediaan hijauan yang ada terdapat surplus
hijauan sebanyak 376.23 ton BK. Hal ini berarti bahwa di desa Cipayung masih memungkinkan
untuk menambah jumlah ternak ruminansia sebanyak 88,28 Satuan ternak atau setara dengan
88 ekor sapi / kerbau, atau setara dengan 618 ekor kambing / domba. Masalah yang perlu
diperhatikan adalah kualitas hijauan yang tersedia masih merupakan rumput lokal yang
berkualitas rendah, selain itu padang rumput yang ada juga kurang dipelihara sehingga banyak
ditumbuhi gulma (30%) yang tidak palatabel bagi ternak.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pemanfaatan limbah pertanian dan limbah
industri di desa Cipayung masih rendah, disebabkan terbatasnya pengetahuan dan informasi
yang diketahui oleh peternak dan juga terjadi kompetisi penggunaan nya dengan pangan, sebagai
contoh limbah industri tahu yang dihasilkan berupaampas tahu lebih sering dimanfaatkan untuk
membuat oncom merah. Selain ampas tahu, juga terdapat limbah sagu yang berpotensi sebagai
pakan ternak.
Beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas
hijauan dengan introduksi varitas rumput unggul, penanaman leguminosa pada padang rumput,
pemeliharaan yang lebih baik secara berkelompok, prosesing limbah pertanian sebagai pakan.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pendampingan peternak dalam mengelola
usaha ternaknya dan materi-materi tersebut harus menjadi bahan materi penyuluhan di desa
Cipayung. Untuk memanfaatkan kelebihan hijauan yang ada di desa cipayung dalam jangka
pendek sebelum dilakukan penambahan ternak adalah melakukan pengawetan hijauan dalam
bentuk kering (hay) atau bentuk segar (silase), atau digunakan sebagai pupuk hijau (humus) pada
lahan pertanian yang ada.
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KESIMPULAN
Luas lahan padang penggembalaan di desa Cipayung, Cisarua, Bogor. menunjukkan
kecenderungan semakin berkurang. Dengan demikian produktivitas padang penggembalaan
sebagai basis ekologi penyedia hijauan bagi ternak ruminansia juga mengalami penurunan. Hasil
estimasi produksi hijauan padang penggembalaan sebesar 842,61 ton, dan dapat menyediakan
hijauan untuk ternak ruminansia sebesar 291 ST. Jika dibandingkan dengan populasi ternak
ruminansia yang ada sebesar 203 ST, maka daya dukung tersebut ada surplus hijauan untuk 88
ST ternak ruminansia. Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan hijauan
tersebut adalah perbaikan pengawetan hijauan atau menambah populasi ternak. Sedangkan
untuk meningkatkan kulaitas hijauan yang ada perlu melakukan pengelolaan padang
penggembalaan yang lebih baik, pemanfaatan dan penanaman rumput unggul dan leguminosa,
serta optimalisasi pemanfaatan biomas limbah pertanian dan industri.
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PENGARUH PROBIOTIK BIO-CAS TERHADAP PERTUMBUHAN SAPI BALI YANG DIBERI
PAKAN RUMPUT DAN LIMBAH SAYURAN
I Nyoman Sugama, I Made Londra dan Putu Sutami
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
ABSTRACT
Effort to improve cattle productivity can be done by adding feed supplement to the cattle. The
objective of the research to was carried out at “Kanti Sembada” farmer group in Pemuteran,
Candikuning village, Baturiti sub district for 4 months. Eighteen Bali cattles were used. The purpose
of this study was to understand the influence of probiotic Bio-Cas on the increasing of body weight of
Bali cattle given diet of grass and vegetable waste. The research was arranged by randomized
complete design, there were 3 treatments and 6 replications i.e P1 : grass + vegetable waste(control),
P2: P1+Bio-Cas 5cc/head/day and P3: P2+ rice bran 2kg/head/day. The result showed that P1 had
significant difference with P2 and P3. P2 and P3 gave body weight increment of 200
gram/head/day and 240 gram/head/day, respectively.
Keywords : cattle, probiotic, vegetable waste
PENDAHULUAN
Kebutuhan daging sapi dari tahun ketahun terus meningkat, dan untuk memenuhi
kebutuhan daging tersebut, sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu Indonesia tidak hanya
mengimpor daging namun juga mengimpor sapi bakalan terutama dari Australia. Namun sejak
tahun 2004, import sapi bakalan dari Australia merosot drastis dan bahkan bisa semakin sulit
dilakukan, mengingat mahalnya harga sapi bakalan dan tingginya biaya yang dihabiskan untuk
mengimpor ternak sapi tersebut .
Pemenuhan kebutuhan daging sapi yang terus meningkat dimasa-masa mendatang
Indonesia akan lebih banyak mengandalkan sapi bakalan dari dalam negeri terutama jenis sapisapi lokal. Populasi sapi Bali tahun 2005 tercatat sebanyak 590.949 ekor, dan 92.025 ekor
diantaranya adalah sapi jantan muda1 . Diantara sapi-sapi lokal yang ada di Indonesia, jenis sapi
Bali memiliki beberapa keunggulan yaitu daya adaptasinya sangat baik terhadap lingkungan dan
sebagai sapi potong, persentase karkasnya tinggi sekitar 54 -56 % . Disamping itu, sapi Bali lebih
toleran terhadap pakan yang kasar dan memiliki efesiensi penggunaan pakan yang lebih baik
dibanding sapi-sapi lokal lainnya. Namun demikian sapi Bali juga memiliki kekurangan dimana
laju pertumbuhannya relatif lambat sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai
bobot badan sapi siap untuk dipotong2. Menurut Suyasa et al.3 pemeliharaan sapi Bali yang
dilakukan secara tradisional hanya mampu meningkatkan berat badannya rata-rata 0,31
kg/ekor/hari. Hal itu disebabkan karena kurangnya asupan pakan, dimana sapi hanya diberi
pakan berupa hijauan 10% dari berat badan.
Pemanfaatan limbah sayuran sebagai pakan sapi telah dilakukan oleh petani. Di Dusun
Pemuteran ,Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti limbah sayuran baik berupa daun-daunan
maupun umbi-umbian yang tidak laku dijual tersedia dalam jumlah yang cukup banyak sering
tidak termanfaatkan dengan baik bahkan dibuang sebagai sampah. Jenis limbah sayur-sayuran
yang diberikan pada ternak sapi berupa limbah wortel, kentang, kol, jagung, sawi dll4 . Selama
ini petani memberikan pakan ternak sapi hanya berupa kombinasi rumput dan limbah sayuran
sehingga menimbulkan laju pertumbuhan berat badan yang kurang optimal .
Untuk memacu pertumbuhan ternak sapi dan meningkatkan efesiensi penggunaan pakan,
belakangan beberapa peternak telah menggunakan probiotik. Menurut Winugroho5, probiotik
merupakan suplemen dalam bentuk jasad renik hidup yang dapat meningkatkan bobot badan,
efisiensi ransum (feed conversion ratio) dan menambah kesehatan ternak. Widiyastuti et al.6
menyatakan probiotik merupakan kultur mikroba hidup yang berperan dalam hal menjaga
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keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan dengan jalan mencegah tumbuhnya
mikroorganisme yang pathogen. Peran probiotik terhadap ruminansia antara lain mencegah diare,
meningkatkan laju pertumbuhan mikroorganisme rumen dan merangsang fermentasi pada
ternak dewasa. Bio-Cas merupakan salah satu probiotik hasil temuan peneliti BPTP Bali
berfungsi membantu meningkatkan pencernaan bagi ternak yang bahan bakunya berasal dari
cairan isi rumen sapi Bali.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik BioCas terhadap peningkatan berat badan sapi Bali yang diberi pakan rumput dan limbah sayuran.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Kelompok Kanti Sembada, Dusun Pemuteran, Desa Candikuning,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan yang berlangsung selama 4 (empat) bulan dari bulan
Mei - September 2005. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6
ulangan. Perlakuan yang diuji adalah:
P.1
: Sapi diberi pakan rumput + limbah sayuran (kontrol).
P.2
: P.1 + Bio-Cas 5 cc/ekor/hari.
P.3
: P.2 + dedak padi 2 kg/ekor/hari.
Jumlah sapi yang digunakan sebanyak 18 ekor sapi jantan. Seluruh sapi ditimbang
menggunakan timbangan digital untuk mendapatkan berat badan awal rata-rata. Pakan hijauan
diberikan sesuai kebiasaan petani yaitu 10% dari berat badan sapi (sekitar 30 Kg/ekor/hari)
dengan komposisi 60% ( 18 Kg) berupa limbah sayuran, dan 40% ( 12 Kg) berupa rumput,
dengan intensitas pemberian 2 kali per hari pagi dan sore. Pemberian dedak sebanyak 2
kg/ekor/hari diberikan satu kali dengan cara dicampur dengan air minum. Pemberian Bio-Cas
dilakukan dengan spuit (tanpa jarum) langsung disemprotkan ke dalam mulut sapi atau dicekok
lewat mulut, dengan dosis sebanyak 5 cc atau 1 sendok makan per ekor per hari. Bio-Cas yang
diberikan keadaannya masih memenuhi standar dimana umurnya 1 bulan sejak diproduksi oleh
BPTP Bali.
Untuk memperoleh data berat badan dilakukan dengan penimbangan ternak sapi setiap
bulan sambil diberikan tambahan vitamin B- Complex dengan cara diinjeksi 5 cc/ekor.
Pertambahan berat badan sapi didapat dengan mengurangi berat badan akhir dikurangi berat
badan awal . Data dianalisis sidik ragam (Anova), apabila perlakuan berpengaruh nyata
dilanjutkan dengan uji BNT dengan tingkat kepercayaan (significant level) 5 % (P< 0,05%) 7.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh pemberian Bio-Cas 5 cc/ekor/hari pada ternak sapi Bali yang diberi pakan
rumput + limbah sayuran (P.2 dan P.3) mampu memberikan peningkatan berat badan lebih tinggi
dari kontrol. Peningkatan berat badan ini nyata (P<0,05) jika dibandingkan pada ternak sapi yang
hanya diberi pakan rumput + limbah sayuran (P.1). Sedangkan pemberian Bio-Cas 5
cc/ekor/hari + dedak 2 kg/ekor/hari (P.3) pada sapi yang diberi pakan rumput + limbah sayuran
memberikan peningkatan berat badan 40 gram/ekor/hari. Peningkatan berat badan ini tidak
nyata (P>0,05) jika dibandingkan dengan ternak sapi yang hanya diberi pakan rumput + limbah
sayuran + Bio-Cas 5cc/ekor/hari, seperti terlihat pada Tabel. 1.
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Tabel 1. Pengaruh Pemberian Bio-Cas Terhadap Pertambahan Berat Badan Sapi
Perlakuan

Berat Awal (kg)

Berat Akhir (kg)

P. 1
(rumput+limbah sayuran)
P. 2
(P.1+Bio-Cas 5cc/ekor/hari)
P. 3
(P.2+dedak padi 2kg/ekor/hari)

299,83

349,67

PBB
(gram/ekor/hari)
400 a

299,50

382,00

600 b

299,83

386,33

640 b

Keterangan

:angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
pada uji BNT 5%

Dari Tabel.1 ternyata pemberian Bio-Cas merupakan faktor yang paling berperan dalam
meningkatkan berat badan sapi Bali yang diberi pakan rumput dan limbah sayuran. Hal itu
disebabkan Bio-Cas mengandung Curcumae, Alysin dan Scordinin merupakan bahan alami yang
dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan dapat membunuh mikroba pathogen
seperti E.Coli, Salmonella dan Shigella. Disamping itu menurut Guntoro et al.8, Bio-Cas juga
mengandung berbagai macam bakteri dari genus Ruminococcus, Bakteroides, Lactobacillus dan
Streptococcus, serta genus jamur fermentatif lainnya dalam media larutan gula untuk
memfermentasikan bahan organik komplek menjadikan bahan organik sederhana sehingga lebih
mudah dicerna oleh lambung serta lebih mudah diserap oleh usus. Parwati, et al.9 menyatakan
pemberian probiotik dapat meningkatkan pertambaham berat badan sapi. Hal ini disebabkan
karena bahan probiotik dapat menghasilkan enzim-enzim yang dapat membantu pencernaan
makanan
Pemberian pakan tambahan dedak padi 2kg/ekor/hari pada ternak sapi yang diberi pakan
limbah sayuran + Bio-Cas 5cc/ekor/hari ternyata tidak berpengaruh nyata meningkatkan berat
badan sapi jika dibandingkan tanpa pemberian dedak padi. Hal itu disebabkan pemberian BioCas menyebabkan terjadinya optimalisasi dalam pencernaan dan penyerapan zat makanan dalam
tubuh ternak sapi. Penyerapan zat makanan dari limbah sayuran yang memiliki kandungan
protein yang tinggi terjadi dengan optimal dengan bantuan Bio-Cas sehingga cukup untuk
memenuhi kebutuhan protein bagi sapi, akibatnya kelebihan protein yang didapat dari dedak
menjadi tidak termanfaatkan dengan seluruhnya.
Guntoro et al.8 menyatakan pemberian Bio-Cas 5 cc/ekor/hari pada sapi Bali yang
memperoleh pakan tambahan 2 kg dedak/ekor/hari memberikan pertumbuhan rata-rata 625650 gram/ekor/hari dalam waktu 3 bulan. Sedangkan untuk sapi Simental di Jawa Timur
dengan pakan konsentrat 1% dari berat badan yang diberi Bio-Cas 5cc/ekor/hari memberikan
pertumbuhan 800-900 gram/ekor/hari. Hasil penelitian ini masih lebih tinggi jika dibandingkan
dengan yang diperoleh Widiyazid, et al.10 dimana pemberian pakan tambahan dedak padi dan
Bioplus pada penggemukan sapi Bali jantan mampu meningkatkan berat badan 0,62
kg/ekor/hari dan pemberian pakan tambahan dedak yang dicampur dengan enzym mampu
meningkatkan berat badan sapi Bali jantan 0,60 kg/ekor/hari . Disisi lain Suyasa, et al.3
memperolah bahwa untuk ternak sapi yang diberi hijauan standar, dedak padi 2 kg/ekor/hari
dan probiotik Starbio sebesar 20 gram/hari mampu meningkatkan berat badan 0,56
kg/ekor/hari.
Menurut Rai Yasa, et al.11 sapi-sapi yang diberikan pakan tambahan berupa probiotik
Bioplus memberikan pertambahan bobot badan harian rata-rata lebih tinggi 160 gram
dibandingkan yang tanpa Bioplus dengan pakan dasar berupa hijauan segar dengan komposisi
70 % rumput-rumputan dan 30 % tanaman leguminosa. Lebih lanjut Parwati, et al.9 melaporkan
bahwa pemberian pakan tambahan berupa dedak sebanyak 2 Kg per hari yang ditambahkan
probiotik Bioplus pada sapi Bali dengan pakan dasar rumput raja (70 %) dan tanaman legum
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(30 %) dapat memberikan pertambahan bobot badan harian rata-rata sebesar 0,611
kg/ekor/hari.
Pertambahan berat badan sapi selama 4 bulan setelah pemberian Bio-Cas ditampilkan
pada Gambar 1.

Rataan berat badan (kg)

400

350
P.1
P.2
P.3
300

250
Aw al

1

2

3

4

Bulan ke

Gambar1. Pertambahan Berat Badan Sapi Selama 4 bulan setelah diberi
perlakuan Bio-cas.
Dari Gambar 1. terlihat bahwa menginjak bulan kedua pertumbuhan sapi meningkat
dengan tajam. Hal ini disebabkan efek pemberian Bio-Cas baru optimal mulai bulan kedua,
sedangkan pada bulan sebelumnya masih dalam tahap penyesuaian dalam rumen sapi.
Peningkatan berat badan harian mulai bulan kedua meningkat 806 gram/ekor/hari (P2), 764
gram/ekor/hari (P3) lebih tinggi dibandingkan dengan P1 (450 gram/ekor/hari). Hasil ini
mengindikasikan dengan pemberian bio-cas pakan yang diberikan dapat dicerna dengan optimal
mulai bulan kedua sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tinggi.
KESIMPULAN
Pemberian Bio-Cas sebanyak 5 cc/ekor/hari pada sapi Bali yang diberi pakan rumput +
limbah sayuran mampu meningkatkan berat badan sapi Bali dibanding kontrol. Selisih berat
badan sapi Bali yang diberi pakan rumput + limbah sayuran + probiotik Bio-Cas 5cc/ekor/hari
dibanding kontrol sebesar 200 gram/ekor/hari (P.2) dan 240 gram/ekor/hari jika ditambahkan
dedak 2kg/ekor/hari (P.3) pada akhir penelitian.
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PUPUK CAIR AMINA
DALAM MENDUKUNG PROGRAM BUDIDAYA IKAN DI LAHAN TAMBAK
Thohir Zubaidi, Sri Harwanti dan Eli Korlina
ABSTRAK
Dalam kegiatan budidaya ikan, pakan merupakan komponen biaya paling besar dan
menyerap sekitar 40 – 60 % dari biaya yang diperlukan untuk produksi. Pakan ikan di tambak
bisa berasal dari pakan buatan dan pakan alami. Semakin besar volume pakan buatan yang
digunakan, akan semakin besar pula biaya produksi yang dibutuhkan, sehinga petani memilih
budidaya dengan pakan alami. Salah satu cara untuk penyediaan pakan alami di kolam adalah
dengan pemberian pupuk. Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah masa plankton dalam
kolam. Permasalahan yang dihadapi adalah sering terjadinya kelangkaan pupuk, khususnya jenis
Urea dan Sp. Untuk mengatasi permasalahan tersebut PT Ajinex Factory Mojokerto telah
memproduksi pupuk organik cair dan bekerjasama dengan BPTP Jawa Timur untuk melakukan
uji coba di lahan tambak milik petani di daerah Sidodadi Lamongan. Dari hasil pengkajian
diketahui kandungan organisme air pada kolam Amina ditemukan 15 jenis plankton dengan
kelimpahan antara 40.001 – 1.386.044 ind./m3, dengan kelimpahan tertinggi ditempati Nauplius
M. Macleaya 1 dengan rata-rata 317.666 ind/m3 dan terendah adalah Nauplius M. Macleaya 3
dengan rata-rata 40.001ind./m3, dan kolam Urea ditemukan 11 jenis plankton dengan
kelimpahan antara 57.142 – 2.010.130 ind./m3, dengan kelimpahan tertinggi ditempati Nauplius
M. Macleaya 4 dengan rata-rata 473.247 ind./m3, sedangkan kelimpahan terendah adalah
Dactylopusia sp dengan rata-rata 833 ind./m3. Dari hasil pengkajian tersebut terlihat adanya
peluang pengembangan pupuk cair amina, namun perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk
mengetahui dampak secara menyeluruh terhadap lingkungan kolam percobaan.
Kata kunci : Budidaya ikan, lahan tambak, pupuk cair dan Amina
PENDAHULUAN
Pembangunan perikanan bertujuan untuk menciptakan usaha perikanan yang tangguh
dengan dukungan teknologi yang menjamin keberlanjutannya tanpa merusak sumberdaya yang
ada. Upaya peningkatan produksi hasil perikanan masih terus dilakukan oleh nelayan, namun
dewasa ini sudah mulai terlihat adanya pergeseran konsep pengusahaan yaitu dari usaha
penangkapan ke arah budidaya (Anonimous, 1997).
Data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa nelayan atau petani tambak lebih
terkonsentrasi di pesisir pantai. Populasi nelayan/petani tambak di wilayah Pantura lebih banyak
dibandingkan wilayah Selatan. Untuk petani tambak khususnya petani tradisional budidaya
udang dewasa ini sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke usaha budidaya ikan bandeng. Selain
komoditasnya yang berubah, sistem dan cara budidayanyapun juga mengalami pergeseran yaitu
kembali pada cara tradisional.
Dalam kegiatan budidaya ikan, pakan merupakan komponen biaya yang sangat besar
khususnya dalam teknologi budidaya intensif, diperkirakan menyerap sekitar 40 – 60 % dari
biaya yang diperlukan untuk produksi (Kadarini, 1997). Pakan ikan di tambak bisa berasal dari
pakan buatan dan pakan alami. Semakin besar volume pakan buatan yang digunakan, akan
semakin besar pula biaya produksi yang dibutuhkan. Ini merupakan salah satu faktor yang
menjadi alasan kenapa sistem intensif ini ditinggalkan oleh petani tambak tradisional.
Salah satu cara untuk penyediaan pakan alami di kolam adalah dengan pemberian
pupuk yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah masa plankton dalam kolam (Aida, 1994;
Priyadi, 1991; Arfiati, D. 199; Musa, M. 1992). Cara pemberian pupuk ini pelaksanaannya mudah,
sederhana dan lebih murah. Pupuk dapat digunakan dalam berbagai macam kolam, dan jenis
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pupuk yang digunakan juga dapat berupa pupuk organik atau pupuk anorganik atau dapat juga
dua-duanya digunakan.
Petani tambak di daerah Pantura untuk meningkatkan volume masa plakton umumnya
mengunakan pupuk anorganik jenis urea dan Sp 36. Permasalahan yang dihadapi adalah sering
terjadi kelangkaan pada saat pemupukan harus dilakukan dan apabila adapun harganya
melambung sehingga biaya produksi meningkat tajam. Pupuk “ Cair Amina” merupakan jenis
pupuk lengkap karena dalam komposisinya terkandung unsur organik dan unsur anorganik,
sehingga diharapkan mampu meningkatkan volume masa plankton dalam tambak. Pupuk ini
diproduksi oleh PT. Ajinex International - Mojokerto Faktory. Untuk mengetahui seberapa besar
efektifitasnya terhadap produksi populasi plankton di tambak maka dilakukan kajian langsung di
lahan petani. Kegiatan pengkajian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh
pupuk “ cair Amina” terhadap pertumbuhan populasi plankton dalam kegiatan budidaya ikan di
tambak.
BAHAN DAN METODE
Bahan Pengkajian
Bahan disini adalah seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung
kegiatan pengkajian ini. Pengkajian dilakukan pada lahan tambak milik petani di desa
Sidogembul kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang dilakukan pada bulan April s/d
September 2007. Adapun sarana yang digunakan dalam pengkajian ini antara lain adalah :
- Kolam tambak sebanyak 6 petakan
- Pupuk urea, pupuk Sp 36 dan Amina cair
- Benih ikan bandeng glondongan (ukuran 7 – 10 cm)
- Plankton – net, spreyer dan corong penyaring plankton
- Plastik sample plankton
- Bahan pengawet formalin
- Ember sampling dll
Metode Pengkajian
Dalam pengkajian ini digunakan metode pengamatan yang terdiri dari observasi,
pengambilan sample, dan analisis yang meliputi identifikasi jenis (Newell dan Newell, 1963; Bold
dan Wynne, 1985 ; Yamaji, I. 1984, Mizumo, T. 1978.) tingkat kepadatan dan komposisi jenis
plankton. Jumlah petakan percobaan yang digunakan sebanyak 6 buah dengan ukuran 20
meter x 25 meter yang akan dibudidayakan jenis ikan bandeng. Pengkajian akan digunakan 2
(dua) macam yaitu perlakuan satu adalah pemupukan menggunakan Urea + Sp 36 dan
perlakuan dua Amina cair + Sp 36 dimana masing-masing perlakuan digunakan 3 (tiga) ulangan.
Dosis yang digunakan adalah urea 500 kg/Ha, Sp 36 400 kg/ha dan amina cair 5.000 kg/ha.
Tahapan pemupukan adalah pemupukan awal yang dilakukan 10 hari sebelum penebaran ikan
dengan jumlah 40 % dari dosis dan sisanya diberikan setiap 2 (dua) minggu sebanyak 10 %
hingga habis. Pengambilan sample plankton dilakukan 1 (satu) bulan sekali
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Jenis dan Kelimpahan Plankton
Dari hasil sampling organisme plankton yang dilakukan pada kolam percobaan selama
pengamatan berlangsung (Mei s/d September 2007) ditemukan 15 jenis plankton. Adapun jenis
plankton tersebut adalah Bosmina sp, Pseudodiaptomus sp, Calanus sp, Nauplius sp, Dactylopusia
sp, Microsetella sp, Cyclopoid sp, Moinodaphnia Macleaya, Nauplius M. Macleaya 1, Nauplius M.
Macleaya 2, Nauplius M. Macleaya 3, Nauplius M. Macleaya 4, Nauplius M. Macleaya 5, Rotifera
dan Ooxid. Rata-rata kelimpahan plankton tertinggi dicapai oleh kolam Urea dengan jumlah
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individu mencapai 2.010.130 ind/m3 terjadi pada bulan Juli 2007, sedangkan kelimpahan
terendah ditemukan pada kolam Amina dengan jumlah 40.001ind/m3 terjadi pada bulan
September 2007. Melihat nilai diatas dapat dikatakan bahwa kelimpahan plankton selama
percobaan berlangsung berada pada katagori kepadatan tinggi. Rimper (2002) membagi 3 (tiga)
katagori relatif (rendah, sedang, tinggi) yaitu : Grup 1 (rendah)< 12500 (sel/l); Grup 2 (sedang)
12500-17000 (sel/l); dan Grup 3 (tinggi) > 17000 (sel/l). Selanjutnya menurut Marshall (1953)
dalam Sediadi dan Ully (1998), suatu perairan yang subur relatif tidak tercemar tercatat
kelimpahan diatom di permukaan berkisar antara 2 - 10 x 103 sel diatom l-1 air. Melihat kondisi
yang ada dapat dikatakan bahwa kolam percobaan tidak mengalami pencemaran.
Peluang
keberadaan (dominansi) setiap jenis plankton dalam setiap pengamatan didominasi oleh Bosmina
sp, Nauplius sp, Moinodaphnia Macleaya dan Rotifera. Untuk kepadatan rata-rata populasi
plankton disetiap kolam perlakuan selama pengamatan berlangsung dapat dilihat pada Tabel 1 a-b,
sedangkan keragaan visual jenis plankton dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Tabel 1a. Keragaan jenis dan kepadatan biomassa plankton pada kolam percobaan Amina
dalam uji-coba bulan April s/d September 2007
No

jenis plankton

1
Bosmina sp
2
Pseudodiaptomus sp
3
Calanus sp
4
Nauplius sp
5
Dactylopusia sp
6
Cyclopoid sp
7
Moinodaphnia Macleaya
8
Nauplius M. Macleaya 1
9
Nauplius M. Macleaya 2
10 Nauplius M. Macleaya 3
11 Nauplius M. Macleaya 4
12 Nauplius M. Macleaya 5
13 Rotifera
14 Ooxid
Jml ind. Plankton (ind/m3)
Jumlah Spesies

Kepadatan plankton disetiap titik pengamatan (ind/m3)
Apr-07 Mei-07
Jun-07
Jul-07
Agst-07
Sept-07
2.833
3.333
9.500
2.500
7.667
15.667
14.500
56.000
7

17.713
32.951
16.571
8.190
17.333
9.524
13.332
115.613
7

2.693
2.836
285.667
34.304
144.440
313.238
18.957
317.666
6.986
233.500
8.308
17.448
1.386.044
12

240.514
1.881
239.052
8.419
239.738
5.524
4.733
2.885
2.414
6.690
8.190
760.041
11

192.524
6.000
238.333
143.952
98.476
238.333
95.333
47.667
219.295
19.237
1.299.150
10

1.905
5.238
3.334
1.905
1.905
8.571
476
953
15.714
40.001
9

Dari Tabel 1a di atas diketahui pada kolam perlakuan Pupuk Cair Amina kelimpahan ratarata individu setiap kali pengamatan berkisar antara 40.001 – 1.386.044 ind./m3. Kelimpahan
tertinggi ditempati Nauplius M. Macleaya 1 dengan rata-rata 317.666 ind./m3 disusul Cyclopoid
sp (313.238 ind./m3) dan Calanus sp (285.667 ind./m3), sedangkan kelimpahan terendah
adalah Nauplius M. Macleaya 3 dengan rata-rata (40.001ind./m3) pada bulan September.
Dalam setiap pengamatan ditemukan 7 s/d 12 jenis plankton. Peluang keberadaan (dominansi)
jenis plankton dalam setiap pengamatan didominasi oleh Bosmina sp, Nauplius sp, Moinodaphnia
Macleaya dan Rotifera.
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Tabel 1b. Keragaan jenis dan kepadatan biomassa plankton pada kolam percobaan Urea 2
dalam uji-coba tahap pertama bulan April s/d September 2007
No

jenis plankton

1
Bosmina sp
2
Pseudodiaptomus sp
3
Calanus sp
4
Nauplius sp
5
Dactylopusia sp
6
Microsetella sp
7
Cyclopoid sp
8
Moinodaphnia Macleaya
9
Nauplius M. Macleaya 1
10 Nauplius M. Macleaya 2
11 Nauplius M. Macleaya 3
12 Nauplius M. Macleaya 4
13 Cyclopoid sp
14 Rotifera
15 Ooxid
Jml ind. Plankton (ind/m3)
Jumlah Spesies

Kepadatan plankton disetiap titik pengamatan (ind/m3)
Apr-07
Mei-07
Jun-07
Jul-07
Agust-07
Sept-07
5.167
10.571
20.081
312.752
5.952
1.905
8.000
53.902
15.673
293.043
8.571
263.714
428.333
2.857
17.667
34.951
76.948
6.576
12.761
3.810
833
13.500
11.168
191.238
270.285
146.238
4.286
9.500
27.427
47.754
8.780
7.523
9.524
2.084
429.048
285.667
349.619
473.247
95.333
953
18.000
28.856
32.326
14.754
5.324
25.237
12.833
8.666
48.341
15.276
121.237
5.167
10.571
20.081
312.752
5.952
1.905
71.167
177.873 252.291 2.010.130 1.728.654
57.142
8
8
8
12
12
10

Dari Tabel 1b di atas diketahui pada kolam perlakuan Pupuk Urea kelimpahan ratarata individu setiap kali pengamatan berkisar antara 57.142 – 2.010.130 ind./m3. Kelimpahan
tertinggi ditempati Nauplius M. Macleaya 4 dengan rata-rata 473.247 ind./m3 disusul
Moinodaphnia Macleaya (429.048 ind./m3) dan Calanus sp (428.333 ind./m3), sedangkan
kelimpahan terendah adalah Dactylopusia sp dengan rata-rata (833 ind./m3) pada bulan
September. Dalam setiap pengamatan ditemukan 8 s/d 12 jenis plankton. Peluang keberadaan
(dominansi) jenis plankton dalam setiap pengamatan didominasi oleh Bosmina sp, Nauplius sp,
Cyclopoid sp, Cyclopoid sp, dan Ooxid.
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Bosmina sp

Calanus sp

Dactylopusia sp

Pseudodiaptomus sp

Nauplius sp

Microsetella sp

Gambar 1a. Keragaan jenis plankton pada kolam percobaan
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Cyclopoid sp

Moinodaphnia Macleaya

Nauplius. M. Macleaya 1

Nauplius. M. Macleaya 2

Gambar 1b. Keragaan jenis plankton pada kolam percobaan (lanjutan)
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Nauplius. M. Macleaya 5

Rotifera

Nauplius. M. Macleaya 5

Ooxid

Gambar 1c. Keragaan jenis plankton pada kolam percobaan (lanjutan)
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dari kegiatan pengkajian Uji Efektifitas Pupuk Cair Amina Untuk
Budidaya Ikan di Lahan Tambak di daerah Lamongan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
- hasil analisis terhadap kandungan organisme air dalam percobaan ini ditemukan 15 jenis
plankton dengan rata-rata kelimpahan plankton tertinggi dicapai oleh kolam Urea dengan
jumlah individu mencapai 2.010.130 ind/m3 terjadi pada bulan Juli 2007, sedangkan
kelimpahan terendah ditemukan pada kolam Amina dengan jumlah 40.001ind/m3 terjadi
pada bulan September 2007.
- Kepadatan individu pada kolam percobaan pupuk Amina berkisar antara 40.001 – 1.386.044
ind./m3, dengan kelimpahan tertinggi ditempati Nauplius M. Macleaya 1 dengan rata-rata
317.666 ind/m3 dan terendah adalah Nauplius M. Macleaya 3 dengan rata-rata
40.001ind./m3
- Kepadatan individu pada kolam percobaan Pupuk Urea berkisar antara 57.142 – 2.010.130
ind./m3, dengan kelimpahan tertinggi ditempati Nauplius M. Macleaya 4 dengan rata-rata
473.247 ind./m3, sedangkan kelimpahan terendah adalah Dactylopusia sp dengan rata-rata
833 ind./m3
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TAMPILAN REPRODUKSI SAPI POTONG INDUK PASCA BERANAK
MELALUI PEMBERIAN ANTIBIOTIK INTRA-UTERINE
Lukman Affandhy dan D. Ratnawati
Loka Penelitian Sapi Potong
Jalan Pahlawan Grati-Pasuruan, Jawa Timur
ABSTRAK
Salah satu penyebab rendahnya efisiensi reproduksi sapi potong induk di tingkat peternak
diantaranya gangguan fungsi/infeksi organ reproduksi dan rendahnya nutrisi pada sapi induk
pasca beranak yang berdampak terhadap panjangnya jarak beranak. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pemberian antibiotik intra-uterin terhadap tampilan reproduksi sapi
potong induk pasca beranak. Materi yang digunakan adalah sapi PO induk pasca beranak di
peternak kec. Nguling Kab. Pasuruan (<10 hari post partus) sebanyak 40 ekor, dibagi menjadi dua
kelompok perlakuan, yaitu (A) 20 ekor diberi antibiotik intra-uterin satu kali dengan dosis 2
bollus/ekor; dan (B) 20 ekor tanpa pemberian antibiotik atau sesuai pola peternak sebagai kontrol.
Perkawinan dilakukan dengan inseminasi buatan (IB). Pemeriksaan kebuntingan dilakukan
dengan palpasi rektal 60 hari setelah terjadi perkawinan. Analisis data menggunakan Uji F,
dengan parameter yang diukur meliputi: Anestrsu post partus (APP), service per conception (S/C),
conception rate (CR) dan calving interval (CI) serta data dukung lainnya, yaitu kondisi tubuh, berat
badan dan pakan induk.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai APP (83,0  26,4 hari) lebih
pendek (P< 0,01) daripada tanpa pemberian antibiotik intra-uterin (117,7  20,6 hari), tetapi S/C
kedua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan. Nilai CR pada perlakuan antibiotik intra-uterin
lebih tinggi (75,0 %) daripada tanpa perlakuan ( 50,0 %). Disimpulkan bahwa sapi induk yang
diberi antibiotik intra-uterin menunjukkan tampilan reproduksi (APP dan CR) lebih baik daripada
tanpa pemberian intra-uterin
Kata Kunci : Sapi potong, antibiotik intra-uterin, tampilan reproduksi
PERFORMANCE REPRODUCTION OF BEEF CATTLE BY GIVING
ANTIBIOTIC INTRA-UTERINE
ABSTRACT
The caused low reproduction efficiency of beef cattle in the farmer is reproduction disorders,
low nutrient of post-partum that impact to calving interval longer. The aim of this research to know
the effect of giving antibiotic intra–uterine in post partum cows to the reproduction performance. The
research was done to 20 head post partum cow at the farmer Sub district Nguling Pasuruan with
giving antibiotic intra-uterine. As control will be observed 20 heads cattle was given feed supplement
by farmer method. Analysis data with F-test, with the parameters: Anoestrus post partum (APP),
service per conception (S/C), conception rate (CR) and calving interval (CI). The result of giving
antibiotics intra-uterine to the cattle of district Nguling (Pasuruan) showed that anoestrus post partum
(APP) shorter (p<0, 01): 83, 0  26, 4 days than without treatment 117, 7  20, 6 days. The
conception rate of treatment cattle showed higher (75 %) than without treatment (50%) but the service
per conception (S/C) not different. It was concluded that the cow with antibiotic intra-uterine
treatment showed the reproduction performance (APP and CR) better than without treatment.
Key word : beef cattle, antibiotic intra-uterine, reproduction performance
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PENDAHULUAN
Salah satu penyebab rendahnya efisiensi reproduksi sapi potong induk di tingkat peternak
diantaranya gangguan fungsi/infeksi organ reproduksi dan rendahnya nutrisi pada sapi induk
pasca beranak yang berdampak terhadap panjangnya jarak beranak. Diperlukan usaha untuk
meningkatkan efisiensi reproduksi, salah satunya melalui pemberian preparat antibiotik intrauterin pada induk pasca beranak
Aktivitas reproduksi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal (Adjid, 2004; Bearden
and Fuquay, 1980; Toelihere, 1993; Hafez, 2000, Yusran et al., 2001). Faktor eksternal antara lain
adalah lingkungan (manajemen), pakan dan kesehatan.Aspek kesehatan induk pasca beranak
berpengaruh terhadap produktivitas induk selanjutnya. Terjadinya infeksi dapat memperlambat
pemulihan aktivitas saluran reproduksi induk. Gangguan reproduksi pada sapi potong dapat
diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah yang bersifat tidak menulari (non infectious
agent) dan yang bersifat menular (infectious agent) (Adjid, 2004). Pencegahan infeksi saluran
reproduksi setelah induk beranak dapat menggunakan antibiotik. Antibiotik adalah senyawa
kimia yang dihasilkan oleh berbagai jasad renik kuman, jamur dan aktinomiset yang memiliki
khasiat menghentikan pertumbuhan atau membunuh jasad renik lainnya. Secara garis besar,
antibiotik berdasarkan kemampuan antibiotika terhadap kuman dan pertumbuhannya, antibiotik
dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat bakterisidal (membunuh agen patogen) dan
bakteriostatik (menghambat pertumbuhan agen patogen). Sebagai contohnya adalah sulfa yang
merupakan antibiotik spektrum luas dan bersifat bakteriostatik. Sifat bakteriostatik sulfa dapat
berubah menjadi bakterisidal apabila dikombinasi dengan obat lain, seperti trimethropin
(Subronto dan Tjahajati, 2001).
Kondisi pakan dan badan yang jelek akan berpengaruh terhadap induk sapi potong,
terutama pada aktivitas ovarium (Wijono et al., 1992; Hafez, 2000; Margerison et al., 2002;
Prihandini dan Affandhy, 2007). Tubuh induk yang terlalu kurus tidak saja mengurangi produksi
susu tetapi juga memperlambat gejala birahinya. Kondisi tubuh induk erat hubungannya dengan
status sebelum bunting dan beranak. Hubungan antara kandungan nutrisi ransum dan
cadangan energi tubuh induk mempengaruhi munculnya estrus. Pakan tambahan (feed
supplement) pada periode pre-partum dan post-partum berpengaruh nyata pada pemunculan
estrus pertama setelah beranak. Lingkungan dan manajemen juga mempunyai peran dalam
menentukan efisiensi reproduksi sapi potong (Winugroho, 2002). Tingkat CR dipengaruhi oleh
manajemen penyapihan pedet. Penyapihan pedet pada umur tiga bulan menunjukkan CR 82%,
lebih tinggi daripada penyapihan pada umur empat bulan dengan CR 67% (Affandhy et al. , 2007).
Alternatif lain dalam mengatasi gangguan reproduksi induk pasca beranak pada tingkat
peternak adalah memanfaatkan tanaman obat untuk mempercepat penyembuhan saluran
peranakan, diantaranya menggunakan empon-empon berupa kunyit dan temu ireng. Kedua
tanaman obat tersebut dapat dijadikan pilihan sebagai feed suplemen untuk mendukung
berfungsinya kembali secara normal organ reproduksi induk. Kedua bahan tersebut mengandung
zat aktif utama berupa kurkumin dan minyak atsiri. Kurkumin diduga merupakan zat aktif yang
berkhasiat sebagai obat-obatan karena berfungsi sebagai antimikroba (Anonimus, 2007). Temu
ireng juga berkhasiat sebagai pembersih darah, melancarkan air susu dan proses penyembuhan
luka setelah melahirkan (Affandhy dan Musofie, 1990; Affandhy, 2001; Anonimus, 2005).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian antibiotik intra-uterin terhadap
tampilan reproduksi induk pasca beranak.
BAHAN DAN MATERI
Penelitian ini dilakukan di Kab. Pasuruan Jawa Timur selama tiga bulan, melalui
pemberian antibiotik intra-uterin pada induk sapi pasca beranak. Materi yang digunakan adalah
sapi PO induk pasca beranak (<10 hari post partus) sebanyak 40 ekor, dibagi menjadi dua
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kelompok perlakuan, yaitu (A) 20 ekor diberi antibiotik intra-uterin satu kali dengan dosis 2
bollus/ekor dan (B) 20 ekor tanpa pemberian antibiotik atau sesuai pola peternak sebagai
kontrol. Pada kedua perlakuan dilakukan pengamatan pemberian jamu tradisional (emponempon) yang umum diberikan peternak pada sapi pasca beranak.
Perkawinan dilakukan dengan inseminasi buatan (IB). Pemeriksaan kebuntingan
dilakukan dengan palpasi rektal 60 hari setelah terjadi perkawinan.
Analisis data menggunakan Uji F, dengan parameter yang diukur meliputi: Anestrsu post
partus (APP), service per conception (S/C), conception rate (CR) dan estimasi calving interval (CI)
serta data dukung lainnya, yaitu kondisi tubuh, berat badan dan pakan induk (bahan kering/BK
dan protein kasar/PK) .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Performans reproduksi
Penelitian peningkatan efisiensi reproduksi sapi potong induk pasca beranak melalui
pemberian antibiotik intra-uterin di kab. Pasuruan menunjukkan hasil seperti yang tertera pada
Tabel 1.
Tabel 1. Performans reproduksi sapi PO induk pasca beranak dengan pemberian antibiotik
intra-uterine dan tanpa antibiotik di Kec Nguling, Kab. Pasuruan.
Perlakuan
Parameter
Antibiotik intra-uterin
Tanpa antibiotik intrauterin
Jumlah induk (ekor)
20
20
Anestrus post partus (hari)
83,0  26,4a
117,7  20,6b
Service per conception (kali)
1,2  0,6
1,3  0,5
Conception rate (%)
75,0
50,0
Calving interval (hari)
383,8  32,4a
414,4  27,5b
Ket:

absuperskrip

yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan sangat nyata (p<0,01).

Sapi induk pasca beranak dengan perlakuan antibiotik intra-uterin menunjukkan tingkat
APP 83,0  26,4 hari lebih rendah (p<0,01) daripada tanpa antibiotik intra-uterin (117,7  20,6
hari), tetapi S/C kedua perlakuan tidak berbeda (Tabel 1). Pemberian antibiotik pada induk dapat
mempercepat kesembuhan organ reproduksi dan fungsi ovarium. Pada umumnya gangguan
reproduksi pada sapi potong disebabkan oleh adanya penyakit menular (infectious agent) dan
penyakit tidak menulari (non infectious agent). Kondisi tersebut dapat berdampak pada
terlambatnya anoestrus post partus (Adjid, 2004). Involusi uteri secara klinis terjadi pada hari ke
40, tetapi secara histologis involusi benar-benar terjadi hingga hari ke 60 (Toelihere, 1985).
Pendeknya APP akan mempersingkat jarak beranak. (Yusran and Teleni, 2000). Tidak adanya
infeksi dan kesembuhan saluran peranakan yang lebih cepat akan sangat mendukung proses
fertilisasi. Hal ini terlihat pada nilai CR pada perlakuan pemberian antibiotik lebih tinggi (75,0%)
daripada tanpa pemberian antibiotik (50,0%). Antibiotik dapat membunuh agen patogen
(bakterisidal) dan menghambat pertumbuhan agen patogen (bakteriostatik), seperti halnya sulfa
yang merupakan antibiotik spektrum luas dan bersifat bakteriostatik. Sifat bakteriostatik sulfa
dapat berubah menjadi bakterisidal apabila dikombinasi dengan obat lain, seperti trimethropin
(Subronto dan Tjahajati, 2001).
Performans tubuh
Kondisi tubuh dan pemberian pakan pada sapi PO induk pasca beranak dengan
pemberian antibiotik intra-uterine dan tanpa pemberian antibiotik di Kec Nguling, Kab. Pasuruan
tertera pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kondisi tubuh dan berat badan sapi PO induk pasca beranak dengan pemberian
antibiotik intra-uterine dan tanpa antibiotik di Kec. Nguling, Kab. Pasuruan.
Perlakuan
Parameter
Antibiotik intra-uterin
Tanpa antibiotik intrauterin
Berat badan (kg)*
338,4  28,4
339,5  36,5
Kondisi tubuh **)
4,9  0,4
5,0  0,4
Keterangan : *) berat badan berdasar rumus schoorl =(lingkar dada + 22)2/100 (Santoso, 2000)
**) berdasar Nicholas and Butterwoth (1986)

Aktivitas reproduksi selain dipengaruhi faktor internal (Bearden and Fuquay, 1980;
Toelihere, 1993; Hafez, 2000, Yusran et al., 2001), juga dipengaruhi oleh faktor eksternal antara
lain adalah lingkungan (manajemen) dan pakan. Faktor pakan yang berpengaruh adalah
kebutuhan nutrisi terutama pada masa laktasi sapi induk yang akan berdampak terhadap
performans reproduksi (Wardhani et al., 1993) dan berat badan (Short et al.,1990). Kondisi
pakan dan badan yang jelek akan berpengaruh terhadap induk sapi potong, terutama pada
aktivitas ovarium (Wijono et al., 1992; Hafez, 2000; Margerison et al., 2002; Prihandini dan
Affandhy, 2007). Kondisi tubuh induk yang terlalu kurus tidak saja mengurangi produksi susu
tetapi juga memperlambat gejala birahinya. Kondisi tubuh induk erat hubungannya dengan
status sebelum bunting dan beranak. Hubungan antara kandungan nutrisi ransum dan
cadangan energi tubuh induk mempengaruhi munculnya estrus. Pakan tambahan (feed
supplement) pada periode pre-partum dan post-partum berpengaruh nyata pada pemunculan
estrus pertama setelah beranak. Lingkungan dan manajemen juga mempunyai peran dalam
menentukan efisiensi reproduksi sapi potong (Winugroho, 2002). Tetapi pada penelitian ini berat
badan, kondisi tubuh, pemberian pakan dan jamu-jamuan pada sapi PO induk pada perlakuan
pemberian antibiotik intra uterine dan tanpa pemberian antibiotik di Kec Nguling, Kab. Pasuruan
tidak menunjukkan perbedaan nyata. Pada perlakuan terdapat penambahan pemberian
antibiotik berupa bolus yang mengandung sulfadiazine sebesar 2000 mg/ekor dan trimetropin
400 mg/ekor (Tabel 2), sehingga akan mencegah infeksi bakteri dan mempercepat pemulihan
kondisi ovarium serta mendukung terhadap terjadinya fertilisasi yang ditandai dengan angka CR
mencapai 75 % ( Tabel 1).
Pakan
Tabel 3. Kondisi tubuh dan pemberian pakan/jamuan pada sapi PO induk pasca beranak
dengan pemberian antibiotik intra-uterine dan tanpa antibiotik di Kec. Nguling, Kab.
Pasuruan.
Perlakuan
Parameter
Antibiotik intra-uterin
Tanpa antibiotik
intrauterin
Pemberian pakan :
BK (kg/ekor/hari)
10,6  5,8
11,7  4,8
PK (kg/ekor/hari)
0,9  0,5
1,0  0,4
Biaya (Rp/ekor/hari)
6139,6  2802,6
6640,0  2350,6
Pemberian antibotika :
Sulfadiazine (mg/ekor)
2000
Trimetropin (mg/ekor)
400
Pemberian jamu-jamuan/antibakteri
Kurkumin (mg/ekor)
485,0  396,4
768,8  851,3
Minyak atsiri (mg/ekor)
343,1  276,3
535,3  604,7
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Alternatif lain dalam pengobatan gangguan reproduksi induk pasca beranak yang murah
pada tingkat peternak adalah memanfaatkan tanaman obat untuk mempercepat penyembuhan
saluran peranakan, diantaranya menggunakan empon-empon berupa kunyit dan temu ireng.
Kedua tanaman obat tersebut dapat dijadikan pilihan sebagai feed suplemen untuk mendukung
berfungsinya kembali secara normal organ reproduksi induk. Kedua bahan tersebut mengandung
zat aktif utama berupa kurkumin dan minyak atsiri yang dapat berfungsi sebagai anti mikroba.
Kunyit mengandung kurkumin sebesar 10 % dan minyak atsiri sebesar 6% (Anonimus, 2007).
Temu ireng juga berkhasiat sebagai pembersih darah, melancarkan air susu dan proses
penyembuhan luka setelah melahirkan (Affandhy dan Musofie, 1990; Affandhy, 2001; Anonimus,
2005). Penggunaan obat tradisional di tingkat peternak sebesar 768,8 mg/ekor (kurkumin) dan
535, 3 mg/ekor, namun kondisi tersebut kurang berpengaruh terhadap CR (<50 %). Diperlukan
penambahan antibiotik, salah satunya adalah Sulfadiazine 2000mg/ekor dan Trimetropin 400
mg/ekor (Tabel 3).
KESIMPULAN DAN SARAN



Sapi induk pasca beranak yang diberi antibiotik intra-uterin menunjukkan nilai APP (83,0 
26,4 hari) dan CR (75 %) lebih baik daripada induk tanpa pemberian antibiotik intra-uterin.
Disarankan pada sapi induk pasca beranak perlu adanya pemberian antibiotik intra-uterin.
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KERAGAAN PRODUKSI TERNAK KAMBING LOKAL DI DAERAH DATARAN TINGGI
KABUPATEN PEMALANG
Subiharta, Isnani Heriani, dan Indrie Ambarsari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRAK
Kambing lokal merupakan salah satu ternak ruminansia kecil yang berpotensi tinggi
dalam menyumbang daging di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah populasi ternak kambing
menempati urutan pertama nasional yang pengembangannya hampir di semua kabupaten dari
daerah dataran rendah hingga dataran tinggi. Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui
keragaan produktivitas kambing lokal didaerah dataran tinggi telah dilakukan pada bulan JuliAgustus 2007. Penelitian dengan metode survei dilakukan di Desa Cikendung, Kecamatan
Pulosari, Kabupaten Pemalang yang terletak pada ketinggian 700-800 m dpl. Pemilihan lokasi
atas saran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pemalang dengan pertimbangan bahwa
sebagian besar penduduk desa tersebut memelihara ternak kambing. Diambil 40 orang peternak
sebagai sampel yang diwawancarai dengan bantuan kuisioner yang telah dipersiapkan
sebelumnya. Data yang dikumpulkan meliputi bangsa ternak yang diusahakan petani, rata-rata
pemilikan, sistem pemeliharaan, pakan, reproduksi dan penyakit. Data yang telah terkumpul
dianalisis serta perhitungan rata-rata untuk data yang bersifat perametrik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jenis atau bangsa yang diusahakan dari Jawa Randu yang lebih mendekati
kacang, jumlah pemilikan antara 6-7 ekor, ternak dipelihara secara terkurung dalam
kandang ”lemprak”, dengan cara pejantan dan induk diikat ditengah kandang pada sebuah tiang
bambu. Tidak ada penyekatan kandang sesuai status fisiologinya. Pakan yang diberikan terdiri
dari rumput lapang (64,3%), rumput umggul (28,6%) dan bekatul 7,1 % (tidak rutin) dengan
jumlah pemberian sebanyak 64,1 kg/hari. Tipe kelahiran tunggal sebanyak 56,25 % dan
kelahiran kembar 43,75 %. Jarak kelahiran berkisar antara 10-13 bulan. Penyakit yang sering
menyerang ternak kambing muda dan dewasa adalah scabies (penyakit kulit). Penyakit kulit
diduga disebabkan oleh kandang ”lemprak”. Untuk peningkatan produktivitas diperlukan
beberapa introduksi teknologi antara lain pejantan unggul Peranakan Etawa (PE), kandang
panggung, teknologi reproduksi, pakan dan pengendalian penyakit non medis.
Kata kunci : kambing lokal, produktivitas dan dataran tinggi.
THE PRODUCTION PERFORMANCE OF LOCAL GOAT
IN UPLAND PEMALANG REGENCY
ABSTRACT
Local goat is one of the livestock that have high potency on supplying meat in Central Java.
Goat population in Central Java became a leader in national level with development area spread in
the entire district from lowland to upland. The aim of the study is to observe local goat
productivity in upland area. This study has done in July to August 2007 in Cikendung village,
sub district of Pulosari, district of Pemalang with survey method. Pemalang district is lie on
altitude 700-800 meter. Location was determining based on local government consideration that
90% of native were continent goats. The data was gain by interviewing 40 respondents based on
questioner. Data of the observation i.e.: breed of goat, occupancy rate, maintenance system,
feeding, reproduction, and disease. Parametric data was analyzed by average calculation. Results
of this study show that breed of Jawa Randu goat more close to Kacang, with amount of
occupancy about 6-7 goat. Goat was maintenance on traditional barn which buck and female
were string on the middle of barn at the bamboo pillar. There is no partition on the barn in
accordance with their physiological status. Feed that was giving involve local grass (64.3%), super
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grass (28.6%), and 7.1% rice bran (not routine) with total amount 64.1 kg a day. Type of birth that
was single is 56.25% and twin is 43.75%. Interval rate of birth is about 10-13 months. Disease
that was often happen is scabies. This disease was caused by traditional barn condition. To
increasing productivity it requires several technology introductions that are: Peranakan Etawa
buck, elevated barn, reproduction technology, feed, and non medical disease control.
Keywords: local goat, productivity, upland
PENDAHULUAN
Indonesia termasuk negara agraris sekitar 60 % penduduk menggantungkan hidupnya
dari usaha pertanian. Perbedaan kondisi lahan, agro-ekosistem dan iklim dari satu wilayah
mempengaruhi pendapatan petani. Diderah lahan kering pendapatan usaha taninya lebih kecil
dibanding daerah irigasi. Hal ini terkait dengan terbatasnya musim tanam karena usahatani
didaerah lahan kering sangat tergantung pada curah hujan. Intensitas curah hujan yang rendah
menyebabkan terbatasnya usahatani tanaman pangan. Namun didaerah lahan kering sangat
potensial untuk pengembangan peternakan (Liem et.al, 1997).
Populasi ternak kambing di Jawa Tengah menempati urutan pertama di Indonesia dan
petensial sebagai penghasil daging. Produksi daging kambing di Jawa Tengah sebesar 13,5 ton
dari populasi sebanyak 3,165 juta ekor jauh lebih banyak dari sumbangan daging domba yang
hanya 6.162 ton ( Statistik peternakan , 2008 ).
Keberadaan ternak kambing di Indonesia sudah merupakan bagian dari usahatani.
Menurut Kusnadi (2005), bahwa pada program kemiskinan 60 – 70 % pemilihan komoditasnya
berupa ternak. Sedang pada Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi ( P4MI )
semua lokasi menghendaki adanya sistem usaha pertanian yang melibatkan komoditas ternak
sebagai basis dalam siatem usaha pertaniannya. Namun demikian peranan ternak kambing pada
umunya masih sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual bila petani membutuhkan
dana yang sifatnya mendesak untuk beberapa keperluan antara lain untuk beli saprodi, uang
sekolah perbaikan rumah maupun keprluan lainnya. Peranan ternak kambing dapat ditingkatkan
menjadi sumber pendapatan utama melalui beberapa introduksi teknologi dan pengelolaan yang
benar.
Ternak kambing merupakan ternak yang sangat adaptif dengan lingkungan sehingga
banyak diusahakan oleh petani mulai dataran rendah hingga dataran tinggi, walaupun sesuai
dengan habitatnya lebih cocok untuk dataran tinggi. Pemeliharaan ternak kambing kebanyakan
merupakan usaha sambilan diluar usahatani tanaman pangan yang dilakukan oleh petani di
pedesaan. Menurut Sutama et.al., (2002) bahwa pemilikan ternak kambing diberbagai daerah
berkisar antara 3 – 10 ekor, sehingga sulit daharapkan dapat berperan sebagai sumber
penghasilan utama bagi petani. Kebanyakan petani mengusahakan ternak kambing secara
sederhana, umumnya ternak digembalakan dipanggir jalan atau di lapangan, tetapi untuk daerah
yang tidak ada tempat penggembalaan, kambing dipelihara intensif yaitu kambing dikandang
terus menerus sehingga pemenuhan pakan sangat tergantung pada pemiliknya.
Dilihat dari prospek usaha dan pasar bahwa ternak kambing termasuk ternak yang cepat
berproduksi, karena beranak lebih dari satu dan dalam dua tahun dapat beranak tiga kali serta
beranaknya tidak tergantung musim. Sedang dari prospek pasar daging kambing dapat diterima
semua lapisan masyarakat, dan dari permitaan pasar daging kambing/ domba baru 40 % yang
dapat dipenuhi, belum lagi permintaan dari Negara Malaisia, dan Timur Tengah belum dapat
dipenuhi (Sutama et.al, 2007). Bertitik tolak dari hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan
tujuan unyuk mengetahui keragaan produksi ternak kambing dan upaya perbaikannya di Desa
Cikendung dengan pertimbangan lebih dari 50 % penduduknya memelihara kambing.
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MATERI DAN METODE
Penelitian dengan metode survei telah dilakukan di Desa Cikendung, Kecamatan Pulosari,
Kabupaten Pemalang pada bulan Juli – Agustus 2007 yang terletak pada ketinggian 700 – 800 m
dpl. Pemilihan lokasi atas saran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pemalang dengan
pertimbangan bahwa sebagian besar penduduknya memelihara ternak kambing dengan harapan
adanya perbaikan teknologi dapat berdampak pada peningkatan pendapatan. Dalam penelitian
ini diambil 40 orang petenak sebagai sample yang diwawancarai dengan bantuan kuisioner yang
telah dipersiapkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan meliputi bangsa ternak yang diusahakan
petani, rata-rata pemilikan, sistem pemeliharaan, pakan, reproduksi dan penyakit.Data yang
terkumpul dianalisis serta perhitungan rata-rata untuk data yang bersifat para metrik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi agro-ekosistem lokasi penelitian.
Desa Cikendung merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Pulosari,
Kabupaten Pemalang. Topografi desa tersebut berlereng atau berbukit, dengan ketinggian
berkisar antara 700 – 800 m dpl, sehingga desa ini termasuk daerah yang sejuk. Bulan basah
rata-rata 7 bulan dan bulan kering selama 5 bulan. Luas wilayah 793,26 ha, yang pemanfaatan
lahannya 67,3 berupa sawah tadah hujan, 298,9 ha merupakan tegalan/ladang, 45 ha berupa
hutan pinus, 185 ha merupakan hutan produksi dan 42,95 ha berupa bengkok sisanya
merupakan fasilitas umum.
Penguasaan ternak
Jenis ternak yang dipelihara oleh petani Desa Cikendung terdiri ternak sapi, kambing,
kelinci, ayam dan itik. Dari beberapa jenis ternak tersebut patani yang memiliki ternak kambing
paling banyak yaitu 68,9 % dari total petani.Kambing yang dipelihara dari jenis Jawarandu tapi
lebih mengarah ke kambing kacang karena dilihat dari bentuk tubuh dan telinga berada diantara
kambing Kacang dan Jawarandu.. Tujuan petani memelihara ternak utamanya sebagai tabungan
kalau sewaktu-waktu ada keperluan yang tidak tercukupi dengan uang yang ada. Selain itu
tujuan pemeliharaan ternak kambing diambil kotorannya untuk pupuk. Seperti laporan Pranaji
dan Syahbuddin (1992) bahwa kebanyakan usaha ternak kambing di pedesaan sebagai
penyelamat petani dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak.
Tabel 1. Penguasaan beberapa jenis ternak petani Desa Cikendung.
Rataan kepemilikan per
Persentase
Variabel
rumah tangga (ekor)
petani (%)
Sapi
2.78
31.03
Kambing
6.80
68.97
Kelinci
4.00
6.90
Ayam ras/buras
10.11
31.03
Itik
7.00
3.45
Penguasaan ternak kambing dan system pemeliharaan.
Penguasaan ternak kambing berkisar antara 6-7 ekor /petani, dengan komposisi
kepemilikan sesuai status fisiologosnya ternyata jumlah pemilikan antara induk dan pejantan
hampir sama. begitu juga yang muda dan anak. Hal ini menujukkan bahwa usaha ternak
kambing dengan tujuan menghasilkan anak tidak efisien karena kelebihan ternak jantannya.
Ratio jantan dengan betina yang dianjurkan adalah 1 jantan berbanding 10-20 betina , walaupun
secara teoritis setiap pejantan dapat mengawini sampai 70-112 ekor induk persiklus produksi (8
bulan). ( Sutama et.al, 2007 ). Sitorus et.al (1994) melaporkan bahwa usaha ternak kambing
dengan skala pemeliharaan 4 ekor induk dan 1 ekor jantan dengan perbaikan teknologi akan
dapat meningkatkan produktivitas induk dan petani dapat menjual ternak setiap 2 bulan sekali.
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Sedang Setiadi dan Priyanto (2003), melaporkan bahwa usaha ternak dengan skala 8 ekor induk
dan 1 ekor pejantan dengan inovasi teknologi maka peternak dapat menjual ternak 15 ekor
dalam setahun.
Tabel 2. Penguasaan ternak kambing peteni Desa Cikendung
Jumlah rata-rata Kepemilikan rata-rata
Status fisiologi
(%)
(%)
Dewasa-jantan
29,8
2,0
Dewasa-betina
30,3
2,1
Muda-jantan
6,0
0,4
Muda betina
7,3
0,5
Anak-jantan
5,4
0,7
Anak betina
15,0
1,0
TOTAL
100
6,7
Sistem pemeliharaan ternak kambing secara intensif yang berarti ternak dipelihara dalam
kandang secara terus menerus, dengan cara diikat pada tiang bambu yang ditancapkan ditengah
kandang. Ternak yang diikat adalah ternak jantan maupun betina dewasa, sedang ternak yang
kecil maupun muda dilepas. Menurut Sutama et.al (2007) bahwa pemeliharaan ternak kambing
terkurung dilakukan di daerah yang usahataninya intensif, padat penduduk dan lahan
gembalaan terbatas. Seperti Desa Cikendung bahwa penduduknya padat, lahan gembalaan tidak
dijumpai karena lahan pertanian didominasi oleh lahan kering dan sawah tadah hujan luasnya
terbatas serta jauh dari pemukiman
Kandang umumnya sudah terpisah dari rumah namun masih “lemprak”, yaitu kandang
beralaskan tanah yang ditumpuk sisa pakan secara terus menerus sehingga mencapai ketinggian
antara 0,5-1 m. Pembongkaran kandang dilakukan setelah satu tahun dan kotoran sudah jadi
kompos digunakan untuk pupuk cabe atau tanaman pangan yang lain.

Gambar 1. Kambing diikat

Gambar 2. Kandang lemprak

Pakan ternak kambing
Seperti telah disampaikan diatas bahwa ternak kambing dipelihara terus menerus dalam
kandang yang berarti pakan sangat tergantung pada pemberian peternak dengan sistem potong
angkut. Hasil identifikasi hijauan pakan yang diberikan terdiri dari rumput lapang sebanyak
63,4 %, dikuti oleh rumput unggul (28,6 %) dan bekatul sebanyak 7,1 %. Petani menanam
rumput unggul Setaria spelata pada pematang atau guludan pemisah antar lahan sawah. Limbah
pertanian jarang diberikan pada kambing, kebanyakan untuk ternak sapi. Di lokasi kajian
banyak ditemukan sumber pakan berupa legum pohon seperti kaliandra, glirecide, namun petani
belum memanfaatkan untuk pakan. Secara kuantitatif jumlah hijauan yang diberikan sebanyak
61.4 kg untuk 6-7 ekor/hari dan bekatul sebanyak 4,7 kg /hari. Hasil sampel penimbangan
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ternak kambing bobot badan berkisar antara 15-20 kg yang berarti memerlukan pakan sebanyak
1,5-2 kg/ekor/hari. Sebagai patokan Tillman et.al (1991 ) melaporkan bahwa pemberian pakan
segar ternak kambing sebanyak 10 % dari bobot badan yang berarti kebutuhan pakan untuk 6-7
ekor sebanyak 12-14 kg. Pemberian pakan kambing tersebut jauh melebihi kebutuhan. Hal ini
menunjukan bahwa sumber pakan masih berlimpah yang berarti ada peluang untuk penigkatan
skala usaha.
Tabel 3. Pakan pada ternak kambing
Jenis pakan

Persentase petani (%)

Rumput lapangan
Rumput unggul
Limbah pertanian
Konsentrat
Dedak padi
Lainnya
Jumlah

64,3
28,6
7,1
100

Pemberian pakan
(kg/hari)
42,5
18,9
4,7
66,1

Reproduksi ternak kambing
Salah satu kriteria untuk pemilihan bibit ternak kambing adalah anak dari kelahiran
kembar atau lebih. Hasil identifikasi pada ternak kambing Desa Cikendung bahwa ternak yang
lahir tunggal sebanyak 56,25 % dan yang beranak kembar adalah 43,75 %. Hasil ini ternyata
berbeda dengan penelitian Sutama et.al ( 2007) bahwa ternak yang lahir kembar kambing
sebanyak 58,3 %. Salah satu panyebab keturunan kembar adalah keturunan, maka disarankan
anak yang keturunan kembar atu lebih dipilih untuk bibit.
Jarak beranak juga merupakan indikator efisiensi usaha ternak kambing. Jarak beranak
yang dianjurkan dari beberapa hasil penelitian adalah 8 bulan dengan perincian 5 bulan bunting
dan pada estrus ke 2 ternak sudah dikawinkan andai terjadi kegagalan dikawinkan lagi pada
estrus ke 3. Pada umur 3 bulan anak sudah disapih. Namun yang tejadi dengan ternak kambing
di Desa Cikendung jarak beranak antara 10-13 bulan, anak ikut induknya sampai umur 6 bulan.
Penyebab jarak perkawinan yang lama diduga karena petani tidak melakukan penyapihan atau
anak disapih terlalu lama. Selain itu panyebab jarak kelahiran yang lama karena ternak jantan
maupun induk diikat di dalam kandang sehingga kesulitan untuk melakukan perkawinan.
Penyakit pada ternak kambing.
Penyakit merupakan salah satu faktor kegagalan dala usaha ternak kambing. Hasil
kunjungan ke kandang peternak menujukkan bahwa ternak kambing cukup sehat. Namun
demikian berdasarkan wawancara dengan peternak penyakit yang sering menyerang ternak
kambing adalah scabies atau penyakit kulit. Hasil survey melaporkan bahwa penyakit scabies
menyerang ternak kambing dewasa maupun yang muda masing-masing sebesar 28,8 % dan
14,3 %. Peternak belum mengenal pengobatan secara klinis. Kebiasaan peternak mengobati
ternak yang keserang scbies dengan mengolesi kambing yang sakit dengan oli bekas. Meskipun
telah dilakukan pengobatan secara tradisionsal tetapi masih ditemui kematian akibat penyakit
scabies tersebut.
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KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi agro-ekosistem Desa Cikendung
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang susuai untuk pengembangan ternak kambing. Sumber
pakan masih berlimpah dari perkerbunan pinus yang mengelilingi desa dan peternak menanam
rumput gajah dibawah tegakan pinus, yang merupakan dukungan terhadap sumber pakan.
Ketidaktahuan peternak akan teknologi budidaya ternak kambing yang benar, menyebabakan
usaha peternakan kambing masih sederhana dan tidak efisien. Disarankan untuk peningkatan
produktivitas, diperlukan inovasi teknologi meliputi meliputi tenologi bibit, budidaya, dan
peningkatan skala usaha.
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INTRODUKSI TEKNOLOGI PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN INSEMINASI
BUATAN (IB) UNTUK MEMPERCEPAT POPULASI SAPI PERAH :
STUDI KASUS DI KABUPATEN BOYOLALI.
(Introduction of Rearing Technology and Artificial Insemination Service for Improving Dairy Cattle
Population : Case Study in Boyolali District)
B. Utomo, Miranti D.P. Dan G. Sejati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
(Central Java Assessment Institute for Agricultural Technology)
ABSTRACT
The objective of this study was to repair maintenance system and improve IB service to
member of farmers group. This study had been conducted at Kembang Village Ampel District Boyolali
Regency, which location of Prima Tani. It started on 2007, and on 2009 was the 3rd. on 2007 had
been introducted maintenance of dairy cattle, on 2008 had been raining of inseminator. Socialized to
the member of farmers group t breed the aseptor to inseminator. Ib was facilitated by Gapoktan for
the container, Friesian Holstein freeze cemen, sheets plastic, plastic handcase, insemination gun. The
objects used in this study were 123 of FH dairy cow by 45 cooperator farmers. The first, inseminator,
asked and recorded the cows. These data were period of heat of cows, lactation period, month of
lactation, how many IB until pregnant. Collected data analyses used descriptive analyzes. The result
showed that replication of introductory technology new maintenance was 4,2%. IB service level with
once frecuency increase 94,31% from 21,95%. IB service level with twice dan third had been pushed,
4,88% from 68,29% dan 0,81% from 9,76%. The conclusion of this study was repairement of IB
service decresed conception value (S/C).
Keywords : dairy cattle, rearing and artificial insemination service
ABSTRAK
Tujuan pengkajian adalah untuk memperbaiki sistem pemeliharaan dan meningkatkan
pelayanan IB terhadap anggota kelompok tani. Lokasi kajian di desa Kembang Kecamatan Ampel
Kabupaten Boyolali, merupakan desa Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi
Teknologi Pertanian (Prima Tani). Program tersebut dimulai tahun 2007 dan tahun 2009
merupakan tahun ketiga. Pada tahun 2007 di introduksikan teknologi pemeliharaan sapi perah
dan tahun 2008 dilakukan pelatihan Inseminasi Buatan (IB) sebagai inseminator. Kemudian
mensosialisasikan kepada para anggota kelompok tani, untuk mengawinkan sapi perah yang
birahi (aseptor) pada inseminator. Dalam melaksanakan IB difasilitasi oleh Gapoktan terutama
container, semen beku jenis Friesian Holstein, plastik sheet, sarung tangan plastik dan alat
inseminasi (insemination gun). Materi kajian sebanyak 123 ekor sapi perah betina Peranakan
Friesian Holstein, dipelihara oleh 45 orang petani kooperator. Inseminator dalam melakukan IB,
terlebih dahulu menanyakan dan mencatat data-data sapi pada petani pemilik. Data tersebut
antara lain tentang kapan sapi mulai memperlihatkan tanda-tanda birahi, periode laktasi, bulan
laktasi, berapa kali sapi di IB terakhir sampai bunting. Data yang terkumpul kemudian dianalisis
secara deskriptif. Hasil pengkajian yang diperoleh menunjukkan bahwa replikasi introduksi
teknologi pemeliharaan baru mencapai 4,2%. Tingkat pelayanan IB dengan frekuensi 1 kali
menjadi 94,31%, yang semula hanya 21,95%. Sedangkan tingkat pelayanan IB dengan frekuensi
2 kali dan 3 kali dapat ditekan, yaitu dari 68,29% menjadi 4,88% dan 9,76% menjadi 0,81%.
Hasil pengkajian dapat disimpulkan dengan perbaikan pelayanan IB dapat menurunkan angka
konsepsi (S/C).
Kata kunci : Sapi perah, pemeliharaan dan pelayanan Inseminasi Buatan.
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PENDAHULUAN
Program Prima Tani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi
Pertanian) di Kabupaten Boyolali dimulai tahun 2007 dan tahun 2009 sudah menginjak tahun
ketiga. Desa Kembang Kecamatan Ampel, merupakan desa terpilih sebagai percontohan dari
Program Prima Tani. Tujuan utama dari program Prima Tani adalah untuk mempercepat
diseminasi dan adopsi teknologi inovatif terutama yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian
serta untuk memperoleh umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna spesifik
pengguna dan lokasi, dalam rangka mewujudkan penelitian dan pengembangan berorientasi
kebutuhan pengguna. Selain itu, Prima Tani dipandang mampu menjadi wadah kerjasama yang
sinergis antar kegiatan ekonomi dalam kerangka sistem agribisnis dan keterpaduan antar
subsektor.
Desa Kembang mempunyai potensi untuk pengembangan pertanian secara luas apabila
dilihat dari aspek sumberdaya lahan, agroklimat, sektor tanaman, sektor peternakan dan
kelembagaannya. Peternakan sapi perah merupakan komoditas unggulan dan sebagian besar
petani mengusahakannya, mengingat usaha sapi perah mempunyai konstribusi yang cukup
besar bagi rumah tangga tani yaitu sekitar 40%, dan usaha tersebut merupakan sumber
penghasilan harian. Pengembangan sapi perah di desa Kembang sangat memungkinkan, kondisi
ini didukung oleh ketinggian tempat yang cukup tinggi yaitu 900 meter dpl. Menurut Dowell
(1980) ketinggian tempat sangat erat kaitannya dengan suhu lingkungan, sehingga akan
mempengaruhi tingkat produksi susu. Produksi susu sapi perah akan lebih baik apabila berada
pada suhu lingkungan yang dingin. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi
susu didaerah dataran tinggi lebih banyak dibandingkan dengan didaerah dataran rendah.
Susu sebagai produk utama dari usaha peternakan sapi perah, merupakan salah satu
komoditas yang mempunyai peluang besar untuk dipasarkan di pasar bebas atau pasar global.
Pangsa pasar dalam negeri untuk susu masih terbuka lebar dan hal ini pula yang menyebabkan
banyaknya susu yang masuk dari luar negeri. Kemampuan produksi susu dalam negeri untuk
memenuhi permintaan konsumen susu secara nasional baru dapat mencapai rata-rata 30% per
tahun, oleh sebab itu 70% susu yang dipasarkan didalam negeri merupakan produk dari luar
negeri (Prawiradiputra dan Priyanti, 2008). Laju peningkatan produksi susu sapi perah dalam
negeri rendah, hal ini disebabkan diantaranya rendahnya peningkatan populasi sapi perah. Salah
satu upaya untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri dapat dilakukan antara lain dengan
meningkatkan populasi sapi perah. Namun demikian peningkatan populasi sapi perah relatif
lambat, karena usaha sapi perah pada umumnya (90 %) merupakan peternakan rakyat yang
belum mampu memberikan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan pengelolan sapi perah masih
bersifat tradisional, sebab petani belum banyak menguasai teknologinya, disamping keterbatasan
modal yang dimilikinya. Akibatnya produksi susu rata-rata masih rendah, jarak beranak kembali
untuk menghasilkan pedet relatif panjang, banyak petani beralih mengawinkan induk sapi perah
dengan jenis Simental atau Limousine, dijualnya sapi perah betina bunting dan usahanya tidak
efisien karena pemanfaatan potensi sumberdaya lokal tidak optimal. Langkah yang perlu diambil
untuk mengatasi hal tersebut adalah memperpendek jarak beranak dengan cara menekan kawin
berulang, mengawinkan induk sapi perah melalui IB dengan semen beku jenis sapi Friesian
Holstein (FH) dan memberi pengertian kepada petani tentang pentingnya ternak pengganti sebagai
bibit. Tujuan kegiatan kajian ini adalah untuk memperbaiki sistem pemeliharaan dan
meningkatkan pelayanan IB kepada anggota kelompok tani, agar diperoleh hasil yang optimal.
METODOLOGI
Desa Kembang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, merupakan lokasi Desa Program
Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani). Program
tersebut dimulai tahun 2007 dan tahun 2009 merupakan tahun ketiga. Tujuan pengkajian
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adalah untuk memperbaiki sistem pemeliharaan dan meningkatkan pelayanan IB terhadap
anggota kelompok tani. Kegiatan dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama pada tahun
2007 di introduksikan teknologi sistem pemeliharaan. Tahap kedua dilakukan pelatihan IB
kepada dua orang anggota kelompok tani sebagai inseminator. Tahap ketiga mensosialisasikan
kepada para anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
“Kembang Manunggal” bahwa Gapoktan telah memiliki dua orang inseminator sapi perah.
Dengan demikian apabila ada sapi yang dimiliki oleh anggota kelompok tani, menunjukkan
tanda-tanda birahi untuk kawin maka sebaiknya segera menghubungi inseminator agar sapi
dapat dikawinkan secara tepat waktu dengan IB. Tahap keempat berdasarkan laporan adanya
sapi yang birahi (aseptor) minta dikwinkan, maka inseminator akan melakukan IB dengan
menggunakan semen beku sapi perah Friesian Holstein (FH) yang berasal dari Balai Inseminasi
Buatan (BIB) Lembang. Inseminator dalam melaksanakan IB difasilitasi oleh Gapoktan terutama
container, semen beku, plastik sheet, sarung tangan plastik dan alat inseminasi (insemination
gun). Materi kajian sebanyak 123 ekor sapi perah betina Peranakan Friesian Holstein, dipelihara
oleh 45 orang petani kooperator. Inseminator dalam melakukan IB, terlebih dahulu menanyakan
dan mencatat data-data sapi pada petani pemilik ternak. Data tersebut antara lain tentang kapan
sapi mulai memperlihatkan tanda-tanda birahi, periode laktasi, bulan laktasi, berapa kali sapi di
IB terakhir sampai bunting. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Gabungan Kelompok Tani “Kembang Manunggal”
Kelompok tani di desa Kembang sebelum ada program Prima Tani sebanyak 11 kelompok,
dan dari 11 kelompok tersebut hanya 7 kelompok yang relatif aktif. Kemudian dengan pendekatan
dan penjelasan ke masing-masing kelompok tentang pentingnya membangun kebersamaan
berkelompok dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesejahteraan anggota.
Maka dengan pendekatan tersebut masing-masing pengurus di kelompok sepakat untuk
membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan pembentukanya difasilitasi oleh Prima Tani,
sehingga Gapoktan terbentuk pada tanggal 3 Juli 2007 dengan nama ”Kembang Manunggal”.
Pemilihan ketua Gapoktan dengan sistem formatur, kemudian dipilih pengurus lainnya yaitu
sekretaris dan wakil, bendahara dan wakil serta kelompok-kelompok usaha yang akan bersamasama membangun dan menggerakkan perputaran roda organisasi Gapoktan, demi meningkatkan
taraf hidup anggotanya.
Pembentukan Gapoktan setelah berjalan satu tahun, maka bertambah 5 kelompok
sehingga menjadi 16 kelompok. Bertambahnya kelompok tani atas kemauan dan keinginan
masyarakat sendiri untuk bergabung menjadi anggota gapoktan. Kelompok tani yang tergabung
dalam Gapoktan adalah kelompok tani Margotani I, Margotani II, Puspito Sari (KWT), Karya Tani,
Sari Tani, Tani Maju, Mekar Sari, Sukolestari I, Sukolestari II, Margo Bogo, Krido Tani, Budi
Utomo, Karya Sejahtera, Mitra Tani, Karya Makmur dan Bina Tani. Anggaran dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART), sudah disepakati bersama oleh pengurus dan semua anggota
kelompok tani (16 kelompok tani) dengan anggota kurang lebih 480 orang. Pertemuan Gapoktan
dilaksanakan setiap 35 hari sekali (selapanan) yaitu setiap Jumat Pon pada pukul 13.00 WIB.
Tempat pertemuan disepakati oleh pengurus yaitu dilakukan secara bergilir/bergantian di
masing-masing kelompok sebagai anggota gapoktan (anjangsana). Pertemuan dihadiri oleh semua
pengurus dan perwakilan anggota kelompok tani yang menjadi tuan rumah.
Pembentukan Gapoktan dirasa sangat bermanfaat bagi kelompok-kelompok yang telah
ada, karena beberapa informasi lebih cepat dapat diterima oleh anggota kelompok lainnya.
Sehingga gapoktan menjadi wahana dan sarana ajang komunikasi dan kerjasama antar kelompok
tani maupun pihak-pihak luar seperti adanya kebijakan pemerintah, lembaga permodalan dan
pihak swasta yang berkaitan dan terlibat dengan petani di Desa Kembang. Gapoktan secara
organisasi harus mampu : 1). Memberikan kemudahan bagi anggota kelompok tani, 2).

55

Memudahkan kelompok tani untuk memperoleh penguatan modal/kredit yang lebih besar, 4).
Mampu meningkatkan skala usaha secara efisien. Modal utama gapoktan adalah semangat dari
para pengurusnya untuk meningkatkan pengetahuannya tentang inovasi teknologi, informasi
pasar, penguatan permodalan, dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan pengusaha untuk
dijadikan sebagai bapak angkat.
Gapoktan “Kembang Manunggal” telah menjembatani dan berupaya dalam memberi
pelayanan kepada para anggotanya dengan mengadakan berbagai input produksi pertanian
maupun peternakan dan juga memberikan pelayanan permodalan dengan menghubungkan serta
membantu para anggotanya dengan pihak perbankan. Kegiatan ini ditangani langsung oleh
pengurus Gapoktan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi usahanya. Tata cara
pengadaan dan pengembalian input produksi telah dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga
Gapoktan “Kembang Manunggl”. Pengaturan pengembalian permodalan yang berasal dan
berkaitan dengan perbankan, disesuaikan dengan aturan perbankan yang berlaku. Permodalan
dalam pengadaan sapi perah telah diperoleh dari Badan Kredit Kecamatan (BKK), untuk 6
kelompok tani. Dana yang dikucurkan ke masing-masing kelompok sebesar Rp 40.000.000,sehingga total dana berasal dari BKK adalah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta).
Disamping itu Gapoktan juga mendapat kepercayaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian (Badan Litbang Pertanian) Departemen Pertanian, untuk mengelola Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Program PUAP). Dana yang diberikan cukup besar
bagi masyarakat yaitu sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dana tersebut
digunakan untuk kegiatan On Farm dan Off Farm (Deptan, 2008). Permodalan yang diperoleh
gapoktan dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani dengan baik dan dapat berjalan sesuai
rencana serta tingkat pengembaliannya cukup lancar.
Kondisi Pemeliharaan Sapi Perah
Sistem pemilikan sapi perah sebagian besar adalah milik sendiri namun ada beberapa
yang menggaduh dari petani lain dan rata-rata kepemilikan 1 – 3 ekor, sedangkan jenis sapi yang
dipelihara adalah Peranakan Friesian Holstein (PFH). Biasanya petani juga memelihara sapi perah
yang ditujukan menghasilkan anak untuk digemukkan. Usahaternak sapi perah di desa Kembang
belum dikelola secara baik, hal ini terlihat dari sistem perkandangan masih sangat sederhana
dengan lantai tanah tanpa diplester, tempat pakan belum permanen, pemberian pakan belum
sesuai dengan kebutuhan ternak, dan kebersihan masih kurang diperhatikan (Tabel 1).
Tabel 1. Pemeliharaan sapi perah kebiasaan petani.
No

Uraian
Pedet

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Kandang :
Lantai.
Tempat pakan.
Tempat minum.
Kebersihan.
Pakan :
Konsentrat.
Hijauan.
Umur Sapih.
Perkawinan.
Pemerahan.
Kontrol kesehatan.

Sapi Perah PFH
Muda

Dewasa

Tanah dan diberi
serasah sisa pakan
hijauan
Ember
Ember
Tidak rutin.

Tanah dan diberi serasah sisa
pakan hijauan

Tanah dan diberi serasah sisa
pakan hijauan

Tidak permanen (ember)
Ember
Tidak rutin.

Tidak permanen (ember)
Ember
Tidak rutin.

Mulai umur 1 bulan
Mulai umur 1 bulan

+ 2 kg/hari
Berlebih pada musim hujan
dan berkurang pada musim
kemarau.
Belum dilakukan

+ 2 kg/hari
Berlebih pada musim hujan
dan berkurang pada musim
kemarau.
Inseminasi Buatan
1 x / hari
Belum dilakukan

Lebih dari 3 bulan
Belum dilakukan

56

Pemeliharaan ternak sapi perah, agar dapat dicapai produktivitas yang tinggi maka harus
memperhatikan beberapa faktor diantaranya faktor produksi,
perkandangan,
pakan,
manajemen, perbibitan, pasca produksi, dan ekonomi. Mengingat usaha sapi perah mempunyai
konstribusi yang cukup dominan bagi rumah tangga tani (40%) dan usaha tersebut merupakan
sumber penghasilan harian bagi petani. Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas ternak
sapi perah sekaligus meningkatkan pendapatan petani ternak, maka usaha sapi perah sebaiknya
dikelola dengan cara-cara maju yaitu secara teknis efisien, ekonomis dan ramah lingkungan.
Introduksi inovasi teknologi pemeliharaan sapi perah yang dilaksanakan di kelompok tani desa
Kembang seperti terlihat pada Tabel 2, yaitu model kandang dengan lantai karpet/plester, tempat
pakan dan minum permanen, pemberian pakan konsentrat berkualitas baik, kontrol kesehatan,
perkawinan IB dengan target sapi beranak setiap tahun. Namun demikian replikasi introduksi
sistem pemeliharaan terutama tentang perkandangan relatif masih kecil (4,2%), mengingat jumlah
yang menjadi anggota gapoktan sebanyak 480 orang dan yang mereplikasi baru 20 orang petani.
Kemungkinan hal ini disebabkan biaya yang diperlukan untuk pembuatan kandang yang sesuai
teknologi yang diintroduksikan relatif memerlukan biaya, tetapi sebagian besar petani secara
bertahap berusaha mereplikasi teknologi yang telah diintroduksikan.
Tabel 2. Introduksi teknologi pemeliharaan sapi perah.
No
1.

Uraian
Kandang :
Lantai.
Tempat pakan.
Tempat minum.

2.
3.
4.
5.
6.

Kebersihan.
Pakan :
Konsentrat.
Hijauan.
Umur Sapih.
Perkawinan.
Pemerahan.
Kontrol kesehatan.

Sapi Perah PFH
Muda

Dewasa

Plester/karpet karet
Ember/bak
permanen
Ember/bak
permanen
2 x / hari

Plester/karpet karet
Bak permanen

Plester/karpet karet
Bak permanen

Bak permanen

Bak permanen

2 x / hari

2 x / hari

Mulai umur 7 hari
Mulai umur 7 hari
2 – 3 bulan
Setiap hari

+ 2 kg/hari
10% Bobot Badan
Setiap hari

+ 4 - 5 kg/hari
10% Bobot Badan
Inseminasi Buatan
2 x / hari
Setiap hari

Pedet

Keragaan Hasil Inseminasi Buatan
Pada umumnya anggota kelompok tani dalam mengawinkan ternaknya sudah dengan
sistem kawin Inseminasi Buatan (IB). Sebelum ada program Prima Tani, apabila petani hendak
mengawinkan ternaknya maka petani melapor ke petugas inseminator yang jaraknya kurang
lebih 4 km. Program Prima Tani di Desa Kembang dimulai tahun 2007 dan program tersebut
telah memfasilitasi dua orang anggota kelompok tani untuk mendapatkan pelatihan IB
(inseminator), maka anggota kelompok tani yang hendak mengawinkan ternak sapi perah dapat
dilayani oleh tenaga inseminator tersebut yang ada dilokasi. Biaya yang dibebankan kepada
petani untuk mengawinkan ternaknya sebesar Rp 35.000,- sekali IB dan apabila terjadi kawin
berulang maka biaya IB juga menjadi tanggung jawab petani. Sehingga hal ini akan berdampak
terhadap bertambahnya biaya yang dikeluarkan petani untuk mengawinkan ternaknya. Tingkat
pelayanan IB sesudah ada fasilitas dari program Prima Tani hasilnya cukup baik, bila dibanding
sebelum ada fasiltas dari program Prima Tani. Pada Tabel 3, terlihat bahwa tingkat pelayanan IB
dengan frekuensi 1 kali menjadi 94,31%, yang semula hanya 21,95%. Sedangkan tingkat
pelayanan IB dengan frekuensi 2 kali dan 3 kali dapat ditekan, yaitu dari 68,29% menjadi 4,88%
dan 9,76% menjadi 0,81%. Hasil inseminasi yang diperoleh cukup baik karena angka konsepsi
(S/C) menjadi lebih rendah yang semula 1.88 menjadi 1.07. Menurut Toelihere (1993), bahwa
jumlah inseminasi per kebuntingan atau Service per Conception (S/C) yang normal berkisar
antara 1,6 sampai 2,0. Semakin rendah nilai S/C tingkat kesuburan ternak betina makin tinggi,
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dan sebaliknya apabila S/C tinggi maka tingkat kesuburan ternak rendah. Menurut Sugiarti dan
Hidayati (1997), menunjukkan bahwa angka konsepsi sapi perah FH impor dan PFH lokal di
Sukabumi di usaha peternakan pasir salam adalah 2,21 dan 2,24.
Tabel 3. Tingkat pelayanan IB.
No

1.
2.
3.

Tingkat pelayanan IB
Sebelum Prima Tani
Jumlah
Frekuensi Persentase
akseptor (ekor)
IB
(%)
27
1
21,95
84
2
68,29
12
3
9,76

Sesudah Prima Tani
Jumlah akseptor Frekuensi Persentase
(ekor)
IB
(%)
116
1
94,31
6
2
4,88
1
3
0,81

Ketepatan mengawinkan ternak dengan hasil konsenpsi yang rendah, akan menghasilkan
tingkat kebuntingan yang tinggi dan hal ini dapat memperpendek jarak beranak. Menurut Siregar
(2003), bahwa dengan mengawinkan induk sapi perah setelah 60 hari melahirkan dan angka
konsepsi tidak lebih dari dua kali dapat memperpendek selang beranak. Akibat jarak beranak
yang panjang dapat menyebabkan kerugian bagi petani. Panjang laktasi lebih dari 10 bulan dapat
menyebabkan tidak ekonomis dalam pemeliharan sapi perah, karena biaya produksi lebih tinggi
dari pada hasilnya (Sugiarti dan Siregar, 1999). Keuntungan adanya inseminator dilokasi yang
merupakan aset gapoktan yaitu jarak tempuh antara petugas dan akseptor lebih dekat, waktu
antara thawing semen beku sampai dengan pelaksanaan IB lebih singkat, dan ketepatan waktu
IB lebih baik. Menurut Salisbury dan Vandemark (1985), bahwa waktu yang optimal untuk
inseminasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh panjang siklus birahi,
pengaruh waktu didalam birahi, peranan penentuan deteksi birahi, dan pengaruh kondisi uterus.
Pelaksanaan IB akan menjadi lebih optimal apabila secara berkala dilakukan pemantauan
terhadap kesehatan ternak, khususnya kesehatan reproduksinya. Selain itu diperlukan
penanganan kesehatan yang tertib mulai dari pedet hingga ternak melahirkan.
KESIMPULAN
Disimpulkan bahwa dengan peningkatan pelayanan IB dapat menurunkan jumlah
inseminasi per kebuntingan (S/C) dan dengan S/C yang rendah diharapkan akan berdampak
terhadap jarak beranak serta mengurangi biaya IB karena sapi perah tidak birahi lagi setelah
dilakukan IB (tidak terjadi kawin berulang).
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PREDIKSI UMUR SIMPAN PRODUK PANGAN
Aniswatul Khamidah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Sifat alamiah makanan yang bersifat dinamis menyebabkan penurunan kualitas
sampai produk tersebut ditolak, apalagi bila kondisi penyimpanannya buruk akan
memungkinkan reaksi kerusakan berlangsung lebih cepat. Umur simpan merupakan
jangka waktu produk makanan mulai dari produksi dan pengemasan sampai
penggunaannya oleh konsumen dengan syarat kualitasnya masih dapat dipertahankan
dan diterima baik secara organoleptik maupun tingkat keamanan. Oleh karena itu,
pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk makanan sangat penting
demi keamanan konsumen. Pengolahan pangan merupakan usaha untuk
memperpanjang umur simpan produk. Dalam penentuan umur si mpan, harus
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi masa simpan suatu produk tersebut.
Ada beberapa metode pendekatan penentuan umur simpan produk makanan
yaitu : 1) Literatur value, 2) Distribution Turn Over, 3) Distribution Abuse Test, 4)
Consumer Complaints, 5) Extended Storage Studies (ESS), 6) Metode Diagram Isohidrik,
Isotermik dan Isokronik dan 7) Accelerated Shelf Life Testing (ASLT).
Kata kunci : umur simpan, kualitas, keamanan konsumen, pengolahan pangan
PENDAHULUAN
Hasil atau akibat dari berbagai reaksi kimiawi yang terjadi di dalam produk
makanan bersifat akumulatif dan irreversible (tidak dapat dipulihkan kembali) selama
penyimpanan, sehingga pada saat tertentu, hasil dari reaksi tersebut mengakibatkan
mutu makanan tidak lagi dapat diterima. Perlakuan selama proses dan distribusi serta
pengaruh kondisi lingkungan dapat menyebabkan penurunan dan kerusakan produk
pangan, akibatnya makanan tersebut tidak dapat diterima karena membahayakan
konsumen. Umur simpan merupakan aspek yang sangat penting dalam design produk,
karena menyangkut keamanan dan tingkat kepercayaan konsumen, hal ini sesuai
dengan pernyataan Rahardjo, B., dll. (2006) bahwa penentuan umur simpan
merupakan suatu keharusan untuk menjamin keamanan konsumen, sehingga
pencantuman waktu kadaluwarsa (shelf life) pada setiap kemasan menjadi sangat
penting. Pernyataan ini didukung pula oleh Andarwulan dan Hariyadi (2004) bahwa
kriteria atau komponen mutu yang penting pada komoditas pangan adalah keamanan,
kesehatan, flavor, tekstur, warna, umur simpan, kemudahan, kehalalan dan harga.
Selain itu studi masa simpan sangat penting terutama untuk produk pangan
baru sebagai suatu hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (Hariyadi, 2004).
Seperti dalam pernyataan Kilcast dan Subramaniam (2000) dalam Rahardjo, B., dll.
(2006) bahwa produk pangan yang ingin dikomersialkan, harus memenuhi beberapa
persyaratan antara lain adanya keharusan menentukan dan mencantumkan label
batas maksimal atau umur simpan sebagai periode waktu masih tetap aman untuk
dikonsumsi.
Menurut Institute of Food Technology (1974) dalam Koswara dan Kusnandar
(2004) umur simpan produk pangan adalah selang waktu antara saat produksi hingga
saat konsumsi dimana produk berada dalam kondisi memuaskan pada sifat -sifat
penampakan, rasa, aroma, teksur dan nilai gizi. Floros dan Gnanasekharan (1993)
menambahkan bahwa umur simpan merupakan waktu yang diperlukan oleh produk
pangan yang berada dalam kondisi penyimpanan, untuk sampai pada suatu level atau
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tingkatan degradasi mutu tertentu. Ketika produk dalam kondisi yang tidak dapat
dikonsumsi, dapat dikatakan bahwa produk telah mencapai akhir masa simpan
(Taokis et al, 2003).
Suatu produk dikatakan berada pada kisaran umur simpannya bilamana
kualitas produk secara umum dapat diterima untuk tujuan seperti yang diinginkan
oleh konsumen dan selama bahan pengemas masih memiliki integritas serta
memproteksi kemasan (Anonymous, 2007).
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas produk
pangan adalah dengan mengamati waktu kadaluwarsa yang tercantum pada label
kemasannya. Sedapat mungkin kita harus memilih produk pangan yang masih jauh
dari batas kadaluwarsa, terutama untuk produk pangan yang kemungkinan akan
mengalami penyimpanan sebelum digunakan.
Dalam menentukan umur simpan, harus memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi umur simpan suatu produk. Perlu dilakukan suatu usaha untuk
memperpanjang umur simpan karena untuk mencegah terjadinya perubahan perubahan yang tidak diinginkan (yaitu menurunnya nilai gizi dan mutu se nsori bahan
pangan), mengendalikan pertumbuhan mikroba, mengurangi terjadinya perubahan
kimia, fisik dan fisiologis alami yang tidak diinginkan serta mencegah kontaminasi,
yang kesemuanya itu ditujukan untuk memberi kenyamanan konsumen menikmati
produk lebih lama (Anonymous, 2006).
ISTILAH DAN TIPE PENULISAN UMUR SIMPAN
Perusahaan makanan telah menetapkan standar ―close code‖ untuk
mengindikasikan waktu proses dan pengemasan seperti hari dan tahun atau jam pada
pengemas primer atau sekunder. Seiring dengan perkembangan konsumen yang ingin
serba tahu, sistem ―open dating‖ diterapkan sehingga kode tersebut mudah dibaca dan
memberikan informasi pada konsumen tentang umur simpan dari produk sehingga
konsumen lebih merasa aman saat mengkonsumsinya.
Ada beberapa tipe penulisan tentang umur simpan :
1. Pack date (tanggal dikemas) merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat
produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh pengecer. Tipe ini
tidak memberikan informasi yang spesifik tentang berapa lama produk bertahan
setelah dibeli. Contoh produk yang diberi pencantuman ‖pack date‖ adalah sayur
curah atau buah potong dalam kemasan yang dijual di supermarket.
2. Display date (tanggal pemajangan) merupakan informasi yang berupa tanggal pada
saat produk mulai dipajang di rak-rak atau display di toko atau tempat penjualan
lainnya.
3. Best before/Best if used by date (baik digunakan sebelum): tanggal terakhir kualitas
tinggi maksimum, artinya bahwa suatu produk tersebut sebaiknya dikonsumsi
sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal
produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi (Astawan, M.
2005).Pada kode ini produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi
beberapa saat setelah tanggal yang tercantum terlewati. Kode ini umumnya
dicantumkan pada produk-produk yang memiliki umur simpan tinggi, seperti
produk-produk konfeksioneri (permen, coklat, chocolate bar) dan minuman
beralkohol.
4. Pull date (batas sebelum penarikan) menandakan tanggal terakhir yang dianjurkan
bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka
waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami
kerusakan. Setelah tanggal tersebut, suatu produk akan ditarik dari pengecer dan

2

toko-toko karena dianggap mutunya akan segera menurun dan jika tidak ditarik
akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.
5. Use by date/Expiration date (gunakan sebelum): tanggal setelah makanan tidak lagi
berada pada tingkat kualitas yang bisa diterima artinya bahwa produk pangan
harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum.
Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimum produsen dapat menjamin
bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Setelah
tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah tidak dapat diterima untuk
dikonsumsi.
Kode ini umumnya dicantumkan pada produk-produk yang mudah rusak dan umur
simpannya rendah, seperti produk-produk susu (susu segar dan susu cair), daging
dan sayuran.
6. Sell by date (tanggal masuk toko) : merupakan informasi yang berupa tanggal pada
saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan lainnya
(Robertson, 1993).
Kode-kode di atas umumnya dilakukan pada produk-produk yang umur
simpannya telah diketahui konsumen secara luas. Teknik ini memaksa konsumen
untuk lebih aktif dalam mengetahui umur simpan produk hingga batas aman
dikonsumsi. Teknik pencantuman batas kadaluwarsa tersebut sudah umum dilakukan
di negara maju karena tingkat pemahaman dan kepedulian mereka yang sangat tinggi
terhadap keamanan pangan. Teknik tersebut masih kurang populer di Indonesia
(Astawan, M. 2005)
Peraturan tentang penentuan umur simpan bahan pangan telah dikeluarkan
oleh Codex Allimentarius Commission (CAC) pada tahun 1985 tentang Food Labelling
Regulation. Di Indonesia, peraturan mengenai penentuan umur simpan bahan pangan
terdapat dalam UU Pangan No. 7 tahun 1996 dan PP No. 69 tahun 1999 (Herawati, H.
2008). Permenkes 180/Menkes/Per/IV/1985 menegaskan bahwa tanggal, bulan dan
tahun kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label. Produk pangan yang
memiliki umur simpan 3 bulan dinyatakan dalam tanggal, bulan dan tahun,
sedangkan produk pangan yang memiliki umur simpan lebih dari 3 bulan dinyatakan
dalam bulan dan tahun. Beberapa jenis produk yang tidak memerlukan pencantuman
tanggal kadaluarsa yaitu sayur dan buah segar, minuman beralkohol, vinegar/cuka,
gula/sukrosa, bahan tambahan makanan dengan umur simpan lebih dari 18 bulan,
serta roti dan kue dengan umur simpan kurang atau sama dengan 24 jam (Astawan,M.
2005).
Umumnya produsen akan mencantumkan batas kadaluarsa sekitar dua hingga
tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan
untuk menghindarkan dampak-dampak merugikan terhadap konsumen bila batas
kadaluarsa itu benar-benar terlampaui. Tujuan lainnya adalah memberi tenggang
waktu bagi produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas
kadaluarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi
membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang
membahayakan konsumen.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UMUR SIMPAN
Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi
umur simpan pada produk pangan diantaranya adalah :
1. Keadaan alamiah (sifat makanan)
2. Mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan
oksigen)
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3. Perubahan kimia pada mutu produk baik yang bersifat ekstrinsik (warna, flavor,
penampakan, bentuk, ukuran) dan intrinsik (rasa, kemanisan, pahit, astringent,
kesan di mulut atau kandungan gizi)
4. Jenis dan karakteristik produk pangan
a. Produk yang mengalami pengolahan akan lebih tahan lama dibanding produk
segar.
b. Produk yang mengandung lemak berpotensi mengalami rancidity, sedang produk
yang mengandung protein dan gula berpotensi mengalami reaksi Maillard
5. Jenis dan karakteristik bahan kemasan
- Permeabilitas bahan kemas terhadap kondisi lingkungan (uap air, cahaya, aroma,
oksigen)
- Ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban),
serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar
masuknya air, gas, dan bau (Anonymous, 2008)
6. Kondisi lingkungan
a. Intensitas sinar (UV) menyebabkan terjadinya ketengikan dan degradasi warna
b. Oksigen menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi
Produk pangan akan mengalami perubahan mutu selama penyimpanan.
Perubahan mutu produk pangan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu :
1. Fisika (misalnya RH, suhu, sinar matahari, thawing, refreezing, dll).
2. Kimia (misalnya reaksi enzimatis, oksidasi, dll)
3. Mikrobiologi (misalnya : E.coli, Aspergillus, Clostridium, Salmonella, dll)
Sedangkan mutu produk pangan di dalam industri pangan dipengaruhi oleh 3
sub sistem, yaitu sub sistem di pemasok, sub sistem di produsen dan sub sistem di
distributor (Astawan, M. 2005). Faktor utama yang berkaitan dengan upaya
mempertahankan kualitas produk pangan adalah teknik pengemasan dan kondisi
penyimpanan yaitu suhu dan kelembaban udara (Labuza 2000 dalam Rahardjo B,
dll.2006).
METODE PENENTUAN UMUR SIMPAN
Peramalan umur simpan biasa dilakukan sebelum launching produk baru
(development) atau pada saat reformulasi (improvement). Pemilihan model yang tepat
untuk menyatakan penurunan mutu harus ditetapkan dulu dalam penentuan umur
simpan. Setelah itu ditetapkan parameter penyebab kerusakan fisik, kimia dan
mikrobiologis (Theodore and Labuza, 2000). Umur simpan dapat ditentukan
menggunakan metode :
1. Literature value, umur simpan produk mengacu pada umur simpan produk sejenis
yang telah diketahui sebelumnya. Tetapi, pendekatan ini belum tentu akurat
walaupun produknya sejenis, bias jadi kemasan atau proses pengolahannya
berbeda.
2. Distribution turn over, umur simpan produk mengacu pada waktu distribusi sebagai
perkiraan. Data yang dibutuhkan adalah data umur simpan produk sejenis, jalur
distribusi, lama distribusi, lama penyimpanan di tingkat konsumen.
3. Distribution Abuse Test, pendekatan ini digunakan jika produk sudah beredar di
pasaran. Produk di pasaran dikumpulkan, kemudian disimpan di laboratorium pada
kondisi yang mirip dengan kondisi pemyimpanan di konsumen hingga diketahui
umur simpannya.
4. Consumer Complaints, keluhan dari konsumen digunakan sebagai pertimbangan
untuk menentukan umur simpan (Astawan, M. 2005)
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5. Extended Storage Studies (ESS) disebut juga Metode Konvensional adalah penentuan
tanggal kadaluarsa dengan cara menyimpan suatu seri produk pada kondisi normal
(Sukasih E, dll 2007).
Pengamatan dilakukan secara berkala untuk mengetahui perubahan yang terjadi
selama penyimpanan melalui uji Organoleptik untuk mengetahui batas penerimaan
panelis. Pengamatan dihentikan sampai terjadi perubahan yang menunjukkan
penurunan mutu sehingga produk tidak layak dikonsumsi (Arpah, dll, 1999).
Metode ini memerlukan waktu yang sangat lama dan parameter pengamatan yang
banyak.
6. Metode Diagram Isohidrik, Isotermik dan Isokronik penyimpanan.
Metode ini digunakan untuk biji-bijian dan serealia dengan menggambarkan
diagram Isohidrik, Isotermik dan Isokronik. Diagram-diagram tersebut dibuat
berdasarkan hasil percobaan empiris yang memerlukan waktu lama. Untuk dapat
membuat diagram tersebut harus ditentukan dulu salah satu faktor mutu yang
menjadi tolok ukur. Misalnya susut bahan kering karena respirasi, kontaminasi
jasad renik (kapang), asam lemak bebas dan viabilitas benih
a. Isohidrik
Diagram Isohidrik didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik dimana ambang nilai
batas faktor-faktor mutu yang masih dapat diterima digambarkan sebagai fungsi
suhu dan lama penyimpanan untuk nilai kadar air yang sama.
b. Isotermik
Apabila kumpulan titik-titik yang menunjukkan ambang nilai batas faktor mutu
merupakan fungsi dari kadar air (kelembaban) dan waktu (lama) penyimpanan
pada suhu yang sama disebut diagram Isotermik.
c. Isokronik
Diagram Isokronik yaitu sekumpulan titik-titik ambang nilai batas faktor mutu
yang merupakan fungsi dari kadar air (kelembaban) dan suhu pada waktu (lama)
penyimpanan yang sama (Syarief dan Halid, 1993).
7. Accelerated Shelf Life Testing (ASLT)
ASLT adalah penentuan umur simpan dengan cara mempercepat perubahan
mutu pada parameter kritisnya. Metode ini menggunakan suatu kondisi lingkungan
yang dapat mempercepat (accelerate) terjadinya reaksi-reaksi penurunan mutu produk
pangan (Maria dan Peleg, 2007).
ASLT dapat digunakan untuk memprediksi umur simpan dan kecepatan reaksi
penurunan mutu pada beberapa kisaran suhu (Donohue and Spiro, 1998). Metode ini
dapat menggunakan pendekatan Kadar Air Kritis dan Studi Kinetika Reaksi. Pada
metode pendekatan Kadar Air Kritis, produk pangan kering disimpan pada kondisi
lingkungan penyimpanan yang memiliki kelembaban relative tinggi (ekstrim), sehingga
akan mengalami penurunan mutu akibat menyerap air (Anonymous, 2007). Sedangkan
pada Studi Kinetika Reaksi menggunakan persamaan Arrhenius yaitu suatu
persamaan matematis yang merupakan fungsi dari suhu dan merupakan hasil suatu
integral (Zanoni et al,2001).
Persamaan Arrhenius ini menyatakan pengaruh suhu terhadap reaksi
kerusakan. Produk pangan disimpan pada kondisi suhu yang ekstrim, sehingga
parameter kritisnya mengalami penurunan mutu akibat pengaruh panas (Anonymous,
2007). Pada model ini minimal menggunakan tiga kondisi suhu pengamatan. Semakin
tinggi suhu pengamatan, semakin pendek selang waktu pengamatannya dan semakin
rendah suhu pengamatannya maka semakin panjang pula selang waktu
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pengamatannya, namun demikian paling sedikit harus enam kali titik pengamatan
(Kuntz, 1996).
Dalam suatu percobaan penyimpanan penggunaan tiga suhu sudah mampu
memprediksi umur simpan pada berbagai suhu penyimpanan yang diinginkan (Hough
et al., 2006; Dattatreya et al.,2007). Asumsi dasar penggunaan model Arrhenius
menurut Syarief dan Halid (1993) yaitu :
1. Perubahan mutu hanya ditentukan oleh 1 macam faktor saja (misalnya oleh suhu).
2. Tidak terjadi faktor lain yang mengakibatkan penurunan mutu (faktor luar dianggap
tetap).
3. Proses perubahan mutu dianggap bukan merupakan akibat dari proses-proses yang
terjadi sebelumnya.
4. Suhu selama penyimpanan tetap atau dianggap tetap.
Persamaan Arrhenius memperhitungkan perubahan energi aktivasi, karena
diasumsikan selama terjadi perubahan suhu, energi aktivasi yang merupakan suatu
ukuran seberapa cepat reaksi terjadi, juga akan berubah. Energi aktivasi yang kecil
menyatakan reaksi berjalan cepat dan semakin cepat pula menurunkan mutu produk
yang artinya nilai umur simpannya pendek karena menurut Koswara dan Kusnandar
(2004) keputusan untuk merekomendasikan data dugaan umur simpan bergantung
pada kebijakan perusahaan, namun berdasarkan pertimbangan keamanan produk
maka digunakan data umur simpan yang pendek.
Lebih lanjut, Sadler (1987) mengelompokkan faktor yang mempengaruhi
perubahan mutu produk pangan menjadi tiga golongan, yaitu energi aktivasi rendah
(2-15 kkal/mol), energi aktivasi sedang (15-30 kkal/mol), dan energi aktivasi tinggi
(50-100 kkal/mol).
Energi aktivasi (E = Ea) adalah energi yang diperlukan untuk mengaktivasi
proses kerusakan. Energi aktivasi diperoleh dari slope antara ln k dan 1/T (Robertson,
1993).
Langkah-langkah prediksi umur simpan dengan metode ASLT :
1. Mengevaluasi komponen penyusun produk.
2. Memilih kunci reaksi penurunan mutu yang akan menyebabkan quality loss dan
consumer acceptability dan menentukan tes apa (sensori/instrument) yang
seharusnya dilakukan pada produk selama pemeriksaan
3. Memilih titik kritis yang menyebabkan penurunan mutu produk, seperti suhu yang
mempercepat reaksi penurunan mutu. Menurut Floros dan Gnanasekharan (1993),
kriteria kadaluwarsa beberapa produk pangan dapat ditentukan dengan
menggunakan acuan titik kritis seperti disajikan dalam tabel berikut ini.
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Tabel Kriteria kadaluwarsa beberapa produk pangan
Produk
Teh kering
Susu bubuk
Susu bubuk
Makanan laut
kering beku
Makanan bayi
Makanan kering
Sayuran kering
Kol kering
Tepung biji kapas
Tepung tomat
Biji-bijian
Keju
Bawang kering
Buncis hijau
Keripik kentang
Keripik kentang
Udang kering beku

Mekanisme penurunan mutu
Penyerapan uap air
Penyerapan uap air
Oksidasi
Oksidasi dan fotodegradasi

Kriteria kadaluwarsa
Peningkatan kadar air
Pencoklatan
Laju konsumsi O 2
Aktivitas air

Penyerapan
Penyerapan
Penyerapan
Penyerapan
Penyerapan
Penyerapan
Penyerapan
Penyerapan
Penyerapan
Penyerapan
Penyerapan
Oksidasi
Oksidasi

Tepung gandum
Minuman ringan

Penyerapan uap air dan oksidasi
Pelepasan CO 2

Konsentrasi asam askorbat
Off flavor–perubahan warna
Pencoklatan
Pencoklatan
Konsentrasi asam askorbat
Peningkatan uap air
Tekstur
Pencoklatan
Konsentrasi klorofil
Laju oksidasi
Laju konsumsi O 2
Konsentrasi karoten dan laju
konsentrasi O 2
Konsentrasi asam askorbat
Perubahan tekanan

uap
uap
uap
uap
uap
uap
uap
uap
uap
uap
uap

air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air dan oksidasi

Sumber : Floros dan Gnanasekharan (1993)

4. Memilih pengemas yang digunakan, lebih baik memilih pengemas yang biasanya
efektif dan dapat memperpanjang umur simpan produk (Labuza and Riboh, 1982)
5. Menentukan nilai mutu awal dan batas mutu minimum yang diharapkan. Batas
mutu minimum adalah nilai mutu dimana produk mulai ditolak oleh konsumen
(Hough et al., 2006). Hal ini dilakukan dengan cara menentukan karakteristik mutu
produk pada kondisi kritis yaitu dengan menyimpan produk pada suhu yang paling
tinggi supaya karakteristik produk tersebut lebih cepat melampaui masa
simpannya. Selama pengamatan umur simpan dilakukan analisa fisik, kimia dan
mikrobiologi terhadap karakteristik mutu yang mengalami perubahan selama
penyimpanan dan juga dilakukan uji organoleptik/uji penerimaan konsumen untuk
mengetahui apakah produk tersebut masih diterima secara organoleptik. Pada saat
produk tidak disukai/ditolak, segera dianalisa karakteristik mutunya (analisa fisika,
kimia dan organoleptik). Karakteristik ini merupakan mutu yang mengalami
penurunan dan nilainya disebut nilai parameter mutu pada kondisi kritis atau
disebut juga mutu produk akhir.
Penentuan umur simpan dengan menggunakan faktor organoleptik dapat
menggunakan parameter sensori (warna, flavor, aroma, rasa dan tekstur), yang
mengindikasikan tingkat kesegaran suatu produk (Gelman et al, 1990). Uji inderawi
atau uji organoleptik selama pengamatan dilakukan dengan selang pengamatan
yang panjang terlebih dahulu, kemudian berangsur dilakukan dengan jangka waktu
yang pendek agar batas maksimal mutu dapat diketahui secara dini. Parameter
pengamatan organoleptik berdasarkan sifat fisik, kimia dan mikrobiologi produk
yang mengalami perubahan selama penyimpanan karena pengaruh suhu yang
ekstrim.
6. Laju reaksi penurunan mutu ditentukan dengan membuat plot antara penyimpanan
(hari) dengan nilai parameter mutu yang dianalisa. Dari sini diperoleh beberapa
persamaan regresi (tergantung berapa jumlah suhu penyimpanan); yaitu : y = a +
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bx; dimana y = nilai karakteristik produk, x = waktu penyimpanan (hari), a = ni lai
karakteristik bahan pada awal penyimpanan, b = laju reaksi penurunan mutu.
7. Dari masing-masing persamaan tersebut diperoleh nilai slope (b) yang merupakan
laju reaksi penurunan mutu atau konstanta laju reaksi perubahan karakteristik
produk disebut juga dengan k yaitu konstanta laju reaksi penurunan mutu. Dari
nilai k ini dapat digunakan untuk menentukan Ordo reaksi.
8. Nilai ln k dan 1/T yang merupakan parameter persamaan Arrhenius ditabulasikan,
selanjutnya nilai ln k diplotkan terhadap nilai 1/T (K -1 ) dan didapatkan nilai
intersep dan slope dari persamaan regresi linear ln k = ln k 0 – (E/R) (1/T), dimana
ln k 0 = intersep, E/R = slope, E = Energi aktivasi dan R = konstanta gas ideal =
1,986 kal/mol o K
9. Dari persamaan yang diperoleh pada tahap 8, diperoleh nilai konstanta k yang
merupakan faktor preeksponensial dan nilai energi aktivasi reaksi perubahan
karakteristik bahan (E a = E). Kemudian ditentukan model persamaan laju reaksi (k)
perubahan karakteristik parameter produk k = k 0 . e -E/RT . Persamaan ini disebut
persamaan Arrhenius.

Gambar 1. Hubungan antara ln k dengan 1/T pada
persamaan Arrhenius
10. Penentuan umur simpan produk dipilih dari karakteristik parameter mutu yang
mempunyai nilai energi aktivasi terendah (jadi setiap parameter pengamatan
ditentukan nilai energi aktivasinya kemudian dipilih parameter yang mempunyai
nilai energi aktivasi terendah). Menurut Donohue and Spiro, (1998) dalam
penentuan umur simpan harus ditentukan dahulu parameter yang akan
digunakan sebagai dasar memperkirakan umur simpan tersebut diantara
parameter-parameter lainnya. Parameter tesebut mempunyai harga energi aktivasi
terendah, karena semakin rendah nilai energi aktivasinya, suatu reaksi akan
berjalan cepat.
11. Umur simpan dihitung dengan persamaan kinetika reaksi berdasarkan ordo reaksi
yang sudah ditetapkan sebelumnya, apakah mengikuti ordo 0 atau ordo 1. Apabila
mengikuti ordo nol, persamaan reaksinya :

tS =

(A0
At )
kT

Dimana A 0 adalah nilai parameter mutu awal bahan sebelum penyimpanan
(konsentrasi bahan pada waktu t = 0, At = adalah nilai parameter mutu akhir
bahan (konsentrasi bahan pada kondisi kritis atau pada akhir umur simpan), t S =
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umur simpan, k T = nilai k pada suhu penyimpanan T. Apabila mengikuti ordo 1,
persamaan reaksinya ;

tS =

[(A0 - At)] /
kT

Melalui persamaan di atas dapat diketahui umur simpan produk dari berbagai
tingkat suhu yang diinginkan, hal ini didukung oleh pernyataan Hariyadi, 2004 bahwa
hasil percobaan penentuan umur simpan hendaknya dapat memberikan informasi
tentang umur simpan pada kondisi ideal, umur simpan pada kondisi tidak ideal, dan
umur simpan pada kondisi distribusi dan penyimpanan normal dan penggunaan oleh
konsumen.
PENETAPAN ORDO REAKSI
Penetapan ordo reaksi merupakan cara untuk memprediksi tingkah laku
penurunan mutu dalam pendugaan umur simpan (Avila and Silva (1999); Lee and
Krochta (2002) menyebutkan bahwa reaksi kehilangan mutu pada bahan pangan
banyak yang dijelaskan oleh ordo reaksi 0 dan 1 dan hanya sedikit yang dijelaskan
oleh ordo yang lain.
Reaksi Ordo Nol
Smith (1981) menyatakan bahwa pada reaksi ordo nol laju penurunan mutu
suatu karakteristik produk pangan diasumsikan terjadi secara konstan selama periode
penyimpanan dan bila diplotkan akan berbentuk garis linear. Umur simpan diperoleh
dari persamaan :
A t – A 0 = -k T . t S,
Model ini cocok digunakan untuk menjelaskan penurunan mutu produk pangan akibat
perubahan kimia, misalnya : oksidasi lemak, browning non enzimatis, mutu
keseluruhan produk beku. Plot hubungan antara penurunan mutu dengan waktu
penyimpanan pada reaksi ordo nol dapat dilihat pada gambar berikut ini : (Sukasih,

E. dll. 2007)

Gambar 2. Hubungan antara mutu dan waktu
penyimpanan pada reaksi ordo nol
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Reaksi Ordo Satu
Man and Jones (1994) menyatakan mutu produk yang terdapat dalam reaksi
ordo satu mengalami penurunan secara eksponensial terhadap lama penyimpanan,
laju penurunannya tidak membentuk garis linear. Umur simpan dapat diperoleh dari
persamaan :

tS =

[(ln
At )]

A0

-

kT
Beberapa reaksi yang mengikuti reaksi ordo 1 adalah perubahan warna oksidatif,
ketengikan, pertambahan mikroba dan kerusakan/penurunan mutu, vitamin dan
protein (Avila and Silva (1999); Lee and Krochta (2002)

Gambar 3. Hubungan antara mutu dan
penyimpanan pada reaksi ordo 1

waktu

USAHA MEMPERPANJANG UMUR SIMPAN
Usaha untuk memperpanjang masa simpan produk pangan pada prinsipnya
adalah memperlambat laju penurunan mutu produk. Hal ini diawali dengan pemilihan
bahan baku yang akan digunakan haruslah mempunyai kualitas yang optimal karena
apabila kualitas bahan baku sudah buruk akan mempengaruhi kualitas produk yang
dihasilkan, betapapun canggihnya proses pengolahan yang dilakukan tidak akan
mampu menutupi buruknya kualitas bahan baku (Anonymous, 2008). Selain itu usaha
memperlambat laju penurunan mutu adalah teknik pengolahan pangan yang benar
yang memenuhi standar HACCP, GMP dan SSOP serta menggunakan kemasan yang
tepat, teknik penyimpanan yang baik, penanganan selama distribusi dan
memperhatikan faktor-faktor yang dapat menurunkan mutu produk.
Pengolahan pangan pada umunya bertujuan untuk memperpanjang umur
simpan diantaranya adalah ;
A. Pengolahan pangan secara kimiawi yaitu dengan menambahkan bahan kimia seperti
gula, asam, garam, bahan pengawet ataupun dengan cara mengekspose produk
pada bahan kimia seperti pada proses pengasapan.
B. Pengolahan pangan secara biologis yang melibatkan proses fermentasi, baik
fermentasi asam atau fermentasi alkohol.
C. Pengolahan pangan secara fisik diantaranya adalah :1) penambahan sejumlah energi
(blanching, pasteurisasi, sterilisasi, radiasi dan ozon); 2) penurunan suhu terkendali
(pendinginan dan pembekuan) dan 3) mengatur kandungan air bahan (pengentalan,
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pengeringan
dan
penggunaan
kemasan
pelindung
dan
pembuangan
udar/pemvakuman) (Buckle et al, 1987); (Anonymous, 2006). Namun demikian,
berbagai metode pengolahan pada umumnya mempunyai konsekuensi dapat
merugikan mutu dan nilai gizi produk pangan. Sehingga dalam memilih metode
pengawetan
harus
mempertimbangkan
kerugian
dan
berusaha
untuk
memaksimalkan kualitas produk dengan cara mengkombinasikan beberapa metode
pengawetan, misalnya susu pasteurisasi dilakukan dengan kombinasi proses
pasteurisasi, refrigerasi dan teknik pengemasan.
KESIMPULAN
Peramalan umur simpan biasa dilakukan sebelum launching produk baru
(development) atau pada saat reformulasi (improvement). Pencantuman umur simpan
juga merupakan salah satu parameter utama dalam keamanan dan kenyamanan
konsumen.
Usaha untuk memperpanjang masa simpan produk pangan pada prinsipnya
adalah memperlambat laju penurunan mutu produk. Pengolahan pangan pada
umunya bertujuan untuk memperpanjang umur simpan diantaranya adalah
pengolahan pangan secara kimiawi, biologis dan secara fisik.
Pemilihan model yang tepat untuk menyatakan penurunan mutu harus
ditetapkan dulu dalam penentuan umur simpan. Setelah itu ditetapkan parameter
penyebab kerusakan fisik, kimia dan mikrobiologis pada produk yang akan ditentukan
umur simpannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan pada produk
pangan juga harus diperhitungkan diantaranya adalah keadaan alamiah (sifat
makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air
dan oksigen), perubahan kimia pada mutu produk baik yang bersifat ekstrinsik dan
intrinsik, jenis dan karakteristik produk pangan, jenis dan karakteristik bahan
kemasan, dan kondisi lingkungan.
Ada beberapa metode pendekatan penentuan umur simpan produk makanan
yaitu : 1) Literatur value, 2) Distribution Turn Over, 3) Distribution Abuse Test, 4)
Consumer Complaints, 5) Extended Storage Studies (ESS), 6) Metode Diagram Isohidrik,
Isotermik dan Isokronik dan 7) Accelerated Shelf Life Testing (ASLT).
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PELUANG PENGEMBANGAN OLAHAN FARINHA UBIKAYU
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
SS. Antarlina
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur
ABSTRAK
Komoditi ubikayu mudah tumbuh pada berbagai ekologi lahan dan mudah
dibudidayakan, serta sangat mendukung dalam program ketahanan pangan sebagai sumber
karbohidrat. Nilai tambah komoditi ubikayu perlu ditingkatkan. Agar nilai tambah dapat langsung
dinikmati oleh petani produsen, perlu dikembangkan agroindustri yang layak di tingkat perdesaan,
sekaligus dapat membuka kesempatan kerja. Di samping itu, pengolahan akan meningkatkan
diversifikasi pangan serta mengurangi kehilangan hasil panen karena dengan pengolahan produk
menjadi lebih tahan disimpan. Beberapa bentuk agroindustri ubikayu telah dikembangkan antara
lain pati, tepung dan produk olahan pangannya. Bentuk olahan setengah jadi lain yang
mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah farinha. Makalah ini bertujuan menyampaikan
peluang pengembangan olahan farinha ubikayu, proses pembuatan, nilai gizi dan beberapa
bentuk olahan farinha.
Farinha dibuat dari proses pemarutan ubikayu segar dan dilakukan pengeringan melalui
proses penyangraian. Farinha sudah cukup dikenal di Brazil dan dikonsumsi seperti nasi yang
biasanya dikombinasikan dengan daging atau sayuran. Selain itu, farinha juga dapat diolah
menjadi lauk-pauk (farofa) dan berbagai jenis roti. Di Brazil, farinha telah diproduksi dalam skala
besar (industri) maupun skala rumah tangga dengan peralatan manual yang sederhana. Sejauh
ini belum dikenal jenis pangan farinha di Indonesia. Farinha dapat dikembangkan
pemanfaatannya menjadi berbagai produk olahan yang sesuai dengan citarasa masyarakat
Indonesia. Telah dilakukan penelitian pembuatan farinha dari berbagai varietas ubikayu,
komposisi kimia, dan formulasi berbagai produk pangan berbahan baku farinha yaitu kue kering
(cookies), kue basah (cake), lauk pauk (farofa), dan minuman sereal. Selanjutnya perlu dikaji lebih
lanjut dan dikembangkan pada skala yang lebih luas khususnya di tingkat petani.
Kata Kunci: Farinha ubikayu, kompossi kimia, jenis olahan, ketahanan pangan
PENDAHULUAN
Bahan pangan adalah bahan pokok bagi kehidupan manusia. Sejalan dengan makin
bertambahnya penduduk dunia, maka kebutuhan pangan menjadi semakin sulit, Guna
memenuhi kebutuhan pangan tersebut, orang mulai mencari jalan untuk mengatasi kesulitan
dengan berbagai cara, antara lain meningkatkan produksi, menciptakan varietas-varietas unggul
tanaman pangan, mengawetkan makanan, mencari sumber-sumber pangan baru, dan
sebagainya.
Salah satu sumber pangan potensial adalah ubikayu. Di Indonesia ubikayu merupakan
tanaman ubi-ubian utama dan tanaman pangan ke tiga setelah padi dan jagung. Ubikayu
mengandung karbohidrat mencapai 60%, sehingga mempunyai potensi besar untuk
pengembangan beraneka ragam produk pangan berbasis karbohidrat. Kegunaan ubikayu sebagai
bahan pangan sudah cukup dikenal, sebagai pangan pokok maupun pangan tambahan
(kudapan). Ragam pangan ubikayu cukup banyak, mulai dari pengolahan dengan proses
tradisional seperti gaplek, tiwul, gatot, dll, ataupun diolah dengan proses fermentasi menjadi tape,
atau diolah dari ubikayu segarnya menjadi berbagai jenis pangan, ataupun pembuatan tepung
dan pati yang sudah menjadi produk industri besar.
Akan tetapi sebagai bahan pangan, tingkat konsumsi ubikayu masih relatif rendah (43,07
kg/kapita/tahun) bila dibandingkan dengan beras yang tingkat konsumsinya mencapai 150,07
kg/kapita/tahun (Anonim, 1992). Bila dibandingkan dengan negara Brazil, tingkat konsumsi
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ubikayu di Indonesia relatif kecil, karena di Brazil telah mencapai 160 kg/kapita/tahun
(Blumenschein dan Blumenschein, 1989). Tingginya tingkat konsumsi tersebut disebabkan oleh
tersedianya berbagai produk olahan setengah jadi berupa tepung, pati dan farinha (serbuk
ubikayu) yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, lauk-pauk, makanan kudapan, yang
memiliki citarasa dan kenampakan baik. Farinha adalah bentuk olahan dari ubikayu sangat
popular di negara Brazil, namun di Indonesia belum dikenal.
Salah satu bentuk pangan setengah jadi tersebut, yang mempunyai peluang untuk
dikembangkan adalah farinha ubikayu, mengingat bentuk pangan seperti tepung dan pati telah
dikenal. Pemanfaatan ubikayu menjadi farinha sesuai untuk dikembangkan di Indonesia guna
lebih menganekaragamkan produk pangan ubikayu, di samping itu dapat memacu
pengembangan agroindustri baru.
Makalah ini bertujuan menyampaikan peluang pengembangan olahan farinha ubikayu,
proses pembuatan, nilai gizi dan beberapa bentuk olahan farinha.
KOMPOSISI GIZI UBIKAYU
Komponen utama umbi ubikayu adalah air dan karbohidrat. Komposisi kimia ubikayu
menurut Cook (1985), dalam 100 g ubikayu segar mengandung 146 kalori; 62,5 g
karbohidrat; 0,3 g protein, 33 mg kalsium; 0,7 mg besi; 0,06 mg thiamin; 0,03 riboflavin; 0,6 mg
niacin; 36 mg vitamin C, dan vitamin A sedikit. Sedangkan hasil identifikasi terhadap beberapa
klon ubikayu, menunjukkan bahwa ubikayu segar mengandung 54,9—72,0% air; 0,66—5,85%
basis kering (bk) protein; 28,8—68,3% bk pati; 2,59—173,9 mg/kg asam sianida (HCN) (Antarlina,
1993). Berdasarkan sifatnya, ubikayu dibagi menjadi dua golongan, yaitu jenis manis, apabila
kandungan HCN < 50 mg/kg, dan jenis pahit kandungan HCN > 50 mg/kg. Bila kandungan HCN
lebih dari 100 mg/kg maka ubikayu sangat beracun, berasa pahit, namun sangat baik untuk
pembuatan pati murni. Biasanya yang dikonsumsi adalah jenis ubikayu manis, sedangkan jenis
pahit hanya untuk bahan industri.
PROSES PEMBUATAN FARINHA
Bentuk olahan setengah jadi selain tepung yang mempunyai peluang untuk
dikembangkan sebagai bahan baku industri adalah farinha (serbuk ubikayu). Farinha ubikayu
sudah cukup dikenal di Amerika Latin (Grace, 1977). Farinha dikonsumsi seperti halnya nasi dan
biasanya dikombinasikan dengan daging atau sayuran. Selain itu, juga dapat diolah menjadi
lauk-pauk yang disebut farofa dan berbagai jenis roti. Sejauh ini belum banyak dikenal kegunaan
farinha ubikayu di Indonesia sebagai bahan pangan. Di Brazil, farinha ubikayu telah diproduksi
dalam skala besar (industri) maupun skala rumah tangga dengan peralatan manual yang
sederhana. Farinha ubikayu juga dapat diperoleh dari hasil samping dari industri pengolahan pati
ubikayu (tapioka) yang banyak terdapat di Indonesia.
Farinha ubikayu dapat berfungsi sebagai pengganti atau pensubstitusi terigu antara lain
sebagai bahan baku pada pembuatan produk rerotian, campuran pada pembuatan lauk-pauk
dan pengganti tepung panir (tepung roti). Farinha ubikayu dapat disediakan seperti tepung
ubikayu dan pemanfaatannya dapat lebih beragam, praktis dan tahan simpan. Pembuatan
farinha ubikayu dan rendemen pada masing-masing proses disajikan pada Gambar 1. Tahapan
pembuatan farinha ubikayu meliputi pencucian, pengupasan, pemarutan, pengepresan, dan
penyangraian adalah sebagai berikut.
1. Pengupasan
Pada pembuatan farinha ubikayu bahan baku yang digunakan adalah ubikayu segar. Apabila
disimpan satu hari saja dari panen, ubikayu akan mengalami kerusakan dan menyebabkan mutu
produknya rendah. Mula-mula bagian ujung dan pangkal umbi dipotong dan dicuci. Kemudian
dikupas kulitnya (kulit luar dan dalam). Bahan samak (tanin) banyak terkandung di kulit bagian
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dalam, dan dapat mempengaruhi mutu produk, terutama warna dan rasanya, serta asam sianida
yang beracun. Pengupasan dapat dilakukan dengan pisau atau alat pengupas khusus. Sisa yang
berupa ujung, pangkal dan kulit ubikayu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak setelah
direndam hingga lunak.
2. Pemarutan
Ubikayu hasil kupasan dicuci dan dilanjutkan pemarutan. Alat parut yang digunakan adalah
seperti alat parut yang biasa digunakan untuk parut kelapa. Terdapat berbagai macam alat parut,
yang paling sederhana dan telah banyak dikenal masyarakat adalah berupa lembaran seng yang
telah dilubangi dengan paku. Parut juga dapat diletakkan pada roda kayu yang diputar dengan
engkol. Permukaan ditutupi seng berlubang-lubang atau dipasangi mata gergaji. Ukuran butirbutir ubikayu ditentukan oleh ukuran lubang-lubang parut atau panjangnya mata gergaji yang
dipasang. Silinder dapat digerakkan dengan tangan atau mesin.
3. Pemerasan
Pemerasan ditujukan untuk membuang kelebihan air agar parutan ubikayu lebih mudah kering.
Jika yang digunakan ubikayu pahit, pemerasan juga sangat membantu mengurangi asam
sianidanya. Terdapat beberapa cara pemerasan parutan ubikayu. Cara yang paling sederhana
untuk memeras parutan ubikayu adalah memasukkannya ke dalam sebuah kantong kain yang
tidak mudah robek dan memutarnya. Cara ini membutuhkan tenaga manusia yang kuat untuk
memperoleh hasil yang sempurna. Alat pengepres yang lebih praktis adalah menggunakan pres
hidrolik atau pres spidel dari kayu. Parutan ubikayu dalam kantong-kantong dapat diletakkan
bertingkat dengan pemisah dari papan, kemudian ditekan dari atas menggunakan pompa
hodrolik. Air hasil perasan ditampung di bagian bawah. Air perasan tersebut mengandung 5—7%
pati, dapat diendapkan dan dikeringkan untuk diambil patinya. Apabila yang digunakan ubikayu
jenis pahit, kandungan asam sianidanya (HCN) tinggi, sehingga perlu ditangani secara hati-hati.
4. Penghancuran butiran
Buitiran ubikayu hasil dari pengepresan berupa gumpalan (padatan), oleh karena itu perlu
dihancurkan kembali. Caranya dapat menggeser dan mendorongnya melalui saringan kasar atau
memarutnya. Kemudian diayak bahan tersebut dengan menggunakan ayakan kasar, sehingga
diperoleh butiran-butiran ubikayu (yang belum kering benar). Sisa yang tertinggal dapat
digunakan sebagai pakan ternak.
5. Pengeringan butiran
Pengeringan parutan ubikayu basah dilakukan dengan cara menyangrai. Namun, sebelum
disangrai dijemur terlebih dahulu. Dalam penyangraian harus terus-menerus diaduk, sebaiknya
dengan sendok kayu. Mula-mula dengan api kecil dan aduk cepat agar tidak menggumpal.
Setelah pengeringan, kadar air butiran ubikayu sekitar 10—12%. Untuk menentukan telah
selesainya pengeringan dapat diketahui dari suara tertentu (gemerisik) butiran yang sedang
diaduk (perlu pengalaman). Setelah kering butiran masih terus disangrai (dalam wajan yang
sama) untuk mengembangkan rasa dan aromanya. Seorang yang telah berpengalaman
mengetahui kapan harus berhenti menyangrai dengan melihat penampilan butiran ubikayu
tersebut serta merasakan kelunakannya dengan memijitnya di antara jari-jari.
6. Pengayakan butiran kering
Selama dikeringkan dan disangrai, sebagian butiran ubikayu dapat menggumpal. Pengayakan
terakhir akan memisahkan gumpalan-gumpalan tersebut. Ukuran akhir butiran ditentukan oleh
ukuran lubang-lubang ayakan. Butiran kering hasil ayakan, kemudian dikemas menggunakan
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kantong plastik, toples atau kaleng terturup rapat, kemudian disimpan ditempat kering. Butiran
kering ubikayu ini disebut farinha dan dapat disimpan selama beberapa bulan.
STANDAR MUTU FARINHA
Mutu suatu bahan pangan sangat penting diperhatikan. Berbagai faktor dapat
mempengaruhi mutu bahan pangan tersebut. Oleh karena itu perlu ditentukan karakteristik
tertentu yang perlu disesuaikan. Demikian pula untuk farinha ubikayu sebagai bahan dasar
untuk pengolahan pangan, maka farinha harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
Standar mutu farinha ubikayu di Indonesia belum ada, karena memang bahan pangan ini belum
dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, guna menentukan mutu farinha ubikayu, menggunakan
standar mutu yang telah ditetapkan negara Brazil. Guna memenuhi standar mutu tersebut, maka
perlu penanganan dan pengendalian yang serius dalam pengolahannya.
Standar karakteristik mutu farinha ubikayu yang terdapat di Brazil, terdiri dari tiga kelas,
yang meliputi keasaman, kandungan air, abu, serat, gumpalam, aroma, kotoran, dan bakteri.
Perbedaan tiga tingkatan mutu terdapat pada kadar abu, kadar serat, kulit, dan banyaknya
gumpalan (Tabel 1). Hasil penelitian Antarlina, et al. (1997), pembuatan farinha ubikayu dari 53
klon ubikayu menunjukkan bahwa keasaman farinha bervariasi dari 0,23 hingga 7,49 ml 0,1 N
NaOH, kada air 7,20—13,93%, kadar abu 1,25—2,26%, kadar serat 1,48—2,95%.
Ubikayu
(100 kg)
Penerimaan dan
penyiapan ubikayu
Potongan
ujung & pangkal
(10,7 kg)

Ubikayu kupas
(78,9 kg)

Kulit
(10,5 kg)

Parutan
(78,0 kg)

Air perasan
(28,4 kg)

Pemarutan

Padatan
(50,5 kg)
Pengepresan

Pati
(6 kg)

Air & ampas
(22,4 kg)

Ampas
(6,9 kg)

Bahan terayak
(43,6 kg)

Air
(17,7 kg)

Serbuk
(25,9 kg)

Sisa
(0,9 kg)

Serbuk terayak
(Farinha)
(25 kg)

Pengayakan

Penyangraian

Pengayakan
serbuk

Gambar 1. Pembuatan farinha ubikayu dan rendemen pada masing-masing proses
Sumber: Blumenschein dan Blumenschein, 1989.
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PRODUK OLAHAN FARINHA
Cake dan Cookies
Hasil penelitian pembuatan kue cake berbahan baku farinha ubikayu yang dicampur
dengan pasta ubikayu (gilingan ubikayu rebus) menunjukkan bahwa rasa kuenya cukup disukai.
Farinha ubikayu dapat menggantikan 100% penggunaan terigu dalam pembuatan kue cake
tersebut. Kue cake menggunakan sebanyak 22% farinha ubikayu dari total padatan, sedangkan
pada pembuatan cookies yang menggunakan bahan baku farinha ubikayu sebanyak 35% dari
total farinha ubikayu dan terigu. Rasa cookiesnya enak dan disukai (Antarlina, et al., 1995).
Komposisi gizi cake dan cookies farinha disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1. Standar karakteristik mutu farinha ubikayu
Parameter
I
2,0
14,0
2,0
2,5
0,5
Khas
0
0

Keasaman (ml 0,1N NaOH)
Kadar air (% basis basah)
Kadar abu (% bb)
Serat, kulit, dll (% bb)
Gumpalan (%)
Aroma
Kotoran
Bakteri

Kelas
II
2,0
14,0
2,5
4,5
1,5
Khas
0
0

III
2,0
14,0
3,0
8,0
3,0
Khas
0
0

Sumber: Blumenschein dan Blumenschein (1989)

Tabel 2. Kandungan gizi kue cake dan cookies dari bahan farinha ubikayu
Komponen
Kadar air (%)
Kadar protein (%)
Kadar lemak (%)
Kadar abu (%)
Kadar karbohidrat (%)

Kue cake (kue basah)
28,03
2,36
9,56
1,28
58,03

Cookies (kue kering)
4,24
6,48
22,01
1,45
65,82

Sumber: Antarlina, et al. (1997)

Lauk-Pauk Serbuk Ubikayu (farofa)
Salah satu bentuk olahan lauk-pauk dari farinha ubikayu adalah farofa telur dan farofa
jagung muda (sweet corn). Farofa telur merupakan jenis lauk-pauk kering yang berwarna kuning
dan berbentuk seperti serundeng kelapa. Farofa jagung muda berwarna kuning kecoklatan dan
berbentuk semi pasta. Konsentrasi serbuk ubikayu yang digunakan dalam pembuatan farofa
telur adalah 23,9% dan pada pembuatan farofa jagung muda sebanyak 16,3% (Ginting dan
Antarlina, 2000), komposisi gizinya disajikan pada Tabel 3.

18

Tabel 3. Komposisi gizi farofa telur dan farofa jagung muda
Komponen
Kadar air (%)
Kadar abu (%)
Kadar protein (%)
Kadar lemak (%)
Kadar serat (%)
Kadar karbohidrat (%)
Energi (kal/100 g)

Farofa Telur
34,31
5,21
11,69
29,46
2,51
53,65
526,50

Farofa Jagung Muda
57,69
5,89
8,82
23,56
3,99
61,73
494,24

Sumber: Ginting dan Antarlina (2000)

Minuman Susu Sereal
Pada pembuatan minuman susu sereal, farinha ubikayu diolah terlebih dahulu menjadi
biskuit yang selanjutnya digunakan sebagai pengganti serealnya. Biskuit dibuat dari 50% farinha
ubikayu dan 50% terigu. Kemudian biskuit dihancurkan (dibuat serpihan) dan dicampur dengan
susu full cream dan gula, lalu diberi air mendidih sebanyak 150 mililiter untuk 30 gram
campuran tersebut. Ditinjau dari sifat sensoris dan komposisi gizinya, minuman susu sereal
dengan proporsi 40% remahan biskuit, 30% gula dan 30% susu mengandung 10,97% protein,
9,19% lemak, 0,61% serat, 77,61% karbohidrat, 2,23% abu 439 kalori energi dan rasanya disukai
oleh masyarakat (Ginting, 1997).
PENUTUP
Komoditas ubikayu memiliki prospek pengembangan yang tinggi di masa depan. Hal ini
ditunjukkan oleh luasnya potensi lahan yang bisa ditanami ubikayu dan tersedianya beragam
varietas unggul adaptif di berbagai lahan serta teknologi agroindustri yang memadai untuk
peningkatan nilai tambahnya dan meningkatnya permintaan produksi pangan.
Berdasarkan peluang-peluang yang kemungkinan dapat dicapai maka pengembangan
teknologi pengolahan hasil terhadap komoditas ubikayu perlu direalisasikan lebih lanjut.
Pengembangan komoditas tersebut yang didukung oleh teknologi agroindustri diharapkan
menjadi komoditas unggul yang dapat bersaing dipasaran sekaligus dapat mengatasi
permasalahan yang ada dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani.
Pengembangan teknologi pengolahan ubikayu merupakan salah satu alternatif
penganekaragaman produk sebagai penunjang agroindustri yang sesuai untuk tingkat perdesaan
dan meningkatkan nilai tambah. Di samping itu dengan lebih beragamnya produk pangan olahan
diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan. Dampak pengembangan agroindustri
di daerah, antara lain dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha di bidang pengolahan pangan,
bengkel peralatan dan meningkatkan status gizi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangannya
perlu diupayakan terus menerus, terutama agroindustri rumah tangga yang bahan bakunya
sudah tersedia.
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PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITAS UBI JALAR UNGU MELALUI INTRODUKSI
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL DI LOKASI PRIMA TANI LKDTIB KABUPATEN GIANYAR
Dian Adi A. Elisabeth, M. A. Widyaningsih, dan K. Kariada
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
ABSTRAK
Ubi jalar ungu dapat diolah menjadi aneka produk pangan dan memiliki manfaat
kesehatan, yaitu kaya pro-vitamin A dan antosianin. Kurangnya pemahaman petani mengenai
pengolahan ubi jalar ungu menyebabkan hasil panen masih cenderung dipasarkan dalam bentuk
umbi segar dengan harga Rp 35.000-Rp 50.000 per 50 kg di tingkat petani. Melihat kenyataan
tersebut, introduksi teknologi pengolahan hasil komoditas ubi jalar ungu memiliki prospek yang
bagus untuk dikembangkan rangka meningkatkan nilai tambah komoditas dan memperpanjang
umur simpan produk. Introduksi teknologi dilaksanakan kepada kelompok wanita tani (KWT) di
Desa Kerta, Kecamatan Payangan pada tahun 2007 dan 2008 melalui metode sekolah lapang (SL).
Dalam pembuatan tepung ubi jalar ungu, rata-rata rendemen adalah 26,50%. Biaya produksi
untuk pengolahan 10,00 kg tepung ubi jalar ungu adalah Rp 20.000,00; dengan titik impas harga
Rp 7.547,17 per kg dan harga layak minimum Rp 9.811,32 per kg; atau dengan keuntungan
minimum Rp 2.264,15 per kg. Dalam pembuatan kue bolu (cake), bolu kukus, dan kue kering
digunakan 50% tepung ubi jalar ungu untuk menggantikan tepung terigu. Biaya produksi untuk
pembuatan satu adonan kue bolu (cake) adalah Rp 18.350,00; dengan titik impas harga Rp
18.350,00 dan harga layak minimum Rp 23.855,00, atau dengan keuntungan minimum Rp
5.505,00. Biaya produksi untuk pembuatan satu adonan bolu kukus adalah Rp 19.550,00.
Dengan produksi sekitar 16 buah bolu kukus, diperoleh titik impas harga Rp 1.221,88 per buah;
dengan harga layak minimum Rp 1.588,44 atau dengan keuntungan minimum Rp 366,56 per
buah bolu kukus. Biaya produksi untuk pembuatan satu adonan kue kering adalah Rp
33.850,00. Dengan produksi sebanyak 3 kemasan plastik berukuran 250 gram, diperoleh titik
impas harga Rp 11.283,33 per kemasan; dengan harga layak minimum Rp 14.668,33 atau
keuntungan minimum Rp 3.385,00 per kemasan.
Kata kunci : ubi jalar ungu, nilai tambah, pengolahan hasil
PENDAHULUAN
Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan bahan pangan yang cukup potensial
dikembangkan di daerah Bali, baik dalam produksi maupun penganekaragaman produk olahan
dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan menunjang usaha diversifikasi pangan di
dalam masyarakat. Tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang di seluruh Indonesia; dan
merupakan sumber karbohidrat non beras tertinggi keempat setelah padi, jagung, dan ubi kayu.
Ubi jalar seringkali dianggap sebagai komoditas kelas rendah dan masih sering dikaitkan dengan
kemiskinan dan kekurangan gizi. Namun, perkembangan teknologi pengolahan hasil telah
mampu mengubah komoditas ini menjadi produk olahan pangan yang mampu bersaing dengan
produk olahan pangan sejenis yang diproduksi dari bahan baku lain, seperti tepung ubi jalar, sari
dan sirup ubi jalar, keripik, anggur (wine), dan es krim (Arimbawa, 2008).
Dibandingkan dengan varietas ubi jalar yang lain, komposisi zat gizi ubi jalar ungu
(Ipomea batatas poiret) tidak berbeda jauh, namun ubi jalar ungu lebih kaya akan kandungan
vitamin A (dalam bentuk beta karoten/ pro-vitamin A) dan antioksidan alami yaitu antosianin.
Perbandingan zat gizi yang terdapat pada beberapa varietas ubi jalar berdasarkan hasil penelitian
Suprapta (2003) dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Perbandingan zat gizi dari beberapa varietas ubi jalar
Kandungan
Zat gizi
Ubi jalar putih
Ubi jalar kuning
Pati (%)
28,79
24,47
Gula pereduksi (%)
0,32
0,11
Lemak (%)
0,77
0,68
Protein (%)
0,89
0,49
Air (%)
62,24
68,78
Abu (%)
0,93
0,99
Serat (%)
25,00
2,79
Vitamin C (mg/100 g)
28,68
29,22
Antosianin (mg/100 g)
0,06
4,56
* Beta karoten/ pro-vitamin A
260,00
2.900,00
(g/100 g)
(869 SI)
(9.657 SI)

Ubi jalar ungu
12,64
0,30
0,94
0,77
70,46
0,84
3,00
21,43
110,51
9.000,00
(32.967 SI)

Sumber : Anonim (2006) dan * Anonim (undated)

Desa Kerta di Kecamatan Payangan yang merupakan lokasi Prima Tani Lahan Kering
Dataran Tinggi Beriklim Basah (LKDTIB) Kabupaten Gianyar berada pada ketinggian 850-900
meter di atas permukaan laut. Dengan hawa yang sejuk, daerah ini sangat sesuai untuk budidaya
berbagai jenis tanaman sayuran dan kopi arabika (Kariada, dkk, 2007), termasuk juga tanaman
ubi jalar, mengingat tanaman yang berasal dari bagian tropis di Benua Amerika ini hidup liar
menjalar dan dapat tumbuh subur pada ketinggian 1-2.200 meter di atas permukaan laut. Selain
di Kabupaten Gianyar, tanaman ubi jalar ungu juga telah diusahakan di beberapa
kabupaten/kotamadya di Bali, seperti Karangasem, Tabanan, dan Denpasar.
Hasil PRA analisis ekonomi komoditas utama di Desa Kerta menunjukkan bahwa
kontribusi pendapatan tanaman sayuran/pangan (mencakup jagung muda, ubi jalar ungu, dan
cabai) mencapai Rp 800.000,00 per tahun atau mengkontribusi sekitar 13,56% dari total
pendapatan rumah tangga tani dan terletak pada urutan ke-3 setelah usaha ternak sapi
penggemukan (54,24%) dan tanaman kopi (27,12%); serta lebih tinggi dari usaha tanaman kakao
(5,08%) (Kariada, dkk, 2007). Karena itu, komoditas ubi jalar ungu cukup prospektif untuk
dikembangkan, terutama untuk konsumsi produk olahan.
Varietas ubi jalar ungu yang banyak dijumpai di pasaran adalah varietas lokal, atau yang
dikenal oleh petani dengan nama ‗sèle bojog‘ dan umumnya varietas ini sesuai dikembangkan di
areal tegalan. Pada saat ini juga telah mulai diperkenalkan varietas ubi jalar ungu unggul yang
lain, yang dapat ditanam di areal sawah dan tegalan, serta memiliki kelebihan untuk diolah
menjadi aneka produk pangan dan memiliki manfaat kesehatan yang lebih baik dibandingkan
varietas lokal, seperti kemampuan menetralisir zat-zat racun di dalam tubuh. Kurangnya
pemahaman petani mengenai pengolahan ubi jalar ungu menjadi aneka produk pangan
menyebabkan hasil panen masih cenderung dipasarkan dalam bentuk umbi segar (Arimbawa,
2008). Melihat kenyataan tersebut, introduksi teknologi pengolahan hasil komoditas ubi jalar
ungu memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan, baik dari segi pemasaran maupun
METODOLOGI
Data yang digunakan bersumber dari kegiatan pengolahan hasil yang diintroduksikan
kepada kelompok wanita tani (KWT) beranggotakan 35 orang di Desa Kerta, Kecamatan Payangan
yang merupakan binaan Prima Tani LKDTIB (Lahan Kering Dataran Tinggi Iklim Basah)
Kabupaten Gianyar. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008 dengan melibatkan peran
serta aktif anggota KWT. Pendekatan yang dilakukan melalui metode sekolah lapang (SL), baik
berupa teori maupun praktek pengolahan produk yang dilakukan berulang-ulang sampai KWT
mampu berproduksi sendiri.
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Pemilihan komoditas ubi jalar ungu dan jenis teknologi yang diintroduksikan kepada
kelompok dilakukan dengan melihat potensi wilayah yang didapatkan melalui pendekatan PRA.
Bahan baku utama, yaitu ubi jalar ungu yang dipergunakan dalam kegiatan berasal dari produksi
petani sendiri. Varietas ubi jalar ungu yang dipergunakan adalah varietas lokal, atau yang dikenal
petani dengan nama ‗sèle bojog‘. Jenis produk olahan dari ubi jalar ungu yang diintroduksikan
adalah tepung dan produk olahan pangannya, seperti kue bolu (cake), bolu kukus, dan kue
kering.
Kajian peningkatan nilai tambah komoditas ubi jalar ungu didapatkan melalui analisis
finansial, berupa analisis biaya produksi yang diperlukan dalam pengolahan tepung ubi jalar
ungu dan produk olahan pangannya (meliputi biaya bahan dan sarana produksi, biaya tenaga
kerja, dan biaya penyusutan alat), serta analisis pendapatan usaha tani, meliputi analisis titik
impas harga dan analisis harga layak minimum.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan ubi jalar ungu menjadi berbagai produk olahan pangan dilakukan sebagai
upaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ubi jalar ungu dan untuk memperpanjang
masa simpan produk. Selama ini, berdasarkan informasi dari anggota KWT, pemanfaatan ubi
jalar ungu hanya sebatas untuk makanan selingan pendamping nasi, seperti dikukus dan diolah
menjadi jajanan tradisional khas Bali; atau lebih sering dijual dalam bentuk umbi segar dengan
harga yang rendah di tingkat petani, yaitu Rp 35.000-Rp 50.000 per 50 kg. Beberapa teknologi
pengolahan ubi jalar ungu yang diintroduksikan adalah tepung dan produk olahan pangannya,
seperti kue bolu (cake), bolu kukus, dan kue kering.
Tepung Ubi Jalar Ungu
Tepung ubi jalar merupakan produk antara yang dapat diolah lebih lanjut menjadi produk
makanan jadi, seperti kue kering, roti, bolu, kue basah (kue tradisional), mie kering, dan lain-lain.
Suprapti (2003) dalam Widjanarko (2008) mendefinisikan tepung ubi jalar sebagai hancuran ubi
jalar yang dihilangkan sebagian kadar airnya. Tepung ubi jalar dapat dibuat secara langsung dari
ubi jalar yang dihancurkan dan kemudian dikeringkan, atau dari gaplek ubi jalar yang
dihaluskan (digiling).
Dalam praktek, pembuatan tepung ubi jalar ungu dilakukan dengan cara
pengeringan/penjemuran irisan tipis daging ubi jalar yang telah dikupas dan dicuci bersih.
Setelah kering, irisan ini dihancurkan dan diayak sampai menjadi tepung dengan tingkat
kehalusan tertentu. Hasil praktek yang dilakukan oleh KWT menghasilkan rata-rata rendemen
pengolahan tepung ubi jalar ungu adalah 26,50%; atau dalam arti dari 10,00 kg ubi jalar ungu
mentah yang belum dikupas dapat dihasilkan tepung ubi jalar ungu sebesar 2,65 kg (Kariada,
dkk, 2007).
Analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani dilakukan dengan menggunakan
pendekatan nominal (nominal approach), dimana nilai uang menurut waktu (time value of money)
tidak diperhitungkan, tetapi menggunakan harga yang berlaku, sehingga dapat langsung dihitung
jumlah pengeluaran dan jumlah penerimaan dalam suatu periode proses produksi (Suratiyah,
2003). Biaya produksi untuk pengolahan 10,00 kg tepung ubi jalar ungu (meliputi biaya bahan
dan tenaga kerja) adalah Rp 20.000,00; sehingga dengan produksi sebesar 2,65 kg tepung ubi
diperoleh titik impas harga Rp 7.547,17 per kg. Hal ini berarti bahwa KWT sebagai produsen
harus menjual produknya di atas harga tersebut apabila tidak ingin merugi. KWT dapat
memperoleh pendapatan yang layak apabila menjual produk tepung ubi jalar ungu yang
diproduksinya dengan harga minimum Rp 9.811,32 per kg; atau dengan keuntungan minimum
Rp 2.264,15 per kg. Hasil analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani pengolahan tepung
ubi jalar ungu selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani pengolahan tepung ubi jalar ungu
Harga satuan
Jumlah
No
Komponen biaya produksi
Takaran Satuan
(Rp)
(Rp)
A
Biaya bahan
Ubi jalar ungu
10
kg
1000
10000
B
Biaya tenaga kerja
Tenaga kerja
0.5
HOK
20000
10000
Total biaya produksi (A+B)
20000
Produksi tepung (kg)
2.65
Titik impas harga (Rp/kg)
7547.17
Harga layak minimum*) (Rp/kg)
9811.32
Keuntungan minimum (Rp/kg)
2264,15
Keterangan :
*) Harga layak minimum = keuntungan sebesar 30% dari total biaya produksi
Sumber : Data primer (2008) diolah

Dalam pembuatan produk-produk olahan pangan, tepung ubi jalar dapat mensubtitusi
penggunaan tepung terigu yang biasanya menjadi bahan utama mencapai 20-100%.
Produk Olahan Pangan dari Tepung Ubi Jalar Ungu
Beberapa produk olahan pangan dari tepung ubi jalar ungu yang diperkenalkan kepada
KWT adalah kue bolu (cake), bolu kukus, dan kue kering.
a. Kue bolu (cake) dan bolu kukus
Bolu atau kue bolu (dalam bahasa Inggris cake) adalah kue yang berbahan dasar tepung
(umumnya tepung terigu), gula, dan telur. Kue bolu dan cake umumnya dimatangkan dengan
cara dipanggang di dalam oven, meskipun ada juga bolu yang dikukus, seperti bolu kukus atau
brownies kukus (Anonim, 2009). Kue bolu (cake) dan bolu kukus termasuk dalam kelompok kuekue basah.
Dalam praktek, pembuatan kue bolu dan bolu kukus menggunakan 50% tepung ubi jalar
ungu untuk menggantikan tepung terigu. Menurut Antarlina dalam Zuraida dan Supriati (2001),
untuk produk kue yang dibakar atau dioven, seperti cake, bolu, dan brownies, penggunaan
tepung ubi jalar dapat menggantikan sampai 100% tepung terigu dengan citarasa yang tidak
berbeda dengan produk yang dibuat dari 100% tepung terigu. Hal ini berbeda dengan produk roti
dan donat, dimana penggunaan tepung ubi jalar sebagai pensubtitusi tepung terigu maksimum
hanya 20%. Dalam proses pembuatan roti dan donat, diperlukan kandungan gluten yang hanya
terdapat dalam tepung terigu sebagai pengembang adonan. Apabila, subtitusi tepung ubi jalar
lebih dari 20% akan menyebabkan roti atau donat yang dibuat kurang mengembang dan memiliki
tekstur yang lebih keras dibandingkan produk yang dibuat menggunakan 100% tepung terigu.
Selain tepung ubi jalar ungu, bahan-bahan lain yang dipergunakan dalam pembuatan
kue bolu (cake) adalah margarine (mentega), gula pasir, baking powder, vanili bubuk, dan telur;
sementara, bahan-bahan lain untuk pembuatan bolu kukus adalah gula pasir, telur, air soda, air
matang, vanili bubuk, TBM, dan bubuk cokelat secukupnya. Biaya produksi untuk pembuatan
satu adonan kue bolu (cake) adalah Rp 18.350,00. Titik impas harga produk kue bolu (cake)
seukuran loyang bulat berdiameter 30 cm adalah Rp 18.350,00; dengan harga jual layak
minimum Rp 23.855,00, atau dengan keuntungan minimum Rp 5.505,00. Sementara, biaya
produksi untuk pembuatan satu adonan bolu kukus adalah Rp 19.550,00. Dengan produksi
sekitar 16 buah bolu kukus per satu kali adonan, maka diperoleh titik impas harga adalah Rp
1.221,88 per buah; dengan harga layak minimum Rp 1.588,44; atau dengan keuntungan
minimum Rp 366,56 per buah bolu kukus.
Hasil analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani pembuatan kue bolu (cake) dan
bolu kukus selengkapnya berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.
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Tabel 3. Analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani pembuatan kue bolu (cake)
Harga
Jumlah
satuan
No
Komponen biaya produksi
Takaran Satuan
(Rp)
(Rp)
A
Biaya bahan dan sarana produksi
1
Tepung ubi jalar
0.15
kg
10000
1500
2
Tepung terigu
0.15
kg
8000
1200
3
Margarine
0.2
kg
24000
4800
4
Gula pasir
0.2
kg
8000
1600
5
Baking powder
1
sdt
500
500
6
Vanili
1
sdt
500
500
7
Telur
4
butir
1000
4000
8
Bahan bakar +listrik
1000
Total biaya bahan
15100
B
Biaya tenaga kerja
Tenaga kerja
0.0625
HOK
20000
1250
C
Biaya penyusutan alat (asumsi)
Penyusutan alat
2000
2000
Total biaya produksi (A+B+C)
18350
Produksi (buah)
1
Titik impas harga (Rp/buah)
18350
Harga layak minimum (Rp/buah)
23855
Keuntungan minimum (Rp/buah)
5505
Keterangan :
*) Harga layak minimum = keuntungan sebesar 30% dari total biaya produksi
Sumber : Data primer (2008) diolah

Tabel 4. Analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani pembuatan bolu kukus
No

Komponen biaya produksi

Takaran

Satuan

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Biaya bahan dan sarana produksi
Tepung ubi jalar
Tepung terigu
Gula pasir
Telur
Air soda
Air matang
Vanili
TBM
Kertas roti
Bahan bakar +listrik

0.125
0.125
0.25
5
0.2
0.06
1
1
2

kg
kg
g
butir
liter
liter
sdt
sdt
bungkus

B

Biaya tenaga kerja
Tenaga kerja
Biaya penyusutan alat (asumsi)
Penyusutan alat

Harga satuan
(Rp)
10000
8000
8000
1000
9000

1000

Total biaya bahan

C

0.125

HOK

20000

2000
Total biaya produksi (A+B+C)
Produksi (buah)
Titik impas harga (Rp/buah)
Harga layak minimum (Rp/buah)
Keuntungan minimum (Rp/buah)

Jumlah
(Rp)
1250
1000
2000
5000
1800
0
500
500
2000
1000
15050
2500
2000
19550
16
1221,88
1588,44
366.56

Keterangan :
*) Harga layak minimum = keuntungan sebesar 30% dari total biaya produksi
Sumber : Data primer (2008) diolah
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b. Kue kering (cookies)
Dalam SNI 01-2973-1992 mengenai syarat mutu biskuit, diklasifikasikan 4 (empat) jenis
kue kering, yaitu biskuit keras, crackers, cookies, dan wafer. Kue kering yang diintroduksikan di
lapangan adalah jenis cookies. Dalam praktek, sama halnya dengan pembuatan kue bolu (cake)
dan bolu kukus, pembuatan kue kering ini menggunakan 50% tepung ubi jalar ungu untuk
menggantikan tepung terigu. Wheat Association dalam Wahyuni (2006) menyebutkan bahwa
dalam proses pembuatan kue kering sebaiknya digunakan tepung berprotein rendah karena
memiliki daya serap air yang rendah sehingga kue kering yang dihasilkan memiliki tekstur yang
renyah. Karakteristik tersebut juga dimiliki oleh tepung ubi jalar sehingga penggunaannya dalam
pembuatan kue kering dapat mencapai 100%. Namun, penggunaan 100% tepung ubi jalar akan
menghasilkan tekstur kue kering yang kurang disukai oleh konsumen; oleh karena itu,
pencampuran tepung ubi jalar dalam pembuatan cookies umumnya hanya berkisar 30-50%.
Bahan-bahan lain yang dipergunakan dalam pembuatan kue kering (cookies) ubi jalar
ungu adalah margarine (mentega), gula halus, soda kue, vanili bubuk, dan kuning telur. Biaya
produksi untuk pembuatan satu adonan kue kering adalah Rp 33.850,00. Dengan produksi
sebanyak 3 kemasan plastik berukuran 250 gram, diperoleh titik impas harga Rp 11.283,33 per
kemasan; dengan harga layak minimum Rp 14.668,33, atau keuntungan minimum Rp 3.385,00
per kemasan. Hasil analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani pembuatan kue kering
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani pembuatan kue kering
Harga
Jumlah
No
Komponen biaya produksi
Takaran Satuan
satuan
(Rp)
(Rp)
A Biaya bahan dan sarana produksi
1 Tepung ubi jalar
0.225
kg
10000
2250
2 Tepung terigu
0.225
kg
8000
1800
3 Margarine
0.225
kg
24000
5400
4 Gula halus
0.175
g
13000
2275
5 Soda kue
1
sdt
500
6 Vanili
1
sdt
500
7 Kuning telur
6
butir
1000
6000
8 Bahan bakar +listrik
1500
9 Kotak kue kering
3
buah
2000
6000
Total biaya bahan
15100
B Biaya tenaga kerja
Tenaga kerja
0.1875
HOK
30000
5625
C Biaya penyusutan alat (asumsi)
Penyusutan alat
2000
2000
Total biaya produksi (A+B+C)
33850
Produksi (kemasan)
3
Titik impas harga (Rp/kemasan)
11283,33
Harga layak minimum (Rp/kemasan)
14668,33
Keuntungan minimum (Rp/kemasan)
3385
Keterangan :
*) Harga layak minimum = keuntungan sebesar 30% dari total biaya produksi
Sumber : Data primer (2008) diolah
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KESIMPULAN
1. Introduksi pengolahan ubi jalar ungu menjadi berbagai produk olahan pangan dilakukan
sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ubi jalar ungu dan
memperpanjang masa simpan produk. Ubi jalar ungu di tingkat petani biasanya dijual dalam
bentuk umbi segar dengan harga Rp 35.000-Rp 50.000 per 50 kg.
2. Dalam pembuatan tepung ubi jalar ungu, rata-rata rendemen adalah 26,50%. Biaya produksi
untuk pengolahan 10,00 kg tepung ubi jalar ungu adalah Rp 20.000,00; dengan titik impas
harga Rp 7.547,17 per kg dan harga layak minimum Rp 9.811,32 per kg; atau dengan
keuntungan minimum Rp 2.264,15 per kg.
3. Dalam pembuatan kue bolu (cake), bolu kukus, dan kue kering digunakan 50% tepung ubi
jalar ungu untuk menggantikan tepung terigu. Biaya produksi untuk pembuatan satu adonan
kue bolu (cake) adalah Rp 18.350,00; dengan titik impas harga Rp 18.350,00 dan harga layak
minimum Rp 23.855,00, atau dengan keuntungan minimum Rp 5.505,00. Biaya produksi
untuk pembuatan satu adonan bolu kukus adalah Rp 19.550,00. Dengan produksi sekitar 16
buah bolu kukus, diperoleh titik impas harga Rp 1.221,88 per buah; dengan harga layak
minimum Rp 1.588,44 atau dengan keuntungan minimum Rp 366,56 per buah bolu kukus.
Biaya produksi untuk pembuatan satu adonan kue kering adalah Rp 33.850,00. Dengan
produksi sebanyak 3 kemasan plastik berukuran 250 gram, diperoleh titik impas harga Rp
11.283,33 per kemasan; dengan harga layak minimum Rp 14.668,33 atau keuntungan
minimum Rp 3.385,00 per kemasan.
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INTRODUKSI TEKNOLOGI PRODUKSI MINYAK KELAPA MURNI SKALA RUMAH TANGGA
DAN PRODUK SAMPINGNYA DI LOKASI PRIMATANI LAHAN SAWAH INTENSIF
KABUPATEN TABANAN BALI
Dian Adi A. Elisabeth, Ni Pt. Sutami, A.A.N.B. Kamandalu, dan Sagung Aryawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
ABSTRAK
Komoditas kelapa dapat dikembangkan menjadi suatu produk olahan yang dapat
meningkatkan nilai tambah komoditas, baik dari segi kualitas maupun ekonomi, yaitu produk
minyak kelapa murni. Introduksi teknologi produksi minyak kelapa murni skala rumah tangga
telah dilaksanakan pada tahun 2008 pada KWT Suka Makmur, Subak Guama, Desa Selanbawak,
Kecamatan Marga dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa, termasuk
memberikan pengetahuan mengenai teknologi produksi minyak kelapa murni dan produk
sampingnya serta membuka peluang bagi KWT untuk memperoleh penghasilan tambahan. KWT
telah mampu menghasilkan produk minyak kelapa murni yang berkualitas baik dan sesuai
standar yang ada. Hasil analisis mutu produk adalah kadar air 0,29%, kadar asam lemak bebas
0,10%, dan bilangan peroksida 4,19 meq/kg; dengan kandungan asam laurat 50,98%. Produk
minyak kelapa murni telah dipasarkan dalam lingkup pasar lokal dan dikemas dalam botol-botol
plastik ukuran 100 ml dengan harga jual Rp 15.000,00 per botol; dengan hasil samping berupa
minyak goreng dengan harga Rp 8.000,00 per botol ukuran 660 ml. Setiap produksi minyak
kelapa murni dapat menghasilkan sekitar 57% minyak kelapa murni dan 42% minyak goreng.
Usaha produksi minyak kelapa murni ini layak diusahakan dengan R/C rasio 1,68. Titik impas
produksi minyak kelapa murni skala rumah tangga ini tercapai pada harga jual Rp 9.454,55 per
100 ml dan produksi 14 botol ukuran 100 ml. Selain minyak goreng, diperoleh juga produk
samping berupa tepung ampas kelapa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan
berbagai produk olahan pangan, seperti bolu/cake dan kue kering.
Kata kunci : minyak kelapa murni, produksi, skala rumah tangga
PENDAHULUAN
Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia yang
memiliki manfaat beragam mulai dari bagian akar sampai daun dan memiliki nilai sosial ekonomi
tinggi. Bagi masyarakat Bali, kelapa merupakan komoditas strategis, karena selain sebagai
sumber pendapatan petani, juga memiliki peran sosial dan kultural. Menurut data Statistik
Perkebunan Bali, luas areal pertanaman kelapa di Bali mencapai sekitar 73.785 hektar atau
46,7% dari total luas areal perkebunan (Anonim, 2004). Secara tradisional, di tingkat petani telah
dikenal pengolahan kelapa menjadi minyak kelentik atau ‗minyak tanusan‘, namun dengan mutu
minyak yang belum optimal, baik dari segi kesehatan maupun dari segi daya simpan dimana
minyak kelentik mudah menjadi tengik. Pengolahan minyak kelapa murni dilakukan untuk
menyiasati masalah tersebut.
Pengembangan produk minyak kelapa murni dilakukan dalam rangka memperoleh nilai
lebih bagi komoditas kelapa, baik dari segi kualitas maupun ekonomi. Secara kualitas, minyak
kelapa murni merupakan minyak yang bermutu tinggi dan dikategorikan sebagai minyak murni
(clear oil atau natural oil). Minyak kelapa murni diproses dari buah kelapa tua yang segar tanpa
menggunakan bahan kimia dan pemanasan tinggi. Minyak kelapa murni memiliki karakteristik :
kadar air rendah 0,1%, kadar asam lemak kecil 0,1%, berwarna bening (tidak berwarna), memiliki
aroma dan rasa khas buah kelapa, diproses tanpa menggunakan bahan kimia dan tanpa proses
deodorisasi (Anonim, 2005; Alam Syah, 2005).
Minyak kelapa murni banyak dimanfaatkan oleh industri kosmetik, makanan, dan obatobatan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat kulit, sabun, body lotion, minyak rambut,
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bahan pengikat pada pembuatan parfum dan kosmetik, dan juga telah lama populer sebagai
minuman kesehatan yang memiliki khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit (Anonim,
2005). Hal inilah yang kemudian menyebabkan minyak kelapa murni memiliki nilai tambah yang
besar dan secara ekonomi, harga jualnya bisa berkali-kali lipat daripada harga minyak kelapa
biasa.
Alam Syah (2005) menyebutkan beberapa cara pembuatan minyak kelapa murni yang
telah cukup dikenal, antara lain cara mekanis, cara pancingan, dan cara fermentasi. Proses
pembuatan minyak kelapa murni (virgin coconut oil/ VCO) dengan cara fermentasi hampir sama
dengan pembuatan minyak cara tradisional. Cara ini tidak memerlukan teknologi yang rumit,
cukup menggunakan peralatan sederhana, dan langsung dapat menghasilkan minyak kelapa
murni; sehingga pada saat ini cara fermentasi banyak diterapkan oleh petani di lapangan untuk
memproduksi minyak kelapa murni skala rumah tangga.
Kabupaten Tabanan dikenal sebagai ―lumbung beras‖ Provinsi Bali. Desa Selanbawak
yang berada di Kecamatan Marga merupakan lokasi laboratorium agribisnis kegiatan Prima Tani
Lahan Sawah Intensif. Desa Selanbawak terletak pada ketinggian 250 meter dpl dengan luas
wilayah 352,478 ha, dimana 226,729 ha (64,32%) merupakan lahan sawah. Tanaman pangan,
berupa padi dan palawija (kedelai) merupakan sumber pendapatan utama petani di Desa
Selanbawak. Berdasarkan hasil PRA tahun 2006, tanaman pangan menyumbang 88,57%
pendapatan petani per tahunnya, diikuti oleh ternak (sapi) sebesar 11,43%. Namun di samping
komoditas tersebut di atas, di Desa Selanbawak juga terdapat komoditas lain yang cukup
dominan, yaitu pisang (untuk tanaman hortikultura) dan kelapa (untuk tanaman perkebunan)
(Anonimus, 2006c dalam Tim BPTP Bali, 2007). Berdasarkan hasil PRA, masalah teknis yang
sering dihadapi oleh petani dalam setiap komoditas yang dihasilkan adalah masalah budidaya,
penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil, termasuk juga untuk komoditas kelapa;
sehingga menurut petani, kebutuhan inovasi teknis yang diperlukan adalah kegiatan produksi,
penanganan pasca panen dan pengolahan hasil.
Tujuan pengkajian adalah untuk mengintroduksikan teknologi produksi minyak kelapa
murni skala rumah tangga kepada kelompok wanita tani yang ada di lokasi Prima Tani Lahan
Sawah Intensif Kabupaten Tabanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa,
termasuk memberikan wawasan/pengetahuan mengenai teknologi produksi minyak kelapa
murni dan produk sampingnya serta membuka peluang bagi kelompok wanita tani untuk
memperoleh penghasilan tambahan.
METODOLOGI
A. Lokasi dan waktu pengkajian
Pengkajian dilaksanakan di lokasi Prima Tani Lahan Sawah Intensif Kabupaten Tabanan
pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Suka Makmur, Subak Guama, Desa Selanbawak, Kecamatan
Marga pada tahun 2008. Analisis mutu kimia produk dilakukan di Laboratorium Analisis Hasil
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Analisis kandungan asam lemak
produk dilakukan di Laboratorium Kimia Organik, Fakultas MIPA, Universitas Gajah Mada.
B. Rancangan pengkajian
Bahan baku utama dalam pembuatan produk adalah kelapa tua dengan umur panen 1012 bulan yang diperoleh dari lokasi desa setempat. Bahan-bahan lain yang diperlukan dalam
pembuatan produk adalah air kelapa dan air hangat (suhu 35-40oC). Alat-alat yang dipergunakan
antara lain : timbangan, alat parut, saringan panci, kompor, wadah/boks plastik bening, gelas
ukur, sendok sayur, selang plastik, corong plastik, kertas saring, dan botol kemasan.
Pengkajian dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu : 1) pembuatan minyak kelapa murni oleh KWT,
serta 2) analisis mutu kimia dan finansial minyak kelapa murni. Teknologi produksi minyak
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kelapa murni diperoleh dari Balitbangtan (1997) dengan beberapa modifikasi. Secara lengkap,
teknologi produksi minyak kelapa murni yang dilakukan di lapangan adalah sebagai berikut :
1) Pengupasan dan pencungkilan buah kelapa : daging buah kelapa lalu dicuci bersih dan
ditiriskan
2) Pemarutan : dengan alat parut manual atau mesin parut
3) Pemerasan santan : menggunakan air hangat sebagai air perasan dan dilakukan sampai
beberapa kali
4) Pendiaman santan : selama 4-6 jam di dalam wadah/boks plastik bening. Tujuan pendiaman
santan adalah untuk memisahkan bagian santan yang mengandung minyak (krim/santan
prima) dengan bagian skim (mengandung protein, air) serta endapan.
5) Pemisahan krim : setelah 4-6 jam, bagian krim akan tampak terpisah di bagian atas dan
berwarna putih susu, sementara bagian skim dan air akan berada di bagian bawah dengan
warna putih keruh. Bagian krim ini dipisahkan ke dalam wadah/boks plastik bening yang
lain untuk diproses lebih lanjut; sementara bagian skim dan air tidak dipergunakan.
6) Fermentasi/pendiaman krim : dilakukan selama 15-24 jam. Sebelumnya, krim dicampur
dengan air kelapa yang telah didiamkan sekitar 4 jam (sampai asam) sebanyak 10-20% dari
volume krim yang diperoleh, lalu diaduk rata Tujuan penggunaan air kelapa asam adalah
untuk membantu mempercepat pemisahan minyak dari krim.
7) Pemisahan minyak kelapa murni : selama fermentasi, terjadi pemisahan minyak kelapa
bening ke bagian permukaan atau kadang juga terperangkap di sela-sela blondo yang berada
di bagian tengah, sementara bagian bawah adalah air dan endapan lain. Minyak kelapa
bening tersebut adalah minyak kelapa murni yang masih kasar. Minyak tersebut dapat
dipisahkan ke wadah lain untuk selanjutnya disaring, sementara blondo putih dipisahkan
untuk kemudian dipanaskan/digoreng menjadi minyak goreng.
8) Penyaringan minyak kelapa murni dan pengemasan : dilakukan beberapa kali dengan
menggunakan kertas saring sampai benar-benar jernih. Minyak kelapa murni yang telah
jernih dapat disimpan dalam botol kemasan yang sebelumnya telah disterilkan, bersih, dan
kering, lalu ditutup rapat.
9) Pemanasan blondo untuk menghasilkan minyak kelapa (yang merupakan hasil samping
dari produksi minyak kelapa murni)
10) Teknologi produksi minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO) diintroduksikan
kepada 25 orang anggota KWT melalui kegiatan sekolah lapang (SL), baik berupa teori
maupun praktek yang dilakukan berulang-ulang sampai KWT mampu berproduksi sendiri.
Pemilihan komoditas dan jenis teknologi yang akan diintroduksikan kepada kelompok
dilakukan dengan melihat potensi wilayah yang didapatkan melalui pendekatan PRA
(Participatory Rural Appraisal). Berdasarkan hasil PRA didapatkan bahwa komoditas kelapa
memiliki prospek untuk dikembangkan dan diolah sehingga dapat meningkatkan nilai
tambah buah kelapa segar.
11) Produk yang dihasilkan kemudian dianalisis mutu kimianya, meliputi kadar air, kadar
asam lemak bebas, dan bilangan peroksida, serta analisis kandungan asam lemak. Selain itu,
juga dilakukan analisis finansial terhadap produk, meliputi analisis biaya produksi dan
pendapatan usahatani, berupa analisis titik impas harga dan harga layak minimum.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknologi Produksi Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil/VCO)
Teknologi produksi minyak kelapa murni dikembangkan dalam rangka memperbaiki mutu
minyak yang dihasilkan. Dalam teknik ini sama sekali tidak digunakan bahan kimia dan
digunakan panas yang seminimal mungkin dengan tujuan untuk mempertahankan kandungan
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kimia dan nutrisi minyak kelapa, terutama kandungan asam lemaknya sehingga tetap serupa
dengan kandungan asam lemak daging kelapa segarnya sebelum diproses (virgin).
Kualitas minyak kelapa murni ditentukan oleh beberapa sifat kimia, seperti kadar air, kadar asam
lemak bebas, dan bilangan peroksida (Susanto, 1987 dalam Yanti, dkk, 2007). Hasil analisis mutu
kimia minyak kelapa murni yang dihasilkan oleh petani beserta standar mutu berdasarkan Codex
selengkapnya terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisis Mutu Kimia Minyak Kelapa Murni
Mutu Kimia
Kadar*
Standar Codex 191991 rev. 2-1999**
Kadar air (%)
0,29
0,10-0,50
Kadar asam lemak bebas (%)
0,10
 0,50
Bilangan peroksida (meq/kg)
4,19
 3,00

Standar minyak
kelapa***
- n.a  3,00
Maks. 10,00

Keterangan :
n.a : not available (tidak ada data)
* Hasil analisis di Lab. Analisis Hasil Pertanian, Fateta, Unud (2008)
** Sumber : Alam Syah (2005)
*** Salunkhe, et al (1992) dalam Alam Syah (2005)

Hasil analisis kadar air minyak kelapa murni adalah 0,29% dan memenuhi standar mutu
Codex. Nilai kadar air minyak kelapa murni yang masih berada di bawah batas maksimal kadar
air yang ditentukan oleh standar menunjukkan bahwa minyak kelapa murni tahan lama untuk
disimpan dan tidak cepat menjadi tengik. Menurut Alam Syah (2005), kandungan air, baik yang
terdapat di dalam minyak maupun yang berasal dari udara adalah penyebab terjadinya
ketengikan hidrolitik, yang dapat menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas.
Hasil analisis kadar asam lemak bebas minyak kelapa murni adalah 0,10% dan telah
memenuhi standar mutu Codex. Nilai kadar asam lemak bebas yang rendah menunjukkan
bahwa minyak memiliki kualitas yang baik. Komponen asam lemak bebas terdapat di dalam
minyak sejak bahan mulai dipanen dan jumlahnya akan terus bertambah selama proses
pengolahan dan penyimpanan (Alam Syah, 2005). Budijanto, dkk (undated) dalam Elisabeth, dkk
(2006) menyebutkan bahwa adanya asam lemak bebas umumnya dijadikan indikator awal
terjadinya kerusakan minyak. Asam lemak bebas dengan berat molekul rendah bersama dengan
campuran aldehid, keton, asam-asam oksi dan hidroksi adalah komponen yang terbentuk pada
proses kerusakan minyak.
Hasil analisis bilangan peroksida minyak kelapa murni adalah 4.19 meq/kg. Meskipun
nilai ini belum memenuhi standar Codex, namun masih dapat dinilai baik karena masih
termasuk dalam standar bilangan peroksida minyak kelapa, yaitu maksimal 10,00 meq/kg.
Analisis bilangan peroksida digunakan untuk menentukan tingkat kerusakan oksidatif minyak.
Kerusakan oksidatif dapat berlangsung apabila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan
minyak sehingga terbentuk senyawa peroksida yang merupakan produk awal yang terbentuk dari
proses oksidasi yang memiliki sifat tidak stabil dan mudah terdekomposisi (Budijanto, dkk,
undated dalam Elisabeth, dkk, 2006). Secara umum, nilai asam lemak bebas dan bilangan
peroksida yang rendah menunjukkan bahwa minyak kelapa murni lebih tahan terhadap
ketengikan dibandingkan minyak kelapa yang dibuat secara tradisional (minyak kelentik).
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Tabel 2. Hasil Analisis Kandungan Asam Lemak Minyak Kelapa Murni
No
Asam lemak
Persentase relatif*
Standar Codex 19dalam bentuk ester
(%)
1991 rev. 2-1999
(%)**
1
Kaproat (C6:0)
0,45
0.40 – 0.60
2
Kaprilat (C8:0)
8,45
5.00 – 10.00
3
Kaprat (C10:0)
6,99
4.50 – 8.00
4
Laurat (C12:0)
50,98
43.00 – 53.00
5
Miristat (C14:0)
18,13
16.00 – 21.00
6
Palmitat (C16:0)
7,23
7.50 – 10.00
7
Stearat (C18:0)
2,18
2.00 – 4.00
8
Oleat (C18:1)
4,62
5.00 – 10.00
9
Linoleat (C18:2)
0,97
1.00 - 2.50
10 C18:3 – C24:1
-tidak dianalisis<0.50
Keterangan :
* Hasil analisis di Lab. Kimia Organik, Fakultas MIPA, UGM (2008)
** Sumber : Alam Syah (2005)

Menurut Alam Syah (2005), kandungan asam lemak yang terdapat dalam minyak kelapa
terdiri dari 90% asam lemak jenuh dan 10% sisanya adalah asam lemak tidak jenuh, seperti oleat
dan linoleat. Minyak kelapa digolongkan sebagai minyak laurat berdasarkan kandungan asam
lemaknya karena kandungan asam laurat yang tinggi merupakan ciri khas dari produk minyak
kelapa. Kandungan asam laurat produk minyak kelapa murni yang dibuat adalah 50,98% dan
sesuai dengan standar mutu Codex. Di dalam tubuh, asam laurat diubah menjadi monolaurin
yang mempunyai kemampuan antimikroba dan antivirus sehingga dapat menangkal penyakitpenyakit yang disebabkan oleh mikroba (bakteri, jamur, dan protozoa) dan virus, seperti HIV,
herpes, dan influenza (Anonim, 2006 dalam Trisnawati, dkk, 2007).
Selain asam laurat, minyak kelapa murni juga mengandung asam kaprat, yaitu asam
lemak yang memiliki sifat antimikrobia yang sangat kuat; dengan kandungan di dalam produk
6,99%. Di dalam tubuh, asam kaprat diubah menjadi monokaprat dan bermanfaat mengatasi
penyakit-penyakit seksual (Alam Syah, 2005b).
Asam laurat termasuk dalam kelompok asam lemak jenuh rantai sedang (medium chain
triglyceride = MCT). Di dalam tubuh, MCT mudah diserap dan dengan cepat akan diubah menjadi
energi sehingga tidak menyebabkan kegemukan. Selain itu, konsumsi MCT juga mampu
meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan mempercepat penyembuhan dari sakit.
Yang termasuk MCT adalah asam lemak berantai C6 (kaproat) sampai C12 (laurat) (Alam Syah,
2005b). Secara keseluruhan, kandungan asam lemak rantai sedang dari produk minyak kelapa
murni yang dihasilkan adalah 66,87%. Kandungan asam lemak jenuh yang tinggi menyebabkan
minyak kelapa murni tahan terhadap proses ketengikan akibat oksidasi (Alam Syah, 2005).
Analisis finansial produksi minyak kelapa murni
Dalam proses produksi minyak kelapa murni, biaya-biaya yang dikeluarkan meliputi
biaya bahan dan sarana produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya penyusutan alat. Hasil analisis
finansial menunjukkan bahwa usaha produksi minyak kelapa murni skala rumah tangga ini
layak untuk dikembangkan, dengan nilai R/C rasio 1,68 (R/C rasio > 1). Dalam produksi minyak
kelapa murni, dengan bahan baku 40 butir kelapa didapatkan bahwa biaya produksi mencapai
Rp 208.000,00. Dengan produksi 2,28 liter (57,29%) minyak kelapa murni (harga Rp 15.000,00
per botol ukuran 100 ml) dan 1,70 liter (42,71%) minyak goreng (harga Rp 8.000,00 per botol
ukuran 660 ml) sebagai produk samping, maka total penerimaan yang bisa didapatkan oleh
petani adalah Rp 350.000,00 atau dengan keuntungan Rp 142.000,00. Titik impas produksi
minyak kelapa murni skala rumah tangga ini tercapai pada harga jual Rp 9.454,55 per 100 ml
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dan produksi 14 botol minyak kelapa murni ukuran 100 ml. Hasil analisis kelayakan usaha
produksi minyak kelapa murni selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Analisis kelayakan usaha produksi minyak kelapa murni
No

Komponen biaya produksi

A

Biaya Bahan dan Sarana Produksi

1
2
3

Kelapa
Bahan bakar
Kertas saring

4
5
6

Kapas
Tissue
Kain saring

7

Kemasan VCO 100 ml + tutup

B

Biaya Tenaga Kerja

1
2

Ongkos selep kelapa
Tenaga kerja

C

Biaya Penyusutan Alat (asumsi)

1

Penyusutan alat

Takaran

Satuan

40

butir

1

Harga
satuan
(Rp)

Jumlah
(Rp)

lembar

2500
3000
4500

100000
3000
4500

1
1
1

bungkus
bungkus
lembar

1000
1000
5000

1000
1000
5000

22

botol

1750

38500

Total Biaya Bahan (A)

153000

40
1.5

200
30000

8000
45000

Total Biaya Tenaga Kerja (B)

53000

2000

2000

Total Biaya Penyusutan Alat (C)

2000

Total Biaya Produksi (A+B+C)

208000

botol (uk.
15000
100 ml)
botol (uk.
8000
660 ml)
Total Penerimaan (D)

330000

Keuntungan

142000

BEP harga (Rp)

9454.55

BEP produksi (botol uk. 100 ml)

13.87

R/C rasio

1.68

D

Penerimaan

1

Minyak kelapa murni (2.28 liter)

22

2

Minyak goreng (1.70 liter)

2.5

butir
HOK

20000
350000

Sumber : Data primer (2008) diolah

Hasil Samping Produksi Minyak Kelapa Murni
Dalam produksi minyak kelapa murni, selain diperoleh hasil utama yaitu minyak kelapa
murni itu sendiri, juga diperoleh hasil samping, yaitu minyak goreng atau dikenal dengan istilah
‗minyak tanusan‘ oleh masyarakat lokal Bali dan ampas kelapa yang dapat diolah menjadi tepung
ampas kelapa yang menjadi bahan baku dalam pembuatan berbagai produk olahan pangan,
seperti kue bolu, kue kering, dan lain-lain.
Minyak goreng
Minyak diperoleh dari ekstraksi krim santan. Krim santan adalah emulsi tetap (permanen
emulsi) antara minyak dan air. Molekul minyak terdispersi dalam molekul air dengan kelilingi oleh
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lapisan protein. Untuk dapat mengeluarkan minyak dari lapisan proteinnya maka lapisan protein
ini harus dapat diputus atau dibuka. Cara yang dapat dilakukan untuk memecah emulsi adalah
dengan melalui pemanasan atau penggunaan asam (Suhadijono dan Syamsiah, 1987; Johanes,
1974 dalam Destialisma, 2006).
Fermentasi yang dilakukan dengan menggunakan substrat air kelapa akan menyebabkan
minyak terektraksi. Air kelapa merupakan media yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroba.
Dengan didiamkan selama kurang lebih 4 jam, mikroba di dalam air kelapa akan memfermentasi
gula menjadi asam. Asam ini akan menurunkan pH krim santan menjadi sekitar 4,5. Pada pH ini,
protein mencapai titik isoelektrik dan menyebabkan lapisan protein yang melingkupi minyak
terputus sehingga minyak keluar dan naik ke permukaan. Krim santan akan terpisah menjadi
minyak, blondo, dan air kelapa.
Tidak semua minyak dapat terekstrak oleh asam. Sebagian besar minyak tetap berada
dalam emulsi yang berupa blondo. Untuk mengektrak minyak dari blondo dilakukan pemanasan.
Dengan pemanasan lapisan protein yang melindungi minyak akan terpecah dan minyak akan
keluar meninggalkan emulsinya.
Sebenarnya hasil samping dari produksi minyak kelapa murni selain minyak goreng adalah
blondo. Blondo adalah sisa hasil ekstraksi minyak yang sangat kaya akan protein. Jumlah blondo
yang diperoleh setelah pemasakan berbanding terbalik dengan jumlah minyak yang diperoleh.
Semakin banyak blondo yang terbentuk maka minyak yang diperoleh semakin sedikit; demikian
juga sebaliknya. Dalam produksi minyak kelapa murni dengan cara fermentasi menggunakan air
kelapa ini, blondo yang diperoleh menjadi sedikit terasa asam atau tidak semanis blondo yang
diperoleh dari proses pembuatan minyak secara tradisional. Hal ini disebabkan asam yang
dipakai untuk memutus rantai protein krim akan terakumulasi bersama dengan blondo. Karena
rasanya yang sedikit asam, blondo dari proses pembuatan minyak kelapa murni cara fermentasi
tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi, hal ini tidak terlalu berpengaruh karena sebagian
besar blondo sudah menjadi minyak goreng pada proses pemasakan selanjutnya dan dari proses
ini hanya sedikit blondo yang dihasilkan (Destialisma, 2005).
Berdasarkan data hasil analisis finansial pada Tabel 3 di atas, dari 40 butir kelapa dapat
diperoleh minyak goreng sebanyak 1,7 liter (42,71%) sebagai hasil samping dari produksi minyak
kelapa murni. Di pasaran lokal petani, harga 1 botol minyak goreng (ukuran 660 ml) adalah Rp
8.000,00; sehingga dari produksi minyak kelapa murni, petani juga bisa memperoleh penerimaan
tambahan dari penjualan minyak goreng. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan dari
produksi minyak kelapa murni dibandingkan produksi minyak kelapa secara tradisional.
Tepung ampas kelapa dan produk olahannya
Selain minyak goreng, hasil samping lain yang dapat diperoleh dari pembuatan minyak
kelapa murni adalah ampas kelapa. Selama ini, ampas kelapa hanya dibuang atau dijadikan
pakan ternak. Ampas kelapa ternyata masih mengandung zat gizi yang cukup tinggi. Hasil
penelitian Barlina et al. (1997) dalam Barlina (1999) menyebutkan bahwa ampas kelapa dari jenis
kelapa hibrida KHINA-1 pada umur kelapa 11-12 bulan memiliki kadar protein 4,11%, kadar
lemak 15,89%, kadar karbohidrat 74,69%, kadar air 4,65%, kadar abu 0,66%, dan serat kasar
30,58%. Kandungan serat kasar yang cukup tinggi sangat penting untuk kesehatan, terutama
untuk mencegah penyakit kanker usus besar, arterosklerosis, konstipasi, serta mengendalikan
obesitas/kegemukan dan diabetes melitus. Masih berdasarkan hasil penelitian Barlina et al.
(1997), semakin matang buah kelapa hibrida, kandungan serat kasar ampas kelapa juga semakin
tinggi.
Ampas kelapa dapat diolah lebih lanjut sebagai bahan baku pembuatan tepung ampas.
Tepung adalah bahan baku utama pembuatan berbagai jenis makanan (kue), yang berfungsi
sebagai sumber pati (gizi) dan pembentuk struktur. Sifat fisik tepung yang perlu diperhatikan
adalah harus berwarna putih dan tidak menggumpal. Dikaitkan dengan sifat kimia daging buah
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kelapa, maka yang berperan pada sifat fisik tepung adalah kadar galaktomanan dan fosfolipida.
Berdasarkan hasil penelitian Barlina et al. (1997), semakin matang buah kelapa hibrida,
kandungan galaktomanan dan fosfolipid semakin kecil. Meskipun demikian, karena tepung
kelapa hanya diolah dari hasil samping pembuatan santan, maka bahan baku kelapa yang
digunakan sebaiknya mengikuti bahan baku pembuatan santan. Barlina et al. (1997) telah
mengembangkan pemanfaatan tepung ampas kelapa dalam pembuatan makanan rendah kalori.
Pemanfaatan tepung ampas kelapa dalam pengembangan produk pangan merupakan salah satu
cara untuk mensubstitusi tepung terigu.
Tahapan proses pembuatan tepung ampas kelapa adalah sebagai berikut :
1) Pencucian
Pencucian dengan air bersih dilakukan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang terdapat
dalam ampas kelapa
2) Penambahan bahan pemutih untuk makanan
Ampas kelapa direndam dalam air bersuhu 70oC yang berisi natrium bisulfit (Na2SO3) selama
10 menit untuk menjaga warna ampas kelapa tetap putih
3) Penirisan
Ampas kelapa ditiriskan untuk mengurangi kadar air sebelum dikeringkan
4) Pengeringan
Pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven atau di bawah sinar matahari sampai
benar-benar kering (kadar air < 7oC)
5) Penggilingan/penghalusan butiran
Penggilingan dilakukan untuk mendapatkan ukuran butiran-butiran tepung yang
dikehendaki
6) Pengayakan
Tepung ampas kelapa diayak dengan ayakan 80-100 mesh.
Dalam praktek di lapangan, tepung ampas kelapa yang dihasilkan kemudian dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bolu/cake dan kue kering, dimana tepung ampas
kelapa dapat mensubtitusi penggunaan tepung terigu sampai 10-20% pada bolu/cake dan
sampai 20-30% pada kue kering (Trisnawati, 2006). Di tingkat petani, pengolahan tepung ampas
kelapa dan produk olahannya memang belum mencapai tahap komersialisasi, namun telah sering
dimanfaatkan oleh KWT, seperti untuk keperluan rumah tangga, upacara keagamaan, dan
kegiatan insidentil lainnya.
KESIMPULAN
Kegiatan introduksi teknologi produksi minyak kelapa murni pada KWT Suka Makmur,
Subak Guama, Kabupaten Tabanan telah menghasilkan produk minyak kelapa murni yang
berkualitas baik dan sesuai standar yang ada. Produk minyak kelapa murni ini telah dipasarkan
dalam lingkup pasar lokal dan dikemas dalam botol-botol plastik ukuran 100 ml dengan harga
jual Rp 15.000,00 per botol; dengan hasil samping berupa minyak goreng kelentik yang juga
dapat dipasarkan dengan harga Rp 8.000,00 per botol ukuran 660 ml. Setiap produksi minyak
kelapa murni dapat menghasilkan sekitar 57% minyak kelapa murni; dan 42% sisanya adalah
minyak goreng. Usaha produksi minyak kelapa murni ini layak diusahakan dengan R/C rasio
1,68. Selain itu, juga diperoleh produk samping berupa tepung ampas kelapa yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan berbagai produk olahan pangan, seperti bolu/cake
dan kue kering. Di tingkat petani, pengolahan tepung ampas kelapa dan produk olahannya
memang belum mencapai tahap komersialisasi, namun telah sering dimanfaatkan oleh KWT,
seperti untuk keperluan rumah tangga, upacara keagamaan, dan kegiatan insidentil lainnya.
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PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
PENGOLAHAN TORTILA DI WILAYAH PRIMA TANI KABUPATEN PACITAN
Rika Asnita , Suhardjo, M. Ali Yusran, dan Suryanto
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Salah satu produk usahatani di desa Belah kecamatan Donorojo, kabupaten Pacitan yang
merupakan lokasi Prima Tani adalah jagung. Jagung merupakan tanaman sela pada budidaya
ubi kayu, yang merupakan konoditas unggulan desa tersebut. Hasil jagung umumnya langsung
dijual, baik dalam bentuk glondongan maupun pipilan. Untuk meningkatkan nilai tambah
produk primer jagung tersebut, tim Prima Tani mengembangkan usaha pengolahan berbasis
jagung, yaitu dalam bentuk produk tortila. Kegiatan dilakukan pada tahun 2007-2008.
Pelaksanaan kegiatan meliputi pengenalan cara pengolahan tortila kepada sekitar 13 kelompok
wanita tani, kemudian praktek secara mandiri di tempat masing-masing, evaluasi mutu,
menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual, mengurus nomor P-IRTT dan
melakukan pemasaran., Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 13 kelompok wanita tani yang
dikenalkan dengan teknologi pengolahan tortila, hanya ada sekitar 9 kelompok wanita tani
dengan mutu produk yang bervariasi. Guna menyamakan mutu produk, diadakan suatu
kesepakatan antara 9 kelompok tersebut tentang teknologi baku pengolahan tortilla. Jagung
sebagai bahan baku harus berwarna kuning oranye dan mutu produk tortila mentah mempunyai
kadar air 11,10 %, protein 8,01 %, lemak 2,54 %, abu 3,54 % dan karbohidrat 74,81 %. Biaya
produksi per 5 kg jagung dengan rendemen 80 % adalah sebesar Rp.44.760,-, dijual mentah
Rp.15.000,-/kg dan dapat memberikan keuntungan sekitar Rp.4.240,- s/d Rp.15.240,-.
Penyuluhan tentang pengemasan, keamanan pangan dan manfaat nomor P-IRT telah
dilakukan bekerjasama dengan Dinkes Kabupaten Pacitan. Dari hasil penyuluhan disepakati
bahwa kemasan menggunakan kemasan plastic PP ukuran 0,08 mm dengan merk Gapoktan
―Prima Usaha‖ dengan gambar bulatan berisi petani bercaping dan latar belakang lautan serta
nomor P-IRT 215350101184. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa umur simpan tortilla
dengan kemasan plastic PP ukuran 0,08 mm yang disimpan pada suhu 25oC adalah sekitar 4
bulan (aroma/ketengikan sebagai sifat mutu kritis).
Kata Kunci : Pengembangan, tortilla, agroindustri.
PENDAHULUAN
Sebagian besar pendapatan petani masih belum cukup untuk meningkatkan taraf hidup
mereka. Kenyataan ini disebabkan oleh menurunnya harga riil dari komoditas primer dan
sempitnya kepemilikan lahan pertanian. Sebagian besar petani menjual dalam bentuk produk
primer (panen-jual), sehingga nilai tambah yang cukup tinggi dinikmati oleh pihak lain (Husodo,
2003).
BPTP Jawa Timur sejak tahun 2007 mempunyai kegiatan Prima Tani di 19 kabupaten,
yang dalam salah kegiatannya adalah membina usaha pengolahan pangan skala kecil atau
rumah tangga (agroindustri pedesaan). Usaha pengolahan trortila membutuhkan peralatan yang
cukup sedehana, yaitu alat penggiling dengan tenaga motor dan pemipih kulit lumpia atau molen.
Kedua alat ini cukup terjangkau harganya, yaitu untuk alat penggiling sekitar Rp.2.500.000,- dan
alat pemipih sekitar Rp.100.000,-. Demikian pula prosesnya juga cukup sederhana. Produk
tortila cukup dikenal dan disukai oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak.
Usaha tortila di wilayah Prima Tani ini dilakukan oleh banyak kelompok wanita tani,
tetapi semuanya diarahkan ke satu kemasan sebagai usaha dari Gapoktan desa Belah,
kecamatan Donorojo, kabupaten Pacitan. Untuk itu perlu ditindak lanjuti dengan pembinaan
tentang keseragaman mutu produk dan pemasarannya. Guna meningkatkan daya saing dan
memperluas dalam pemasaran, diperlukan adanya nomor Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)
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produk tortila dari Dinas Kesehatan setempat. Adanya nomor P-IRT konsumen akan memperoleh
jaminan bahwa produk tortila aman untuk dikonsumsi...
Dalam pengembangan industri pertanian di saat ini banyak menghadapi tantangan.
Tantangan tersebut antara lain adalah tuntutan konsumen terhadap keamanan dan mutu hasil
pertanian yang terus meningkat dan globalisasi perdagangan berpengaruh terhadap daya saing
produk pertanian sehingga kualitas yang dipersyaratkan oleh pasar menjadi semakin kompleks
dan mendasar (Moeljoprawiro, 2002). Untuk menghasilkan produk pertanian yang bermutu dan
aman di konsumsi, telah disusun pedoman cara berproduksi pertanian yang baik dan benar
berdasarkan Good Agriculture Practice (GAP) dan Standard Prosedur Operasional (SPO). (Direktorat
Tanaman Buah, 2004).
Dalam industri pangan juga diperlukan adanya standar prosedur pengolahan guna
menjamin produk yang diperoleh mempunyai mutu baik dan aman dikonsumsi (Kuswanto, 2001
dan Santoso, 2007). Karena di Indonesia sebagian besar konsumennya adalah orang muslim,
maka akan lebih sempurna lagi makanan tersebut halal, sehingga menjadi makanan halalan
thayyiban (Santoso, 2007). Standar pengolahan untuk industri pangan skala kecil atau rumah
tangga pada umumnya belum dibuat atau dilakukan, sehingga kemungkinan terjadi mutu
produk tidakseragam. Untuk jaminan keamanan produk di pasaran perlu menggunakan nomor
P-IRT dari Dinas Kesehatan setempat dan jaminan halal yang dikeluarkan oleh BPOM-MUI..
Bahan baku yang baik harus dipilih yang tidak mengandung bahan berbahaya, misal
aflatoksin pada jagung atau kacang tanah (Winarno, 1993 dan Ginting, et al., 2004), HCN pada
ubi kayu (Suhardi, et al., 2004), dan lain-lain. Penggunaan bahan pengawet dan pewarna yang
digunakan harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Waktu kadalu warsa harus diketahui
dengan pasti dan wajib dicantumkan dalam label kemasan, sehingga keamanan bagi konsumen
akan terjamin (Dinkes Propinsi Jatim, 2003).
Tujuan dari pengkajian ini adalah melakukan penumbuhan dan mengembangkan usaha
pengolahan tortila di wilayh Prima Tani desa Belah, kecamatan Donorojo, kabupaten Pacitan,
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan pada tahun 2007-2008 di wilayah Prima Tani desa Belah
kecamatan Donorojo, kabupaten Pacitan dengan metode ―Farmers Partisipation Research‖ (FPR).
Petani dilibatkan secara partisipatif dalam semua kegiatan. Sedangkan petani yang dilibatkan
adalah 13 kelompok wanita tani yang tergabung dalam Gapoktan ‖Prima Usaha‖ desa Belah.
Adapun cakupan pelaksanaan kegiatan meliputi :
1. Pengenalan teknologi pengolahan tortila sesuai dengan rakitan teknologi yang telah
disusun BPTP Jawa Timur (Suhardjo, Suhardi dan Bonimin, 2002). ,
2. Masing-masing kelompok wanita tani praktek sendiri-sendiri
3. Evaluasi mutu produk
4. Penyusunan teknologi baku pengolahan (SPO sedehana) tortila
5. Penentuan biaya produksi dan harga jual
6. Penyuluhan pengemasan dan keamanan pangan serta manfaat nomor P-IRT bekerjasama
dengan Dinas Kesehatan kabupaten Pacitan
7. Penentuan label termasuk merk dan penentuan kadaluwarsa
8. Mengurus nomor P-IRT dari Dinkes Kabupaten Pacitan
9. Pembinaan manajemen dan pemasaran (kegiatan sampai dengan berakhirnya program
Prima Tani.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Di wilayah Prima Tani kabupaten Pacitan yaitu di desa Belah kecamatan Donorojo ada 13
kelompok wanita tani yang dibina, yang semua kelompok tersebut dibawah Gapoktan desa Belah,
kecamatan Donorojo, kabupaten Pacitan. Gapoktan desa Belah ini sudah mempunyai nama,
yaitu ‖Prima Usaha‖, yang mempunyai anggota kelompok tani sebanyak sekitar 20 kelompok dan
13 kelompok wanita tani..
Untuk menumbuh dan mengembangkan usaha pengolahan tortila, diawali dengan
mengenalkan teknologi pengolahan tortila ke 13 kelompok wanita tani. Pengenalan dilakukan
dengan memberi pelatihan ke perwakilan kelompok (1 kelompok diwakili 3 orang). Setelah
memperoleh pelatihan, mereka kembali ke kelompok masing-masing dan melakukan praktek
pengolahan tortila bersama-sama dengan anggota kelompok lainnya.
Hasil pengamatan cara pengolahan dan analisis ekonomi usaha pengolahan dari
kelompok wanita tani menunjukkan adanya variasi yang cukup besar. Ada yang mengolah per 1
kali proses 3 kg, 4 kg atau 5 kg dengan komposisi dan pemberian jumlah yang berbeda bumbubumbunya, misal bawang putih, penyedap, atau campuran lain, misal ditambah cabe, dan
sebagainya. Dari segi mutu (warna, tekstur) juga bervariasi, yaitu ada yang renyah, ada yang
keras, kuning, kuning oranye, dan sebagainya. Hal ini karena penggunaan bahan baku jagung
yang bervariasi varietasnya. Menurut Suhadjo dan Lestari (2006), varietas berpengaruh terhadap
warna dan tekstur tortila yang dihasilkan.
Mengingat usaha pengolahan desa Belah harus satu merk, maka kemudian dilakukan
penyusunan standar baku atau diartikan sebagai Standar Operaional Pengolahan (SOP) tortila
secara sederhana yang nantinya menjadi acuan semua kelompok tani di desa Belah. Penyusunan
Standar Pengolahan dilakukan bersama-sama seluruh kelompok wanita tani (diwakili 3 orang).
Dalam penyusunan standar baku pengolahan tortila ini tercatat hanya 9 kelompok wanita tani
yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan usaha pengolahan tortila.
Adapun berdasar kesepakatan semua kelompok wanita tani, standar baku untuk
pengolahan tortila yang digunakan adalah seperti terlihat pada Tabel 1. Penggunaan cabai sebagai
penambahan rasa tortila disepakati untuk diperbolehkan, tetapi dianjurkan untuk tidak
menggunakan terlebih dahulu. Dengan adanya standar baku ini, produk tortila desa Belah
diharapkan mempunyai mutu yang seragam.
Kesepakatan juga dilakukan terhadap biaya produksi pengolahan tortila.
Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa antar kelompok bervariasi dalam menentukan biaya produksi.
Hal ini dapat terjadi terutama dalam menentukan biaya tenaga kerja, karena untuk memproduksi
3 kg jagung menggunakan tenaga 5 orang, tetapi ada yang memproduksi 5 kg jagung dengan
tenaga 3 orang, 4 orang atau 5 orang, bahkan bisa 6 orang.
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Tabel 1. Standar baku pengolahan tortila di desa Belah, Donorojo, Pacitan
No.
Kegiatan
Keterangan
1. Pemilihan jagung
- Pilih yang berwarna cerah, kuning-oranye (Bisi-2_
- Bersih, tidak ada hama/bubuk
- < 3 bulan dalam penyimpanan, tidak berjamur.
2. Pencucian I
- bersihkan barang asing (kerikil, dll.)
- cuci dengan air bersih (diaduk-aduk) 2-3 kali
3. Perendaman air kapur
- siapkan air kapur secukupnya, konsentrasi 30 gram
kapur/injet untuk 1 liter air
- rendam jagung bersih selama 24 jam
4. Perebusan I
- bersama air kapur, direbus selama 1 jam
5. Pencucian II
- hasil perebusan I dicuci berulang-ulang sampai bersih
- bau kapur tidak ada
- jagung tidak terasa nyiyit (berlendir).
6. Perebusan II
- jagung bersih direbus lagi selama sekita 2-3 jam
- jagung sudah matang, bila dipencet sudah
tidakberwarna putih jagung tidak keras, tetapi juga
tidak lembek
7. Penggilingan
- sebelum digiling, tambahkan gqrqm 12,5 gram, royco
2-3 bungkus dan bawang putih 40 gram untuk setiap
1 kg jagung. Bila ingin menambah cabe merah besar
segar, tambahkan sekitar 20 gram/kg jagung,
- penggilingan dilakukan masih dalam keadaanpanas
- penggilingan dilakukan minimal 3 kali, jagung sudah
terasa lembut
8. Pemipihan
- menggunakan alat pemipih kulit lumpia
- pemipihan dilakukan minimal 3 kali, sampai tipis,
9. Pengeringan
- hasil pemipihan langsung diatur di anyaman bambu
ege), diletakkan di atas tanah
- dikeringkan di bawah sinar matahari
- bila terasa
sudah
agak
kaku, dilakukan
pengguntingan dengan ukuran 2 x 3 cn
- pengeringan dilanjutkan sampai kering, terasa tortila
sangat mudah dipatahkan.
10. Pengemasan
- yang digunakan adalh plastik ukuran 0,08 mm
berlabel ―Prima Usaha‖, P-IRT No. 215350101184 di
kemasan diberi kode sesuai kelompok wanita stani
yang memproduksi
Hasil analisa biaya produksi untuk setiap kelompok wanita tani bervariasi, karena
perbedaan dalam menggunakan komponen produksi, termasuk penggunaan tenaga. Beberapa
hasil analisa ekonomi disajikan pada tabel 2, 3, 4 dan 5. Hasil analisa di dusun Lemahbang dan
Gunungsari (Tabel 2 dan 3) ternyata rugi, karena biaya tenaga kerja untuk 3 kg jagung dalam
memproduksi tortila menggunakan tenga kerja 5 hingga 6 orang.
Berdasar kesepakatan semua kelompok wanita tani, kelompok dusun Glonggong dapat
digunakan sebagai acuan untuk penghitungan ekonominya, karena dianggap yang paling sesuai
dalam penggunaan komponen produksi, utamanya tenaga. Disepakati, bahwa untuk mengolah
jagung sebanyak 5 kg, digunakan 5 orang tenaga kerja. Dari hasil analisis ekonomi per 5 kg
jagung, ditentukan biaya produksinya adalah sebesar Rp.44.760,-. Demikian pula rendemen
yang disepakati untuk bahan baku 5 kg jagung adalah 80 %. (4 kg tortila mentah)...
Pada saat pengakjian ini wanita tani menganggap harga minyak goreng cukup mahal
(Rp.8.000,- s/d Rp.10.000,-/kg), sehingga mereka menyepakati bahwa harga jual hanya untuk
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tortila mentah saja, yaitu Rp.15.000,-/kg. Dengan demikian dari 5 kg jagung dapat diperoleh
keuntungan bersih sebesar Rp.15.240,- (Tabel 5).
Tabel 2. Hasil analisa ekonomi tortila dusun Lemahbang
No
Bahan dan Analisa Ekonomi
Nilai (Rp.)
1.
Jagung 3 kg
4.350
2.
Garam
15
3.
Kapur
10
4.
Royco 3 bungkus
900
5.
Bawang putih 1 ons
800
6.
Tenaga kerja 6 orang
30.000
7.
Penyusutan alat
2.400
s8. Kayu bakar + bensin 0,5 l
3.500
Total biaya
41.975
Pendapatan (2,4 kg tortila mentah)
36.000
Keuntungan (Rugi)
- 5.975
Catatan : Bekerja 5 hari/minggu dan umur ekonomis alat 5
tahun.Harga tortila bila dijual Rp.15.000,-/kg.
Tabel 3. Hasil analisa ekonomi tortila dusun Gunungsari
No.
Bahan dan Analisa Ekonomi
Nilai (Rp.)
1.
Jagung 3 kg
4.350
2.
Garam
15
3.
Kapur
10
4.
Royco 2 bungkus
1.000
5.
Bawang putih 1,25 ons
1.000
6.
Tenaga kerja 5 orang
25.000
7.
Penyusutan alat
2.400
8.
Kayu bakar + bensin 0,5 l
3.500
Total biaya
37.275
Pendapatan (2,4 kg tortila mentah)
36.000
Keuntungan (Rugi)
- 1.275
Catatan : Bekerja 5 hari/minggu dan umur ekonomis alat 5 tahun
Harga tortila bila dijual Rp.15.000,-/kg.
Tabel 4. Hasil analisa ekonomi tortila dusun Sinung
No.
Bahan dan Analisa Ekonomi
Nilai (Rp.)
1.
Jagung 5 kg
7.000
2.
Garam
15
3.
Kapur
10
4.
Royco
0
5.
Bawang putih 2,5 ons
2.000
6.
Tenaga kerja 4 orang
20.000
7.
Penyusutan alat
2.400
8.
Kayu bakar + bensin 0,5 l
4.500
Total biaya
35.425
Pendapatan (4 kg tortila mentah)
60.000
Keuntungan
24.675
Catatan : Bekerja 5 hari/minggu dan umur ekonomis alat 5 tahun.
Harga tortila bila dijual Rp.15.000,-/kg.
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Tabel 5. Hasil analisa ekonomi tortila dusun Glonggong
No.
Bahan dan Analisa Ekonomi
Nilai (Rp.)
1.
Jagung 5 kg
7.250
2.
Cabe + garam
2.000
3.
Kapur
10
4.
Royco 14 bungkus
4.000
5.
Bawang putih 2 ons
2.000
6.
Tenaga kerja 5 orang
25.000
7.
Penyusutan alat
2.400
8.
Kayu bakar + bensin 1 l
4.500
Total biaya
44.760
Pendapatan (4 kg tortila mentah)
60.000
Keuntungan
15.240
Catatan : Bekerja 5 hari/minggu dan umur ekonomis alat 5 tahun
Harga tortila bila dijual Rp.15.000,-/kg.
Tortila mentah produksi desa Belah mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi,
yaitu sekitar 8,01 % (Tabel 6). Kandungan protein yang tinggi ini, sangat baik untuk camilan
terutama bagi anak-anak
Tabel 6. Hasil analisa laboratorium tortila
mentah
NO
Kandungan Gizi
(%)
1. Protein
8,01
2. Lemak
2,54
3. Abu
3,54
4. Air
11,10
5. Karbohidrat
74,81
Pembinaan usaha pengolahan tortila dilakukan dengan pelatihan manajemen produksi
dan penyuluhan tentang pengemasan, keamanan pangan dan pentingnya untuk memperoleh
Nomor P-IRT. Penyuluhan dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten Pacitan.
Penyuluhan tentang keamanan pangan termasuk peraturan penggunaan bahan aditif dan
pengemasan termasuk labeling. Selain itu juga disampaikan tentang peratutan pemerintah
tentang pangan. Sedangkan untuk pelatihan manajemen produksi dilakukan oleh tim Prima Tani
kabupaten Pacitan.
Selanjutnya dilakukan upaya untuk memperoleh nomor P-IRT ke Dinas Kesehatan
kabupaten Pacitan. Untuk mengurus nomor P-IRT ini terlebih dahulu disiapkan kemasan dan
label yang akan dipergunakan. Waktu kadaluwarsa harus dicantumkan pada label.
Penentuan kadaluwarsa dilakukan dengan menggunakan cara ASLT (Acccelerated Shelf
Life Testing) dengan ketengikan sebagai indikator pada tortila goreng. Hasil pengamatan
kadaluwarsa tortila goreng yang dikemas dengan plastik PP ukuran 0,08 mm adalah 4 bulan
pada penyimpanan suhu 25oC. Sedangkan hasil kesepakatan dari seluruh anggota kelompok tani
dari Gapoktan ―Prima Usaha‖, untuk merk adalah gambar bulatan yang didalamnya ada gambar
petani bercaping berlatar belakang lautan Indonesia dan tulisan Gapoktan ―Prima Usaha‖. .
Guna memperoleh nomor P-IRT, dilakukan lagi penyuluhan tentang peraturan yang
berlaku masalah pengemasan dan labeling. Setelah itu dilakukan peninjauan ke lapang, ke
tempat produksi tortila (diwakili satu kelompok saja, yaitu kelompok wanita tani di dusun
Glonggong) untuk dinilai kelayakan tempat usahanya. Bila dalam penilaian sudah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan, maka Dinkes segera mengeluarkan sertifikat nomor P-IRT. Saat ini
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telah diperoleh untuk usaha tortila milik Gapoktan desa Belah, kecamatan Donorojo, kabupaten
Pacitan dengan nomor P-IRT : 215350101184.
Nomor PIRT merupakan kode dari Dinas Kesehatan setempat yang mempunyai arti
spesifik, sehingga petugas akan segera tahu bila ada penyalahgunaan dari peodusen. Sebagai
contoh nomor P-IRT tortila jagung produksi Gapoktan ‖Prima Usaha‖ desa Belah, kecamatan
Donorojo kabupaten Pacitan adalah : 215350101184
Artinya :
2 = Jenis kemasan (plasti)
15 = Bahan baku (serealia)
35 = kode propinsi (Jawa Timur)
01 = Jenis produk (kripik)
01 = Kode Kabupaten (Pacitan)
184 = Nomor urut IRT (Industri Rumah Tangga) di Pacitan
KESIMPULAN
1. Teknologi pengolahan tortilla untuk Gapoktan ‖Prima Usaha‖, yaitu. jagung sebagai bahan
baku harus berwarna kuning oranye dan mutu produk tortilla mentah mempunyai kadar air
11,10 %, protein 8,01 %, lemak 2,54 %, abu 3,54 % dan karbohidrat 74,81 %.
2. Biaya produksi per 5 kg jagung dengan rendemen 80 % adalah sebesar Rp.44.760,- dan dapat
memberikan keuntungan Rp.15.240,3. Kemasan produk tortila menggunakan plastic PP ukuran 0,08 mm dengan merk Gapoktan
―Prima Usaha‖ dengan gambar bulatan dan petani bercaping dengan latar belakang lautan
Samudera Indonesia.
4. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa umur simpan tortilla goreng yang dikemas
dengan plastik PP ukuran 0,08 mm pada suhu 25oC adalah sekitar 4 bulan (aroma atau
ketengikan sebagai sifat mutu kritis).
5. Telah diperoleh sertifikat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dengan Nomor P-IRT
215350101184.
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PEMBUATAN DODOL SUSU SAPI SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN GIZI
Sri Harwanti,S.S. Antarlina dan Thohir Zubaidi.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRAK
Dodol adalah makanan berupa gel yang terbuat dari campuran bahan tepung beras
ketan, beras, gula dan bahan tambahan lainnya seperti buah, susu atau bahan lainnya. Makanan
ini umumnya mempunyai kadar gula tinggi sehingga dapat disimpan agak lama (1-3 bulan). Agar
dodol memiliki nilai gizi tinggi perlu adanya penambahan sumber protein, dimana sumber protein
tersebut tidak mengganggu citarasa dari dodol yang dihasilkannya. Dalam penelitian ini
digunakan susu sapi sebagai bahan penambah dan penganeka rasa. Dengan penambahan susu
sapi dalam pembuatannya akan mempengaruhi tektur, kenampakan dan profil organoleptik dodol
tersebut. Organoleptik merupakan sifat makanan yang berhubungan dengan tingkat kesukaan
seseorang seperti warna, bau, rasa, tekstur dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi
seseorang dalam menkonsumsi makanan. Penelitian ini dilakukan di Laboraorium Pascapanen
BPTP Jawa Timur pada bulan Februari – Maret 2009. Metode yang digunakan adalah True
Eksperimen (Uji Organoleptik) dengan analisa data berupa uji Anova. Dalam penelitian ini
digunakan 3 (tiga) jenis perlakuan yaitu penambahan susu 1 liter (P1), penambahan 1,5 liter (P2)
dan penambahan 2 liter (P3). Penambahan susu sapi merupakan variabel bebas dan sifat
organoleptik (rasa, warna, tekstur, dan aroma serta tingkat kemanisan) menjadi variabel
terikatnya. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan tambahan,
lama pemanasan atau pemasakan, pembuatan adonan serta suhu pada saat pemanasan atau
pemasakan. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut : P1 (susu 1 liter) rerata uji
organoleptik warna yaitu 3.35, aroma 3.23, tekstur 2.82, rasa 3.00 dan tingkat kemanisan 2.70,
P2 (susu 1,5 liter) rerata uji organoleptik warna yaitu 3.52, aroma 3.23, tekstur 2.64, rasa 3.05
dan tingkat kemanisan 2.82. Pemberian berbagi penambahan jumlah susu sapi tidak
berpengaruh siknifikan pada sifat organoleptik dodol susu, artinya hipotesa kerja (H1) diltolak.
Pada uji anova satu jalur ranul pada sifat organoleptik warna, rasa dan tingkat kemanisan dengan
taraf signifikan 0.05, bersumber pada antar subyek, maka dapat disimpulkan panelis
menyatakan ada perbedaan signifikan antar panelis dalam memberikan penilaian terhadap sifat
organoleptik dodol susu. Kualitas dodol susu berdasarkan uji organoleptik dapat diketahui bahwa
perlakuan (P3) dianggap paling enak dan mendapat nilai rerata tertinggi pada penelitian ini.
Secara ekonomis dodol susu dapat dijadikan sebagai prospek industri kecil atau rumah tangga.
Kata kunci : susu sapi. Dodol, uji organoleptik dan analisa kimia
PENDAHULUAN
Dodol merupakan makanan yang sudah populer dikalangan masyarakat Indonesia,
dibuat dari berbagai macam bahan baku dan beraneka ragam rasa. Keaneka ragamannya ini
umumnya sebagai ciri khas suatu daerah dan untuk menyesuaikan lidah masyarakat setempat.
Bahan baku dan tambahan dodol dapat digunakan bahan yang banyak tersedia didaerah
setempat sehingga dapat menekan biaya produksi dan dapat meningkatan pendapatan. Agar
dodol memiliki gizi tinggi perlu adanya penambahan sumber protein dimana sumber protein
tersebut juga dapat meningkatkan citarasa produk yang dihasilkan. Ciri khas dodol yang baik
adalah tidak lembek, bagian luar keras dan mengkilap, dibentuk sesuai dengan cetakan atau
kemasan (Halisa, 1997 dan Anonimous, 2003)
Susu sapi merupakan sumber protein hewani yang akhir-akhir ini keberadaannya
semakin mudah didapat karena populasi sapi perah di Indonesai makin tahun semakin
meningkat dan makin rata penyebaranya. Namun kesadaran masyarakat akan pentingnya
mengkonsumsi susu dalam menjaga kesehatan masih samgat kurang dan sampai sekarang
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peternak umumnya masih beroreantasi kepada pendapatan, sehingga seluruh produksi susu
dijual ke cooling. Untuk memenuhi kebutuhan akan protein masyarakat perlu dilakukan
sosiaisasi mengkonsumsi susu. Salah satu upaya adalah dengan menambahkan susu pada
olahan dodol. Jenis makanan ringan ini sudah memasyarakat sehingga mempunyai peluang
besar dalam pengembangannya. Dengan menambahkan susu pada produk dodol juga akan
menambah variasi, citarasa dan jenis dodol yang ada dipasaran.
Penambahan sumber protein kedalam produk makanan selain untuk meningkatkan
kandungan nutrisi juga untuk memanfaatkan sifat-sifat fungsional tertentu dari protein tersebut,
misalnya sifat mengelmusi dan membentuk lapisan yang sangat dibutuhkan pada suatu produk
olahan (Giese, 1994). Penambahan susu pada dodol ini dilakukan untuk mendapatkan produk
dodol dengan kandungan nutrisi lebih baik. Penambahan susu pada produk dengan rasa dasar
manis diduga akan sedikit menimbulkan problem terhadap sifat organoleptiknya khususnya
pada aroma (flavour), sehingga penentuan prosentasi susu yang butuhkan sangat penting. Salah
satu aroma yang cukup mengganggu pada produk dodol adalah aroma tengik dan ini mudah
terjadi akibat kerusakan oksidatif dari lemak dan minyak tak jenuh (Buckle, 1985).
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peluang menambahkan susu pada produk
dodol, berapa komposisi yang sesuai dan bagaimana peluang pengembangannya. Dengan
penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi penyediaan jenis makanan ringan akan lebih
berfariasi sehingga dapat membantu program pemerintah dalam mencapai target konsumsi
masyarakat akan kebutuhan minimal nutrisi protein.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
pada bulan Pebruari s/d Maret 2009. Resep yang akan dikembangkan adalah resep tradisional
yang sudah berkembang secara umum dimasyarakat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan
dodol susu terdiri dari tepung beras ketan, tepung beras, susu sapi segar, gula pasir dan
margarin. Adapun alur proses pembuatan produk dodol susu ini secara rinci dapat dilihat pada
Gambar 1.
Susu sapi segar dipanaskan hingga volume
menjadi 50%
↓
Tambahkan gula, margarin sambil diaduk terus hingga
gula terlarut dan dinginkan
↓
Masukkan bahan-bahan lain dan aduk
hingga homogen
↓
Panaskan diatas api sedang sambil diaduk terus hingga kalis
dan dapat dipulung untuk kemudian diletakkan diatas
loyang yang telah dialasi plastik
agar tidak lengket
↓
Ratakan dan dinginkan
↓
Pemotongan dan pembungkusan
↓
Pemasaran/organoleptik
Formulasi dodol susu yang akan dicari adalah dengan menambahkan susu sapi dalam
resep dodol sebanyak 1 liter untuk perlakuan kesatu, 1,5 liter untuk perlakuan kedua, dan 2 liter
untuk perlakuan ketiga. Penelitian dilaksanakan dengan tiga kali ulangan. Hal ini dilakukan
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untuk mengetahui kesesuaian jumlah susu yang masih dapat diterima oleh konsumen tanpa
mengganggu citarasa produk yang dihasilkannya.
Sensitivitas panelis terhadap produk dodol susu diuji dengan metode ―scoring‖, dan
penerimaan terhadap produk dengan uji hedonik skala 1-5 ( 1 : sangat tidak disukai; 2 : tidak
suka; 3 : cukup suka; 4 : suka dan 5 sangat disukai). Uji organoleptik dilakukan terhadap warna,
aroma, tekstur, rasa dan tingkat kemanisan produk, dengan jumlah panelis sebanyak 17 orang
panelis yang semi terlatih. Data yang diperoleh diolah dengan ANOVA secara Rancangan Acak
Kelompok.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Organoleptik Warna Dodol
Parameter warna merupakan salah satu uji organoleptik yang mengandalkan indera mata
untuk memberikan score penilaian. Warna merupakan indikator pangan yang mudah untuk
dideteksi. Meskipun warna paling mudah dan cepat dalam memberikan kesan penilaian namun
ternyata paling sulit untuk memberikan diskripsi serta tidak mudah cara pengukurannya
(Winarno, 1993). Kesenangan terhadap warna sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi
faktor geografis, sosial dan budaya dari suatu populasi. Artinya kesukaan warna disuatu daerah
mungkin akan berbeda dengan didaerah lain.
Dari hasil uji organoleptik warna dodol susu dari ketiga perlakuan diperoleh hasil sebagai
berikut: perlakuan kesatu (1 liter) 2 – 5 dengan rata-rata 3,35; perlakuan kedua (1,5 liter) 2 – 4
dengan rata-rata 3,35 dan; perlakuan ketiga (2 liter) 3 – 4 dengan rata-rata 3,58. Dari hasil
penilaian panelis terhadap parameter warna dodol yang diperoleh menunjukkan bahwa penilaian
terendah jatuh pada perlakuan kesatu dan tertinggi pada perlakuan ketiga. Terlihat ada indikasi
bahwa makin banyak jumlah susu yang dimasukan kedalam adonan makin tinggi penelian yang
diberikan panelis.
Konsentrasi penambahan susu kedalam resep dodol secara keseluruhan masih dapat
diterima oleh panelis yaitu dengan kriteria rata-rata cukup suka. Secara statistik yaitu uji ANOVA
menunjukkan bahwa nilai F hitung pada perlakuan adalah 1,97 sedangkan F tabel adalah 1,91,
atau dengan kata lain F tabel < dari pada F hitung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
perlakuan jumlah susu yang ditambahkan dalam adonan dodol berpengaruh terhadap warna
dodol yang dihasilkan..
Warna dari suatu produk olahan merupakan salah satu persyaratan penting yang harus
diperhatikan oleh produsen disaat menentukan akan membuat suatu produk. Dari warna inilah
konsumen pertamakali memberikan penilaian apakah dia tertarik oleh produk itu atau tidak.
Dengan demikian dapat dikatakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi pada saat membuat
dodol susu adalah harus mempunyai warna yang khas dan spesifik dodol. Dari hasil wawancara
dengan konsumen dapat diketahui bahwa warna dodol susu yang disukai adalah kuning
kecoklatan (mrusuh)
Uji Organoleptik Aroma Dodol
Dari hasil uji organoleptik Aroma dodol susu dari ketiga perlakuan diperoleh hasil sebagai
berikut: perlakuan kesatu (1 liter) 3 – 4 dengan rata-rata 3,23; perlakuan kedua (1,5 liter) 2 – 4
dengan rata-rata 3,23 dan; perlakuan ketiga (2 liter) 2 – 4 dengan rata-rata 3,41. Dari hasil
penilaian panelis terhadap parameter aroma dodol menunjukkan bahwa perlakuan kesatu dan
kedua memperoleh nilai yang sama, sedangkan perlakuan ketiga sedikit agak tinggi walaupun
masih dalam skala yang sama. Terlihat ada indikasi bahwa makin banyak jumlah susu yang
dimasukan kedalam adonan makin tinggi penelian yang diberikan panelis.
Konsentrasi penambahan susu kedalam resep dodol secara keseluruhan masih dapat
diterima oleh panelis yaitu dengan kriteria rata-rata cukup suka. Secara statistik yaitu uji ANOVA
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menunjukkan bahwa nilai F hitung pada perlakuan adalah 1,22 sedangkan F tabel adalah 1,91,
atau dengan kata lain F tabel > dari pada F hitung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
perlakuan jumlah susu yang ditambahkan dalam adonan dodol tidak berpengaruh terhadap
aroma dodol yang dihasilkan. Sehingga dapat dikatakan walaupun terdapat peningkatan
penilaian panelis namun tidak signifikan secara statistik.
Dalam penelitian dodol susu ini diharapkan akan diperoleh formulasi susu yang tepat
sehingga mampu memperoleh dodol dengan aroma susu yang spesifik yang disukai oleh
konsumen. Aroma dodol ini sangat penting bagi suatu produk karena ketertarikan konsumen
akan lebih meningkat disaat penciumannya terangsang oleh aroma yang sangat disukai. Sehingga
dapat dikatakan suatu produk akan diperhatikan apabila aroma yang ditimbulkan mampu
merangsang indera penciuman konsumen.
Uji Organoleptik Tekstur Dodol
Tekstur dodol merupakan salah satu persyaratan yang harus menjadi perhatian dan
dipenuhi oleh produsen. Tekstur akan turut menentukan apakah produk dapat dipacking dengan
sempurna apa tidak dan tekstur itu juga akan menentukan apakah konsumen akan menyukai
apa tidak dodol tersebut. Tektur dodol yang spesifik dan disukai konsumen adalah kenyal, mudah
terpotong dan tidak lengket. Masalah yang sering dihadapi dalam pembuatan dodol adalah
lengket sehingga sangat mengganggu pada saat dimakan.
Dalam penelitian formulasi susu pada pembuatan dodol ini telah dilakukan uji
organoleptik terhadap tektur dodol susu dan dari ketiga perlakuan diperoleh hasil sebagai
berikut: perlakuan kesatu (1 liter) 2 – 4 dengan rata-rata 2,82; perlakuan kedua (1,5 liter) 1 – 3
dengan rata-rata 2,64 dan; perlakuan ketiga (2 liter) 2 – 4 dengan rata-rata 2,82. Dari hasil
penilaian panelis terhadap parameter aroma dodol menunjukkan bahwa perlakuan kesatu dan
ketiga memperoleh nilai yang sama, sedangkan perlakuan kedua sedikit agak tinggi walaupun
masih dalam skala yang sama. Secara statistik yaitu uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai F
hitung pada perlakuan adalah 0,75 sedangkan F tabel adalah 1,91, atau dengan kata lain F tabel
> dari pada F hitung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlakuan jumlah susu yang
ditambahkan dalam adonan dodol tidak berpengaruh terhadap tekstur dodol yang dihasilkan.
Sehingga dapat dikatakan walaupun terdapat perbedaan penilaian panelis namun tidak signifikan
secara statistik
Konsentrasi penambahan susu kedalam resep dodol secara keseluruhan sangat
mempengaruhi tektur dodol sehingga panelis memberikan penilaian yang cukup ekstrim yaitu
mendekati tidak suka. Disini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar diperoleh formulasi yang
sesuai dalam pembuatan dodol susu
Uji Organoleptik Rasa Dodol
Rasa dari suatu produk merupakan persyaratan urutan keempat yang harus dipenuhi
agar produk tersebut disukai konsumen. Bagian ini sangat penting dan memegang peranan
dalam penentuan konsumen apakah menyukai apa tidak dodol tersebut. Rasa dodol yang disukai
konsumen adalah khas dan spesifik. Masalah yang sering dihadapi dalam pembuatan dodol susu
adalah keluar rasa sedikit amis yang cukup mengganggu pada saat dimakan. Menurut Hudge
dalam Muthhohirin (2005) rasa yang timbul dari suatu produk dapat berasal dari bahan pangan
itu sendiri namun apabila mendapatkan perlakuan pengolahan maka rasa dapat dipengaruhi oleh
bahan-bahan yang ditambahkan selama proses pembuatan produk.
Dalam penelitian formulasi susu pada pembuatan dodol ini telah dilakukan uji
organoleptik terhadap rasa dodol susu dan dari ketiga perlakuan diperoleh hasil sebagai berikut:
perlakuan kesatu (1 liter) 2 – 4 dengan rata-rata 3,00; perlakuan kedua (1,5 liter) 2 – 4 dengan
rata-rata 3,05 dan; perlakuan ketiga (2 liter) 2 – 4 dengan rata-rata 3,23. Dari hasil penilaian
panelis terhadap parameter rasa dodol menunjukkan bahwa makin besar konsentrasi susu yang
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diberikan cenderung mendapatkan penilaian yang lebih tinggi. Secara statistik yaitu uji ANOVA
menunjukkan bahwa nilai F hitung pada perlakuan adalah 2,33 sedangkan F tabel adalah 1,91,
atau dengan kata lain F tabel < dari pada F hitung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
perlakuan jumlah susu yang ditambahkan dalam adonan dodol sangat berpengaruh terhadap
rasa dodol yang dihasilkan.
Uji Organoleptik Tingkat Kemanisan Dodol
Rasa manis merupakan ciri khas produk dodol, sehingga tingkat kemanisan merupakan
salah satu parameter yang harus diperhatikan. Tingkat manis pada dasarnya merupakan derivate
dari variabel rasa, akan tetapi lebih spesifik lagi karena adanya penambahan unsur pemanis
seperti gula atau yang lainnya.
Dari hasil pengujian skoring uji organoleptik menunjukan bahwa dengan penambahan
susu 1liter diperoleh nilai 2 - 3 dengan rata-rata 2,70, penambahan 1,5 liter antara 2 – 3 dengan
rata-rata 2,64 dan untuk 2 liter antara 2 – 4 dengan rata-rata 2,82. Dari hasil penilaian panelis
terhadap parameter kemanisan dodol menunjukkan bahwa makin besar konsentrasi susu yang
diberikan cenderung mendapatkan penilaian yang lebih tinggi. Secara statistik yaitu uji ANOVA
menunjukkan bahwa nilai F hitung pada perlakuan adalah 2,14 sedangkan F tabel adalah 1,91,
atau dengan kata lain F tabel < dari pada F hitung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
perlakuan jumlah susu yang ditambahkan dalam adonan dodol sangat berpengaruh terhadap
rasa dodol yang dihasilkan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh berbagai formulasi susu sapi terhadap kualitas
dodol susu ditinjau dari uji organoleptiknya yang meliputi warna, aroma, tekstur, rasa dan tingkat
kemanisan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. pemberian berbagai formulasi susu sapi tidak berpengaruh signifikan pada sifat organoleptik
dodol susu, artinya tidak ada perbedaan jumlah formulasi dari semua perlakuan
2. pada uji anova satu jalur pada sifat organoleptik warna, rasa, dan tingkat kemanisan dengan
taraf signifikan 0,05 bersumber antar subyek terlihat ada perbedaan signifikan antar panelis
dalam memberikan peneilaian
3. kualitas dodol susu sapi berdasarkan uji organoleptik dapat diketahui bahwa dengan
penambahan susu sapi 2 liter paling disukai konsumen dibandingkan formulasi lainnya.
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EVALUASI PENANGANAN PASCA PANEN DAN MUTU FISIK JERUK
DI SENTRA PRODUKSI LAHAN PASANG SURUT-LEBAK
Sudirman Umar 1) dan S.S Antarlina 2)
Penelitian Pertanian Lahan Rawa
2) BPTP Jawa Timur

1) Balai

ABSTRAK
Evaluasi penanganan pasca panen dan mutu fisik jeruk di sentra produksi lahan pasang
surut-lebak. Kalimantan Selatan merupakan salah satu penghasil jeruk siam (Citrus suhuensis)
yang potensial. Sentra produksi berada di Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Tapin. Jeruk siam
merupakan jeruk yang mempunyai peranan penting di pasaran Indonesia, karena produksinya
paling tinggi, digemari konsumen dan nilai ekonominya menguntungkan. Penelitian dilaksanakan
pada bulan Agustus 2008 yang bertujuan untuk mengevaluasi penanganan pasca panen jeruk
dan mengkarakterisasi mutu fisik dan kimia jeruk yang ada di sentra produksi di lahan rawa dan
lebak. Penelitian menggunakan metode ―Rapid Rural Apraisal‖ dengan obyek penelitian petani dan
pedagang di sentra produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pasca panen
jeruk yang dilakukan di tingkat petani hanya pemanenan dan pengumpulan, sedangkan di
tingkat pedagang dilakukan pasca panen secara menyeluruh meliputi sortasi, grading,
penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jeruk yang
dihasilkan dan diperjual-belikan rata-rata berukuran 57-65 mm yang mempunyai berat antara
126,5-144,2 gr/bh dengan kriteria klas B, diameter 50-56 mm mempunyai berat antara 95,0107,2 gr/bh termasuk klas C dan diameter <49 mm yang mempunyai berat <60 gr/bh termasuk
klas D. Bentuk buah rata-rata agak pipih dengan indeks T/D berkisar 0,78-0,90. Umumnya jeruk
di daerah sentra produksi mempunyai mutu kimia cukup baik dilihat dari kadar air ±87%, kadar
sari buah 42-62%, rata-rata kadar vitamin C = 24,92 mg/100g buah dan mempunyai rasa yang
manis.
Kata kunci : jeruk, mutu fisik, pasca panen
ABSTRACT
Post handling evaluation and physical quality of citrus fruit in tidal swamp centra production.
South Kalimantan is one production center of siam citrus fruit, that located at Banjar, Barito
Kuala and Tapin regency. High production, preferably with consumer and high economical value
hence siam citrus has an important role in Indonesia market. This research was conducted in
August 2008 with object to characterized physical and chemical quality of ctrus fruit and to
identified post harvest handling at area of production center. Research used ―Rural Rapid Apraisal‖
methode with and trader of level, post harvest handling was conducted only till harvest stage,
whereas at trader level all stages of post harvest handling include sorting, grading, storage,
packaging and tranporting was conducted. Analysis result showed that citrus fruit that traded has
diameter size 57-65 mm and 126.5-144.2 g/fruit of weight with B class criteria. Citrus fruit with C
class criteria has 50-56 mm of diameter size and 95.0-107.2 g/fruit of weight whereas D class has
diameter <49 mm and weight <60 g/fruit. Shape of citrus fruit was plate with H/D index 0.78-0.90
value. Generally citrus fruit at production center had fair chemical quality with water content ±
87%, juice content as 42-62%, C vitamin 24.92 mg/100 g and sweet taste.
Key word : citrus, physical qualitry, post harvest
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PENDAHULUAN
Kalimantan Selatan merupakan salah satu penghasil jeruk siam (Citrus suhuensis) yang
potensial. Sentra produksi jeruk berada di Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Tapin. Jeruk siam
merupakan jeruk yang mempunyai peranan penting di pasaran Indonesia, karena produksinya
paling tinggi, digemari konsumen dan nilai ekonominya menguntungkan (Sunarmani dan
Soedibyo, 1992).
Produksi jeruk di Indonesia pada tahun 1999 sebesar 664.052 ton dan tahun 2003
sebesar 1.529.824 ton. Dari jumlah tersebut produksi jeruk Kalimantan Selatan hanya sebesar
4,95% atau 78.787 ton. Namun demikian kenaikan produksi di Kalimantan Selatan cukup
signifikan yaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2003 terjadi kenaikan produksi sebesar 83,90%
(Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2004).
Pengembangan jeruk memerlukan biaya investasi yang cukup bersar karena tanaman
jeruk merupakan tanaman jangka panjang. Menurut Johnson (1970), setiap investasi diharapkan
agar (a) cepat menghasilkan keuntungan, (b) keuntungan yang diperoleh diharapkan sebesarbesarnya dan (c) resiko pemasaran produksi harus sekecil-kecilnya.
Dari tahun ke tahun peningkatan areal tanaman jeruk diikuti dengan peningkatan areal
panen dan produksi, namun kualitas buah yang dihasilkan masih beragam, terutama bila
dibandingkan dengan jeruk impor, sehingga hal ini mempengaruhi besarnya penawaran.
(Wahyunindiyawati et al., 1991).
Penanaman dan pengembangan jeruk di Kalimantan Selatan sebagian besar
dilaksanakan di lahan rawa, baik lahan rawa pasang surut, maupun lahan rawa lebak.
Pengembangan di lahan pasang surut mulai tahun 1997 yang diusahakan di lahan tipologi B dan
C dalam skala cukup besar. Sebelumnya tanaman jeruk hanya dikembangkan di lahan pasang
surut tipologi A, dimana masalah yang ditemui hanya genangan air yang tinggi. Sedangkan pada
pertanaman di lahan tipologi B dan C, mulai tahun kesepuluh sudah ada tanaman jeruk yang
mati diduga karena perakaran mulai masuk ke lapisan tanah yang sangat masam (jarosit).
Masalah lain yang ditemui pada areal pertanaman jeruk di lahan tipologi A serta lahan
lebak, adanya perbedaan kualitas buah yang dihasilkan. Buah jeruk dari lahan pasang surut
tipologi A dan lahan lebak mempunyai kualitas buah yang lebih baik dibandingkan pada areal
pengembangan baru (lahan pasang surut tipologi B dan C). Diduga ada korelasi antara
konsentrasi hara-hara tertentu dalam tanah serta air dengan kualitas buah jeruk yang dihasilkan
(Ar-Riza, et al., 2003).
Kualitas buah jeruk yang dihasilkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk
mengetahui kesesuaian lahan untuk pertanaman jeruk. Sebagai pedoman dalam penentuan
kualitas buah jeruk adalah dari sifat fisik, kimia dan uji organoleptik, khususnya adalah nisbah
kandungan gula dan asam (Yuniarti, et al., 1991).
Penanganan pasca panen di tingkat petani maupun di tingkat pedagang pada umumnya
hampir sama, perbedaannya hanya terletak pada panenannya saja. Kegiatan pasca panen sangat
penting terutama untuk buah jeruk, karena akan menentukan mutu dan kualitas jeruk yang
dihasilkan. Umumnya kualitas sangat berperan dalam pemasaran hasil, sebab akan menentukan
harga yang cukup berarti.
Teknologi pasca panen selain menentukan mutu juga akan menentukan besarnya
kehilangan. Di dalam tahapan pasca panen selalu terjadi kehilangan dan kerusakan hasil,
sehingga dapat mengurangi jumlah dan mutu produksi. Bentuk kehilangan pasca panen antara
lain susut bobot, kebusukan, penurunan secara fisik dan penurunan daya tarik. Kondisi ini akan
menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kegiatan pasca panen buah jeruk terdiri dari sortasi,
pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan yang kesemuanya saling
berhubungan.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2008, yang menggunakan metode ―Rapid
Rural Apraisal‖ (F.A.O., 1989) dengan obyek penelitian adalah petani dan pedagang pengumpul
yang berada di sentra produksi jeruk serta pedagang di pasar. Sentra produksi jeruk yang
dijadikan lokasi penelitian adalah Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Tapin, sedangkan lokasi
pasar, di pasar Astambul Kabupaten Banjar, di pasar KM 6 Banjarmasin dan di pasar Rantau.
Pengambilan data (diskusi/wawancara singkat) dilakukan terhadap beberapa petani dan
pedagang pengumpul di sentra produksi jeruk dan pasca panen yang terdiri dari pemanenan,
sortasi, grading, penyimpanan, pengepakan dan pengangkutan. Selain itu dilakukan analisis
mutu fisik. Parameter yang diukur meliputi : identifikasi penanganan pasca panen di sentra
produksi dan pasar. Analisis mutu fisik meliputi tinggi dan diameter buah, bobot buah, warna,
nisbah buah (T/D), berat daging buah dan densitas buah, sedangkan analisis mutu kimia yang
telah dilakukan sebelumnya meliputi kadar air dan sari buah (%) dan vitamin C.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penanganan Pasca Panen Jeruk
1. Penanganan pasca panen jeruk di tingkat petani
Pemanenan jeruk oleh petani produsen di masing-masing kabupaten sebagian besar telah
menggunakan alat panen (gunting), namun ada beberapa petani yang masih memetik secara
manual yaitu dengan cara mematahkan tangkai buah (dipilas). Biasanya panen dilakukan pada
sore hari karena akan dikumpul dulu kemudian dikarungkan dan diangkut ke rumah. Petani
mulai memanen buah jeruk apabila warna buah mulai menguning dengan frekuensi panen
hingga 5 kali panen per musim pada luasan satu hektar. Selain itu ciri panen jeruk bila kulit
buah sudah tidak keras serta tidak berbau asam dan terlihat berminyak (mengkilap). Tingkat
ketuaan tersebut sesuai dengan keinginan sebagian konsumen karena rasanya akan lebih enak
(manis dengan sedikit mengandung asam) dan ketahanan simpannya akan lebih lama. Mutu
jeruk yang baik diperoleh apabila buah tersebut dipanen pada tingkat ketuaan yang tepat. Bila
dipanen terlalu awal mutunya akan rendah meskipun warna hijau akan bertahan lebih lama,
sedangkan bila jeruk dipanen pada tingkat umur lewat matang, maka buah akan mengapas
(kapau=bahasa Banjar) dan kandungan sari jeruk semakin rendah, akibatnya nilai jual akan
rendah, disamping kenampakan fisik menjadi kurang baik dan rasanya hambar.
Hasil panen yang telah terkumpul kemudian dimasukkan dalam karung atau bakul
(bungkalang) selanjutnya dibawa pulang dan menunggu pedagang pengumpul membeli pada
keesokan harinya. Hampir seluruh petani tidak melakukan penyortiran.
2. Penanganan pasca panen jeruk di tingkat pedagang pengumpul
Pedagang pengumpul di sentra produksi membeli jeruk dari petani dengan cara petani
datang ke tempat pengumpul atau pengumpul mendatangi kebun-kebun petani. Umumnya
pedagang dalam menentukan jumlah hasil panen petani dengan cara menimbang atau sistem
borongan dengan harga Rp. 2500 sampai Rp. 3500 per kg (tanpa melihat kelas atau ukuran
buah) saat panen besar yang terjadi di kabupaten Banjar. Sedangkan di kabupaten Barito Kuala
dengan harga Rp. 2250 sampai Rp. 3000 per kg yang kebanyakan dibeli oleh pedagang dari luar
Kalimantan Selatan. Hasil produksi jeruk di kabupaten Tapin, harga jual lebih rendah yakni Rp.
2000 sampai Rp. 2500, dan jeruk tersebut dibeli oleh pedagang dari Banjarmasin. Selain itu
harga akan sangat tergantung pada musim petik, karena bila jeruk dipanen pada saat panen
bersamaan maka harga jual akan sangat rendah dan bila dipanen pada bulan Agustus hingga
Oktober maka harga akan melonjak
Perlakuan sortasi di pengumpul dilakukan secara manual yaitu dengan cara memisahkan
jeruk besar, sedang dan kecil yang digolongkan dengan klas B, C dan D. Dengan demikian pada
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saat di pasaran maka harga jual akan berbeda karena buah jeruk sudah digolongkan
berdasarkan klas serta perbedaan kualitas buahnya. Pengklasan buah jeruk ada 4 ukuran
didasarkan pada diameter buah yang berukuran diatas 70 mm (klas A), antara 57-69 mm (klas B),
ukuran antara 50-56 mm (klas C) dan lebih kecil 50 mm adalah klas D. Dari sejumlah petani
produsen jeruk, ada yang melakukan sortasi buah sebelum dijual ke pengumpul yang
menghendaki harga jual ada perbedaan antara buah besar dan buah kecil, namun ini merupakan
pekerjaan tambahan bagi para petani. Perbandingan petani yang melakukan pengklasan dan
tidak adalah 85 : 15, yakni 85% petani menjual langsung secara borongan tanpa memperhatikan
besar kecilnya buah jeruk, sedangkan yang 15% melakukan pengklasan karena menginginkan
harga jual yang lebih tinggi dan pelaksanaan panen lebih lambat.
Perlakuan penyimpanan sementara dilakukan dengan cara menumpuk diatas lantai atau
hamparan plastik sambil menunggu hasil panen yang lain, baru kemudian diangkut ke pasar.
Pengemasan dilakukan dalam karung untuk memudahkan pengangkutan, namun untuk buah
yang akan dikirim ke luar daerah, dilakukan pengepakan dalam peti kayu berukuran 40 x 60 cm.
Selain itu ada petani yang merangkap pengumpul yang langsung menjual ke pasar secara eceran
pada pedagang lainnya di pasar pagi. Pedagang eceran di pasar pagi akan menjual ke konsumen
satu bungkalang berisi 100 sampai 120 buah jeruk dengan harga Rp. 50.000 - Rp. 75.000 hingga
Rp. 75.000 – Rp. 100.000 per bungkalang.
Karakteristik Mutu Jeruk
1. Mutu fisik
Penentuan mutu suatu bahan tidak hanya meliputi nilai gizinya saja, akan tetapi sifat
fisik yang dapat terlihat oleh inderapun sangat menentukan penerimaan dari konsumen.
Beberapa karakteristik fisik buah jeruk seperti bobot, ukuran buah (tinggi dan diameter), nisbah
buah (T/D), berat daging buah dan densitas buah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik fisik buah jeruk siam Banjar.
Klas

Bobot
buah (gr)

Tinggi
buah (cm)

Diameter
buah (cm)

Nisbah
(T/D)

Berat
daging (gr)

A
B
C

135,58
98,86
54,64

54,80
46,60
42,00

61,20
53,02
47,05

0,90
0,88
0,90

105,32
92,35
49,00

Densitas
buah
(ml/gr)
0,97
1,02
0,98

Ukuran buah yang besar tercermin dari bobot, tinggi, diameter, lingkar dan volume buah
yang mempunyai nilai tinggi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa ukuran buah yang paling
besar berkisar antara 57-65 mm yang mempunyai berat antara 126,5-144,2 gr/bh dengan
kriteria klas B, diameter 50-56 mm mempunyai berat antara 95,0-107,2 gr/bh termasuk klas C
dan diameter <49 mm mempunyai berat <60 gr/bh termasuk klas D. Nisbah T/D dapat
menunjukkan bentuk buah, apabila nisbah T/D mempunyai nilai 1 artinya bentuk buah tersebut
bulat. Nilai T/D > 1 bentuk buah oval sedangkan bila nilai T/D < 1 bentuk buah agak pipih (Broto,
et al., 1991 dalam Antarlina et al., 2006). Hasil pengukuran terhadap buah jeruk siam di daerah
pasang surut dan lebak Kalimantan Selatan rata-rata nilai T/D kurang dari 1 (0,87-0,90)
menunjukkan bahwa bentuk buah jeruk tersebut agak pipih.
Berat daging buah akan digambarkan dari ukuran buah diatas, semakin besar ukuran
buah berbanding lurus dengan berat daging buah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa berat
daging buah sebanding dengan klas buah yang dihasilkan.
Densitas meunjukkan tingkat kemasakan buah. Makin masak buah, densitas makin
menurun (Haryanto dan Royaningsih, 2003 dalam Antarlina et al. 2006). Hasil pengukuran
terhadap buah jeruk yang diambil dari petani dan pedagang menunjukkan bahwa densitas buah
yang dihasilkan berkisar antara 0,96-1,03.
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2. Mutu kimia
Sifat kimia merupakan salah satu faltor yang sangat menentukan mutu suatu bahan.
Analisis kimia ynag dilakukan terhadap buah jeruk meliputi kadar air, kadar sari buah, TPT (Total
Padatan Terlarut = kadar gula) dan kadar vitamin C, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.
Hasil analisis kimia (Tabel 2) menunjukkan bahwa kandungan kimia buah jeruk yang
diambil lokasi yang berbeda, akan menunjukkan komposisi kimia yang berbeda.
Tabel 2. Hasil analisis mutu kimia jeruk siam Banjar
Klas
Kadar Air
Kadar sari buah
(%)
(%)
A
87,68
44,02
B
88,14
42,64
C
87,11
41,79
Rerata
87,64
42,82

TPT
(%)
9,12
9,40
9,36
9,29

Kadar vit. C
(mg/100g)
25,16
24,28
25,32
24,92

Sumber : Antarlina dan I. Noor. 2006 a

Selain itu ukuran buah juga mempunyai kandungan kimia yang berbeda. Ukuran buah
tidak berpengaruh terhadap komposisi kimia buah, tapi sifat kimia buah dipengaruhi oleh kondisi
tanah, jenis tanah dan pemupukan. Rata-rata kadar air buah jeruk >87% sedangkan kadar sari
buah bervariasi dari 42 - 62%. Hal ini tergantung dari tingkat kematangan dan juga faktor lain
seperti ketersediaan unsur hara serta air sebagai bagian dari kebutuhan tanaman untuk
melangsungkan pertumbuhan dan pembuahan.
Banyak sedikitnya kadar gula (TPT) tergantung dari perlakuan kondisi tanah dan jumlah
unsur hara mikro seperti Ca dan Mg. Nisbah kadar TPT/kadar asam merupakan salah satu
indikator untuk menilai tingkat kemanisan buah jeruk tersebut (Yuniarti, et al., 1991 dalam
Antarlina dan Noor, 2006a).
Kadar vitamin C buah jeruk sebagian besar terdapat di dalam sari buahnya, selebihnya
ada di dalam daging dan kulit buah yaitu pada bagian flavedo atau lapisan terluar kulit buah.
Kandungan vitamin C berkisar antara 23 – 30 mg/100 g, dan rata-rata kadar vitamin C yang
terdapat pada sampel buah dari petani dan pedagang 24,92 mg/100g. Kadar vitamin C
berbanding lurus dengan kadar asam buah. Tinggi rendahnya vitamin C tergantung dari
perubahan atau peningkatan/penurunan kadar TPT dan kadar asam buah. Menurut Sinha, et al.
(1962) dalam Noor, et al. (2007), peningkatan kadar TPT dan cairan dalam buah jeruk manis yang
sedang berkembang akan diiringi dengan penurunan yang mencolok terhadap kemasaman buah
dan kadar vitamin C buah.
KESIMPULAN
- Penanganan pasca panen jeruk yang dilakukan di tingkat petani hanya pemanenan dan
pengumpulan, sedangkan di tingkat pedagang pengumpul dilakukan pasca panen secara
menyeluruh meliputi sortasi, grading, penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan.
- Buah jeruk yang dihasilkan dan diperjual-belikan di tingkat pasar eceran rata-rata berukuran
diameter 57-65 mm dengan berat antara 126-144,2 g/bh, kriteria klas B, diameter 50-56 mm
mempunyai berat antara 95,0-107,2 g/bh termasuk klas C dan diameter <49 mm mempunyai
berat <60 g/bh termasuk klas D. Bentuk buah jeruk rata-rata agak pipih dengan indeks T/D
berkisar 0,78-0,90. Buah jeruk di daerah sentra produksi jeruk mempunyai mutu kimia yang
cukup baik dilihat dari kadar air ±87%, kadar sari buah 42-62%, kadar vitamin C 23 – 30
mg/100 g dan mempunyai rasa yang manis.
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PREFERENSI PANELIS MINYAK VCO DENGAN PENAMBAHAN
FLAVOR CENGKEH, KAYU MANIS DAN JAHE
Wayan Trisnawati dan Dian Adi A. Elisabeth
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
ABSTRAK
Tanaman kelapa banyak terdapat di daerah beriklim tropis. Indonesia merupakan negara
agraris yang menempati posisi ketiga setelah Filipina dan India, sebagai penghasil kelapa terbesar
di dunia, dimana produksi buah kelapa Indonesia rata-rata 15,5 milyar butir/tahun. Daging buah
kelapa dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pengolahan minyak kelapa murni (VCO) yang
bermanfaat untuk kesehatan. Rasa khas minyak kelapa membuat tidak semua orang bisa
mengkonsumsinya, untuk mengurangi rasa minyak tersebut bisa ditambahkan flavor cengkeh,
jahe dan kayu manis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesukaan panelis
terhadap produk minyak VCO yang ditambahkan flavor jahe, kayu manis dan cengkeh. Penelitian
dilakukan menggunakan produk minyak VCO hasil pengolahan Kelompok Wanita Tani Sawitra
Tani Harapan Kita, Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Rancangan
yang dipakai dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan perlakuan
konsentrasi flavor dan lama perendaman. Penilaian organoleptik menggunakan skala hedonik
dengan menggunakan 15 orang panelis. Data dianalisa dengan statistik, bila terjadi beda nyata
antar perlakuan dilanjutkan dengan uji beda DMRT 5%. Preferensi panelis minyak VCO
penambahan flavor cengkeh berbeda nyata pada konsentrasi 10% dan 15% terhadap warna dan
flavor. Terhadap penerimaan secara keseluruhan berbeda nyata pada konsentrasi 15%.
Perendaman dalam flavor jahe tidak berbeda nyata terhadap warna, flavor, bau dan penerimaan
secara keseluruhan. Perlakuan penambahan konsentrasi flavor kayu manis berbeda nyata pada
konsentrasi 10% dan 15% terhadap flavor, pada konsentrasi 15% terhadap bau dan penerimaan
secara keseluruhan. Hasil terbaik minyak VCO flavor cengkeh konsentrasi 5% selama 6 hari
perendaman paling disukai panelis dengan skor 3.87 sampai 4.27 (antara netral sampai suka)
dan minyak VCO flavor kayu manis konsentrasi 5% selama 9 hari perendaman paling disukai
panelis
Kata Kunci : minyak VCO, panelis dan flavor
PENDAHULUAN
Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan tanaman serbaguna, baik untuk
keperluan pangan maupun nonpangan yang banyak tumbuh di daerah beriklim tropis. Produksi
buah kelapa Indonesia rata-rata 15,5 milyar butir/tahun, yang dikonsumsi penduduk Indonesia
sekitar 52,6% butir. Sisanya sebesar 47,4% diolah menjadi 1,43 juta ton kopra (Agustian et al.,
2003; Rindengan dan Karaow, 2003).
Minyak kelapa murni (VCO) merupakan salah satu produk olahan kelapa yang terbuat
dari daging kelapa segar, dalam pengolahannya tanpa mengalami proses pemanasan dan tanpa
penambahan zat kimiawi dan pelarut kimia (Anonim, 2008).
Minyak kelapa murni (VCO) diyakini memiliki sejumlah khasiat untuk menjaga kesehatan
manusia, karena memiliki kandungan asam lemak yang cukup tinggi. Kandungan asam lemak
berupa asam laurat, didalam tubuh manusia dirubah menjadi monolaurin yang memiliki
beberapa sifat sebagai antimikroba dan antivirus. Sehingga minyak VCO mendukung sistem
kekebalan tubuh, membantu mencegah infeksi virus, mengurangi resiko kanker, dan penyakit
degeneratif lainnya (Anonim, 2006).
Di samping sebagai Asam Lemak Rantai Sedang (MCFA) yang berfungsi meningkatkan
metabolisme dalam tubuh sehingga dapat menambah energi dan dapat mengontrol berat badan.
Penelitian sejak tahun 1982 telah menghasilkan produk minyak VCO yang dapat menanggulangi
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penyakit diabetes, kolesterol, hepatitis C, jantung koroner, prostat, osteoporosis, maag, ambeien
luar dan dalam dan penuaan dini, dll (Anonim, 2008).
Rasa minyak yang khas menyebabkan sebagian orang tidak bisa mengkonsumsinya,
menyebabkan rasa mual dan muntah-muntah. Untuk mengurangi rasa khas kelapa pada minyak
VCO dapat dilakukan dengan menambahkan rasa/flavor.
Flavor yang dipakai dari jenis rempah-rempah yang memililki aroma dan rasa yang tajam.
Pemilihan jenis rempah-rempah sangat menentukan cita rasa minyak VCO yang dihasilkan,
sehingga perlu dilakukan uji panelis/uji organoleptik terhadap produk minyak VCO. Penilaian
organoleptik dilakukan untuk mengetahui kesukaan panelis terhadap minyak VCO flavor jahe,
kayu manis dan cengkeh dengan menggunakan uji kesukaan terhadap warna, flavor, bau dan
penerimaan secara keseluruhan.
Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada proses pengindraan.
Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisio-psikologis, yaitu kesadaran atau pengenalan alat
indra akan sifat-sifat benda karena adanya rangsangan yang diterima alat indra yang berasal dari
benda tersebut. Pengindraan dapat juga berarti reaksi mental (sensation) jika alat indra mendapat
rangsangan (stimulus). Reaksi atau kesan yang ditimbulkan karena adanya rangsangan dapat
berupa sikap untuk mendekati atau menjauhi, menyukai atau tidak menyukai akan benda
penyebab rangsangan (Wagiyono, 2003).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesukaan panelis terhadap produk
minyak VCO yang ditambahkan flavor jahe, kayu manis dan cengkeh
BAHAN DAN METODOLOGI
Penelitian dilakukan menggunakan produk minyak VCO hasil pengolahan Kelompok
Wanita Tani Sawitra Tani Harapan Kita, Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten
Buleleng.
Penambahan flavor dilakukan dengan cara merendam flavor dalam minyak VCO sesuai
dengan perlakuan, jenis flavor yang ditambahkan adalah jahe, cengkeh dan kayu manis.
Rancangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL),
dengan perlakuan konsentrasi flavor dan lama perendaman. Konsentrasi flavor sebesar 5%, 10%
dan 15% dengan lama perendaman 3 hari, 6 hari, 9 hari, 12 hari dan 15 hari.
Nilai organoleptik menurut Kartika, et al. 1988, merupakan rata-rata dari nilai warna,
flavor, bau dan penerimaan secara keseluruhan. Penilaian organoleptik menggunakan skala
hedonik dan panelis sebagai ulangan. Panelis diberikan kepada 15 orang dengan skala hedonik :
1= sangat tidak suka; 2= sedikit suka; 3= netral; 4= suka; 5= sangat suka
Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan menggunakan sidik ragam (ANOVA), dan
bila terjadi beda nyata antar perlakuan dilanjutkan dengan uji beda DMRT 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistik minyak VCO flavor cengkeh terhadap warna dan flavor berbeda
nyata pada konsentrasi 10% dan 15% (Tabel 1). Terhadap bau dan penerimaan keseluruhan
berbeda nyata pada konsentrasi 15% (Tabel 2).
Warna makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi selera dalam
menentukan pilihan suatu produk. Perubahan warna terjadi pada konsentrasi 10% dan 15%
selama 6 hari perendaman dengan skor lebih kecil dari 4 (netral sampai suka). Preferensi panelis
turun dengan makin tinggi konsentrasi flavor dan makin lama waktu perendaman, hal ini
disebabkan karena Minyak VCO akan menyerap warna cengkeh sehingga warna minyak VCO
menjadi sedikit kekuning-kuningan.
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Tabel 1. Preferensi Panelis Terhadap Warna dan Flavor Minyak VCO Flavor Cengkeh

Lama Perendaman
(Hari)
3
6
9
12
15

Bau
5%
3.80a
3.80a
3.87a
3.14a
3.60a

10%
3.13a
3.13ab
3.67a
3.43a
3.00a

Keseluruhan
15%
2.80b
2.73b
3.33a
3.36a
3.47a

5%
4.00a
3.87a
3.87a
3.28a
3.93a

10%
3.33ab
3.07ab
3.47a
3.35a
3.47a

15%
3.07b
2.60b
3.27a
3.57a
3.20a

Catatan :
Angka yang diikuti oleh huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada taraf uji DMRT 5%
Skala hedonik : 1= sangat tidak suka; 2= sedikit suka; 3= netral; 4= suka; 5=
sangat suka
Cita rasa/flavor merupakan faktor penting dan diminati konsumen dalam menentukan
pilihan terhadap satu jenis makanan. Penurunan preferensi panelis pada konsentrasi 10% dan
15% selama 6 hari perendaman akan mempengaruhi cita rasa minyak VCO. Dalam hal ini rasa
dipengaruhi oleh senyawa kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi dengan komponen rasa yang
lain (Nurdjannah, 2004).
Aroma/bau merupakan bagian dari pembangkit selera dalam menikmati suatu makanan
(Taylor dan Bigbee, 1973). Perendaman dalam flavor cengkeh akan mempengaruhi bau minyak
VCO, pada konsentrasi 15% selama 9 hari perendaman bau/aroma cengkeh makin tajam dengan
skor 3.33 (netral sampai suka) disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Preferensi Panelis Terhadap Bau dan Penerimaan Keseluruhan Minyak VCO
Flavor Cengkeh

Lama Perendaman
(Hari)
3
6
9
12
15

Bau
5%
3.80a
3.80a
3.87a
3.14a
3.60a

10%
3.13a
3.13ab
3.67a
3.43a
3.00a

Keseluruhan
15%
2.80b
2.73b
3.33a
3.36a
3.47a

5%
4.00a
3.87a
3.87a
3.28a
3.93a

10%
3.33ab
3.07ab
3.47a
3.35a
3.47a

15%
3.07b
2.60b
3.27a
3.57a
3.20a

Catatan :
Angka yang diikuti oleh huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT 5%
Skala hedonik : 1= sangat tidak suka; 2= sedikit suka; 3= netral; 4= suka; 5= sangat suka
Perendaman minyak VCO pada flavor cengkeh pada konsentrasi 10% sampai 15% selama
15 hari secara keseluruhan masih bisa diterima panelis dengan skor 3.20 sampai 3.47 (antara
netral sampai suka). Akan tetapi terjadi perubahan warna minyak menjadi sedikit kekuningan
sehingga penampilan minyak kurang jernih.
Grafik 1 menunjukkan bahwa preferensi panelis minyak VCO flavor cengkeh dapat
diterima dengan baik pada konsentrasi 5% selama 6 hari perendaman terhadap warna, flavor,
bau dan penerimaan secara keseluruhan dengan skor 3.87 sampai 4.27 (antara netral sampai
suka).
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Grafik 1. Preferensi Panelis Minyak VCO Flavor Cengkeh Selama Perendaman

Preferensi panelis minyak VCO flavor jahe menunjukkan perbedaan yang tidak nyata
terhadap warna, flavor, bau dan penerimaan secara keseluruhan (Tabel 3 dan 4).
Tabel 3.

Preferensi Panelis Terhadap Warna dan Flavor Minyak VCO Flavor Jahe

Lama Perendaman

(Hari)
3
6
9

Warna
5%
4.33a
3.93a
3.80a

10%
3.67a
4.00a
3.67a

Flavor
15%
3.47ab
3.80a
3.33a

5%
3.33a
2.87a
3.53a

10%
3.40a
2.93a
2.67a

15%
3.33a
2.87a
2.67a

Catatan :
Angka yang diikuti oleh huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT 5%
Skala hedonik : 1= sangat tidak suka; 2= sedikit suka; 3= netral; 4= suka; 5= sangat suka
Jahe tergolong tanaman herbal jenis rempah-rempah yang memiliki bau harum dan
terasa pedas. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, jahe juga dipakai sebagai obat (Koswara,
2008). Secara keseluruhan preferensi panelis pada minyak VCO dengan flavor jahe disukai
panelis dengan skor 3.02 – 3.45
Perendaman dalam flavor jahe dilakukan selama 9 hari, bila lebih akan tumbuh jamur
dan rasa minyak menjadi pedas dan berasa lengket. Hal ini disebabkan karena adanya minyak
atsiri dan oleoresin jahe yang menyebabkan rasa pedas (Koswara, 2008).
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Tabel 4. Preferensi Panelis Terhadap Bau dan Penerimaan Keseluruhan Minyak VCO
Flavor Jahe

Lama Perendaman
(Hari)
3
6
9

Bau
5%
3.73a
2.47a
3.40a

10%
3.00a
2.73a
2.60a

Keseluruhan
15%
3.13a
2.93a
2.13ab

5%
3.80a
3.07a
3.47a

10%
3.33a
3.07a
2.80a

15%
3.27a
3.07a
2.73a

Catatan :
Angka yang diikuti oleh huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT 5%
Skala hedonik : 1= sangat tidak suka; 2= sedikit suka; 3= netral; 4= suka; 5= sangat suka
Hasil analisis sidik ragam minyak VCO flavor kayu manis berbeda nyata pada konsentrasi
10% dan 15% terhadap flavor. Sedangkan pada konsentrasi 15% berbeda nyata terhadap flavor,
bau dan penerimaan secara keseluruhan (Tabel 5 dan 6).
Tabel 5. Preferensi Panelis Terhadap Warna dan Flavor Minyak VCO Flavor Kayu Manis

Lama Perendaman
(Hari)
3
6
9
12
15

Warna
5%
4.00a
3.80a
3.80a
4.07a
3.75a

10%
3.73a
3.87a
3.73a
3.67a
3.92a

Flavor
15%
3.80a
3.87a
3.87a
3.53a
4.00a

5%
3.67a
3.53a
4.00a
3.73a
3.50a

10%
3.53a
3.67a
3.27b
3.33a
2.58a

15%
3.27a
3.73a
3.73ab
2.53b
3.58a

Catatan :
Angka yang diikuti oleh huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT 5%
Skala hedonik : 1= sangat tidak suka; 2= sedikit suka; 3= netral; 4= suka; 5= sangat suka
Flavor kayu manis pada konsentrasi 10% berbeda nyata pada hari ke-9 dan pada
konsentrasi 15% pada hari ke-12 dengan rataan tertinggi 2.53. Sedangkan terhadap bau dan
penerimaan secara keseluruhan berbeda nyata pada hari ke-12 (konsentrasi 15%) dengan nilai
rataan tertinggi 3.80 (bau) dan 3.73 (penerimaan secara keseluruhan) selama 12 hari perendaman.
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Grafik 2. Preferensi Panelis Minyak VCO Flavor Kayu Manis Selama Perendaman

Grafik 2 menunjukkan bahwa perendaman minyak VCO pada konsentrasi 5% lebih
disukai panelis dengan nilai rataan lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 10% dan 15%. Pada
konsentrasi 5% terhadap warna dengan nilai rataan tertinggi 4.07 dan terhadap bau 3.87 selama
12 hari perendaman. Sedangkan terhadap flavor rataan tertinggi sebesar 4.00 dan secara
keseluruhan sebesar 4.07 pada hari ke-9. Preferensi panelis konsentrasi 5% selama 9 hari
perendaman dapat diterima dengan baik tanpa merubah sifat fisik minyak VCO.
Tabel 6. Preferensi Panelis Terhadap Bau dan Penerimaan Keseluruhan Minyak VCO
Flavor Kayu Manis

Lama Perendaman
(Hari)
3
6
9
12
15

5%
3.73a
3.33a
3.80a
3.87a
3.33a

Bau
10%
3.40a
3.87a
3.67a
3.53a
2.75a

15%
3.20a
3.80a
3.80a
2.73b
3.58a

5%
4.07a
3.73a
4.07a
3.87a
3.33a

Keseluruhan
10%
3.73a
3.80a
3.53a
3.53a
2.67a

15%
3.40a
3.73a
3.73a
2.67b
3.58a

Catatan :
Angka yang diikuti oleh huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT 5%
Skala hedonik : 1= sangat tidak suka; 2= sedikit suka; 3= netral; 4= suka; 5= sangat suka
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KESIMPULAN
 Preferensi panelis minyak VCO penambahan flavor cengkeh menunjukkan pengaruh yang
nyata pada konsentrasi 10%, dan 15% terhadap warna dan flavor. Terhadap penerimaan
secara keseluruhan berbeda nyata pada konsentrasi 15%.
 Perendaman dalam flavor jahe tidak berbeda nyata terhadap warna, flavor, bau dan penerimaan
secara keseluruhan
 Perlakuan penambahan konsentrasi flavor kayu manis berbeda nyata pada konsentrasi 10%
dan 15% terhadap flavor, pada konsentrasi 15% terhadap bau dan penerimaan secara
keseluruhan
 Hasil terbaik minyak VCO flavor cengkeh konsentrasi 5% selama 6 hari perendaman paling
disukai panelis dengan skor 3.87 sampai 4.27 (antara netral sampai suka).
 Hasil terbaik minyak VCO flavor kayu manis konsentrasi 5% selama 9 hari perendaman paling
disukai panelis
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