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KATA PENGANTAR DARI TIM EDITOR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah Swt, atas petunjuk dan karunia-Nya ProsidingPresentasi ilmiah penelitian BKS-PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian tahun 2016 yangmengambil tema “Merancang Masa Depan Pertanian Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA)” dapat diterbitkan.Penerbitan Prosiding ini dibagi dalam 2 buku yakni Volume 1 yang berisi artikel bidangagroekoteknologi, ilmu tanah, kehutanan dan perkebunan. Untuk Volume 2 berisi artikel bidangagribisnis, perikanan, perkebunan dan teknologi pertanian. Prosiding ini merupakan dokumentasikarya ilmiah para peneliti yang berkaitan dengan ilmu pertanian, dimana presentasi dari karyailmiah tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 5-6 Agustus 2016 di Universitas Malikussaleh kotaLhokseumawe.Tim editor bekerja sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh panitia. Tim editorbertugas mengedit makalah yang telah diseleksi oleh panitia. Tim editor lebih banyak bertugasmenyelaraskan format tulisan tanpa mengubah isi atau konteks artikel/makalah/hasil penelitian.Adapun artikel yag masuk ke tim editor berjumlah ratusan artikel/makalah, sehingga ada sedikitketerlambatan dalam proses penerbitan prosiding ini.Semoga penerbitan prosiding ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk lebihmemacu dan mengembangkan penelitian yang akan datang. Kepada semua pihak khususnya timeditor yang telah bekerja keras untuk penerbitan prosiding ini kami sampaikan terima kasih.

Lhokseumawe, Januari 2017Tim Editor
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KATA PENGANTARAlhamdulillah, puji syukur atas segala karunia dan rahmat Allah Swt, sehingga SeminarNasional dan Rapat Tahunan Dekan (SEMIRATA) BKS – PTN Bidang Ilmu Pertanian Wilayah BaratTahun 2016 dapat terlaksana. Seminar dan Rapat Tahunan yang melibatkan sejumlah PTN dan PTSyang memiliki bidang Ilmu Pertanian, dan sebagaimana lazimnya kegiatan tersebut terbagi menjadibeberapa kegiatan yakni Seminar Nasional, Seminar paralel hasil-hasil penelitian dan RapatTahunan Dekan.Tema Kegiatan Semirata Tahun 2016 ini adalah, “ Merancang Masa Depan Pertanian
Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ”. Masih rendahnya sektor pertanianIndonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya merupakan masalah yang harus mampudicarikan solusinya. Semirata 2016 Bidang Ilmu Pertanian ini diharapkan dapat menghasilkanrancang bangun pertanian di era MEA ini. Pembangunan Pertanian ke depan bukan hanya bertujuanuntuk meningkatkan kuantitas atau hasil produk pertanian, namun juga harus diarahkan padapeningkatan kesejahteraan para petani. Sektor Pertanian memberikan sumbangan cukup besardalam APBN Republik Indonesia selayaknya mampu menjadi garda terdepan dalam perencanaanPembangunan Nasional.Penyelenggaran kegiatan Semirata BKS-PTN Tahun 2016 ini tidak terlepas dari bantuanberbagai pihak, oleh Karena itu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :1. Rektor Universitas Malikussaleh2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh3. Pemerintah Provinsi Aceh4. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Sabang5. Sekjen FKPTPI6. Ketua BKS-PTN Bidang Ilmu Pertanian Wilayah Barat7. Seluruh anggota panitia pelaksana Semirata Tahun 2016.

Ketua Panitia,
Dr. Ir. Halim Akbar, M.Si
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SAMBUTAN KETUA
BKS-PTN WILAYAH BARAT BIDANG ILMU PERTANIAN

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas rahmat danhidayah-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dan Rapat Tahunan (SEMIRATA)BKS-PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian tahun 2016 yang diselenggarakan oleh UniversitasMalikussaleh. Kami menucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar dan peserta rapattahunan baik Dekan maupun Ketua Program Studi/Jurusan. Semoga kegiatan ini memberikanmanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang pertanian.Pada SEMIRATA tahun ini diilaksanakan Seminar Nasional dengan Tema “Merancang Masa
Depan Pertanian Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, dengan keynote SpeakerDr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP (Menteri Pertanian RI). Dalam kegiatan ini juga dilaksanakanRapat Tahunan Dekan yang akan membahas program BKS-PTN Bidang Pertanian sekaligus wadahbagi Dekan, Ketua Program Studi/Jurusan untuk saling bertukar pengalaman dalam pengelolaanfakultas ataupun program studi/jurusan di institusi masing-masing. Adapun institusi yang hadirdalam pelaksaan SEMIRATA BKS-PTN wilayah Barat bidang ilmu pertanian tahun 2016 ini sebanyak31 institusi yang tersebar dari 15 Provinsi yang ada di Indonesia. Kami sebagai Ketua BKS-PTNwilayah Barat bidang ilmu pertanian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadaseluruh personil kepanitiaan yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya kegiatan SEMIRATAini Akhir kata dengan memohon kepada Allah Swt, semoga apa yang kita harapkan daripelaksanaan kegiatanSeminar Nasional dan Rapat Tahunan (SEMIRATA) BKS-PTN Wilayah Baratbidang ilmu pertanian ini dapat terwujud.

Ketua BKS-PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian
Dr. Ir. H. Sudarjat., MP
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SAMBUTAN DEKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Assalamua’laikum warahmatullah wabarakatuhPuji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena dengan izin-Nya Seminar dan RapatTahunan (semirata) BKS- PTN Barat 2016 dengan tema “Merancang Pembangunan PertanianIndonesia di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” dapat terlaksana. Shalawat teriring salamsama-sama kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw.Yang Kami hormati1. Bapak Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia2. Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia3. Bapak Rektor Universitas Malikussaleh4. Bapak Sekjen FKPTPI5. Bapak Ketua BKS-PTN Barat6. Bapak Gubernur Provinsi Aceh7. Bapak Bupati/walikota yang berhadir8. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Pertanian yang berhadir9. Bapak/ibu Wakil dekan dan Pimpinan Prodi yang berkenan hadir10. Tamu undangan dari Dinas terkait di Wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten AcehUtara11. Pemakalah Seminar Nasional12. Bapak Ibu dosen dan hadirin dan tamu undangan yang berbahagiaSelanjutnya kepada seluruh peserta seminar kami sampaikan Selamat datang di BumiSerambi Mekkah tepatnya di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh Kabupaten Aceh UtaraProvinsi Aceh. Suatu kehormatan bagi kami atas kepercayaan yang diberikan kepada FakultasPertanian UNIMAL untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Semirata BKS-PTN 2016, semogakami dapat melaksanakan amanah ini dengan baik.Bapak/ibu yang kami hormatiSaat ini, kita memasuki era baru: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kini 10 negaraanggota ASEAN terhubung menjadi satu kesatuan: kesatuan kawasan, wilayah produksi dankonsumsi. Barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bisa bergerak bebas dalam kawasan.Selain Singapura dan Brunei Darussalam, negara-negara anggota ASEAN memiliki ciri yanghampir sama yaitu masih mengandalkan sektor pertanian. Bahkan pertanian masih menjadipenopang utama ekonomi dan penyumbang penting devisa negara, seperti Indonesia Thailand,Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Namun demikian daya saing komoditas untuk masing-masing negara tersebut berbeda-beda. Sebagai contoh Indonesia hanya kalah dengan Vietnam dari
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sisi produktivitas padi tetapi Indonesia kalah dari sisi daya saing beras dengan dua eksportir utamaberas dunia yaitu Thailand dan Vietnam.Dalam produk hortikultura, seperti buah-buahan, Thailand merupakan saingan beratIndonesia. Selama ini aneka buah-buahan Thailand menyerbu pasar Indonesia. Di ASEAN, Indonesiaunggul dalam komoditas sejumlah perkebunan, seperti sawit, kopi, kakao, dan teh. Sayangnya,keunggulan ini masih berupa produk primer dengan nilai tambah rendah. Hanya sebagian kecilekspor komoditas perkebunan dalam bentuk produk olahan, jadi maupun setengah jadi. Akibatnya,negara lain yang memetik keuntungan.Bapak/Ibu yang kami HormatiHarapan kami melalui seminar ini kita dapat menemukan suatu rancangan dalammembangun pertanian Indonesia di era MEA. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terimakasih kepada bapak Rektor beserta seluruh civitas akademika UNIMAL, seluruh panitia baik dosen,karyawan maupun mahasiswa Fakultas Pertanian Unimal dan semua pihak yang telah membantudan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini.Kami telah berusaha dengan segala kemampuan kami, namun sebagai manusia biasa kamimenyadari disana disini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya selaku PimpinanFakultas Pertanian beserta seluruh Panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan ini.Sebelum mengakhiri sambutan ini perkenankan kami sekali lagi menyampaikanpermohonan maaf jika dalam sambutan ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak/ibu.Semoga bapak/ibu menemukan kesan yang baik selama berada disini.Akhirul Kalam, Assalamu’alaikum wr wb.
Dekan

Dr. Ir. Mawardati, M.Si
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SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Swt, sehingga kegiatan SeminarNasional dan Rapat Tahunan (Semirata) BKS-PTN wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian tahun 2016dapat terselenggara. Kegiatan yang pada kali mengambil tema “Merancang Masa Depan Pertanian
Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” dipercayakan kepada kami UniversitasMalikussaleh untuk menyelenggarakannya, sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi kamitentunya.Keprihatinan kita melihat ketertinggalan pembangunan pertanian di negara kita dewasadibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia adalahsesuatu yang wajar. Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, namun dalam hal produkpertaniannya masih tertinggal dari negara yang kita sebut di atas. Sehingga sangat diharapkan hasilpemikiran dari kegiatan ini bisa memberikan pengaruh bagi dunia pertanian kita saat ini.Keberpihakan kebijakan pertanian kepada petani amat kita harapkan, dimana saat inisebagian besar dari jumlah masyarakat miskin Indonesia berprofesi sebagai petani. SehinggaPembangunan pertanian berkelanjutan yang kita lakukan ini juga bisa melihat para petani sebagaisubjek dalam pengambilan keputusan nantinya.Hasil dari kegiatan Semirata BKS-PTN Wiayah Barat Bidang Ilmu Pertanian ini pastinyasangat dinanti untuk mampu memberdayakan perekonomian para petani. Deengan kesungguhan,ketekunan dan keterlibatan pasti akan didapat solusi-solusi untuk dapat memajukan sektorpertanian kita bangsa Indonesia di era MEA ini. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihakyang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Semirata tahun 2016 ini.

Rektor
Prof. Dr. H. Apridar, SE., M.Si
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Analisis Penggunaan Faktor Produksi dan Penerapan Teknologi pada
Usahatani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat

(Suatu Kasus di Provinsi Aceh)

MawardatiFakultas Pertanian Universitas Malikussaleh
ABSTRAKPenelitian ini dilakukan pada usahatani kelapa sawit perkebunan rakyat di Provinsi Aceh bulanJanuari-Maret 2016. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaanfaktor produksi dan penerapan teknologi pada usahatani kelapa sawit perkebunan rakyat diProvinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis fungsi produksi cobb douglas. Hasilanalisis menunjukkan bahwa faktor produksi luas lahan, tenaga kerja, pupuk urea dan penerapanteknologi (pembersihan piringan dan pemangkasan daun/penunasan) secara bersama-samaberpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Namun secara parsialhanya luas dan tenaga kerja serta teknologi pembersihan piringan yang berpengaruh signifikanterhadap produksi kelapa sawit perkebunan rakyat di Provinsi Aceh.

Kata kunci: Faktor Produksi, Teknologi, Produksi, kelapa sawit.
PENDAHULUANDewasa ini kelapa sawit merupakan komoditas perdagangan yang sangat menjanjikan. Padamasa depan, minyak sawit diyakini tidak hanya mampu menghasilkan berbagai hasil industri hiliryang dibutuhkan manusia seperti minyak goreng, mentega, sabun, kosmetik dan lain-lain, tetapijuga dapat menjadi substitusi bahan bakar minyak yang saat ini sebagian besar dipenuhi denganminyak bumi. Apalagi, minyak bumi sumbernya tidak dapat diperbaharui (non-renewable)sedangkan minyak sawit merupakan sumber bahan minyak nabati yang dapat diperbaharui(renewable).Tanaman kelapa sawit dikembangkan hampir di berbagai provinsi yang ada di Indonesia,salah satunya adalah Provinsi Aceh. Provinsi ini mempunyai kondisi iklim dan topografi yang sesuaiuntuk pengembangan kelapa sawit. Potensi tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimaldisebabkan oleh konflik yang berkepanjangan, namun setelah kondisi mulai kondusif, pemerintahdaerah secara aktif mencari investor untuk pengembangan agribisnis pada umumnya, dengan fokuskhusus untuk perluasan secara cepat sektor perkebunan tanaman kelapa sawit.Rendahnya produktivitas kelapa sawit secara keseluruhan dikarenakan rendahnyaproduktivitas kelapa sawit oleh perkebunan-perkebunan rakyat. Oleh karena itu pemerintahmelalui Ditjen Perkebunan diharapkan mampu untuk membuat program-program untukpeningkatan produktivitas perkebunan rakyat.Peningkatan produksi melalui perluasan areal memang masih perlu dilakukan selamapotensi yang tersedia masih memungkinkan. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah upayapeningkatan produktivitas dan kualitas hasil produksi. Hal ini perlu dilakukan, mengingat usahatanikelapa sawit rakyat di provinsi ini produktivitasnya masih tergolong rendah.Data yang diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Aceh menunjukkan bahwa rata-rataproduktivitas kelapa sawit rakyat di provinsi ini adalah 16 ton TBS/hektar per tahun. Produktivitastersebut ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas yang seharusnya. Padakeadaan yang optimum, produksi kelapa sawit dapat mencapai 20-25 t TBS/ha/tahun atau sekitar5-6 t minyak sawit/ha/tahun (Penebar Swadaya, 1994). Selanjutnya Fauzi, dkk (2003)menambahkan bahwa produksi tanaman kelapa sawit dengan bibit dari kultur jaringan mencapaiantara 7 sampai 9 t/ha/tahun minyak sawit atau 32 sampai 40 t TBS/ha/tahun. Selain itu,produktivitas maksimum mencapai 14 ton TBS/hektar per tahun sementara produktivitas
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minimum hanya 2 ton TBS/hektar pertahun. Dengan perkataan lain terdapat kesenjangan yangtinggi antara produktivitas maksimum dengan produktivitas minimum yaitu mencapai 12 tonTBS/hektar per tahun.Produksi adalah hasil akhir yang diperoleh dari kombinasi beberapa faktor produksi atau
input (Soekartawi, 2002). Tinggi rendahnya produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh efisiensipenggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Dalam berbagai pengalaman menunjukkan bahwafaktor produksi lahan, modal (untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan) yang di dalamnyatermasuk teknologi, tenaga kerja dan aspek manajemen merupakan faktor produksi yang pentingdalam proses produksi pertanian.Selain itu, kurangnya pengetahuan petani dalam hal penerapan teknologi budidaya jugadapat menyebabkan rendahnya produksi yang diperoleh termasuk produksi kelapa sawit. Haltersebut sejalan dengan pendapat Prayitno dan lincolin Arsyad (1987) yang menyatakan bahwatinggi rendahnya produksi pertanian antara lain disebabkan oleh tingkat penerapan teknologi.Samuelson dan Nordhaus (1996) menambahkan bahwa perubahan teknologi akan menggeser kurvaproduksi total, dapat meningkatkan atau menurunkan produk tergantung pada sifat teknologitersebut. Teknologi bagi petani merupakan cara dan metode baru yang digunakan dalam usahataniuntuk menaikkan hasil produksi. Teknologi merupakan salah satu faktor yang mempunyaikontribusi dalam mempengaruhi tingkat produksi pertanian. Teknologi yang dapat meningkatkanproduksi tanaman kelapa sawit seperti, pemupukan, Pemberantasan hama dan penyakit,penggunaan pembersihan piringan dan pemotongan pelepah daun daun/penunasan.Meskipun disadari bahwa terdapat teknologi yang tidak dapat dialihkan karena faktorlingkungan dan sosial ekonomi yang berbeda, namun perbedaan produktivitas di tingkat petanidengan hasil potensial masih cukup besar, maka perlu dikaji faktor-faktor penyebabnya. Umumnya,rendahnya produktivitas suatu usahatani perkebunan rakyat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosialatau teknik bercocok tanam termasuk penerapan teknologi. Apabila dilihat dari masalah yangberhubungan dengan memaksimumkan produksi maka salah satu penyebab rendahnyaproduktivitas adalah belum efisiennya penggunaan faktor produksi dan pemanfaatan teknologi.Ketersediaan faktor produksi sangat menentukan terhadap produktivitas komoditi yang diusahakan(Soekartawi, 1986).Disatu sisi perluasan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh akan terus dikembangkan,dan disisi lain produktifitas perkebunan kelapa sawit secara umum masih sangat rendah terutamaperkebunan rakyat. Bertitik tolak dari fenomena tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatupenelitian untuk mengetahui penyebab dari rendahnya produktivitas usahatani kelapa sawitPerkebunan Rakyat di Provinsi Aceh terkait dengan penggunaan faktor-faktor produksi danpenerapan teknologi.

METODE PENELITIANPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey yaitu suatu metode penelitianyang mengambil data sampel untuk menggambarkan populasi. Penentuan lokasi penelitiandilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu Kabupaten Nagan Raya (salah satu daerahsentra produksi kelapa sawit di wilayah barat-selatan Aceh) dan Kabupaten Aceh Utara (salah satudaerah sentra produksi kelapa sawit wilayah timur-utara Aceh). Kemudian secara random dipilihdua kecamatan. Dari masing-masing kecamatan terpilih kemudian petani dikelompokkan menjaditiga kelompok berdasarkan umur tanaman sebagai kerangka sampling.Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis fungsi produksiCobb-Douglas dengan asumsi iklim dan jenis tanah dianggap homogen. Adapun bentuk dari fungsiproduksi Cobb-douglas adalah sebagai berikut (Gujarati, 1998):TBS = β0 Lβ1 TKβ2PURβ3 PKClβ4PES β5 +D1+D2 + εDalam bentuk transformasi linear adalah sebagai berikut:Ln TBS = Ln β0 + β1 Ln L + β2 Ln TK + β3 Ln PUR + β8 Ln PES+D1+D2+ ε
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Keterangan:LnTBS = Produksi TBS kelapa sawit (ton)LnL = Luas Lahan (ha)LnTK = Tenaga Kerja (HKP)LnPUR = Pupuk Urea (kg)LnPES = Pestisida (ltr). ε = Disturburn (error term)D1, D2, D3, D4 = Variabel Dummy Teknologi (pembersihan piringan, pemangkasan daun/penunasan)Β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8 β9, = Parameter yang dicari.Proses pengolahan data menggunakan paket program SPSS, Sedangkan untuk mengetahuitingkat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen yang dianalisis dapat dilihatpada nilai p-value varibel tersebut baik secara individual (t-test) maupun secara bersama-sama atauserentak (F-test).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Hubungan antara Penggunaan Faktor-faktor Produksi dan Berbagai Jenis
Teknologi yang Diterapkan TerhadapTingkat ProduksiFungsi produksi menunjukkan hubungan fisik antara faktor produksi (input) dengan hasilproduksi (output). Dalam memaksimumkan produksi, produsen (dalam hal ini petani yangmengusahakan kelapa sawit) akan tergantung pada kombinasi input yang dilakukan. Adanya variasipengambilan keputusan dan keterbatasan petani dalam mengalokasikan faktor-faktor produksiyang digunakan akan menimbulkan perbedaan tingkat efisiensi dan jumlah produksi yangdihasilkan.Analisis fungsi produksi dalam penelitian ini dilakukan dengan fungsi produksi CobbDouglas, dengan menggunakan 6 (enam) variabel bebas yang terdiri dari variabel luas lahan, tenagakerja, pupuk Urea, pestisida dan variabel dummy yaitu teknologi yang diterapkan dalam budidayakelapa sawit (varietas, pembersihan piringan dan pemangkasan daun/penunasan) yangdimasukkan ke dalam model analisis. Hasil analisis fungsi produksi usahatani kelapa sawitperkebunan rakyat disajikan dalam Tabel berikut.Nilai Estimasi Fungsi Produksi Cobb Douglas Usahatani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat.No. Variabel Koefisien t-hitung Probabilitas(sig)1. Konstanta (Ln A) 1.061 5.215 .0002. Luas Lahan (Ln L) .991 9.465 .0003. Tenaga Kerja (Ln TK) .050 1.832 .0714. Pupuk Urea (Ln PUR) .015 1.316 .1928. Pestisida (Ln Pes) -.011 -.213 .83211. Dummy PRNG .637 3.135 .00212. Dummy DAUN .167 2.058 .043R-square = 0,758 F-sig = 0,000F- hitung = 27,677Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh nilai F-test adalah sebesar 27,677 dengan nilaiprobabilitas (probability value) sebesar 0,000, nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkatkepercayaan (α) 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (serempak) variabelluas lahan, tenaga kerja, pupuk urea, pestisida dan variabel teknologi yaitu pembersihan piringandan pemangkasan daun tanaman/penunasan berpengaruh terhadap tingkat produksi usahatanikelapa sawit perkebunan rakyat di Provinsi Aceh.Selain itu, Tabel 1 juga memperlihatkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,758. Hal
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ini berarti bahwa sebesar 75,80 persen variabel luas lahan, tenaga kerja, pupuk urea, pestisida danvariabel teknologi (pembersihan piringan, pemangkasan daun/penunasan) mampu menjelaskanvariasi variabel produksi kelapa sawit perkebunan rakyat atau dengan perkataan lain hubunganantara variabel independen dengan variabel dependen cukup kuat. Sedangkan sisanya 24,20 persendijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal inimenunjukkan bahwa masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi kelapa sawitperkebunan rakyat di daerah penelitian.Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya produksiTBS yang dihasilkan sangat tergantung pada faktor produksi yang digunakan pada berbagaiteknologi yang diterapkan. Dengan demikian hubungan antara produksi dan faktor produksi padausahatani kelapa sawit perkebunan rakyat di lokasi penelitian dapat digambarkan dalam suatufungsi produksi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Salvatore (1994), Beattie dan Taylor(1994), Soekartawi (1986) bahwa fungsi produksi adalah hubungan antara input dan output dalamyang dapat digambarkan dalam bentuk tabel grafik maupun persamaan matematik. Secara lebihspesifik dikemukakan oleh Semaoen (1992) mengatakan bahwa fungsi produksi menggambarkanhubungan antara masukan dan produk, dimana produk maksimum diperoleh melalui prosesproduksi pada tingkat teknologi tertentu.Secara parsial koefisien regresi variabel luas lahan sebesar 0,991, angka tersebutmengandung arti bahwa jika terjadi penambahan/peningkatan luas lahan sebesar 10 persen makaakan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 9,91persen (cateris paribus). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel luas lahan secara statistiksignifikan pada α = 1 %. Jika dikaitkan dengan konsep elastisitas, maka variabel luas lahan termasukvariabel yang sifatnya in elastis, artinya persentase tambahan produksi TBS lebih kecil dari padapersentase tambahan luas lahan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai elastisitas produksi sebesar 0,88(0<Ep<1). Temuan ini menggambarkan bahwa untuk meningkatkan produksi kelapa sawitkhususnya perkebunan rakyat di Provinsi Aceh masih bisa dilakukan dengan perluasan areal
(ekstensifikasi). Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Aceh yang sampai tahun 2012akan melakukan peningkatan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat melalui perluasan areal.Variabel lain yang yang berpangaruh terhadap produksi TBS adalah variabel tenaga kerja.Koefisien estimasi variabel tenaga kerja dalam penelitian ini adalah sebesar 0,42, artinya jikadilakukan penambahan penggunaan tenaga kerja sebesar 10 persen, maka akan dapatmeningkatkan produksi TBS sebesar 4,2 persen. Namun dalam penelitian ini variabel tenaga kerjasecara statistik signifikan pada α = 10 %..Penggunaan tenaga kerja pada tanaman kelapa sawit terutama tanaman menghasilkan (TM)berbeda dengan tanaman semusim yang membutuhkan tenaga kerja secara kontinyu. Tanamankelapa sawit terutama periode TM tenaga kerja hanya dibutuhkan untuk pemeliharaan, sepertipembersihan gulma, baik di piringan maupun di gawangan dan pemupukan yang hanya dilakukanmaksimal dua kali dalam setahun serta pengendalian hama penyakit jika dibutuhkan. Kebutuhantenaga kerja dalam jumlah yang banyak hanya untuk kegiatan panen dan pasca panen. Dalampenelitian ini tenaga kerja untuk kegiatan pasca panen tidak diperhitungkan.Pemupukan tanaman bertujuan untuk menyediakan unsur – unsur hara yang dibutuhkantanaman untuk pertumbuhan generatif, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Penentuan dosispupuk yang tepat, sebaiknya dilaksanakan analisis tanah dan daun terlebih dahulu. Dengan analisistanah dan daun, maka ketersediaan unsur – unsur hara di dalam tanah pada saat itu dapat diketahuidan keadaan hara terakhir yang ada pada tanaman dapat diketahui juga. Berdasarkan hasil analisisdapat ditentukan kebutuhan tanaman terhadap jenis – jenis unsur hara secara lebih tepat, sehinggadapat ditetapkan dosis pemupukan yang harus diaplikasikan.Sementara itu, variabel pupuk urea dalam penelitian ini tidak memberikan hasil yangsignifikan terhadap produksi kelapa sawit. Tidak signifikannya variabel pupuk urea dalampenelitian ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, jenis tanah, cara, dosis danwaktu pemberiannya yang tidak tepat. Hal tersebut dapat dipahami karena di lokasi penelitianbelum pernah dilakukan analisis baik analisis tanah maupun analisis daun terutama padaperkebunan rakyat. Menurut Prabowo (2005) tentang penggunaan diagnosa daun untukrekomendasi pemupukan kelapa sawit menyimpulkan pembuatan sejumlah percobaan pupuk di
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lapangan pada lokasi yang mewakili sangat penting dalam usaha memperoleh rumus-rumusprakiraan yang digunakan dalam rekomendasi pupuk. Pada kebun komersil yang sudah mapan,penerapan sistem diagnosa daun ini sangat memudahkan rekomendasi karena penilaian statushara, prediksi produksi serta tindakan koreksinya hanya memerlukan data analisis daun saja.Aspek-aspek ekonomi seperti harga TBS dan pupuk, kendala lingkungan dan penyesuaian fluktuasihara daun dapat sekaligus dimasukkan ke dalam program diagnosa daun ini dalam rangkamenghasilkan sistem rekomendasi pupuk yang efektif dan efisien.Perbedaan jenis tanah menyebabkan perbedaan jumlah dan jenis kandungan unsur hara.Sehingga untuk memperoleh produksi kelapa sawit yang memadai dibutuhkan masukan unsur haramelalui pemupukan dengan dosis yang berbeda pada jenis tanah yang berbeda. Foster (1976) dalamFadli, dkk, (2001) menganjurkan agar cara pemberian pupuk yang optimal pada tanaman kelapasawit dewasa dibedakan berdasarkan jenis pupuk dan jenis tanah. Selanjutnya Fadli, dkk, (2001)menambahkan bahwa pupuk yang diaplikasikan diharapkan dapat digunakan seefisien mungkinoleh tanaman. Untuk hal tersebut diperlukan upaya tertentu guna meningkatkan efisien pupuk padakelapa sawit. Upaya tersebut adalah tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara.Variabel lain yang tidak memberikan hasil yang signifikan dari hasil analisis adalahpestisida. Petani kelapa sawit di lokasi penelitian termasuk jarang melakukan pengendalian hamadan penyakit, petani hanya menggunakan pestisida jika terjadi serangan atau dengan perkataan lainmelakukan pemberantasan bukan pengendalian.Selain itu, dari dua variabel teknologi yang di analisis, hanya variabel pembersihan piringanyang signifikan. Koefisien regresi variabel pembersihan piringan bertanda positif dan secarastatistik signifikan pada α = 1%. Artinya, jika petani kelapa sawit melakukan pembersihan piringanmaka akan dapat meningkatkan produksi TBS akan meningkat. Hal ini dapat dipahami karena jikapiringan tidak dibersihkan maka akan menghambat proses penyerapan unsur hara oleh akartanaman yang diberikan melalui pemupukan. Gulma yang ada di sekitar pohon kelapa sawit akanberkompetisi dalam penyerapan unsur hara. Dengan demikian, unsur hara yang semestinyadigunakan untuk tanaman kelapa sawit akan berkurang atau tidak sesuai dengan dosis yangdiperlukan. Kondisi ini akan berakibat terganggunya pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan padaakhirnya produksi TBS akan menurun.Sedangkan variabel pemangkasan daun/penunasan dalam penelitian ini tidak memberikanpengaruh yang signifikan. Tidak signifikannya variabel pemangkasan daun/penunasan dalampenelitian ini disebabkan oleh semua petani di daerah penelitian tidak melakukan pemangkasandaun/pelepah secara periodik, sehingga dalam data analisis tidak bervariasi baik antar petanimaupun berdasarkan umur tanaman. Padahal secara teoritis pelepah-pelepah daun yang tidakmenghasikan tandan tersebut jika jumlahnya berlebihan dari jumlah pelepah optimal menurutumur tanaman disarankan untuk dipotong/dibuang. Hal tersebut perlu dilakukan karena zat-zatmakanan yang diserap oleh akar tanaman yang seharusnya bisa digunakan untuk pembesaran buah,tidak berkompetisi dengan pelepah yang sebenarnya tidak perlu dipertahankan. Selain itu jumlahpelepah yang berlebihan juga akan mengganggu proses penerimaan sinar matahari.Teknologi merupakan salah satu faktor produksi yang sangat mempengaruhi produktivitassuatu usahatani. Jika keterbatasan lahan menjadi kendala dalam meningkatkan produksi makadengan perbaikan teknologi produksi masih bisa ditingkatkan sampai batas tertentu. Hal ini sejalandengan yang dikatakan Samaoen (1992) produksi bisa ditingkatkan karena adanya perbaikanteknologi meskipun jumlah faktor produksi lain dalam jumlah yang tetap. Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa untuk meningkatkan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat di Provinsi Acehdapat dilakukan melalui perluasan areal dan peningkatan penerapan teknologi termasuk efisiensipenggunaan faktor produksi.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan1. Luas lahan, tenaga kerja, pupuk Urea dan penggunaan pestisida serta jenis teknologipembersihan piringan dan pemangkasan daun/penunasan merupakan faktor-faktor yangberpengaruh signifikan terhadap produksi usahatani kelapa sawit perkebunan rakyat di
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Provinsi Aceh. Namun secara parsial hanya variabel luas lahan dan teknologi pembersihpiringan yang memberikan pengaruh signifikan.2. untuk meningkatkan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat di Provinsi Aceh dapat dilakukanmelalui perluasan areal dan peningkatan penerapan teknologi termasuk efisiensi penggunaanfaktor produksi.
Saran1. Rendahnya produktivitas kelapa sawit terutama perkebunan rakyat di Provinsi Aceh saat inibukan hanya disebabkan oleh sempitnya lahan garapan/luas kebun, akan tetapi juga disebabkanoleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usahataninya termasukrendahnya tingkat penerapan teknologi terutama teknologi budidaya. Oleh karena itu sedapatmungkin pemerintah daerah dan dinas terkait agar dalam perencanaan pengembangan kelapasawit terutama kelapa sawit perkebunan rakyat di tahun-tahun mendatang harus lebih banyakdiarahkan kepada intensifikasi seperti lebih membekali petani tentang teknik budidaya secarabenar dan intensif bukan hanya ekstensifikasi. Meskipun petani memiliki luas lahan yang kecilnamun setidak-tidaknya dengan luas lahan yang mereka miliki bisa meningkatkanproduktivitas.2. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas TBS di lokasi penelitian adalah karena petanitidak tahu berapa sebenarnya jumlah dari berbagai jenis pupuk harus diaplikasikan sesuaidengan umur tanaman mereka. Dengan demikian perlu adanya analisis tanah dan analisis daunoleh pihak yang berkompeten dalam hal ini Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk mengetahuiunsur-unsur hara di dalam tanah pada saat itu dan keadaan hara terakhir yang ada padatanaman. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat ditentukan kebutuhan tanamankelapa sawit terhadap jenis – jenis unsur hara secara lebih tepat, sehingga dapat ditetapkan/direkomendasikan dosis pemupukan yang harus diaplikasikan.

DAFTAR PUSTAKABeattie, R, Bruce dan Robert C Taylor. 1994. Ekonomi Produksi, UGM-PRESS, Yogyakarta.Direktorat Jenderal Perkebunanb. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Seluruh Indonesia Menurut
Pengusahaan. Melalui. <http://ditjenbun.deptan.go.id/ cigraph/ index.php/viewstat/komoditiutama /8-Kelapa%20Sawit> [02/15/2010]Fadli, L.M, Z. Poeloengan dan Elsye L, Sisworo, 2001. Efektivitas Penempatan Dan PenentuanTingkat Efisiensi Pupuk Pada Tanaman Kelapa Sawit Menghasilkan Dengan 33P. JurnalPenelitian Kelapa Sawit 9(1) : 21-36.Fauzi, Y, Yustina E.W, Iman. S Rudi. H. 2003. Kelapa Sawit. Budidaya Pemanfaaatan Hasil dan Limbah,
Analisis Usaha dan Pemasaran. Penebar Swadaya. Jakarta.Gujarati. D, 1998. Ekonometrika Dasar. Erlangga. JakartaKantor Berita Antara, 2007. Meskipun Produsen Nomor Satu Tetapi Produktivitas Rendah.http://www.jogjamedianet.com/pdf.php?id=585 [03/16/2010]Penebar Swadaya. 1994. Kelapa Sawit, Usaha Budidaya, Pemanfaatan Hasil, dan Aspek Pemasaran.PT. Penebar Swadaya. Jakarta.Prayitno, Hadi dan Lincolin Arsyad, 1987. Potensi Desa dan Kemiskinan, BPFE, Universitas GajahMada, YokyakartaSalvatore, D. 1994. Teori Ekonomi Mikro. Erlangga, Jakarta.Semaoen. 1992. Ekonomi Produksi Pertanian. Teori dan Aplikasi. ISEI Cabang Jakarta.Soemuelson, paul A. and William D. Nordhaus. 1996. Macroekonomi, Terjemahan Haris Munandar,Freddy Saragih dan Rudi Tambunan, Edisi XIV, Penerbit Erlangga, Jakarta.Soekartawi, Soeharjo. A, Dillon.J, Jhon, Hardaker J. Brian, 1986. Ilmu Ushatani dan Penelitian untuk
Pengembangan Petani Kecil. UI Press. Yokyakarta..................,. 2002. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Teori dan Aplikasi. (Edisi Revisi). PT. Raja GrafindoPerkasa, Jakarta.
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Kinerja Penyuluh Pertanian pada Program Pembangunan Pertanian
(Kasus Studi Program Upaya Khusus Padi Sawah di Kecamatan Batang

Anai Kabupaten Padang Pariaman)

Basril BasyarProdi SOSEK, Fakultas Peternakan UNANDbbbasrilbasyar4@gmail.com
ABSTRAKPendampingan Program UPSUS menjadi faktor penting dalam pencapaian target produksi, dimanapenyuluh pertanian merupakan salah satu petugas dalam pendampingannya. Menurut data BPS,produksi padi sawah di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2010 s/d 2014 terus meningkatdari 255.053, 55 ton meningkat menjadi 294.045, 52 ton. Peningkatan tersebut tentu saja hasil kerjadari seluruh pihak, termasuk juga penyuluh pertanian.Berperannya penyuluh pertanian dalampeningkatan produksi padi, dapat terlihat dari kinerja yang dihasilkan oleh penyuluh pertanian.Olehkarena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kinerja penyuluh pertanian danmendeskripsikan faktor – faktor yang menentukan baik atau tidaknya kinerja penyluh pertaniansebagai pendamping program UPSUS padi sawah.Metode yang digunakan yaitu studikasus.Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Anai, pada bulan Januasri/Februari2016.Informan penelitian sebanyak 12 orang yang terdiri dari Ketua BPK Kecamatan Batang Anai,penyuluh nagari, dan ketua kelompok tani.Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptifkualitatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja penyuluh pertanian sebagai pendampingprogram UPSUS untuk peningkatan produksi padi sawah berada pada kategori baik.Tingkatpendidikan, pengetahuan penyuluh, motivasi penyuluh, tempat tinggal penyuluh, dan fasiltas untukpenyuluh, merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas kinerja penyuluh pertanian dalammendampingi pelaksanaan program UPSUS.

Kata Kunci: UPSUS, kinerja, penyuluh pertanian, produksi, padi sawah.

PENDAHULUANProgram Upaya Khusus (UPSUS) yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk tiga komoditiyang diantaranya adalah padi (Permentan Nomor 14 Tahun 2015), merupakan wujud keseriusanpemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian untuk memenuhi kebutuhanpokok masyarakat Indonsia. Pembangunan pertanian berkepentingan pada perubahan pertaniandalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat pertanian maupunmasyarakat pada umunya (Yowono.T, 2011).Tujuan dari program UPSUS adalah untuk menigkatkan produksi padi melalui beberapakegiatan yang telah ditetapkan pemerintah.Pendampingan/pengawalan Upsus merupakan faktorpenting dalam pencapaian target produksi, dimana penyuluh pertanian merupakan salah satupetugas dalam pendampingannya.penyuluhan pertanian sebagai pengawalan dan pendampingandalam kegiatan Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan Dan Peningkatan ProduksiKomoditas Strategis (Permentan Nomor 14 Tahun 2015). Kondisi tersebut sesuai dengan pendapatMosher (1996) yang menyebutkan bahwa penyuluhan pertanian sebagai faktor pelancar dalampencapaian tujuan pembangunan pertanian.Penyuluhan pertanian juga menjadi jembatan antarateori dengan praktek dan alat pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian (Mardikato,2009). Seluruh wilayah sentral produksi padi di Indonesia menjalankan Program UPSUS, termasukjuga Kabupaten Padang Pariaman. Luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu 132.879 Hadengan penggunaan lahan untuk padi sawah sekitar 27.089,5 Ha, dimana Kecamatan Batang Anaimerupakan wilayah nomor dua terluas lahan pertanian padinya dengan tingkat produktivitasnya
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termasuk yang paling tinggi yaitu sekitar 5,45% (BPS Padang Pariaman, 2014).Prestasi dari daerahini meningkatkan produksi berasnya dibuktikan dengan pemberian penghargaan kepada Bupati AliMukhni atas keberhasilan dalam peningkatan produksi beras di atas 5% pada tahun 2014.Keberhasilan daerah ini meningkatkan produksi beras merupakan hasil kerja seluruhstakeholder, termasuk juga penyuluh pertanian, dimana tugas penyuluh pertanian dalam kegiatantersebut sebagai pendamping.Untuk melihat peranserta penyuluh pertanian dalam membantupeningkatan produksi beras di Kabupaten Padang Pariaman khususnya di Kecamatan Batang Anai,perlu dilihat dari kinerja dari penyuluh pertanian tersebut.Kinerja ialah hasil kerja secara kualitasdan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengantanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara dan Prabu, 2000).Penyuluh merupakan mitra sejajar bagi petani yang mempunyai peran strategis dalampembangunan pertanian.Dalam menjalankan peran tersebut, penyuluh mempunyai tugas pokok danfungsi yang menjadi acuan dalam melakukan penyuluhan.Secara konvensional peran penyuluhhanya dibatasi pada kewajibannya menyampaikan dan memengaruhi masyarakat sasaran untukmengadopsi inovasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya peran penyuluh selainmenyampaikan inovasi pertanian juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah denganmasyarakat sasaran (Bahua, 2010).Penyuluh pertanian adalah orang yang bekerja dibidang penyuluhan pertanian.Sedangkanmenurut besar bahasa Indonesia, penyuluh adalah orang-orang yang bekerja sebagai pemberipenerangan atau penunjuk jalan.Menurut UU No.16 Tahun 2006, penyuluh adalah peroranganwarga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh juga sering disebutsebagai agen pembaharuan, yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhanberkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon)penerima manfaat penyuluhan untuk mengadopsi inovasi (Rogers, 1983).Pada saat ini penyuluh pertanian tidak lagi hanya dari pemerintah (penyuluh PNS),melainkan telah ada penyuluh pertanian lainnya dalam status swadaya dan swasta. Adapun defenisimasing-masing penyuluh tersebut adalah (UU No.16 Tahun 2006):1) Penyuluh PNS, yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsionalsebagai penyuluh.2) Penyuluh swasta, yaitu penyuluh pertanian yang berstatus sebagai karyawan perusahaanswasta (contoh: perusahaan pupuk, peptisida, benih, mesin pertanian, dll) dan jugapenyuluh dari Lembaga Swadaya Masyarakat.3) Penyuluh Swadaya, yaitu petani atau warga masyarakat yang secara sukarela melakukankegiatan penyuluhan dilingkungannya.Sedangkan profesi penyuluh pertanian adalah pekerjaan penyuluh pertanian yangmembutuhkan keahlian khusus yang dihasilkan dari proses pendidikan profesi, pelatihan profesidan atau pengalaman kerja, dan dibuktikan dengan sertifikat profesi penyuluh pertanian danmemperoleh rewards (Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, 2010).Baik atau tidaknya kinerja penyuluh pertanian dalam membantu peningkatan produksiberas di Kabupaten Padang Pariaman, dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasaldari diri penyuluh maupun dari luar diri penyuluh.Untuk membutktikan teori tersebut dengan faktamengeai kinerja penyuluh dalam membantu peningkatan produksi beras di Kabupaten PadangPariaman, dibutuhkan kajian yang konprehesif.Oleh karena itu, penulis tertarik melakukanpenelitian dengan tujuan mendeskripsikan kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping dalamprogram UPSUS padi sawah dan mendeskripsikan faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknyakinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping.
METODE PENELITIANMetode yang digunakan yaitu studi kasus.Kasus studi dipilih di Kecamatan Batang Anai,karena merupakan salah satu dari tiga daerah yang rata-rata produksi padi sawah palingtinggi.Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2016.Informan yang digunakansebanyak 12 orang yang terdiri dari Ketua BPK Kecamatan Batang Anai, penyuluh nagari, dan ketuakelompok tani.Fokus data penelitian adalah; 1) kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping; 2)
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Faktor yang menentukan kinerja penyuluh dalam melaksanakan pendampingan.Teknikpengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi dankuesioner.Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menambahkan alatbantu sintesis pada pembahasannya (Sugiyono, 2008; Wirartha, 2006).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Penyuluh Sebagai Pendamping Pada Program UPSUSDisahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan disatu sisi memberikan kepastian hukum tentang peran penyuluhandiberbagai bidang (pertanian, perikanan dan kehutanan), tetapi disisi lain juga menyisakanpermasalahan mendasar seperti penyiapan sumberdaya manusia penyuluh. Sumberdaya manusiayang handal akan mampu meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sumberdayamanusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yaitu menciptakansumberdaya manusia yangberkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalammenghadapi persaingan global yang selama ini terabaikan.Dalam kaitan itu ada dua hal yang penting yang menyangkut kondisi sumberdaya manusiapertanian di daerah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu sumberdaya petugas dan sumberdayapetani.Kedua sumberdaya tersebut merupakan pelaku dan pelaksana yang mensukseskan programpembangunan pertanian.Penyuluh adalah salah satu unsur penting yang diakui peranannya dalammemajukan pertanian di Indonesia.Penyuluh yang siap dan memiliki kemampuan dengansendirinya berpengaruhpada kinerjanya (Marius et al., 2006).Kinerja adalah prestasi yang dicapaikaryawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi.Kinerja seorang penyuluh dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: (a) bahwa kinerjamerupakan fungsi dari karakteristik individu, karakteristik tersebut merupakan variabel pentingyang mempengaruhi perilaku seseorang termasuk penyuluh pertanian; dan (b) bahwa kinerjapenyuluh pertanian merupakan pengaruh dari situasional di antaranya terjadi perbedaanpengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap kabupaten yang menyangkutberagamnya aspek kelembagaan, ketenagaan, program penyelenggaraan dan pembiayaan (Jahi danLeilani, 2006).Menurut Berlo et al. (1960) ada empat kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluhpertanian untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu: (a) kemampuan untuk berkomunikasi yaitukemampuan dan keterampilan penyuluh untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakatsasarannya; (b) sikap penyuluh antara lain sikap menghayati dan bangga terhadap profesinya, sikapbahwa inovasi yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan nyata sasarannya, dan sikapmenyukai dan mencintai sasarannya dalam artian selalu siap memberi bantuan dan melaksanakankegiatan-kegiatan demi adanya perubahan-perubahan pada sasaran; (c) kemampuan pengetahuanpenyuluh, yang terdiri dari isi, fungsi, manfaat serta nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yangdisampaikan, latar belakang keadaan sasaran; dan (d) karakteristik sosial budaya penyuluh.Pemerintah menyadari bahwa pencapaian program UPSUS membutuhkan dukungan daribanyak pihak, khuusnya petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Supaya petanitersebut dapat bergerak dan berperan aktif sesuai dengan harapan dan tujuan program UPSUS,pemeritah memanfaatkan penyuluh sebagai pendamping, komunikator, fasilitator, advisor,motivator, edukator, organisator dan dinamisator dalam rangka terlaksananya kegiatan upayakhusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian swasembadaberkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai.Menurut PERMENTAN Nomor 14 Tahun 2015 tugas penyuluh pertanian dalam programUPSUS adalah pengawalan dan pendampingan, dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluhdiantaranya:
1. Pengawalan dan pengamanan penyaluran benih, pupuk dan alsintan kepada kelompok

penerima manfaat.
2. Pengawalan gerakan perbaikan jaringan irigasi, tanam serentak dan pengendalian OPT.
3. Pendampingan introduksi varietas unggul baru melalui pelaksanaan demfarm.
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4. Pendampingan penerapan teknologi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai
(pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen).

5. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pengawalan dan pendampinganKeseluruhan kegiatan di atas diharapkan dapat membantu pencapaian program UPSUS,diantaranya adalah peningkatan produksi padi guna tercapainya swasembada padi berkelanjutan.Untuk dapat mengambarkan kondisi kinerja penyuluh pertanian sebagai pendamping danmembantu pencapaian produksi padi, penulis menuangkannya secara ringkas dalam Tabel 1dibawah ini.Tabel 1. Tangapan Informan Terhadap Realita Kegiatan Pendampingan Program UPSUS padisawah di Kecamatan Batang Anai.
No Pernyataan

Tanggapan Informan
Penyuluh di

BPK
Penyuluh

Nagari Petani1 Penyuluh menjadi pendamping dalamkegiatan UPSUS iya iya iya2 PERMENTAN Nomor 14 Tahun 2015menjadi acuan pelaksanaanpendampingan iya iya Tidak tahu
3 Kegiatan pada program UPSUS yangdidampingi oleh penyuluh: Sesuaipendanaan Sesuaipendanaan Sesuaipendanaana) Pengembangan jaringan irigasib) Optimasi lahanc) Pengembangan SRId) Penyediaan bantuan benihe) Penyediaan bantuan pupukf) Penyediaan alsintang) Pengendalian OPT dan perubahaniklim4 Kegiatan yang didanai dalam programUPSUS, didampingi oleh penyuluh Nagari iya iya iya5 Metode pendampingan Partisipatifdan kelomok Partisipatifdan kelomok Partisipatif dankelomok6 Kinerja penyuluh sebagai pendampingdalam kegiatan UPSUS Baik - BaikSumber: Sintesis dari hasil wawancara dengan seluruh informan, 2016.Untuk lebih jelasnya kondisi kinerja penyuluhan pertanian di lokasi penelitian, dapat dilihatpada Tabel 2 di bawah ini.Tabel 2. Kinerja Penyuluh Pertanian Sebagai Pendamping Dalam Kegiatan UPSUS di KecamatanBatang Anai.
No

Ukuran Penilaian Kinerja
Penyuluh Dalam

Melaksanakan
Pendampingan

Tanggapan
Informan Penilaian Kinerja

Penyuluh
di BPK Petani Penyuluh

di BPK Petani1. Pelaksanaan kegiatan mengacupada Juklak/Juknis yangditurunkan dariPERMENTAN Nomor 14 Tahun2015
iya Tidaktahu Berdasarkan laporandaan hasilkerjapenyuluh,makapenilaian

Seluruh informandari petanimenyatakankinerja penyuluhdalammelaksanakanpendampingan2. Jumlah pertemuanpendampingan sesuai dengan iya iya
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Juklak/Juknis kinerjanyapada nilaibaik berada pada nilaibaik.3. Lokasi pelaksanaan sesuaidengan kebutuhan petani iya iya4. Waktu pelaksanaan sesuaiketetapan iya iya5. Petani dilibatkan secara aktifdalam setiap kegiatan iya iya6. Hasil kegiatan dapat dilihatdan dirasakan petani iya iya7. Penyuluh membuat laporankegiatan sesuai dengan fakta setuju -Sumber: Sintesis dari hasil wawancara dengan seluruh informan, 2016.Penilaian kinerja penyuluh pertanian dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara memintatanggapan dari informan, dimana informan yang digunakan adalah orang-orang yang berada diluarlingkup penyuluh pertanian nagari, namun mereka berhubungan langsung secara pekerjaan, yaituKepala BPK dan petani yang mendapatkan kegiatan. Menurut hasil wawancara dengan informanpenelitian, kinerja penyuluh pertanian berada dalam penelian baik.
Faktor Yang Menentukan Baik Tidaknya Kinerja Penyuluh Sebagai Pendamping Program
UPSUS Pada Tabel 3 di bawah ini, dapat terlihat faktor-faktor apa saja yang menentukan kinerjapenyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping pada program UPSUS diKecamatan Batang Anai.Tabel 3. Faktor Yang Menentukan Baik Tidaknya Kinerja Penyuluh Sebagai Pendamping ProgramUPSUS di Kecamatan Batang Anai

No Faktor Penentu Kinerja
Penyuluh Pertanian

Tanggapan Informan
Penyuluh

Kecamatan Penyuluh Nagari1 Umur Menentukan 1 orang menyatakan tidak menentukan dan 2orang menyatakan menentukan2 Jenis kelamin Menentukan 2 orang menyatakan tidak menentukan dan 1orang menyatakan menentukan3 Tingkat pendidikan Menentukan 3 orang mnyatakan menentukan4 Pengetahuan penyuluh Menentukan 3 orang mnyatakan menentukan5 Motivasi penyuluh Menentukan 3 orang mnyatakan menentukan6 Tempat tinggal Menentukan 3 orang mnyatakan menentukan7 Fasiltas untuk penyuluh Menentukan 3 orang mnyatakan menentukanSumber: Sintesis dari hasil wawancara dengan seluruh informan, 2016.Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3 di atas, terlihat bahwa faktor yang dapatmenentukan kinerja penyuluh sebagai pendamping pada program UPSUS padi sawah di KecamatanBatang Anai adalah tingkat pendidikan, pengetahuan penyuluh, motivasi penyuluh, tempat tinggalpenyuluh, dan fasiltas untuk penyuluh. Sedangkan faktor lainnya tidak begitu menentukan kinerjadari penyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping program UPSUS.
KESIMPULANSecara keseluruhan kegiatan yang terdapat pada program UPSUS di Kecamatan Batang Anai,telah dilaksanakan pendampingannya oleh penyuluh pertanian Nagari, dimana kinerja penyuluhtersebut berada pada penilaian baik. Sedangkan faktor yang dapat menentukan kinerja penyuluhsebagai pendamping pada program UPSUS padi sawah di Kecamatan Batang Anai adalah tingkat
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pendidikan, pengetahuan penyuluh, motivasi penyuluh, tempat tinggal penyuluh, dan fasiltas untukpenyuluh.
DAFTAR PUSTAKAAnonim. 2006. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentag Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan. Jakarta.Anonim. 2015. Peraturan Meteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Upaya KhususPercepatan Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis MelaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015. Jarkata.Bahua, I.M. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknyapada Perilaku Petani Jagung di Provinsi GoronTalo. Disertasi. Pascasarjana IPB. Bogor.Berlo, D.K. 1960. TheProcess of Communication Holt Rinehart and Winston Binamega.BPS Padang Pariaman. 2014. Padang Pariaman Dalam Angka 2014. Padang Pariaman.Jahi, AmridanAni, Leilani. 2006. Kinerja Penyuluh Pertaniandi Beberapa Kabupaten, Provinsi JawaBarat. Jurnal Penyuluhan. Vol. 2 No.2.Lionberger, H.F and P.H. Gwin. 1982. Communication Strategies: A Guide for Agricultural ChangeAgents. The Interestate Printers& Publisher, Inc. Denvile, Illinois.Mairus.A.J dkk.2007.Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Penyuluh Terhadap KopetensiPenyuluh di Nusa Tenggara Timur. JurnalPenyuluhan Vol.3 No.2.IPB. Bogor.Mangkunegara dan Prabu, A.2000. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Manusia Dalam

Organisasi. Grasindo. Jakarta.Mardikanto.T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Kerjasama Lembag Pengembangan Pendidikan(LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press). Surakarta.Mosher, A.T. 1996.Getting Agriculture Moving. New York : A Praeger, Inc. Publisher.Rogers, E.M. 1983. Diffusion of Innovations, third edition. New York: The Free PressSugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.Yuwono, Triwibowo (Ed.). 2011. Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan. GadjahMada University Press.Yogyakarta.
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Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen
pada Produk Pupuk Kompos UIN

Elpawati, Arum Kusuma Dewi, dan Acep MuhibProgram Studi Agiribisnis, Fakultas Sains dan TekonologiUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JakartaTelepon: +62 813 8466 6693
E-mail: elpawati@uinjkt.ac.id

ABSTRAKKompos merupakan pupuk yang terbuat dari bahan organik yang penting dan banyak dibutuhkantanaman. Rumah Kompos UIN Jakarta telah memproduksi Kompos dan telah dipasarkan denganmerek ”Kompos UIN Jakarta”. Kompos UIN Jakarta dituntut dapat memprediksikan bagaimana parakonsumen akan merespon strategi pemasaran yang diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui dan menganalisis variable bauran pemasaran produk pupuk kompos UIN Jakarta danuntuk mengetahui variable bauran pemasaran yang paling berpengaruh secara signifikan terhadaptingkat kepuasan konsumen puuk kompos UIN Jakarta. Responden dilakukan dengan menggunakanmetode Purposive Sampling. Jumlah sampel adalah 50 orang yang diambil dari konsumen RumahKompos UIN Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif analisis regresiberganda. Persamaan regresi adalah Y=2.309+0.297X1+ 0.075X2+0.061X3+0.218X4. Hasilpenelitian menunjukkan variable produk memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasankonsumen sebesar 0.297,variable distribusi sebesar 0.218 dan variable harga sebesar 0.075.Variabel promosi mempunyai pengaruh paling rendah dibandingkan variable lain sebesar 0.061.Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahawa ke empat variable independen yaituproduk (X1), harga (X2), promosi (X3) dan tempat (X4) yang diteliti terbukti secara positif dansignifikan mempengaruhi variable dependen yaitu kepuasan konsumen. Uji F dapat diketahuibahwa variable produk, harga, promosi dan distribusi memang layak untuk menguji variabledependen kepuasan pembeli. Angaka Adjusted R Square menunjukkan bahwa 70.2% variasikepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh ke empat variable independen dalam persamaan regresiberganda, sedangkan sisanya sebesar 29.8% dijelaskan oleh variable lain di luar ke empat variableyang digunakan dalam penelitian ini.
Kata kunci: Kompos UIN Jakarta, variable produksi, harga, promosi, distribusi.

PENDAHULUANPupuk memegang peranan yang sangat penting di dalam budidaya tanaman. Tanamanmembutuhkan pupuk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan hara dan agar dapat tumbuh sertaberkembang dengan baik. Penggunaan pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksipertanian berdasarkan hasil uji teknologi dan penelitian. Kompos merupakan pupuk yang terbuatdari bahan organik yang penting dan banyak dibutuhkan tanaman.Dalam usaha pembuatan pupuk kompos persaingan cukup ketat, namun hal tersebut justrumembawa kebaikan, yakni banyak produsen berlomba-lomba membuat pupuk kompos lebih cepatsiap pakai, misalnya yang dulu bisa memakan waktu 1-2 bulan, sekarang banyak yang membuatpupuk dalam 7-10 hari. Untuk mampu bersaing, perusahan juga harus mampu menciptakan suatupeluang yang belum dilakukan oleh para pesainganya untuk bisa maju agar tercipta suatu usahayang mempunyai nilai lebih di tengah-tengah terjadinya persaingan tersebut.Tangerang Selatan khususnya Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur merupakan produsensampah yang berlimpah. Sampah yang berlimpah ini bila tidak dikelola dengan baik akanmenganggu kesehatan, kebersihan serta keindahan lingkungan. Namun, sebaliknya sampah yangberlimpah ruah ini dapat menjadi sumber tambahan penghasilan masyarakat, seperti sampah
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organik dapat diolah menjadi pupuk organik (kompos), sampah anorganik diolah menjadi produkyang bermanfaat (sisa tali rafia menjadi tas, sisa kaleng menjadi celengan atau tempat pensil).Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen membutuhkan konsep pemasaran yangdisebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Menurut Kotler (2000:15), Marketing mixmerupakan kombinasi dari empat variabel penting dari konsep pemasaran yang dapat dikendalikanoleh perusahaan. Empat variabel tersebut meliputi produk (product), harga (price), tempat (place)dan promosi (promotion), dan biasa disingkat dengan 4P. Oleh karena itu, Rumah Kompos UINJakarta dituntut dapat memprediksikan bagaimana para konsumen akan merespon strategipemasaran yang diterapkan. Agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan, peran promosi turutmenentukan keberhasilan produk perusahaan. Strategi pengembangan harus dibangun atas dasaradanya kesinambungan antara diferensiasi produk, saluran distribusi atau tempat yang strategisuntuk melayani konsumen, proses dan bukti fisik yang saling mendukung. Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Bauran
Pemasaran Tehadap Tingkat Kepuasan Konsumen pada Produk Pupuk Kompos UIN Jakarta”.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu PenelitianPenelitian dilakukan di Rumah Kompos UIN Jakarta. Alamat Rumah Kompos UIN Jakartaterletak di Rumah Kompos UIN Jakarta yang letaknya di Jalan Asrama Putra, Komplek PerumahanDosen UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang Selatan.Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan alasan adanya kerjasama antara UINJakarta dengan Rumah Kompos. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulanMaret tahun 2013.
Jenis dan Sumber DataJenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu datasubjek (self report data) dan data documentary. Data subjek merupakan jenis data penelitian yangberupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seorang atau sekelompok orang yangmenjadi subjek penelitian (responden). Data subjek dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuktanggapan atau respon yang diberikan, yaitu lisan (verbal), tertulis dan ekspresi. Respon verbaldiberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan dalam wawancara. Respon tertulis diberikan sebagaitanggapan atas kuesioner, sedangkan respon ekspresi diperoleh dari proses observasi.Data documentary adalah jenis data penelitian yang berupa faktur, jurnal, surat-surat,notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data documentary memuat semuahal yang terlibat dalam kejadian. Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian iniberupa data primer yang didapat melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Sedangkan datasekunder diperoleh dari literatur maupun referensi diluar individu yang disajikan dalam bentukdiagram atau tabel.
Penentuan SampelPopulasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyaikualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudianditarik suatu kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki olehpopulasi tersebut (Sugiyono, 2007). populasi pada penelitian ini adalah pembeli dari produk pupukkompos UIN Jakarta. Pada penelitian ini populasi yang diambil berukuran 100 dan diketahui secarapasti sehingga digunakan rumus slovin (Noor, 2011) yaitu :n = N1 + Ne2n = 1001+(100x0.01)= 50
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Keterangan :
n = Jumlah sampel.e = Margin of error atau kesalahan maksimum yang bisa ditoleransi, biasanya 10%Dari perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalampenelitian ini sebanyak 50 orang.Responden penelitian ditentukan secara purposive samplingdengan ketentuan pernah menggunakan pupuk kompos UIN Jakarta. Jumlah sampel yang diambiladalah sebanyak 50 orang dengan asumsi jumlah ini sudah memenuhi kebutuhan minimal analisissesuai kriteria yang telah ditetapkan.Purposive Sampling artinya bahwa penetuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteriatertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam hal inipenelitian dilakukan pada individu. Adapun kriteria-kriteria dari responden yang akan dijadikansampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:a. Responden berkisar antara ± 30 orang atau lebihb. Responden pernah menggunakan produk pupuk kompos UIN Jakartac. Responden menggunakan produk pupuk kompos UIN Jakarta untuk tanamannya sendiri.

Pengumpulan DataPengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang diperoleh melaluiwawancara kepada narasumber, yaitu pemilik Rumah Kompos serta pengisian kuesioner olehresponden. Data digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh bauran pemasaran terhadap tingkatkepuasan konsumen. Jumlah responden yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasankonsumen sebanyak 50 responden.Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikanseperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis pada responden untuk menjawab. Dalampenelitian ini daftar pertanyaan diajukan kepada konsumen rumah kompos dengan menggunakanskala likert. Skala ini menggunakan 5 kategori (Sugiyono, 2007), yaitu:1.Kategori sangat setuju diberi skor 52.Kategori setuju diberi skor 43.Kategori netral diberi skor 34.Kategori tidak setuju diberi skor 25.Kategori sangat tidak setuju diberi skor 1
Metode Analisis DataPengolahan dan analisis data hasil pengisian kuesioner dilakukan melalui Uji Validitas danReabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakananalisis Regresi Berganda dengan pengolahan data menggunakan SPSS 17 for Windows. Adapuntahapan-tahapan Analisis adalah sebagai berikut:1. Uji Validitas dan Realiabilitasa. Uji ValiditasUji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatukuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yangakan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Uji validitas menggunakan analisis korelasipearson, keputusan mengetahui valid tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat signifikan 5% nilair hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid.Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yanghendak diukur. Sedangkan hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat kesamaan antara datayang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.b. Uji Reliabilitas
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Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kebsahan suatu kuesioner yang merupakanindikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawabanpertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Pengukuranreliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Disinipengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain ataumengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikatakan reliabel jikanilai Cronbach Alpha (a) > 0,6.Jika kuesioner telah dinyatakan valid, jika keabsahan kuesioner tersebut diuji keandalannya.Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur gejala yang sama.Terdapat dua manfaat dalam memiliki skala dengan keandalan tinggi (high reliability), yaitu:1. Dapat membedakan antara berbagai tingkatan sikap kepuasan konsumen terhadap objek lebihbaik daripada skala dengan keandalan rendah.2. Besar kemungkinan bahwa kita akan menemukan hubungan yang sangat signifikan (sangatberarti) antara variabel yang sebenarnya memang terkait satu sama lain (berkorelasi).Teknik yang digunakan adalah teknik Alpha Cronbach, dengan rumus berikut :
dimana :r11 = keandalan instrumen  2

b = jumlah ragam butirk = banyak butir pertanyaan 2
t = ragam totalDasar pengambilan keputusan dengan menggunakan teknik korelasi Alpha Cronbach adalah:1. Jika nilai Alpha Cronbach > 0,6, berarti construct reliabel.2. Jika nilai Alpha Cronbach < 0,6, berarti construct tidak reliabel.

2. Uji Asumsi KlasikUji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data mengalami penyimpangan atautidak. Uji Asumsi Klasik terdiri dari :a. Uji NormalitasBertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, variabelindependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baikadalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusinormal dilihat dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2006). Dasarpengambilan keputusan adalah sebagai berikut :1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka modelregresi memenuhi normalitas2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, makamodel regresi tidak memenuhi normalitas.b. Uji MultikolinieritasUji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukanadanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Santoso, 2004). Model regresi yang baikseharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi,maka variable ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinyaantar sesama variabel bebas lain sama dengan nol. Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksiada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Varianceinflation factor (VIF), nilai tolerance yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas diantara variabel bebasnya (Ghozali, 2006).
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c. Uji HeteroskedastisitasUji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadiketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu carauntuk mendekati heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksivariabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentuyang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit.3. Analisis Regresi Linear BergandaAnalisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisa pengaruh beberapa variabelbebas atau independen variabel (X) terhadap satu variabel tidak bebas atau dependen variabel (Y)secara bersama-sama. Analisis regresi berganda juga digunakan untuk mencari seberapa kuatpengaruh variabel bebas pada variabel tergantung, analisis ini dilakukan dengan tujuan agar datamentah dapat bermakana dalam menjawab semua permasalahan. Untuk memenuhi syarat teknikpengukuran yang telah diterapkan untuk memberikan makna.Dalam hubungan dengan penelitian ini, variabel independen adalah produk (X1), promosi(X2) ,tempat (X3), harga (X4) dan sedangkan variabel dependen adalah Kepuasan Konsumen (Y1),sehingga persamaan regresi berganda estimasinya:Y = α + β1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 + eDimana,Y = Kepuasan Konsumenα = Konstanta dari persamaan regresiβ1 = koefisien regresi dari variable X1, produkβ2 = koefisien regresi dari variable X2, Hargaβ3 = koefisien regresi dari variable X3, Promosiβ4 = koefisien regresi dari variable X4,TempatX1 = produkX2 = HargaX3= PromosiX4= Tempate = Varians Pengganggua. Uji HipotesisPengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatsecara terpisah.Untuk regresi I :1. Membuat hipotesis untuk kasus pengujian t-test di atas, yaitu :Ho : βi = 0, artinya tidak ada pengaruh X1,X2,X3,X4 terhadap Y.HA	:	βi	≠	0,	artinya	ada	pengaruh	X1,X2,X3,X4	terhadap	Y.2. Menentukan t hitungUntuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik t. Statistik t dihitung dari formulasebagai berikut :Dimana :
S = deviasi standar, yang dihitung dari akar varians3. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi sebesar 5% maka jika thitung memiliki sgnifikansi lebih kecil dari 0,05 mempunyai pengaruh yang signifikansiterhadap variabel terikat.b. Uji Simultan F1. Membuat hipotesis unntuk kasus uji F, yaitu :Ho : βi = 0, artinya tidak ada pengaruh X1,X2,X3,X4 terhadap Y.HA	:	βi	≠	0	artinya	ada	pengaruh	X1,X2,X3,X4	terhadap	Y.
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2. Menentukan F hitungNilai statistik F dihitung dari formula sebagai berikut:
Keterangan:F = Harga F hitungR = Koefisien determinasi korelasi bergandaN = Jumlah sampelm = Jumlah variable3. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi sebesar 5%c. Koefisien DeterminasiDigunakan untuk mengukur kebenaran penggunaan model analisis regresi. Jika nilai R2mendekati angka 1, maka variabel bebas makin mendekati hubungan dengan variabel terikat ataudapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut dapat dibenarkan. Dari koefisien determinasiini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel X terhadapvariasi naik turunnya variabel Y, yang biasanya dapat dinyatakan pula dalam prosent

Analisis DeskriptifAnalisis ini bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudahdipahami dan benttuk yang lebih ringkas. Dalam penelitian ini analisis dengan metode deskriptifdigunakan untuk menganalisis Pengaruh bauran pemasaran terhadap tingkat kepuasan konsumenProduk pupuk kompos UIN Jakarta.
Definisi Operasional1. Kepuasan Konsumen adalah dimana konsumen benarbenar merasa puas dengan strategibauran pemasaran rumah kompos. Memiliki indikator sebagai berikut:

 Produk (X1)
 Harga (X2)
 Promosi (X3)
 Tempat (X4)2. Produk (X1) adalah suatu barang yang ditawarkan untuk memenuhi keinginan dankebutuhan konsumen. Memiliki indikator sebagai berikut:
 Kualitas
 Kemasan
 Citra merk3. Harga (X2) adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan produkdan pelayanannya. Memiliki indikator sebagai berikut:
 Harga bersaing
 Harga Jual
 Keterjangkauan Harga4. Promosi (X3) adalah suatu kegiatan perusahaan yang dilakukan untuk memperkenalkanproduknya kepada khalayak umum. Indikatornya sebagai berikut:
 Brosur dan Banner
 Stand Harian dan mingguan
 Sosialisasi Warga5. Distribusi/Tempat (X4) yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan untukmempermudah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Indikatornyasebagai berikut :
 Ketersediaan barang
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 Lokasi Strategis
 Kenyamanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas data

1. Uji ValiditasSebelum melakukan penyebaran kuisioner penulis terlebih dahulu melakukan uji validitas.Dimana validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatuinstrument. Dalam hal ini uji validitas yang digunakan yaitu untuk mengetahui apakah jeniskuisioner yang digunakan valid atau tidak. Setelah melakukan pengujian dapat dikatakan bahwakuisioner yang digunakan oleh penulis valid, iini dapat dibuktikan dari nilai r dengan ᾳ = 5% = 0.512dengan jumlah N = 50. Jadi dengan metode ini kuisioner tersebut reliebel pada tingkat keyakinan95% karena rxy > r product moment table (0,512> 0.279).
2. Uji ReabilitasPengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha
Cronbach. Jika kuesioner telah dinyatakan valid, jika keabsahan kuesioner tersebut diujikeandalannya. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukurgejala yang sama (sesuai dengan kenyataan). Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwasemua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas atau lebih besar dari 0,60(Alpha > 0,60) sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel darikuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsepvariabel sebagai alat ukur.
Gambaran Umum RespondenMenurut Sutoyo (1985) konsumen akhir dari suatu produk yang dipasarkan dandikelompokkan ke dalam tiga segmen yaitu berdasarkan faktor geografis, faktor demografis danfaktor psikografis. Faktor yang secara geografis konsumen akhirnya dikelompokkan menjadibeberapa segmen, yaitu internasional, nasional, local dan luar kota. Secara demografis konsumenakhir dikelompokkan berdasarkan perbedaan umur, jenis kelamin, suku, latar belakang pendidikandan pekerjaan. Sedangkan secara psikografis pengelopokkan konsumen akhir berdasarkanpenghasilam dan harta yang dimiliki dapat membedakan kelas sosial konsumen.
1. Jenis KelaminAdapun karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagaiberikut:

Tabel 1. Presentase Jenis Kelamin Konsumen
No Jenis Kelamin Jumlah %1 Pria 28 56%2 Wanita 22 44%

Jumlah 50 100%Sumber : Data Primer yang diolahBerdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki dan perempuan yaitu sebanyak 56%laki-laki dan sisanya sebanyak 44 % adalah Perempuan. Persentase jenis kelamin antara laki-lakidan perempuan ini hampir berimbang, hal ini mengindikasikan bahwa antara laki-laki atauperempuan hampir menyukai pupuk kompos UIN Jakarta sebagai media tanam yang merekagunakan. Tabel diatas dapat mengindikasi jika berdasarkan jumlah konsumen yang menggunakanpupuk kompos UIN Jakarta lebih banyak laki-laki yaitu sebanyak 28 konsumen dibandingkandengan konsumen perempuan yang berjumlah sekitar 22 orang.
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2. UsiaDari segi usia, dapat dilihat bahwa tidak ada pengkelompokan usia tertentu dalammenggunakan produk pupuk kompos UIN Jakarta. Urutan yang pertama dan kedua adalah 30%responden berusia antara 36-45 tahun dan 26.67% responden berusia lebih dari 45 tahn,kemungkinan bagi usia ini adalah mereka para Dosen atau Pegawai Negeri Sipil yang menghabiskankesehariannya untuk merawat dan memelihara tanaman mereka dirumah. Kemudian untuk usia 26sampai 35 tahun sebesar 23.33%, dimana rentan usia ini kebanyakan para pegawai swasta yangmembeli produk pupuk kompos UIN Jakarta. Usia 15 sampai 25 tahun sebesar 20% kemungkinanmereka adalah para karyawan dan mahasiswa setempat yang memiliki hobi merawat tanaman hiasdirumah mereka, sehingga repon mereka tergolong baik dengan adanya pupuk kompos UIN Jakarta.Adapun karakteristik Konsumen berdasarkan usia adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Presentase Usia Konsumen

No Usia Jumlah %1 15-25 6 122 26-35 10 203 36-45 19 384 >45 15 30
Jumlah 50 100Sumber : Data primer yang telah diolahTingkat usia sangat berpengaruh terhadap selera seseorang baik berupa barang maupunjasa. Dari hasil penelitian usia 15-25tahun memiliki presentase terendah sebesar 12% dibandingkandengan usia lainnya. Sedangkan presentase tertinggi sebesar 38% dimiliki oleh konsumen berusia36-45 tahun dikarenakan semakin tua umur mereka maka mereka memiliki hobi untukmenghabiskan waktunya untuk merawat tanaman mereka di rumahMenurut Stanton (1984) mengatakan bahwa usia merupakan salah satu faktor yangmempengaruhi preferensi dan persepsi konsumen dalam proses keputusan untuk menerimasesuatu yang baru baik produk maupun jasa. Seseorang relative muda, lebih cenderung masih sukabermain dibandingkan sibuk dengan mengurusi tanaman. Sedangkan pada usia yang sudah relativeagak tua biasanya mulai memperhatikan hobinya untuk merawat tanamannya.

3. Tempat TinggalAdapun karakteristik konsumen berdasarkan Tempat tinggal dapat dilihat pada tabeldibawah ini:
Tabel 3. Presentase Tempat Tinggal Konsumen

Sumber : Data primer yang telah diolahBerdasarkan Penelitian, sebagian besar Konsumen Rumah kompos UIN Jakarta Bertempattinggal di wilayah tangerang dengan presentase sebesar 54%, Jakarta 28% dan di Bogor 18%. Inidikarenakan letak penjualan dan stand serta rumah kompos sendiri berlokasi di wilayah TangerangSelatan. Sehingga Konsumen yang datang sebagian besar dari wilayah tangerang, khususnyaTangerang Selatan.

No Tempat Tinggal Jumlah %1 Jakarta 14 282 Bogor 9 183 Tangerang 27 54
Jumlah 50 100
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4. PekerjaanSebanyak 50 orang yang telah ditemui di lokasi penelitian yakni di rumah kompos danstand-stand rumah kompos sebesar 30% adalah PNS yang diantaranya berprofesi sebagai guru dandosen sekolah maupun universitas setempat dan merupakan persentase tertinggi hal inimengindikasikan bahwa PNS lebih sering menggunakan pupuk kompos UIN Jakarta sebagai mediatanam dan pupuk tanamannya. Kemudian kelompok terbesar kedua adalah ibu rumah tanggadengan presentase sebesar 22% menggunakan pupuk kompos UIN Jakarta. Presentase terendahSebesar 14% merupakan mahasiswa yang menggunakan produk pupuk kompos UIN Jakarta.Adapun Karakteristik konsumen berdasarkan Pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawahini :
Tabel 4. Presentase Tempat Tinggal Konsumen

No Pekerjaan Jumlah %1 Mahasiswa 7 142 PNS 15 303 Wiraswasta 9 184 Pegawai Swasta 8 165 Ibu Rumah Tangga 11 22
Jumlah 50 100Sumber : Data primer yang diolah

5. PenghasilanBerdasarkan hasil penelitian didapat presentase terbesar yang menggunakan pupuk komposUIN Jakarta memiliki penghasilan Rp.1 juta/bulan dengan presentase sebesar 36%. Hal inidikarenakan target pasar rumah kompos yang memang di target pasarkan untuk semua strata kelas,dari mulai kelas bawah, menengah maupun kelas atas. Adapun Karakteristik konsumenberdasarkan Penghasilan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 5. Presentase Penghasilan Konsumen

No Penghasilan Jumlah %1 <1jt 18 362 2-3jt 8 163 3-4jt 15 304 >4jt 9 18
Jumlah 50 100Sumber : Data Primer yang telah diolahMenurut Drucker (dalam Kotler (1999) menyatakan bahwa tugas pertama sebuahperusahaan adalah untuk menciptakan pelanggan atau konsumen. Pelanggan menginginkan nilaiyang maksimal dan dibatasi oleh biaya pencarian, pengetahuan, mobilitas dan penghasilan yangterbatas. Mereka membentuk suatu harapan akan nilai dan bertindak berdasarkan hal itu.

6. Pengetahuan Tentang ProdukSebanyak 48% responden mengetahui produk pupuk kompos UIN Jakarta dari temannya,24% responden mengetahui produk pupuk kompos UIN Jakarta dari rekan kerja dan 16%responden mengetahui produk pupuk kompos UIN Jakarta dari keluarga, hal ini menggambarkanbahwa informasi dari mulut ke mulut (word of mouth) memiliki tingkat keefektifan yang cukuptinggi. Kemudian 12 % mengetahui produk dari media promosi. Berdasarkan pengetahuankonsumen terhadap produk maka data dikelompokkan sebagai berikut :
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Tabel 6. Presentase Pengetahuan Konsumen akan produk
Pengetahuan Produk Jumlah %Teman 24 48Keluarga 8 16Rekan Kerja 12 24Lainnya……. 6 12

Jumlah 30 100Sumber: Data Primer yang di olah
Uji Asumsi klasikDalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan menggunakanAnalisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam analisis tersebut dengan menggunakan paketprogram SPSS. Analisis data dilakukan dengan bantuan metode regresi linear berganda, tetapisebelum melakukan analisis regresi linear berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi ujinormalitas, uji multikolinearitas, uji heterokesdastisitas dan uji auto korelasi.
1. Uji NormalitasUji normalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atautidak, untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji normalitas denganbantuan SPSS 17. Menurut diagram diatas titik-titik sampel masih berada disekitar garis normal halini menandakan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Gambar 1. Diagram Normalitas

2. Uji AutokorelasiAda beberapa uji untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas. Salah satunya adalah
durbin Watson. Berikut merupakan hasil pengujian tabel Durbin-Watson.
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Tabel 7. Tabel Autokorelasi Durbin-Watson
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted RSquare Std. Error of theEstimate Durbin-Watson1 .838a .702 .689 .15839 1.271a. Predictors: (Constant), distribusi, promosi, harga, produkb. Dependent Variable: KepuasanKonsumenSumber : Data diolah menggunakan SPSS 17Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas maka dengan jumlah data sebanyak 50 dan jumlahvariabel sebanyak 4 maka ditemukan nilai Durbin-Watson sebesar 1.271 berada pada daerahterdapat autokorelasi.
3. Uji MultikolinearitasSuatu variabel menunjukkan gejala multikolonieritas bisa dilihat dari nilai VIF (Variance
Inflation Factor) yang tinggi pada variabel-variabel bebas suatu model regresi dan nilai toleranceyang rendah. Uji VIF ini untuk melihat apakah nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk masing-masing variabel lebih >10 atau tidak. Bila nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan modeltersebut memiliki gejala multikolinearitas.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas
Coefficientsa

Model Sig. Collinearity StatisticsTolerance VIF1 (Constant) .009produk .458 .806 1.241harga .775 .834 1.199promosi .350 .952 1.050distribusi .605 .861 1.162a. Dependent Variable: KepuasanKonsumenSumber : Data diolah menggunakan SPSS 17Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai prediktormodel regresimenunjukkan nilai VIF di bawah 10 dan tolerance di atas 0,1. Hal ini berarti bahwavariabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejalamultikolinieritas, yang berarti variabel bebas dapat digunakan sebagai variabel independensebagai prediktor yang independen.
4. Uji HeteroskedastisitasUji heteroskedastisitas, seperti halnya uji normalitas, cara yang sering digunakan dalammenentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak. Metodeyang digunakan untuk mengetahui heteroskedastisitas atau tidak dengan cara uji white, uji park, ujiglejser dan lain-lain. Dalam uji ini menggunakan olah data SPSS 17 yang secara umum dinotasikansebagai berikut:
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Gambar 2. Diagram ScatterplotDari grafik scatterplot diatas tampak bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk polatertentu. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Uji Regresi Berganda

1. Pengujian Produk Pupuk Kompos UIN JakartaBerikut merupakan hasil dari pengujian regresi berganda pada variabel produk terdiri darikualitas produk, kemasan produk dan serta citra merk produk tersebut.
Tabel 9. Tabel Uji Regresi Produk

Coefficientsa

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients t Sig.B Std. Error Beta1 (Constant) 4.211 .601 3.681 .001kualitas .014 .112 .016 .128 .004kemasan .324 .090 .454 3.594 .001merk .169 .097 .228 1.752 .004a. Dependent Variable: kepuasankonsumenSumber : Data diolah menggunakan SPSS 17Dari tabel diatas Model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :
Y= 4.21 + 0.14X1 + 0.32 X2 + 0.17X3Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa: Angka 4.21 merupakan konstantayang berati jika kualitas produk, kemasan produk dan merk produk tetap maka kepuasan konsumensebesar 42.1%, jika variabel kualitas produk,kemasan dan merk dianggap nol dan hubungannyasearah. Tanda positif menunjukan perubahan yang searah dan sebaliknya jika variabel kualitas,
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kemasan, dan merk produk menurun atau tidak konsisten, maka akan terjadi penurunan kualitasproduk.Secara parsial nilai probabilitas pada subvariabel produk memiliki nilai tstat > ttabel, maupunnilai probabilitas (sig) berada pada alpha < 0,05. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh nyataantara subvariabel dengan variable kualitas,kemasan dan merk. Hal ini menginformasikan bahwakarakteristik responden secara umum puas terhadap kualitas produk,kemasan produk dan merkproduk dengan jelas.
2. Pengujian Harga Produk Pupuk Kompos UIN JakartaBerikut merupakan hasil dari pengujian regresi berganda pada variabel harga terdiri dariketerjangkauan harga, harga jual sesuai kualitas dan harga dapat berdaya saing.

Tabel 10. Tabel Uji Regresi Harga
Coefficientsa

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients Sig.B Std. Error Beta1 (Constant) 3.167 .771 .137Harga Jual .116 .125 .115 .361Harga bersaing .206 .104 .251 .052Keterjangkauan Harga .465 .123 .457 .000a. Dependent Variable: kepuasankonsumenSumber : Data diolah Menggunakan SPSS 17Model persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel diatas adalah:
Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa: Jika variabel keterjangkauanharga, harga sesuai kualitas dan daya saing harga berubah maka harga produk akan berubah. Tandapositif menunjukan perubahan yang searah, apabila keterjangkauan harga, harga sesuai kualitas dandayasaing harga berubah meningkat maka perusahaan akan meningkatkan penetapan harga.Secara parsial nilai probabilitas pada subvariabel harga memiliki nilai tstat > ttabel, maupunnilai probabilitas (sig) berada pada alpha < 0,05. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh nyataantara subvariabel dengan variabel keterjangkauan harga, harga sesuai kualitas dan harga bersaing.Hal ini menginformasikan bahwa karakteristik responden secara umum puas terhadap harga yangditawarkan oleh produk rumah kompos UIN Jakarta karena harga yang telah ditetapkan rumahkompos UIN Jakarta sesuai dengan kualitas yang dimiliki produk.Informasi ini dapat menjelaskan bahwa konsumen yang membeli produk pupuk kompos UINJakarta tidak memperdulikan harga pada suatu produk. Kemampuan penetapan harga yang tepatsesuai kualitas yang dimiliki pupuk kompos UIN Jakarta yang sesuai dengan kualitas membuatkonsumen merasa puas sehingga konsumen tidak keberatan dengan penetapan harga yangditetapkan oleh perusahaan. Pernyataan ini terlihat pada hasil pengujian yang menyatakan bahwakonsumen setuju dengan harga yang dimiliki oleh produk pupuk kompos UIN Jakarta terjangkaudengan nilai beta sebesar 0.465.

3. Pengujian Promosi Produk Pupuk Kompos UIN JakartaBerikut merupakan hasil dari pengujian regresi berganda pada variabel promosi terdiri darimedia cetak (Brosur), Penjualan langsung (Stand) dan sosialisasi warga sekitar.

Y= 3.17 + 0.116 X1 + 0.206X2 + 0.465X3
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Tabel 11. Tabel Uji Regresi Promosi
Coefficientsa

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients Sig.B Std. Error Beta1 (Constant) 2.699 1.122 .002brosur .061 .152 .061 .092stand .113 .135 .026 .007sosialisasiwarga .066 .144 .071 .046Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 17Model persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel diatas adalah:
Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa :Jika subvariabel program promosi yaitu brosur, stand dan sosialisasi warga berubah makapromosi akan berubah. Tanda positif menunjukan perubahan yang searah, apabila programpromosi brosur, stand dan sosialisasi warga berubah meningkat maka perusahaan akanmeningkatkan promosi untuk menjaga kestabilan dan loyalitas konsumen sehingga konsumen tetapmerasa puas ketika promosi terus dilakukan. Dalam hal ini efektifitasan dalam memilih programpromosi sangat mempengaruhi terhadap penjualan produk, sehingga penetapan tersebuthendaknya diperhatikan.

4. Pengujian Tempat Produk Pupuk Kompos UIN JakartaBerikut merupakan hasil dari pengujian regresi berganda pada variabel tempat yang terdiridari letak lokasi yang strategis, ketersediaan barang dan kenyamanan tempat dalam melakukantransaksi jual beli.
Tabel 12. Tabel Uji Regresi Tempat

Coefficientsa

Model
UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients t Sig.B Std. Error Beta1 (Constant) 3.227 .830 3.888 .000Lokasi strategis .106 .138 .114 .764 .009ketersediaan .067 .100 .097 .666 .008kenyamanan -.003 .105 -.004 -.028 .008a. Dependent Variable: kepuasankonsumenSumber : Data diolah menggunakan SPSS 17Model persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel diatas adalah:

Y= 2.699 + 0.061 X1 + 0.113X2 + 0.066X3

Y= 3.227+ 0.106 X1 + 0.067X2 - 0.003X3
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Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa: Jika variabel lokasi yang strategis,ketersediaan produk dan kenyamanan berubah maka distribusi akan berubah. Tanda positifmenunjukan perubahan yang searah. Variabel lokasi yang strategis merupakan variabel yangmemiliki nilai beta tertinggi yaitu 0,106 sehingga hal ini mengindikasikan bahwa variabel lokasiyang strategis merupakan variabel yang menentukan kepuasan konsumen.
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan KonsumenBerikut merupakan hasil dari pengujian regresi berganda pada variabel produk, harga,promosi dan tempat terhadap kepuasan konsumen produk pupuk kompos UIN Jakarta.

Tabel 13. Tabel Uji Regresi Bauran Pemasaran
Coefficientsa

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients t Sig.B Std. Error Beta1 (Constant) 2.309 1.558 11.483 .000Produk .297 .161 .269 11.851 .000Harga .075 .166 .064 5.450 .000Promosi .061 .193 .047 3.316 .000Tempat .128 .190 .100 4.675 .000a. Dependent Variable: kepuasanKonsumenSumber : Data diolah menggunakan SPSS 17Model persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel diatas adalah:
Dari fungsi regresi tersebut diatas, maka diketahui bahwa: Jika variabel produk berubahmaka kepuasan konsumen akan berubah. Tanda positif menunjukan perubahan yang searah,apabila variabel produk meningkat kepuasan konsumen akan meningkat dengan koefisien regresisebesar 0,297. Dan sebaliknya jika variabel produk menurun atau tidak konsisten, maka akanterjadi penurunan kepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,297.Jika variabel harga berubah maka kepuasan konsumen akan berubah. Tanda positifmenunjukan perubahan yang searah. Apabila ekuitas harga meningkat, maka akan meningkatkankepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,075. Dan sebaliknya jika harga menurunmaka kepuasan konsumen akan menurun dengan koefisien regresi sebesar 0,075. Hal tersebut bisaterjadi apabila produk pupuk kompos UIN Jakarta konsisten dengan kualitas produk tersebut. Nilaipada variabel harga merupakan termasuk nilai yang terendah, sehingga hal ini menjelaskan perluadanya perbaikan mengenai penetapan harga jual yang produk pupuk kompos UIN Jakarta.Jika variabel promosi berubah maka kepuasan konsumen akan berubah. Tanda positifmenunjukan perubahan yang searah. Apabila ekuitas promosi meningkat, maka akan meningkatkankepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,075. Dan sebaliknya jika promosi menurunmaka kepuasan konsumen akan menurun dengan koefisien regresi sebesar 0,075. Hal ini dimaksudkan agar kepuasan konsumen tetap terjaga dan terbina dengan menjaga loyalitas,kepercayaan serta keyakinan konsumen pupuk kompos UIN Jakarta itu sendiri.Jika variabel tempat berubah maka kepuasan konsumen akan berubah. Tanda positifmenunjukan perubahan yang searah. Apabila variable tempat meningkat, maka akan meningkatkankepuasan konsumen dengan koefisien regresi sebesar 0,128. Dan sebaliknya jika variabel menurunmaka kepuasan konsumen akan menurun dengan koefisien regresi sebesar 0,128.

Y= 2.309 + 0.297 X1 + 0.075 X2 - 0.061X3 + 0.128X4

+ ).128X3
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1. Koefisien Determinasi berganda
Tabel 14. Tabel Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of theEstimate1 .838a .702 .689 .15388a. Predictors: (Constant), Y1(Produk), Y2 (Harga),Y3 (Promosi) dan Y4 (Tempat)b. Dependent Variable: KepuasanKonsumenSumber : Data primer diolah menggunakan SPSS 17Koefisien determinasi berganda (R2) atau R squared = 0,702, berarti secara bersama-sama70,2% perubahan variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, X4 atau dengan kata lainpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 70,2%, sedangkan sisanya sebesar 29,8%(100%-70,2%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Seperti: brandimage, brand awarnes, kreatifitas iklan, kualitas pelayanan, lokasi penjualan yang strategis(simamora 2008, riset pemasaran)
2. Uji Simultan FUntuk menguji kebenaran hipotesisi tersebut dilakukan uji F. Untuk mengetahui bahwa adapengaruh terhadap variabel yang dapat diketahui dengan melihat dari level of significant = 0,05. Jikanilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Tabel 15. Tabel Uji F
ANOVAb

Model Sum ofSquares df Mean Square F Sig.1 Regression .544 4 .136 .648 .001aResidual 9.456 45 .210Total 10.000 49a. Predictors: (Constant), tempat, promosi, harga, produkb. Dependent Variable: KepuasanKonsumenSumber : Data Primer diolah menggunakan SPSS 17Oleh karena itu tingkat uji signifikasi uji F sebesar 0,001 (p < 0,05) berarti variabel produk,harga, distribusi dan promosi bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapkeputusan pembelian. Dari hasil tersebut maka Ho ditolak dan berarti Ha diterima.
3. Uji Parsial tUji t dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu memilikipengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tujuan pengujian ini merupakan dasardalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut:
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Tabel 16. Tabel Uji t
Coefficientsa

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients t Sig.B Std. Error Beta1 (Constant) 2.309 1.558 11.483 .000Produk .297 .161 .269 11.851 .000Harga .075 .166 .064 5.450 .000Promosi .061 .193 .047 3.316 .000Tempat .128 .190 .100 4.675 .000a. Dependent Variable: kepuasanKonsumenSumber : Data diolah menggunakan SPSS 17a. Jika nilai Thitung lebih besar dari Ttabel : 2.008 (Thitung > Ttabel) dan nilai probabilitas sig lebihkecil dari nilai probabilitas 0,05 (sig < 0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinyasignifikan (terdapat pengaruh yang nyata)b. Jika nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel : 2.008(Thitung < Ttabel) dan nilai probabilitas sig lebihbesar dari nilai probabilitas 0,05 (sig > 0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinyatidak terdapat pengaruh signifikan.Secara parsial semua peubah bebas mempunyai pengaruh yang signifikan hal ini bisa dilihatdari nilai t stat maupun nilai probabilitas (sig), dimana nilai t stat > t tabel sedangkan nilai Sig lebih kecildari Alpha 0,05 (0,000 < 0,05). Peubah produk pengaruhnya signifikan terhadap kepuasankonsumen dengan nilai t stat = 11,851> t tabel = 2.008). Demikian juga dengan nilai probabilitas (sig) =0,000 < 0,05 dengan koefisien regeresi sebesar 0,297. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesisditerima (menerima Ha menolak Ho) .Demikian juga dengan peubah harga, distribusi dan promosi, dengan melihat nilai yang samaseperti diatas dapat disimpulkan bahwa harga, distribusi dan promosi mempunyai pengaruhsignifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis diterima.Berdasarkan nilai B maupun beta dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruhdominan pada kepuasan konsumen adalah variable produk dan distribusi karena mempunyai nilai B(beta) yang lebih besar dibandingkan variabel produk yaitu 0,297 dengan nilai probabilitas (sig)yang sama. Hal ini dapat meningkatkan tingkat penjualan perusahaan karena produk yangberkualitas dan sistem distribusi yang tepat akan semakin merangsang konsumen untuk melakukankeputusan pembelian serta kepuasan konsumen.
KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanHasil penelitian mengenai pengaruh bauran pemasaran terhadap tingkat kepuasankonsumen produk pupuk kompos UIN Jakarta di rumah kompos UIN Jakarta adalah sebagai berikut :
1. Secara parsial semua variabel yakni variabel produk, harga, promosi dan tempat mempunyaipengaruh yang signifikan hal ini bisa dilihat dari nilai t stat maupun nilai probabilitas (sig).
2. Berdasarkan nilai B maupun beta dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh dominanpada kepuasan konsumen adalah variable produk karena mempunyai nilai B (beta) yang lebihbesar dibandingkan variabel lain variable produk yaitu 0,297. Hal ini dapat meningkatkankepuasan konsumen karena produk yang berkualitas dan sistem distribusi yang tepatmerangsang konsumen untuk melakukan keputusan pembelian serta kepuasan konsumen.
Saran
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Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran yang sekiranya bermanfaat untukperkembangan rumah kompos UIN Jakarta dalam meningkatkan kepuasan konsumen yangmenggunakannya. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :1. Rumah Kompos UIN Jakarta tetap mempertahankan kepuasan konsumen dengan meningkatkankualitas produk yang menjadi andalan dari rumah kompos itu sendiri yaitu pupuk kompos UINJakarta. Karna atribut tersebut merupakan atribut yang paling penting untuk menjaga agarkonsumen tetap setia dan merasa puas sehingga menjadi pelanggan yang loyal.2. Pupuk Kompos UIN Jakarta agar lebih mengembangkan inovasi seperti menambahkankomposisi kompos pada kemasan produk pupuk kompos UIN Jakarta secara detail agar lebihmenarik minat konsumen, karena dengan kemasan yang menarik juga bias menjadikankonsumen loyal terhadap rumah kompos.3. Produk pupuk kompos UIN lebih banyak dipromosikan dengan rutin dan berkala agarmasyarakat lebih merasa dekat dengan produk pupuk kompos UIN Jakarta maupun denganRumah Kompos UIN Jakarta.
DAFTAR PUSTAKAGhozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang.Kotler, P. 2002. Manajemen Pemasaran. Prenhalindo. Jakarta.Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Kencana.Jakarta.Santoso, S. 2004. Dinamika Kelompok. Bumi Aksara. Jakarta.Sugiyono.2007. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.Stanton,J.M. 1984. Fundamental of Marketing Defenisi dan Teori Produk. Jakarta
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Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelestarian Kehidupan
Petani Pascatsunami di Aceh

Adhiana1*, Madeline Berma2, Basri Abdul Talib3, Faridah Sahadan4

1 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh2,3,4 Fakultas Perniagaan dan Pengurusan Universitas Kebangsaan MalaysiaEmail : adhiana2001@yahoo.com
ABSTRAKKeterbatasan akses dan kehilangan aset kehidupan yang disebabkan oleh tsunami dan konflik diAceh yang dihadapi oleh masyarakat petani di Aceh telah mempengaruhi kelestarian hidup mereka.Selain itu juga terdapat beberapa faktor lain yang saling mempengaruhi iaitu faktor kerentanan,strategi kehidupan dan pemilikan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubunganantara faktor kerentanan, aset kehidupan dan strategi terhadap hasil kehidupan masyarakat petanipasca tsunami di Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di lima Kabupaten di Provinsi Aceh, iaituKabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie Jaya, Bireun dan Aceh Utara. Populasi kajian adalahmasyarakat petani di Aceh dan metode pengambilan contoh adalah secara stratified random

sampling yang dilakukan secara acak dengan jumlah sampel ialah 280 petani. Penelitian inimenggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data cross-section yang diperolehdari hasil wawancara terstruktur (quesioner) dan data sekunder diperoleh dari berbagai instransiyang terkait degnan penelitian ini. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Model analisisyang digunakan adalah model persamaan berstruktur (Structural Equation Modeling). Hasil analisismenemukan bahwa faktor kerentanan mempengaruhi aset manusia, budaya, keuangan dan fisik danhubungannya adalah negatif. Hasil kehidupan dipengaruhi oleh aset manusia, budaya, keuangan danaset fisik dan hubungannya adalah positif serta faktor kerentanan dan hubungannya adalah negatif.Aset sosial tidak mempengaruhi hasil kehidupan dan strategi. Strategi mempengaruhi hasilkehidupan serta aset manusia, budaya keuangan, dan fisik juga mempengaruhi strategi. Implikasidasar yang disarankan dalam penelitian ini adalah penggunaan kerangka kerja kelestariankehidupan sebelum pelaksanaan program pembangunan dijalankan, meningkatkan aset manusia,dan menguatkan aset keuangan petani dengan mempermudah akses kredit.
Kata kunci: Kelstarian kehidupan, kerentanan, strategi, aset kehidupan

PENDAHULUANTerdapat dua peristiwa penting yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomianmasyarakat Aceh yaitu bencana alam tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 dan NotaKesefahaman (MoU- Memory of Understanding) antara Pemerintah Republik Indonesia dan GerakanAceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Keduaperistiwa itu telah menjadi momentum penting untuk membangun kembali perekonomian Acehyang telah hancur akibat konflik yang berpanjangan dan tsunami. Kedua peristiwa itu merupakansalah satu bentuk kerentanan yang bersifat guncangan karena telah merusak struktur kehidupandan perekonomian serta kelestarian hidup masyarakat. Kerentanan ini adalah forward looking dansecara implisit memperhitungkan ketidakpastian kejadian masa depan. Kerentanan bermaknatingginya peluang saat ini untuk mengalami kekurangan di masa depan, sementara kemiskinanbermakna kekurangan di masa kini (Baulch dan Hoddinot, 2000 dalam Christiaensen dan Boisvert,2000). World Bank Institute (2002) mendefinisikan kerentanan sebagai peluang atau risiko menjadimiskin atau jatuh menjadi lebih miskin pada waktu-waktu mendatang.Konflik dan bencana alam tsunami telah banyak merubah struktur keluarga di Aceh.Dampak konflik dan tsunami pada infrastruktur ekonomi dan fasilitas sosial juga cukup parah. Lebihdari separuh dermaga atau pelabuhan laut, tambak ikan dan udang, pasar dan penggilingan padi
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(rice miller), tanah pertanian, sawah mengalami kerusakan, dan kehilangan hewan ternak (UNDP,2010). Konflik dan tsunami juga telah menghancurkan sumber pendapatan sejumlah besar keluargadi Aceh, termasuk sebahagian besar keluarga miskin yang merasa paling sukar untuk pulih darikerugian mereka. Tidak hanya sumber pendapatan yang hancur akibat konflik dan tsunami, tetapitelah menyebabkan sebahagian besar masyarakat terutama di daerah perdesaan telah kehilanganpelbagai aset hidup seperti aset manusia, aset sumber daya alam, aset keuangan, aset fisik, asetsosial dan budaya. Keadaan ini telah mempengaruhi kelestarian kehidupan mereka.Aceh pasca konflik dan tsunami telah dihadapkan kepada kondisi yang parah mengenaikemiskinan. Meskipun pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Aceh telah menurun menjadi 17,72persen tetapi tetap jauh lebih tinggi jika dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia (AcehDalam Angka 2015). Sebahagian besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan, dan hampir70 persen dari mereka mempunyai pekerjaan utama sebagai petani. Sektor pertanian menyeraptenaga kerja terbesar, iaitu sebesar 48,49 persen daripada jumlah angkatan kerja yang berjumlah 1978 987orang (Aceh dalam Angka, 2015). Selain itu sebanyak 70 persen rumah tangga di perdesaanumumnya bergantung kepada sektor pertanian. Namun setelah melalui masa darurat, masarehabilitasi dan rekonstruksi hampir 10 tahun dengan menghabiskan bajet triliunan rupiah telahbanyak hal yang dilakukan terutama di bidang rehabilitasi seperti: pembangunan perumahanpenduduk yang terkena dampak tsunami, pembangunan infra-struktur publik, dan perbaikan dibidang perekonomian masyarakat (livelihood). Pemulihan di sektor pertanian dan perikananmisalnya telah menyebabkan potensi perikanan dan pertanian di Aceh mengalami berbagaipeningkatan pada beberapa aspek. Meskipun dampaknya terhadap pemulihan ekonomi masyarakatsecara lebih luas belum cukup signifikan dan belum mampu memberikan kekuatan dan peran yanglebih kuat terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraanserta kelestarian kehidupan masyarakat. (Agussabti, et.al. 2010).Kehidupan masyarakat dapat dikatakan lestari (sustainable) apabila mereka mampumengatasi dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan yang ada. Artinya ia mampu mengatasiberbagai perubahan (trends), tekanan dan goncangan (shocks), serta perubahan musiman(seasonality) yang setiap saat mungkin terjadi, serta mempertahankan kemampuan dan sumberdaya yang telah ada ataupun meningkatkannya untuk masa sekarang dan masa depan tanpamerusak sumber daya alam yang ada (DFID, 1999 dan FAO, 2000). Namun pada kenyataannyahingga saat ini masih banyak masyarakat Aceh yang hidup di perdesaan belum mampu mengatasidan menghadapi berbagai bentuk kerentanan yang ada, sehingga mereka masih terbelenggu dalamkemiskinan.Keterbatasan akses dan aset kehidupan merupakan masalah serius yang di hadapi olehmasyarakat miskin di mana mereka lebih banyak menetap di wilayah perdesaan. Tingkatpendidikan yang masih rendah misalnya, menyebabkan mereka tidak mampunyai kemampuan yangtinggi dan tidak mampu bersaing untuk mencapai penghidupan yang lebih baik (Evy Lisna, et.al,2010). Mukherjee (2001) menjelaskan tentang faktor kerentanan dan kepemilikan aset yangdimiliki masyarakat/individu sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil kehidupan mereka sehinggamereka boleh menjalani kehidupannya dengan lebih baik ataupun mereka akan jatuh dalamkemiskinan.Masyarakat/individu selalu memiliki berbagai aset (modal) hidup yang dengan modal itumereka boleh mempertahankan kehidupannya dengan lebih baik dan berkesinambungan. Bahkanorang yang paling miskin sekalipun selalu memiliki berbagai aset (modal) kehidupan di manadengan itu mereka bergantung hidup dan sejauh mana mereka menggunakan dan mengembangkanaset tersebut. Adapun aset tersebut adalah aset manusia, aset sumberdaya alam, aset keuangan, asetfisik, dan aset sosial (Mukherjee, at. al., 2001).Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang salingberkaitan dengan kelestarian kehidupan adalah dengan model Sustainable Livelihood Approach(SLA). Pemikiran tentang konsep kelestarian kehidupan mulai dibicarakan sejak awal tahun 80-an,diantaranya gagasan Robert Chambers (1982). Pendekatan kelestarian kehidupan merupakan satukaedah yang digunakan untuk menilai keadaan rumah tangga, strategi dan hasil penghidupan sertafaktor kerentanan terhadap terjadinya perubahan (Carney, 1998). Penghidupan (livelihoods)merujuk pada sejumlah kemampuan, potensi, sumberdaya, kegiatan atau strategi yang diperlukan
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untuk mencapai kehidupan yang diharapkan (DFID, 2001). Secara sederhana penghidupanmasyarakat adalah proses beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana setiap individudan keluarga dapat menggunakan kemampuan dan kesempatan yang mereka miliki untukmengolah beragam sumberdaya, guna mencapai derajat kehidupan yang diinginkan.Secara umum konsep sustainable livelihood ialah meningkatkan kemampuan dalammenghadapi perubahan yang tidak dapat diperkirakan, memperbaiki/meningkatkan keadilan dankelestarian sosial dengan mengurangi tekanan eksternal dan goncangan dengan cara meningkatkanjaring pengaman sosial (Sollesbury, (2003), Helen, S. (2006), dan Peter A.C. (2002). Selain itukonsep tersebut juga digunakan untuk mengetahui dan membangun aset serta strategi dankekuatan dari masyarakat miskin di semua sektor untuk mencapai tujuan hidup yang diharapkan(Farrington, 2001 dan Per Knutsson, 2006). Secara ringkas digambarkan kelestarian kehidupan ituialah apabila kita mampu mengatasi hambatan dan kerugian yang muncul setiap saat, apakah telahkita perkirakan ataupun yang tidak terfikirkan. Bersamaan dengan itu kita masih dapat memberiperhatian untuk meningkatkan kehidupan di masa depan dengan cara-cara yang wajar tanpamerusak sumberdaya alam dan tidak mengorbankan kehidupan orang lain atau kehidupan bersamauntuk kepentingan jangka pendek. Dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalahsejauh mana pengaruh faktor kerentanan, strategi yang dilaksanakan dan aset kehidupan dapatmempengaruhi hasil kehidupan petani di Aceh pasca tsunami. Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis pengaruh faktor kerentanan, aset dan strategi kehidupan kepada hasil kehidupan dikalangan petani pasca tsunami di Aceh.
METODE PENELITIAN

Populasi dan Jenis DataPopulasi penelitian ini adalah petani di Aceh pasca tsunami yang meliputi lima kabupatenyaitu Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie Jaya, Bireun dan Aceh Utara. Pengambilan sampeldilakukan secara purposive (sengaja), dan jumlah sampel adalah 280 petani. Jenis data yangdigunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, dan sumber data adalah data primer dan datasekunder. Data primer merupakan data cross-section yang dikumpulkan melalui hasil observasilangsung dan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner pada petani di daerahpenelitian dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.
Kerangka AnalisisPada dasarnya penelitian ini menggunakan model pendekatan analisis kelestariankehidupan yang diperkenalkan oleh DFID, 1999. Namun, dalam penelitian ini telah dibuat beberapaperubahan agar sesuai dengan skenario dan keadaan sekarang terhadap sektor pertanian di Acehpasca tsunami (Gambar 1).

Gambar 1 Kerangka Analisis

Faktor Kerentanan :1. Dampak Tsunami (2004)2. Dampak Konflik Bersenjata
Hasil Kehidupan petani :

1. Aspek Ekonomi
2. Aspek Sosial
3. Aspek Alam sekitar
4. Berkurangnya kerentanan

Aset-aset petani/nelayan:1. Aset manusia2. Aset Budaya3. Aset Keuangan4. Aset Fisik5. Aset Sosial
Strategi Kehidupan
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Analisis DataAnalisis data dilakukan dengan menggunakan model Structural Equation Model (SEM).Model Persamaan Berstruktur (PMB) merupakan gabungan antara analisis faktor dan regresi danmodel ini terdiri oleh dua komponen dasar, yaitu model pengukuran dan model berstruktur.Menurut Hair et.al., (2006), SEM merupakan pendekatan yang berbasis kovarian. Penelitian inimenggunakan program AMOS 20.
Model Persamaan StrukturalSetelah model pengukuran lolos dalam pengujian kemudian dilanjutkan dengan modelstruktural yang meliputi dua bagian utama, yaitu :1. Menguji keseluruhan Model (Overall Model Fit)2. Menguji Structural parameter estimate, yakni hubungan di antara konstruk yang ada dalamstruktural model.
Uji Fit Model Persamaan StrukturalUntuk menguji apakah model pengukuran dan persamaan struktural sudah fit digunakantiga alat pengukuran iaitu Absolute Fit Indices, Incremental Fit Indices dan Passimony Fit Indices.1. Absolute Fit Indices ini adalah alat yang akan membandingkan secara langsung matrik kovariansampel dengan estimasi yang terdiri dari (GFI, RMSEA, RMR).2. Incremental Fit Indices terdiri dari (NFI, CFI, dan RFI).3. Passimony Fit Indices terdiri dari (AGFI, PNFI)
Uji HipotesisUntuk menguji hipotesis, nilai t-statistik yang dihasilkan dari output AMOS dibandingkandengan nilai t-tabel, output AMOS merupakan estimasi variabel laten yang merupakan linearagregat dari indikator. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:- H0: bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.- Ha: bi > 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 ditentukan sebagai berikut:- Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima.- Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Persamaan Berstruktur (Structural Model)Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural Equation Model(SEM) dan pengujian dilakukan dengan bantuan program AMOS. Struktural model menunjukkanhubungan variabel laten dengan variabel yang ditelitinya. Pembentukan model persamaanberstruktur adalah berdasarkan kepada model pengukuran faktor. Setelah mendapatkan modelyang pertama, dan kemudian untuk meningkatkan nilai kepadanan model agar beberapa alat ujilebih baik hasilnya maka perlu diestimasi semula dan dijalankan beberapa proses modifikasi,sehingga model akhir untuk penelitian ini adalah seperti gambar 2 di bawah. Modifikasi dilakukanpada bahagian kovarian yang menghubungkan e12 dengan e28, e11 dengan e34, dan e17 dengane19 yang menunjukkan terdapat hubungan dua arah antara indikator ini iaitu dengan meletakkangarisan dua anak panah . Secara realitasnya dapat dijelaskan hubungan antara pengaruh asetmanusia dengan aspek ekonomi, aset budaya dengan aset keuangan, faktor strategi dengan aspekekonomi.Terdapat hubungan antara aset manusia dengan aspek ekonomi, terutama indikator tingkatpendidikan (Mn1) dengan peningkatan pendapatan keluarga (Ae1). Dengan baiknya tingkatpendidikan seseorang maka semakin besar peluang baginya untuk meningkatkan pendapatkeluarga. Selanjutnya terdapat hubungan aset budaya dengan aset keuangan, terutama indikator
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motivasi petani untuk bekerja dengan akses kepada kredit. Artinya jika petani mempunyai motivasiyang tinggi dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan maka mereka akan berusahameningkatkan akses kredit untuk mendapatkan modal usaha. Selain itu juga terdapat hubunganfaktor strategi dengan aspek ekonomi. Strategi yang dilaksanakan oleh petani terutama denganindikator menanam berbagai jenis tanaman dan terdapat upaya peningkatan pengetahuanmengenai bidang pertanian akan mendorong penambahan tabungan mereka.Seterusnya modifikasi dilakukan pada variabel bahagian regresi iaitu variabel laten strategidengan aspek ekonomi khusunya indikator penambahan tabungan. Hasil analisis menunjukkanpemboleh ubah Ae2 dipengaruhi oleh variabel laten aspek ekonomi dan strategi. Malah nilaimodifikasi adalah tinggi pada hubungan antara variabel St2 (salah satu indikator untuk strategi)dengan Ae2, yang menunjukkan kedua-dua variabel ini saling berhubungan dan dapat diletakkandalam faktor yang sama. Model ini dinamakan model akhir persamaan berstruktur untukkelestarian hidup petani dan dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

Hasil pengujian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini. Tabel 1 dibawah menunjukkan nilai χ2 (CMIN) untuk model adalah sebanyak 1107.417 dengan 494 darjahkebebasan, dan menghasilkan CMIN/DF sebanyak 2.256. Berdasarkan nilai CMN/DF yang melebihi1 dan kurang daripada 5 seperti yang disarankan, dan nilai Root Mean Square error approximation(RMSEA) (0.050) yang kurang daripada 0.1 seperti yang disarankan, dan nilai GFI, NFI, TLI dan CFIsudah melebihi daripada 0.90, ini dapat disimpulkan bahawa tahap kesesuaian model adalah baik.Berdasarkan hasil analisis model persamaan berstruktur pada Tabel 2 memperincikankeputusan penerimaan dan penolakan hipotesis mengenai hubungan antara faktor kerentanandengan aset kehidupan, hubungan antara aset kehidupan dengan hasil kehidupan, hubungan antarafaktor kerentanan dengan hasil kehidupan, hubungan antara aset dengan strategi kehidupan. Hasil



37

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

pengujian hipotesis 1 hingga 19 dapat dilihat pada Tabel 2. Jika nilai t-statistik di atas titik kritis ±1,96 (2-tailed) yang berarti hipotesis diterima. Sebaliknya jika nilai t-statistik di bawah titik kritis ±1,96 (2-tailed) yang berarti hipotesis ditolak. Hanya hipotesis H5, H13 dan H19 yang menunjukkanhipotesis di tolak. H5 adalah hubungan kerentanan dengan modal sosial, H13 adalah hubungan asetsosial dengan hasil kehidupan, dan H19 adalah hubungan aset sosial dengan pelaksanaan strategiyang menunjukkan nilai t-statistik di bawah titik kritis ± 1,96 (2-tailed) yang berarti hipotesisditolak. Sedangkan hipotesis lainnya menunjukkan t-statistik di atas titik kritis ± 1,96 (2-tailed)yang berarti hipotesis diterima.Tabel 1. Indeks kepadanan model yang menunjukkan hubungan antara faktor kerentanan, aset,strategi dan hasil kehidupanIndeks kesepadanan model HasilPenelitian Nilai yang disarankan oleh PenelitiChi-Square, χ2 1107.417Darjah kebebasan, df 494
P 0.001CMIN/DF 2.256 1-32-5>2 Carmins & Melver (1981)Marsh & Hocevar (1985)Byrine (1989)Indeks kesepadanan baik(GFI) 0.901 >0.90 Hair et.al (2006)AGFI 0.873 >0.80 Barbara (2001)PGFI 0.743 >0.50 Barbara (2001)NFI 0.903 >0.90 Barbara (2001) dan Hair et.al(2006)Indeks kesepadananMeningkat (IFI) 0.948 Menghampiri 1Menghampiri 1 Hair et.al (2006)Bollen (1989)Indeks Tucker-Lewis (TLI) 0.940 >0.90 Bollen (1989)Indeks kesepadananBerbanding (CFI) 0.947 Menghampiri 1>0.90 Hair et.al (2006)MacDonald & Marsh (1990)Root mean square errorapproximation (RMSEA) 0.047 <0.10<0.08 Hair et.al (2006) danBrown & Cudeck (1993)Pada keadaan sebenarnya menunjukkan bahwa faktor kerentanan baik berupa bencanatsunami ataupun konflik akan mempengaruhi aset hidup petani secara langsung. Hasil kajian inimendapatkan bahwa peningkatan faktor kerentanan akan mengurangkan aset hidup baik asetmanusia, aset budaya, keuangan dan aset fisik. Karena bencana dan konflik dapat mempengaruhipemilikan berbagai jenis aset hidup secara langsung. Untuk aset manusia, misalnya bencana dantsunami telah menghancurkan banyak bangunan sekolah sehingga mempengaruhi pendidikanmasyarakat. Begitu pula dengan aset keuangan dan fisik, di mana faktor kerentanan telahmenyebabkan masyarakat kehilangan berbagai aset keuangan dan fisik, seperti kehilangan hartabenda dan kerusakan berbagai fasilitas milik masyarakat. Aset sosial pula tidak signifikankemungkinan disebabkan instrumen yang digunakan masih kurang memenuhi kriteria yangdiharapkan.Tabel 2 di atas juga menjelaskan secara rilnya bahwa faktor kerentanan baik berupabencana tsunami mahupun konflik mempengaruhi hasil kehidupan petani secara langsung. Selainitu pula pemilikan aset akan mempengaruhi hasil kehidupan petani. Namun dalam penelitian iniditemui bahwa empat jenis aset kehidupan yang mempengaruhi hasil kehidupan petani secaralangsung yaitu aset manusia, keuangan, budaya dan aset fisik. Keadaan ini menunjukkan bahawaindikator pendidikan, pengalaman, keikutsertaan dalam pelatihan, tingkat kesehatan, kepercayaanatau spiritual, motivasi berusaha, lembaga adat, modal pinjaman, tabungan, akses kredit, pemilikantanah dan alat pertanian dan luas lahan mempengaruhi hasil kehidupan maupun kelestariankehidupan petani. Aset sosial tidak mempengaruhi kelestarian hidup, dan pada kajian ini
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mendapatkan bahwa sangat sedikit petani yang memegang jabatan dalam masyarakat, danmenyertai persatuan ataupun organisasi yang berkaitan dengan pertanian, sehingga tidak memberidampak pada kelestarian kehidupan mereka. Hampir sama dengan penelitian Sahri, M., at. al.(2009) yang menganalisis aksesibiliti nelayan miskin di Jawa Timur terhadap aset kehidupandi mana aset kehidupan nelayan berpengaruh positif baik secara langsung ataupun secara tidaklangsung terhadap hasil-hasil kehidupan nelayan. Selain itu faktor kelembagaan akanmemperkuat nelayan dalam meningkatkan hasil-hasil kehidupannya.Tabel 2. Hasil Analisis Model Struktural pada penelitian ini.Structural Relationship Koefisien S.E. C.R. P FactorloadingH1:Kerentanan Manusia -,318** .120 -2.647 .008 -.166H2: Kerentanan Budaya -2,380*** .308 -7.734 .000 -.998H3: Kerentanan Kewangan -,147*** .033 -4.433 .000 -.018H4: Kerentanan Fizikal -5.661*** 1.735 -3.262 .002 -.112H5: Kerentanan Sosial -.134 .107 -1.255 .209 -.060H6: Kerentanan Tsunami .127** .061 2.096 .036 .337H7: Kerentanan Konflik 1.632*** .226 7.237 .000 .996H8: Kerentanan Hasil kehidupan -5.770** .034 -2.222 .036 -.943H9: Manusia Hasil kehidupan .091*** .034 -2.693 .000 .241H10: Budaya Hasil kehidupan .037** .018 2.002 .042 .835H11: Kewangan Hasil kehidupan 1.562* .815 1.960 .050 .509H12: Fizikal Hasil kehidupan 4.894** 1.880 2.603 .009 .323H13: Sosial Hasil kehidupan .300 .043 .699 .420 .131H14: Strategi Hasil kehidupan .560** .086 6.482 .035 .630H15: Manusia Strategi .182*** .055 3.291 .000 .253H16: Budaya Strategi .092** .046 1.974 .048 .177H17: Kewangan Strategi .883** .417 2.120 .034 .261H18: Fisik Strategi .033** .051 1.967 .047 .078H19: Sosial Strategi -.040 .046 -.872 .383 .051Keterangan : *** = signifikan pada α = 1 % , ** = signifikan pada α = 5 %Sumber : Hasil Olahan data penelitianBerdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara asetkehidupan dengan strategi yang dilaksanakan oleh petani dalam menghadapi kerentanan. Sepertihasil kajian Roslina, K (2009), juga menggunakan model persamaan berstruktur danmenemukan bahwa aset manusia dan aset keuangan adalah penting bagi kehidupan nelayantambak dan berpengaruh terhadap aset-aset lain, strategi yang dilaksanakan dan hasilkehidupan nelayan. Pada penenlitian ini hanya empat aset kehidupan yang berpengaruh terhadappelaksanaan strategi iaitu aset manusia, budaya, keuangan dan aset fisik. Peningkatan dalampemilikan keempat jenis aset ini akan meningkatkan pelaksanaan strategi oleh petani. Artinyaindikator tingkat pendidikan, pengalaman, kesehatan, modal keuangan, tabungan, akses kredit,motivasi petani, lembaga adat, pemilikan alat-alat pertanian, pemilikan tanah, dan luas lahanmempengaruhi strategi yang dijalankan petani. Adapun jenis strategi yang dilaksanakan adalahmelakukan berbagai aktivitas produksi, penanaman berbagai jenis tanaman, dan adanya upayapeningkatan pengetahuan mengenai bidang pertanian. Aset sosial pula tidak mempengaruhiterhadap strategi yang dijalankan oleh petani. Seperti hasil penelitian Husen dan Nelson (1998),menemukan bahwa masyarakat yang menetap di perdesaan menggunakan strategi livelihoodtermasuk diversifikasi tanaman, perpindahan penduduk, dan peningkatan usaha pertanian.Sedangkan Twomlow, et. al., (2002) menemukan strategi yang digunakan dalam bidang pertaniantermasuk meningkatkan hasil pertanian dalam jangka pendek, memperbaiki dan konservasi tanahdalam jangka panjang.
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KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pendekatan Sustainable
Livelihood Approach (SLA), maka dapat disimpulkan bahwa faktor kerentanan baik berupa tsunamidan konflik mempengaruhi aset manusia, budaya, keuangan dan fisik dan hubungannya adalahnegatif. Hasil kehidupan dipengaruhi secara langsung oleh aset manusia, budaya, keuangan dan asetfisik dan hubungannya adalah positif, selain itu faktor kerentanan juga mempengaruhi hasilkehidupan dan hubungannya adalah negatif. Aset sosial tidak mempengaruhi hasil kehidupan danstrategi. Strategi mempengaruhi hasil kehidupan, selain itu juga aset manusia, budaya, keuangan,dan aset fisik mempengaruhi strategi yang dijalankan petani. Hal ini menunjukkan bahwakelestarian kehidupan petani dipengaruhi oleh keempat faktor iaitu kerentanan, aset kehidupan,dan strategi yang dijalankan oleh petani dan hasil kehidupan yang diperoleh.Namun dari hasil kehidupan yang dicapai dengan berdasarkan dari beberapa indikator iaitudampak dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan berkurang kerentanan juga dapatmencerminkan kelestarian kehidupan yang dicapai petani. Artinya jika dampak kesemua aspektersebut positif maka kelestarian hidup petani akan tercapai. Aspek ekonomi misalnya denganpeningkatan pendapatan keluarga, tabungan, hasil panen, dan kesejahteraan hidup. Aspek sosialdan lingkungan, seperti terjalin hubungan yang baik dalam masyarakat, organisasi kemasyarakatanberjalan dengan baik, terciptanya keadaan lingkungan yang bersih dan terpelihara. Berkurangkerentanan akan terjadi jika tidak mempunyai hutang, memiliki keterampilan kerja yang lain danpeningkatan ketersediaan peluang kerja. Implikasi dasar yang disarankan dalam penelitian iniadalah penggunaan kerangka kerja kelestarian kehidupan sebelum pelaksanaan programpembangunan dijalankan, meningkatkan aset manusia, dan menguatkan aset keuangan petanidengan mempermudah akses kredit. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya dapatmengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang belum diekspos dalampenelitian ini.
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Analisis Efisiensi Pemasaran Karet Petani Eks Upp Tcsdp di Di Desa
Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Ermi Tety, Eliza, Evy Maharani dan Reno A PurbaJurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas RiauEmail : ermitety@yahoo.com
ABSTRACTThis research aims to analyze the marketing channel, marketing margin, and marketing efficiency ofrubber on smallholder plantation of ex-UPP TCSDP in Hidup Baru Village of Kampar Kiri district ofKampar regency. This research started from June 2015 till March 2015. The research method whoused in this research is survey method. Data was collected on 31 smallholders rubber plantation bypurposive sampling technique, 6 Village Merchants by purposive sampling technique, 3 MedanWholesalers by purposive sampling technique and Bridgestone’s Factory by Snowball Sampling. Theresearch results shows there is a rubber marketing channel which are Smallholder Plantation -Village Merchant – Medan Wholesaler - Factory. The selling price of rubber which have been accepted

that channel is Rp. 5.714,92/kg, with total cost of marketing equal to Rp.2.752,49/kg with marketingefficiency equal to 32,00 percent.
Key Words: TCSDP, marketing channel, marketing margin, farmer’s share, marketing efficiency

PENDAHULUANPerkebunan merupakan pendukung utama sektor pertanian dalam menghasilkan devisanegara. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas ekspor perkebunan andalan. Indonesiapernah menjadi produsen karet alam nomor satu didunia. Sebagian besar tanaman karetdiusahakan oleh rakyat. Jumlah perkebunan karet rakyat ini bila dihimpun akan menghasilkanproduksi dalam jumlah yang besar. Perkebunan rakyat mempunyai peranan yang cukupmenentukan dunia perkaretan nasional.Sektor pertanian pada subsektor perkebunan nasional, tanaman karet merupakan salah satukomoditi unggulan dan merupakan usaha yang dilakukan secara subsistem ataupun komersil.Berdasarkan total areal perkebunan nasional tahun 2014, komoditi karet merupakan lahan terluasketiga seluas 3.062,93 hektar setelah kelapa sawit 3.592,62 hektar dan kelapa seluas 4.551,85hektar (Badan Pusat Statistik, 2015).Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi pengembangan sektor perkebunan karet. Padatahun 2013 luas perkebunan karet di Riau mencapai 522.200,00 hektar dengan hasil produksi398.920,00 ton. Perkembangan yang terjadi tidak terlepas dari faktor sumberdaya manusia yangberperan besar dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan (Badan Pusat StatistikRiau,2013).Kabupaten Kampar pada tahun 2013 merupakan kabupaten yang memiliki lahanperkebunan karet terluas kedua di Provinsi Riau, sekitar 101.966,00 hektar setelah KabupatenKuantan Singingi seluas 146.474,00 hektar (BPS, 2015). Perkebunan karet di Kabupaten Kamparterdiri dari lahan Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pertanian Rakyat.Lahan Pertanian Karet Rakyat di Kabupaten Kampar terdiri atas lahan petani swadaya dan lahanpetani UPP TCSDP (Tree Corps SmallholderDevelopment Project).UPP TCSDP (Tree Corps Smallholder Development Project) adalah program yang diadakanpemerintah untuk pemberdayaan petani karet. Kecamatan Kampar Kiri Tengah merupakan salahsatu kecamatan di Kabupaten Kampar yang mendapatkan bantuan Program UPP TCSDP. ProgramUPP TCSDP di Kecamatan Kampar Kiri Tengah terdapat di 7 desa diantaranya adalah Desa BinaBaru, Desa Bukit Sakai, Desa Lubuk Sakai, Desa Utama Karya, Desa Koto Damai, Desa Karya Baktidan Desa Hidup Baru.
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Desa Hidup Baru merupakan desa yang memiliki lahan Eks UPP TCSDP terluas di KecamatanKampar Kiri Tengah sekitar 308 hektar dengan jumlah petani karet sebanyak 308 kepala keluarga.Pada tahun 1994, petani karet Eks UPP TCSDP membentuk sebuah Kelompok Usaha Bersama (KUB)dengan tujuan untuk membuat posisi tawar menawar petani Eks UPP TCSDP lebih baik. Akan tetapiorganisasi tersebut bubar sehingga memicu datangnya beberapa pedagang besar yangmenguntungkan petani ketika itu.Keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena terjadinya persaingan harga yangmenyebabkan keluarnya sebagian besar pedagang dari Desa Hidup Baru. Setelah pasar karet hanyadikuasai oleh 3 orang pedagang besar maka terjadilah beberapa masalah yang merugikan petaniseperti : harga karet yang berfluktuasi pada kisaran harga rendah dan hilangnya kemampuan tawarmenawar petani.Berdasarkan keadaan tersebut maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahuidan menganalisis: saluran pemasaran, margin pemasaran, efisiensi pemasaran karet dan farmer’s
share petani Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah KabupatenKampar.

METODOLOGI PENELITIANPenelitian ini dilakukan di Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah KabupatenKampar pada Bulan Juni 2015 – Maret 2016. Desa Hidup Baru memiliki perkebunan karet Eks UPPTCSDP yang terluas di Kecamatan Kampar Kiri Tengah yakni sekitar 308 hektar dan berhasil dalammenjalankan proyek Eks UPP TCSDP hingga pelunasan hutang-hutang untuk bantuan Eks UPPTCSDP. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei dengan pengambilansampel terdiri dari petani karet Eks UPP TCSDP dan lembaga pemasaran yang dimulai daripedagang pengumpul desa, pedagang besar hingga pabrik selaku konsumen akhir. Pengambilansampel dilakukan dengan cara purposive sampling terhadap petani karet Eks UPP TCSDP yangmemiliki tanaman karet berumur 21-23 tahun. Jumlah sampel untuk petani ditentukan sebanyak10% dari jumlah populasi yaitu 308 orang petani karet Eks UPP TCSDP. Sehingga petani sampelyang diambil adalah sebanyak 31 orang petani karet Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru KecamatanKampar Kiri Tengah Kabupaten. Pengambilan sampel terhadap pedagang dan di pabrik diambilmenggunakan metode snowball sampling dengan jumlah sampel pedagang pengumpul sebanyak 6orang, sampel pedagang besar sebanyak 3 orang dan pabrik sebanyak 1 pabrik ( Pabrik PT.Bridgestone Sumatera Rubber Estate Medan atau yang sering disebut dengan PT.BSRE Medan).Data yang diambil terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melaluiwawancara langsung kepada sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yangtelah dipersiapkan terlebih dahulu serta dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Dataprimer yang. diperlukan meliputi: identitas sampel, luas lahan yang diusahakan, biaya pemasaran,masalah yang dihadapi dalam pemasaran dan lain-lain. Data sekunder yang diperlukan diperolehdari instansi terkait dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penelitian.Data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan pentabulasian yang akan disesuaikandengan kebutuhan penelitian. Setelah data disajikan dalam tabel, dilanjutkan dengan analisis yangdisesuaikan dengan tujuan penelitian.Margin pemasaran merupakan selisih antara harga yang dibayar oleh konsumen akhir denganharga yang diterima petani. Margin pemasaran dihitung dengan rumus (Sudiyono 2001) :Mp = Pr – PfKeterangan:Mp = Margin Pemasaran (Rp/kg)Pr = Harga yang dibayarkan konsumen akhir (Rp/kg)Pf = Harga ditingkat petani (Rp/kg)Keuntungan pemasaran digunakan formula menurut Sudiyono (2001)Kp = Mp - Bp
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Keterangan :Kp =Keuntungan pemasaran (Rp/Kg)Mp = Margin pemasaran (Rp/Kg)Bp = Biaya Pemasaran (Rp/Kg)Efisiensi pemasaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Sudiyono 2001) sebagaiberikut: Eps = x 100%Keterangan :Eps = Efisiensi pemasaran (%).TB = Total Biaya pemasaran (Rp/Kg).TNP = Total Nilai Produk (Rp/Kg).Kaidah keputusan pada efisiensi pemasaran ini adalah :1. 0 – 33% = efisien.2. 34 – 67% = kurang efisien.3. 68 – 100% = tidak efisien.Farmer’s share dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Sudiyono 2001) sebagai berikut: FS = X 100%Keterangan:FS = Bagian atau persentase yang diterima petani (%).Pf = Harga ditingkat petani (Rp/kg).Pr = Harga yang dibayarkan konsumen akhir (Rp/kg).Kaidah keputusan menurut (Downey dan Erickson, 1992 dalam Selpitasari, 2014) yaitu:FS ≥ 40% = efisienFS < 40% = tidak efisien
HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Sampel

Petani SampelPetani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruhkebutuhan hidupnya dibidang pertanian. Keberhasilan dalam melaksanakan usaha tani tergantungkepada faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain umur, tingkat pendidikan, jumlahtanggungan keluarga dan lama pengalaman usahatani. Faktor Eksternal meliputi luas lahan, statuskepemilikan lahan, dan pekerjaan pokok. Distribusi identitas petani sampel berdasarkan umur,tingkat pendidikan, jumlah tangungan keluarga dan lama pengalaman usahatani.
Umur Petani Sampel

Sumber : Monografi Desa Hidup Baru, 2015
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Gambar 1. Identitas Petani Sampel Berdasarkan Umur
Tingkat Pendidikan Petani Sampel

:
Sumber : Monografi Desa Hidup Baru, 2015Gambar 2. Tingkat Pendidikan Petani SampelBerdasarkan gambar 2 dapat dilihat dari 31 orang petani (100,00%) mayoritas petanimemiliki tingkat pendidikan petani masih rendah (tamatan SD). Hal itu dikarenakan kurangnyakesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan untuk masa depan dan kurangnya dayaekonomimembayar biaya pendidikan. Adapun dampak dari rendahnya tingkat pendidikan petaniakan mempengaruhi pola fikir dari petani itu sendiri. Dimana petani yang berpendidikan rendahakan memiliki pola fikir yang kurang inovatif sehingga akan sulit menerima penerapan teknologibaru dalam usaha tani.
Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Sampel

Sumber: Monografi Desa Hidup Baru, 2015Gambar 3. Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Jumlah Tanggungan (Jiwa)
Pengalaman Usahatani Petani Sampel

Sumber : Monografi Desa Hidup Baru, 2015Gambar 4.Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Pengalaman Petani dalam Berusaha Tani(tahun).Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat pengalaman usahatani petani sampel sudahsangat lama yakni seluruh petani sudah memiliki pengalaman bertani karet lebih dari 19 tahun.
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Lamanya pengalaman petani karet Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru diharapkan mampumemberikan hasil yang maksimal dalam berusahatani serta mampu mengimplementasikan polapikir dan sikap yang positif untuk pembangunan perekonomian di Desa Hidup Baru.
Luas Lahan Petani Sampel

Sumber: Monografi Desa Hidup Baru, 2015Gambar 5. Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Luas Lahan (hektar)
Sampel PedagangTabel 1.Identitas Pedagang Sampel Berdasarkan Umur, Tingkat Pendidikan dan Lama Berdagang

No Keterangan
Jumlah

Pedagang Pengumpul
(Orang)

Jumlah
Pedagang Besar

(Orang)

1.
Umur25 – 35 - 136 – 40 1 141 – 45 2 146 – 50 2 0> 51 1 0

2. Tingkat PendidikanSD 0 0SMP 0 0SMA /SLTA 6 3D-3 / S1 0 0
3. Pengalaman Berdagang1-10 1 111-20 3 120-30 2 1

Potensi Petani Karet Eks UPP TCSDP di Desa Hidup BaruSalah satu pengembangan pola UPP adalah Tree Crops Smallholder Develompment Project(TCSDP). Melalui UPP TCSDP, pemerintah memberikan bantuan kepada petani karet di Desa HidupBaru. Tujuan dari program UPP TCSDP adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraanrakyat di Desa Hidup Baru. Bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah di Desa Hidup Baru yaitu:(1). Bantuan bibit yang bersertifikat (bibit Okulasi, Gt 1, Avros, dan IRR). (2). Bantuan pupuk (pupukTSP, KCL, dan Urea). (3) Smallholder Rubber Development Program (SRDP) yang memberikan lahanseluas 1 hektar kepada 1 kepala keluarga petani karet. Program UPP TCSDP di Desa Hidup Baru
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dimulai dari tahun 1992 dan berakhir pada tahun 1994. Program UPP TCSDP merupakan programlanjutan dari program SRDP, dimana bantuan keuangannya berasal dari Bank Dunia (World bank).Pada tahun 1992-1994 Desa Hidup Baru mendapat bantuan dana pengembangan karet pola UPPTCSDP untuk luas areal 308 hektar dengan melibatkan 308 kepala keluarga.
Analisis Saluran Pemasaran

Marketing Channel (saluran pemasaran) atau sering juga disebut distribution channel(saluran distribusi) merupakan sekumpulan praktek atau aktivitas yang diperlukan untukmentransfer barang dan/atau jasa, memindahkan barang dan/atau jasa dari titik produksi ke titikkonsumsi, yang melibatkan semua institusi dan semua aktifitas pemasaran dalam prosespemasaran. Saluran pemasaran karet petani Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru terdapat satusaluran pemasaran yaitu:

Gambar 6.Saluran Pemasaran Karet di Desa Hidup BaruBerdasarkan gambar 6, diketahui bahwa petani karet menjual hasil produksinya kepedagang pengumpul dengan harga Rp. 5.714,92/kg. Kemudian pedagang pengumpul melanjutkandistribusi kepada pedagang besar dengan mengambil fee sebesar Rp.100,00/kg yang menyebabkanharga karet yang diterima oleh pedagang besar naik sebesar Rp.100,00/kg menjadi Rp.5.814,92/kg.Pedagang besar akan menjual ke pabrik dengan harga Rp.8.600,00/kg. Faktor penyebab petanimenjual hasil produksinya tersebut ke pedagang besar disebabkan oleh berbagai alasan,diantaranya karena sulitnya birokrasi penjualan karet kepabrik dan tingginya resiko yang diterimaapabila menjual langsung kepabrik. Kegiatan distribusi tersebut berlangsung dua minggu sekaliuntuk pedagang besar yang berasal dari Sumatera Utara tepatnya pada Hari Kamis, Jum’at atauSabtu dengan maksimal pengangkutan 20,00 ton karet mentah yang dilakukan lebih dari satu desa.
Analisis Margin dan Efisiensi Pemasaran Karet di Desa Hidup BaruSalah satu indikator yang digunakan untuk menentukan efisiensi sistem pemasaran adalahmarjin pemasaran. Marjin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumendengan harga yang diterima petani. Semakin rendah marjin pemasaran, maka semakin tinggi bagianharga yang diterima petani dan sebaliknya.Saluran pemasaran karet merupakan saluran yang harus ditempuh petani karet hinggasampai ke pabrik pengolah. Proses pemasaran yang dilakukan oleh petani Eks UPP TCSDP di DesaHidup Baru hanya satu jalur pemasaran. Apabila terjadi perbedaan jalur pemasaran akanmenyebabkan perbedaan margin yang berbeda. Semakin pendek jalur pemasaran yang ditempuhmaka margin pemasaran semakin kecil.Efisiensi pemasaran adalah tolak ukur atas produktifitas proses pemasaran denganmembandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan selama prosespemasaran. Efisiensi pemasaran dapat dilihat dari panjangnya saluran pemasaran dalam suatuproduk. Efisiensi pemasaran suatu produk berbanding terbalik dengan panjangnya saluranpemasaran yang terbentuk. Semakin panjang saluran pemasaran yang terbentuk, semakin rendahefisiensi pemasaran tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek saluran pemasaran yangterbentuk maka semakin efisien saluran pemasaran yang tersebut. Pada saluran pemasaran iniharga jual karet mentah petani tinggi. Semakin tinggi marjin yang didapat maka tingkat efisiensipemasaran akan semakin menurun. Dalam memasarkan hasil produksi karet, tidak semua petaniEks UPP TCSDP mengeluarkan biaya untuk upah panen dan upah muat, karena sebagian besarpetani Eks UPP TCSDP mengerjakan kegiatan pemanenan dan muat sendiri.

Rp.5.814,92 Rp.8.600,00

Petani Pedagang
Pengumpul

Pedagang Besar
Medan

Pabrik

PT. BSRE

Rp.5.714,92
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Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi saluran pemasaran karet petaniEks UPP TCSDP sebesar 32,00%. Angka tersebut menyatakan kalau saluran pemasaran karet petaniEks UPP TCSDP sudah efisien. Berdasarkan nilai efisisensi pemasaran tersebut dinyatakan bahwauntuk mendapatkan nilai total produk karet mentah petani sebesar 1,00 kg (Rp.8.600,00) hanyamembutuhkan total biaya pemasaran sebesar Rp. 2752.49/kg. Adapun total keuntungan yangditerima oleh pedagang besar adalah sebesar Rp.659,08/kg dan total biaya yang dikeluarkan olehpedagang besar adalah sebesar Rp.2.126,00/kg sedangkan total biaya petani sebesar Rp.626,49/kg.Total biaya pedagang besar terbagi atas biaya transportasi sebesar Rp.147,33/kg, biaya tenaga kerjadan mobil sebesar Rp.442,33/kg, biaya bongkar muat sebesar Rp.60,00/kg biaya penyusutansebesar Rp.1.009,67/kg, biaya retribusi desa sebesar Rp.100,00/kg, THR sebesar Rp. 100,00/Kg, feepengumpul sebesar Rp.166,67/Kg dan biaya DO sebesar Rp.100,00/Kg.Tabel 2. Analisis Margin dan Efisiensi Pemasaran Saluran Pemasaran Karet Eks UPP TCSDP di DesaHidup Baru Pada Bulan September 2015

Nilai farmer’s share yang didapat sebesar 66.45 persen dan dinyatakan sudah efisien karena
farmer’s share > 40 sudah efisien. Nilai tersebut juga menyatakan kalau total nilai karet yang didapatpetani hanya 66,45 persen dari keseluruhan nilai karet sebesar 100,00 persen. Nilai farmer’s shareberbanding lurus dengan panjang pendeknya saluran pemasaran yang terjadi. Semakin panjangsaluran pemasaran maka semakin banyak lembaga pemasaran yang terkait. Hal tersebut akan

No. Keterangan Harga(Rp/Kg) Biaya Persentase (%)1. Petani1. Harga Jual 5.714,922. Biaya Angkut/Muat 45,00 1,633. Potongan Timbangan 581,49 21,13Total Biaya 626,49 22,76Penerimaan 5.088,432. Pedagang Besar1. Harga Beli 5.814,922. Biaya Pemasarana. Transportasi 147,33 5,35b. TK dan Mobil 442,33 16,07c. Biaya Bongkar Muat 60,00 2,18d. Penyusutan 1.009,67 36,68e. Retribusi Desa 100,00 3,63f.THR 100,00 3,63g. Fee Pengumpul 166,67 6,06h. Delivery Order (DO) 100,00 3,63Total Biaya 2.126,00 77,243. Harga Jual 8.600,004. Margin 2.785,085. Keuntungan 659,083. Pabrik1. Harga Beli 8.600,00Total Margin 2.785,08Total Biaya Pemasaran 2752,49 100,00
Farmer Share 66,45Efisiensi Pemasaran 32,00
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mempertinggi biaya pemasaran karena setiap lembaga pemasaran akan mengambil margin darikegiatan operasional yang dilakukannya.Margin, keuntungan, dan efisiensi pemasaran karet tidak terlepas dari harga jual karet.Harga jual karet dipengaruhi oleh kualitas karet mentah yang dihasilkan petani. Berdasarkan hasilpenelitian di lapangan menunjukkan kualitas karet yang dihasilkan petani di Desa Hidup Barumayoritas kelas basah.Selain biaya-biaya yang telah dijelaskan sebelumnya pedagang besar juga menanggungpenyusutan dari karet yang dibeli dari petani, dari berat awal hingga saat sampai di pabrik, sehinggapedagang menetapkan potongan timbangan 10% pada hasil karet milik petani. Potongan inidianggap mampu memberikan keuntungan sebagai akibat dari penyusutan pada karet yang terjadiselama proses pemasaran pedagang.
KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanAnalisis saluran pemasaran karet di Desa Hidup Baru terdapat satu saluran yaitu: dariPetani – Pedagang Pengumpul – Pedagang Besar Medan – Pabrik PT. Bridgestone Sumatera RubberEstate (PT.BSRE) Medan. Para pedagang besar yang ada di Desa Hidup Baru terdiri dari 3 pedagangbesar yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara atau tepatnya di Kota Medan. Margin pemasaranpada saluran pemasaran karet di Desa Hidup Baru sebesar Rp.2.785,08/kg , nilai margin dapatberubah sesuai dengan panjang pendeknya saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang terbentukdi Desa Hidup Baru sudah efisien dengan nilai efisiensi sebesar 32,00 persen dan total nilai farmer’s
share sebesar 66,45 persen.
Saran1. Petani disarankan untuk membentuk kelompok tani kembali agar petani memiliki wadah yangkuat sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan baik masalah harga, budidayadan lainnya.2. Pemerintah dan instansi terkait seharusnya memperhatikan dan membantu untukmemberdayakan petani karet di Desa Hidup Baru. Sehingga pertanian karet khususnyapertanian karet Eks UPP TCSDP di Desa Hidup Baru dapat berkembang dan bertahan dari alihfungsi lahan menjadi kelapa sawit dan sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKABPS Kampar. 2015. Luas Areal Perkebunan di Kampar. Badan Pusat Statisik Kampar.BPS Propinsi Riau. 2013. Riau Dalam Angka. BPS Propinsi Riau. Pekanbaru.BPS Propinsi Riau. 2015. Riau Dalam Angka. BPS Propinsi Riau. Pekanbaru.Selpitasari.2015. Analisis Sistem Tataniaga Karet Pada Petani Karet EKS UPP TCSDP Di Desa BinaBaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Skripsi Fakultas PertanianUniversitas Riau. Pekanbaru.Sudiyono A. 2001.Pemasaran Pertanian.Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Pers).Malang.
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Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Padi Sawah Pasang Surut
Berbasis Sistem Trio Tata Air di Kecamatan Keritang, Kabupaten

Indragiri Hilir

SyafrinalLecturer at Faculty of Agriculture Riau Universitye-mail : nal_riau @yahoo.co.id
ABSTRAKSistem trio tata air merupakan suatu usaha dalam memanfaatkan potensi peristiwa pasang surutuntuk kegiatan usahatani padi sawah di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibesarnya pendapatan dan kelayakan usahatani padi sawah lahan pasang surut berbasis sistem triotata air di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampaiNovember 2014, di Kecamatan Keritang yang merupakan salah satu lumbung padi di KabupatenIndragiri Hilir. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbanganluasnya keberadaan areal sawah pasang surut yang berbasis sistem trio tata air, khusus untukpengembangan yang dilakukan pada tahun 2011. Penentuan responden dilakukan dengan metode

simple random sampling, sehingga diperoleh jumlah petani responden dalam penelitian ini adalah62 responden dari 164 petani padi sawah pasang surut yang berbasis sistem trio tata air. Analisisyang digunakan adalah analisis pendapatan dan analisisis kelayakan. Hasil analisis menujukkanrata-rata pendapatan usahatani padi sawah pasang surut berbasis sistem trio tata air per hektar permusim tanam adalah Rp 3.288.276,- dengan nilai revenue of cost ratio dari kegiatan usahataninyayaitu 1,43. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kegiatan usahatani padi sawah pasang surutberbasis sistem trio tata air di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir layak untukdiusahakan.
Kata Kunci: kelayakan usahatani, pendapatan, sawah pasang surut, sistem trio tata air.

PENDAHULUANKabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau, telah melakukan pengelolaan lahan pasangsurut secara intensif untuk kegiatan tanaman padi sawah dengan pengelolaan airnya menggunakansistem trio tata air.Kabupaten Indragiri Hilir memiliki lebih kurang 92 % sawah di lahan pasangsurut.Kemudian pada tahun 2013 dari 28.000 ha luas lahan sawahyang ada, 23.973 ha diantaranyatelah didukung oleh sistem trio tata air,dengan laju pertumbuhannya sekitar 6,8 % per tahun.Selanjutnya Kecamatan Keritang dengan luas lahan sawah5.902 ha merupakan Kecamatan yangtelah menerapkan sistem trio tata air terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir (Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan PeternakanInhil, 2014).Sistem trio tata air diterapkan pada areal pertanian dengan memanfaatkan peristiwaairpasang naik atau peristiwa naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan terdorongnya aliran airsungai ke daerah hulu sungai yang mengakibatkan permukaan air sungai naik sampai ke arealpertanian. Luapan air di areal pertanian ini perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat membantupenerapan teknologi dalam kegiatan usahatani padi sawah terutama pemupukan,sertapengendalian hama dan penyakityang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dan pendapatanpetani dalam kegiatanusahatani padi sawah di lahan pasang surut.Suatu usahatani dapat meningkatkan pendapatan dan layak untuk diusahakan, jika dalamkegiatan usahatani tersebut terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (i) usahatani harus dapatmenghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan untuk membayar biaya semua alat-alat yangdiperlukan dalam usahatani, atau penerimaan lebih besar dari biaya produksi; (ii) usahatani harusdapat menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan untuk membayar bunga modal yangdipergunakan di dalam usahatani tersebut, baik modal petani sendiri maupun modal pinjaman dari
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pihak lain; (iii) usahatani harus dapat membayar secara layak upah petani dengan keluarganya yangikut dalam kegiatan usahatani; (iv) usahatani harus dapat pula membayar tenaga petani sebagaimanejer yangharus mengambil keputusan-keputusan mengenai apa yang harus dijalankan; (v)usahatani harus dapat memupuk modal untuk investasi, dan menambah cabang usahatani baru; (vi)usahatani harus dapat memperoleh kepercayaan dari pihak lain, yaitu konsumen dan pemberi kriditusahatani; dan (vii) usahatani harus mampu mengembangkan teknologi yang lebih baik dan lebihefisien dalam pemakaian faktor-faktor produksi.Pembangunan pertanian dimasa lalu, selalu berorientasi pada peningkatan produksi,tetapinilai tambah yang dinikmati petani selalu kecil, sementara kegiatan ekonomi yang memiliki nilaitambah yang besar, seperti nilai tambah dari perubahan bentuk (form utility), perubahan tempat
(place utility), maupun nilai tambah karena waktu (time utility), serta kegiatan pengadaan danperdagangan saprotan, alsintan, dan pengolahan hasil serta perdagangan produknya (off-farm),dilakukan oleh mereka yang bukan petani (BungaranSaragih, 2010).Tingginya produksi usahatani padi sawah pasang surut yang diperoleh persatuan luas lahan,belum dapat menjamin tingginya pendapatan usahatani yang dilakukan, karena akan dipengaruhipula oleh harga hasil usahatani yang diterima petani dan biaya-biaya penggunaan input usahataniyang dilakukan petani. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian tentanganalisis pendapatan dan kelayakan usahatani padi sawah pasang surut berbasis sitem trio tata air diKecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengetahui besarnya pendapatan usahatani padi sawahpasang surut berbasis sistem trio tata air di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir; (ii)Mengetahui kelayakan usahatanipadi sawah pasang surut berbasis sistem trio tata air di KecamatanKeritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE PENELITIANPenelitian dilakukan melalui survey di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Objekpenelitian adalah petani padi sawah pasang surut yang menggunakan sistem trio tata air danlahannya termasuk tipe B berdasarkan hydrotopografi. Teknik pengambilan petani sampeldilakukan secara Simple Random Sampling dan penentuan jumlah sampel dilakukan denganmenggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2010).
Keterangan : n = jumlah sampel

N = jumlah populasi
e = tingkat kesalahan (Persen kelonggaran ketidaktelitian penarikan sampel)Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah 164 petani dan tingkat kesalahan yangdiperbolehkan 10 %, maka besar sampel dalam penelitian ini adalah :

n = 62,12 = 62Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan jumlah sampel yang diambil dalampenelitian ini berjumlah 62 petani responden.Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primerdiperoleh dari wawancara secara langsung kepada petani responden dengan menggunakankuesioner yang telah disiapkan dan dari hasil observasi. Kemudian data sekunderuntuk mendukungpenyusunan hasil penelitian diperoleh dari berbagai instansi pemerintah yang terkait denganpenelitian dan dari berbagai literatur (Kaplan dan Saccuzzo, 2001).Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakananalisis pendapatan dan analisiskelayakan (Soekartawi, 2002), secara matematis dirumuskan sebagai berikut :1). Analisis pendapatan :
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π = TR – TCTR = Y * PyTC = FC + VCKeterangan :π = pendapatan usahataniTR = total penerimaan (total revenue)TC = total biaya (total cost)FC = biaya tetap (fixed cost)VC = biaya berubah (variable cost)Y = produksi yang diperoleh dalam suatu usahataniPy = harga Y2). Analisis kelayakan :a =Keterangan :a = R/C ratioR = penerimaan (revenue)C = biaya (cost)Kriteria keputusan; jika nilai a < 1, menunjukan usahatani merugi dan usahatani tersebuttidak layak untuk dilakukan; jika nilai a = 1, menunjukan usahatani impas dan kegiatan usahatanitersebut tidak memberikan keuntungan serta tidak pula mengakibatkan kerugian; jika nilai a > 1,menunjukan kegiatan usahatani menguntungkan dan layak untuk diusahakan(Soekartawi, 2002).
HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Keadaan Wilayah Penelitian.Kecamatan Keritang merupakan salah satu Kecamatan yang berfungsi sebagai lumbung padidi Kabupaten Indragiri Hilir. Jarak Kecamatan Keritang dari ibu kota Provinsi Riau (Pekanbaru)sekitar 293 km dan dapat ditempuh dengan kenderaan roda empat dengan waktu tempuh lebihkurang 7 jam, sedangkan jarak Kecamatan Keritang dari ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir(Tembilahan) sekitar 74 km dan dapat ditempuh dengan kenderaan roda dua, roda empat atauspeed boat dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam 30 menit.Kecamatan Keritang dengan luas wilayah 543,45 km2mempunyai 8.135 ha luas potensiallahan sawah dan 5.902 ha merupakan luas sawah yang telah menerapkan sistem trio tataair.Kemudian jumlah penduduknya pada tahun 2012, adalah 64.029 orang dengan rata-rata 4 orangper rumah tangga,dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 118 orang/km2.Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk diKabupaten Indragiri Hilir masih di bawah kapasitas tampung wilayah, sehingga jumlah penduduktersebut dapat merupakan modal bagi pembangunan pertanian, dan didukung oleh ketersediaansumberdaya alam yang masih memungkinkan untuk dikembangkan, baik dibidang perkebunanmaupun sawah pasang surut.Selanjutnya mata pencaharian penduduk di Kecamatan Keritang sangat bervariasi, ada yangberkerja sebagai petani, buruh tani, peternak, bengkel dan montir, pedagang, pegawai negeri sipil,serta TNI/POLRI.
2) Penerimaan Usahatani Padi Sawah Pasang Surut.Penerimaan merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh petani dengan harga jual,oleh sebab itu semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan petani dengan harga yang sesuai,maka semakin besar pula penerimaan yang diperoleh petani. Dari hasil penelitian didapatkan rata-rata produksi padi sawah pasang surut berbasis sistem trio tata air di Kecamatan Keritang,Kabupaten Indragiri Hilir adalah 2.825 kg/ha, dengan rata-rata harga jual di tingkat petani Rp3.867,-/kg, sehingga rata-rata penerimaan usahatani yaitu Rp 10.924.275,- per hektar dalam satu
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kali musim tanam. Berdasarkan rata-rata produksi yang diperoleh, dikategorikan produksinyamasih belum maksimal, untuk itu masih dapat ditingkatkan lagi melalui teknik budidaya yang sesuaidengan kondisi tempat dilakukannya penelitian.
3) Biaya ProduksiUsahatani Padi Sawah Pasang Surut.Biaya produksi dalam kegiatan usahatani padi sawah pasang surut meliputi biaya tetap(fixed cost) dan biaya berubah (variable cost). Biaya tetap merupakan biaya yang besarannya relatifkonstan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan luasan garapan usahatani. Dalam penelitian ini biayatetap yang digunakan untuk menganalisa biaya produksi meliputi pajak tanah, sewa lahan danpenyusutan alat. Rata-rata biaya tetap yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi terhadapresponden pada kegiatan usahatani padi sawah pasang surut di Kecamatan Keritang, Indragiri Hiliradalah Rp 1.513.680,- per hektar dalam satu kali musim tanam.Biaya berubah merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh luasan garapanusahatani, dalam penelitian ini biaya berubah meliputi; benih, obat-obatan, pupuk dan tenaga kerja.Rata-rata biaya berubah yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi terhadap respondenpada kegiatan usahatani padi sawah pasang surut di Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir adalah Rp6.122.319,- per hektar dalam satu kali musim tanam.Biaya produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai daribiaya tetap (fixed cost) danbiaya berubah (variable cost). Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata biaya produksi dalamkegiatan usahatani padi sawah pasang surut berbasis sistem trio tata air di Kecamatan Keritang,Kabupaten Indragiri Hilir adalah Rp 7.635.999,- per hektar dalam satu kali musim tanam. Biayaproduksi tersebut sangat dipengaruhi oleh efisiensi dalam penggunaan faktor input produksi,sehingga biaya produksi yang minimum akan didapatkan dari penggunaan faktor input produksiyang optimum.
4) Pendapatan Usahatani Padi Sawah Pasang Surut.Pendapatan dalam kegiatan usahatani padi sawah pasang surut merupakan pendapatanyang diterima petani responden dan merupakan pemasukan untuk memenuhi kebutuhankeluarganya. Analisis pendapatan dilakukan dengan mencari selisih antara penerimaan yangdiperoleh petani responden dengan total biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani padisawah pasang surut selama satu kali musim tanam.Tabel 1. Rata-rata Penerimaan, Produksi, Harga Jual, Biaya Produksi dan Pendapatan dalam SatuKaliMusim Tanam pada Kegiatan Usahatani Padi sawah Pasang Surut Berbasis SistemTrio Tata Air di Kecamatan Keritang, 2014.

No. Uraian
Nilai Aktual

(Rp/1,02 ha)
Nilai Konversi

(Rp/ha)
1. Penerimaan Usahatani 11.117.625 10.924.275a. Rata-rata Produksi (kg) 2.875 2.825b. Rata-rata harga jual (Rp/kg) 3.867 3.867
2. Biaya Produksi 7.788.564 7.635.999a. Biaya tetap (fixed cost) 1.543.798 1.513.680

 Pajak tanah 24.562 24.080
 Sewa lahan 1.449.058 1.420.645
 Penyusutan alat 70.178 68.955b. Biaya berubah (variable cost) 6.244.766 6.122.319
 Benih 190.826 187.084
 Obat-obatan 807.643 791.907
 Pupuk 645.502 632.845
 Tenaga kerja 4.600.795 4.510.583

3. Rata-rata Pendapatan 3.329.061 3.288.276Sumber : Data Olahan, 2014.
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Hasil analisis data penelitian di lapangan diperoleh rata-rata pendapatan petani respondendalam kegiatan usahatani padi sawah pasang surut berbasis sistem trio tata air di KecamatanKeritang, Kabupaten Indragiri Hilir per hektar dalam satu kali musim tanam adalah Rp 3.288.276,-.Jika dilihat dari nilai yang diperoleh oleh petani dan dihubungkan dengan lamanya waktu yangdigunakan untuk kegiatan usahatani, maka pendapatan tersebut masih tergolong rendah, hanyasekitar Rp 822.069,- per bulan dengan asumsi lama kegiatan usahatani 4 bulan, sedangkan UMKIndragiri Hilir Tahun 2014 adalah Rp 1.790.000,-.Pendapatan petani tersebut sangat ditentukan oleh produksi yang diperoleh dalam kegiatanusahatani, harga jual hasil usahatani di tingkat petani, dan efisiensi penggunaan faktor inputproduksi. Lebih jelasnya tentang rata-rata penerimaan, produksi, harga Jual, biaya produksi danpendapatan dalam satu musim tanam pada kegiatan usahatani padi sawah pasang surut berbasissistem trio tata air di Kecamatan Keritang, tercantum pada Tabel 1.Hasil penelitian pada Tabel 1, terlihat bahwa produksi (output) dalam kegiatan usahatanipadi sawah pasang surut berbasis sistem trio tata air di Kecamatan Keritang masih tergolong cukupbaik, namun masih ada peluang untuk dapat ditingkatkan dengan melakukan efisiensi penggunaaninput produksi.Input produksi merupakan korbanan yang dilakukan untuk menghasilkan produksi, untukitu perlu diketahui hubungan antara input produksi yaitu; lahan, benih, obat-obatan, pupuk dantenaga kerja serta keikutsertaan penyuluh.Luas lahan yang dikelola untuk kegiatan usahatani akan menentukan produksi, semakin luaslahan dalam kegiatan usahatani, maka kecendrungan untuk menghasilkan produksi juga akansemakin tinggi. Hasil penelitian didapatkan rata-rata luas lahan garapan petani 1,02 ha, dandimasukan kepada kategori cukup luas.Menurut Soekartawi (2003), kegiatan pertanian pada lahanyang sempit kurang dapat memberikan keuntungan yang cukup bagi petani.Faktor input produksi yang juga berpengaruh terhadap produksi adalah benih. Benihberkualitas unggul, bermutu dan tahan terhadap organisme pengganggu tanaman, merupakan halyang harus diperhatikan dalam mencapai produksi yang tinggi. Hasil wawancara dengan petaniresponden didapatkan bahwa petani menggunakan benih lokal;Ceko 20 %, Karya 5 %, kemudianbenih unggul IR 42 sekitar 52 %, dan Batang Piaman 23 %. Umumnya petani memperoleh benihdari hasil panen sebelumnya, atau dibeli ke teman sesama petani dengan rata-rata penggunaanbenih 37,4 kg/ha. Hal tersebut menggambarkan bahwa luas lahan akan mempengaruhi jumlahbenih yang digunakan, sekaligus juga akan mempengaruhi produksi dan penerimaan petani.Selanjutnya obat-obatan yang digunakan yaitu herbisidagunapengendalian gulma dalampersiapan lahan dan gulma di lahan tanaman. Fungisida untuk mengendalikan penyakit jamur padatanaman padi, serta insektisida untuk mengendalikan hama/serangga pada tanaman. Penggunaanobat-obatan ini juga dapat mempengaruhi produksi dan penerimaan petani padi sawah pasangsurut. Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi tanaman padi.Apabila pupuk digunakan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan tanaman, tentu akan dapatmeningkatkan produksi. Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata pupuk yang digunakan olehpetani terdiri dari;Urea 91 kg/ha, TSP 25 kg/ha, dan KCl 25 kg/ha. Data tersebut menunjukanbahwa pemberian pupuk oleh petani masih rendah jika dibandingkan dengan dosis anjuran,walaupun produksi yang didapatkan petani masih tergolong cukup baik yaitu 2.825 kg/ha. Produksitersebut tentu saja masih dapat ditingkatkan dengan melakukan pemupukan yang optimal, yaitupemberian pupuk sesuai dengan dosis yang dibutuhkan tanaman.Kemudian faktor produksi yang tidak dapat diabaikan yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yangdigunakan dalam kegiatan usahatani padi sawah pasang surutharus memiliki keterampilan sertakemampuan fisik yang kuat. Menurut Bakir (2000), bahwa kemampuan fisik manusia akanmeningkat sejalan dengan bertambahnya umur, sehingga produktivitas juga meningkat sampaitingkat umur tertentu, tetapi setelah tercapai umur tertentu kemampuan fisik manusia akanmengalami penurunan dan produktivitas juga mengalami penurunan.Menurut Skirbeck (2003),pekerja yang muda cenderung lebih rendah pengalamannya dibandingkan pekerja yang lebih tua,
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tetapi pekerja yang masih muda cenderung lebih kuat dari pekerja yang sudah tua. Produktivitasdan prestasi kerja individu akan mengalami penurunan dari umur sekitar 50 tahun.Berdasarkan (Bakir, 2000; dan Skirbeck 2003), maka dibuat pengelompokanumur tenagakerja produktif (15-64) tahun menjadi; umur cukup produktif, berkisar antara (15-34) tahun yangmempunyai tenaga kuat tetapi pengalaman rendah; umur sangat produktif, berkisar antara (35-44)tahun yang memiliki tenaga kuat dan gesit serta pengalaman yang cukup; umur kurang produktif,berkisar antara (45-64) tahun yang memiliki kemampuan tenaga dan kecepatan gerak yang sudahmenurun, tetapi mempunyai pengalaman yang banyak. Berdasarkan kriteria tersebut, maka didaerah penelitian petani yang termasuk dalam kategori cukup produktif sekitar 66,1 %, sangatproduktif 32,3 %, dan kurang produktif 1,6 %. Berarti petani yang terdapat di daerah penelitian,mempunyai kemampuan fisik yang kuat, sehingga masih memiliki peluang yang besar untukmeningkatkan produktivitasnya. Tentu saja hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakanpemerintah, bagaimana mengarahkan potensi yang dimiliki petani, agar dapat bekerja denganproduktivitas yang tinggi. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan efektifitas penggunaan tenaga kerja,maka pelaksanaan usahatani padi sawah pasang surut di Kecamatan Keritang masih tergolongrendah dengan total rata-rata untuk tenaga kerja dari hilir sampai hulu adalah 82 HOK/ha/MT.
5) Kelayakan Usahatani Padi Sawah Pasang Surut.Kelayakan usahatani padi sawah pasang surutberbasis sistem trio tata air di KecamatanKeritang, Indragiri Hilir ditentukan dengan menggunakan analisis return cost ratio (R/C), untukrinciannya tercantum pada Tabel 2.Tabel 2. Return Cost ratio Usahatani Padi Sawah Pasang Surut Berbasis Sistem Trio Tata Air diKecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, 2014

No. Uraian Nilai1. Penerimaan Usahatani (Rp/ha) 10.924.2752. Biaya Produksi Usahatani (Rp/ha) 7.635.9993. Hasil Analisis R/C ratio 1,434. Kesimpulan LayakSumber : Data Olahan, 2014.Kelayakan usahatani padi sawah pasang surut sangat tergantung dari penerimaan usahatanidan biaya produksi. Penerimaan usahatani yang tinggi cenderung menaikan nilai dari R/C ratio,namun hal tersebut juga tergantung kepada efisiensi dan efektifitas penggunaan faktor-faktor inputproduksi.Tabel 2, menunjukan nilai penerimaan usahatani padi sawah pasang surut adalah Rp10.924.275,- per hektar dalam satu kali musim tanam, dan biaya produksinya Rp 7.635.999,- perhektar dalam satu kali musim tanam. Kemudian dari analisis return cost ratio diperoleh nilai R/Cratio 1,43, artinya setiap pengeluaran sebesar Rp 1,- maka petani akan mendapatkan penerimaansebesar Rp 1,43,-, hal tersebut menunjukan bahwa kegiatan usahatani padi sawah pasang surutberbasis sistem trio tata air di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikankeuntungan kepada petani dan layak untuk dilakukan.
KESIMPULAN DAN SARANBerdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kegiatan usahatani padi sawah pasangsurut berbasis sistem trio tata di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menghasilkan rata-rata pendapatan petani Rp 3.288.276,- per hektar dalam satu kali musim tanam dan kegiatanusahatani tersebut menguntungkan kepada petani dengan nilai return cost ratio 1,43, sehinggakegiatan usahatani tersebut dikatakan layak untuk dilaksanakan.Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu diberikan bimbingan tentang teknik budidayapadi sawah pasang surut dan efisiensi dan efektifitas penggunaan faktor input produksi seperti,
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penggunaan pupuk dan obat-obatan yang sesuai dengan dosis dan kebutuhan tanaman padi sawahpasang surut.
UCAPAN TERIMAKASIHPenghargaan yang tinggi dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada DitlibtabmasDikti melalui Lembaga Penelitian Universitas Riau yang telah memberikan bantuan dana dalammelaksanakan penelitian ini.
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Analisis Efisiensi Alokatif, Teknis, dan Ekonomis Produksi Padi Sawah
Petani Peserta dan Non Peserta Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di

Kabupaten Rokan Hulu
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ABSTRAKProvinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang mengalami defisit ketersediaan beras setiaptahunnya, sehingga sangat bergantung kepada pasokan dari daerah lain. Kondisi ini dikhawatirkanmenimbulkan kerawanan pangan dimasa yang akan datang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riaumeluncurkan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang sudah berjalan sejak tahun2009 yang salah satunya dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan umum dari penelitian iniadalah untuk mengetahui efisiensi alokatif, teknis dan ekonomis produksi padi petani di KabupatenRokan Hulu. Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) mengetahui kondisi sosial ekonomi petanipadi peserta dan non peserta program OPRM (2) menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi kegiatan usahatani padi sawah. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untukmenjawab tujuan khusus yang pertama. Sedangkan untuk tujuan khusus penelitian yang keduadigunakan analisis fungsi produksi Coob-douglas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat7 (tujuh) variabel yang signifikan yaitu variabel luas lahan (X1), pupuk KCL (X3), pupuk kandang(X5), penggunaan benih (X6), pendidikan (D1), benih unggul (D2) dan pengalaman usahatani (D4).Seluruh usaha tani peserta OPRM dinyatakan belum efisien secara alokatif berbanding sebanyak92,5 persen pada non peserta. Terdapat 53 persen usahatani padi peserta telah efisien secarateknis sedangkan pada non peserta sebanyak 82,5 persen. Untuk efisiensi ekonomis, sebanyak 7,5persen telah efisien pada non peserta dan 0 persen pada peserta OPRM.
Kata kunci: Efisiensi, Produksi, OPRM

PendahuluanPemenuhan Kebutuhan beras nasional selama ini ditopang oleh produksi nasional yangterus mengalami peningkatan. Namun demikian, hal ini belum bisa mengikuti laju pertumbuhanpenduduk yang berakibat belum terpenuhinya permintaan beras dalam negeri. Kebijakan impordilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dalam jangka pendek yang tentunya bukanlah solusiyang tepat karena bisa memicu distabilitas negara yang ditandai dengan pro dan kontra di berbagaikalangan.Untuk mengantisipasi kerawanan pangan dimasa mendatang akibat kemungkinanterjadinya gangguan pasokan maupun distribusinya, maka salah satu upaya awal yang dapatdilakukan adalah dengan membangun kawasan sentra produksi pangan dibeberapa provinsi yangada di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan pangan nasional, bahwa setiap daerah harusmemiliki kontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan regional. Salah satu provinsi yang telahmelakukan upaya tersebut adalah Provinsi Riau. Hal ini beranjak dari defisit beras yang dialamiterus menerus pada rentang waktu 2008 - 2012 dengan rata-rata 248.315. Sehingga untukmemenuhi kebutuhan beras regional Provinsi Riau sangat bergantung pasokan beras dari luar Riauseperti Sumatera Barat.
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Tabel 1. Produksi, Konsumsi dan Defisit Beras di Provinsi Riau.
No Tahun Produksiberas(ton) Konsumsiberas (ton) Defisitberas(ton) Ketergantungan terhadappasokan luar(%)1 2008 310.099 553,473 243.374 0.4402 2009 333.419 557.997 224.578 0.4023 2010 360.670 575.990 215.320 0.3744 2011 336.153 597.171** 261.018 0.4375 2012 321.324* 618.609** 297.285 0.481Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, press release berbagai tahun,http://riau.bps.go.id, Maret 2013*) Angka ramalan II**) Perkiraan berdasarkan jumlah penduduk dan konsumsi beras per kapitaUpaya peningkatan produki pangan dilakukan Pemerintah Provinsi Riau denganmeluncurkan program yang disebut dengan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yangdilaksanakan pada 9 Kabupaten meliputi pengembangan areal tanaman padi seluas 100.000 ha.Program OPRM berlangsung selama 5 tahun dengan penganggaran mulai tahun 2009 sampai 2013dengan menelan dana sebesar 1,2 triliun rupiah. Terdapat 3 kegiatan utama OPRM, yaitu:peningkatan Index Pertanaman (IP 100-200) seluas 68.108,10 ha, Rehabilitasi sawah Terlantar(RST) seluas 13.126,85 ha, dan Cetak Sawah Baru (CSB) seluas 13.126,85 Ha.Pasca pelaksanaan program ini produksi padi khususnya di Kabupaten Rokan Hulucenderung menurun, padahal pemerintah sudah menyiapkan anggaran dan menyalurkannya untukpeningkatan musim tanam, hal ini dengan harapan produksi padi pada tahun berjalan juga mengalamipeningkatan. Program OPRM selama ini lebih banyak menyentuh aspek perluasan areal dan hanyasedikit menyentuh aspek ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Peningkatan areal tanammenghadapi kendala berupa persaingan tanah dengan komoditi lain yang lebih menguntungkanpetani, seperti persaingan dengan tanaman kelapa sawit. Hal ini telah memicu terjadinya alih fungsilahan yang cukup besar di daerah Riau. Pada tahun 2005 luas kebun kelapa sawit di daerah Riauadalah 1.392.232 ha dan pada tahun 2010 sudah mencapai 2.103.175 ha atau tumbuh lebih dari50% selama 5 tahun. Pada umumnya lahan yang dikorbankan adalah lahan tanaman pangan (BPSProvinsi Riau, 2011).Program pembangunan termasuk OPRM dikembangan dalam rangka mengatasi masalahyang dihadapi petani dalam upaya peningkatan produksi pangan. Namun demikian, data statistikmenunjukan bahwa secara keseluruhan produksi mengalami penurunan tahun 2011 dan 2012(Tabel 1). Permasalahan yang dihadapi petani padi peserta OPRM terutama di Kabupaten RokanHulu antara lain terkait dengan penggunaan pupuk dan teknologi, kesesuaian lahan, danpenggunaan benih. Penelitian ini ditawarkan pada suatu pendekatan pemodelan ekonometrikadengan memasukkan faktor-faktor produksi seperti luas lahan, penggunaan pupuk Urea, SP36, KCL,Kandang, penggunaan Benih, Tenaga Kerja dan Pestisida serta faktor pendukung produksi yaitupendidikan petani, pengalaman petani dalam berusahatani padi, dan program OPRM yang akanmembentuk sauatu model fungsi produksi padi di Kabupaten Rokan Hulu.Model ekonometrika produksi padi di kabupaten ini penting untuk lebih diketahuibagaimana kontribusi variabel-variabel produksi yang diaplikasikan oleh masyarakat di lapanganterhadap produksi. Dari model yang dibangun ini, kelak dapat diperoleh rekomendasi penggunaaninput produksi yang optimal untuk menghasilkan produksi padi yang maksimal.Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:1. Bagaimana efisiensi alokatif, teknis dan ekonomis produksi padi petani di Kabupaten RokanHulu ?2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi petani padi peserta dan non peserta program OPRM?
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3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan usahatani padi sawah?
Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:1. Menganalisis tingkat efisiensi alokatif, teknis dan ekonomis produksi padi petani di KabupatenRokan Hulu ?2. Mengetahui kondisi sosial ekonomi petani padi peserta dan non peserta program OPRM?3. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan usahatani padi sawah?

BAHAN DAN METODELokasi penelitian dipilih secara purposive yaitu lahan sawah yang terletak di KabupatenRokan Hulu Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Rokan Hulumerupakan salah satu Kabupaten lokasi pelaksanaan Program OPRM dan menjadi kawasansentra produksi padi (KSP) Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive
sampling dimana peneliti mengambil dua Kecamatan yang mewakili petani peserta program OPRM,yaitu (1) Kecamatan Rambah Samo sebanyak 40 petani sampel dengan pertimbangan bahwakecamatan ini menjadi kecamatan dengan produksi padi terbesar dibanding 6 kecamatan lain yangtermasuk lokasi program (2) Kecamatan Rambah sebanyak 40 petani sampel dengan pertimbanganbahwa kecamatan ini memiliki luas lahan padi terbesar. Dengan demikian jumlah sampel dalampenelitian ini sebanyak 80 petani.
Metode Analisis Data

a. Analisis DeskriptifAnalisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai gambarantentang data primer (observasi, waawancara, diskusi serta penyebaran kuesioner) dan datasekunder (BPS, jurnal, laporan) yang diperoleh selama penelitian, analisis deskriptif inimenggunakan alat bantu grafik. Analisis ini digunakan untuk menjawab tujuan pertama daripenelitian yakni dengan cara menggambarkan usahatani padi sawah di lokasi penelitian yangberkaitan dengan kegiatan produksi yang dilakukan, faktor produksi yang digunakan, dankarakteristik petani responden.
b. Analisis Fungsi Produksi Stochastic Frontier Cobb-DouglasModel fungsi produksi yang digunakan adalah Cobb-Douglas. Fungsi produksi ini sesuaidengan produksi di bidang pertanian. Pemakaian faktor produksi pada sistem usahatani tidakdikeluarkan secara konstan dari waktu ke waktu pemakaian pada awal penanaman atau awalproduksi lebih tinggi daripada fase lainnya.Telaah kerangka konsep penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor produksi yangdigunakan dalam berusahatani padi dan berpengaruh terhadap produksi adalah luas lahan, pupukurea, pupuk SP36, Pupuk KCL, pupuk Organik, benih, Tenaga kerja dan pestisida. Fungsi produksi
Cobb-Douglas dapat dinyatakan sebagai berikut:Y = β0 X1β1 X2β2 X3β3 X4β4 X5β5 X6β6 X7β7 X8β8 eD1+ D2+ D3+ D4Untuk dapat menaksir fungsi produksi ini, maka persamaan tersebut perluditransformasikan kedalam bentuk linier logaritma natural ekonometrika sebagai berikut:

LnY = Ln β0 + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4 + β5 Ln X5 + β6 Ln X6 + β7 Ln X7 + β8 Ln X8 +D1 + D2+ D3+ D4Dimana:Y = Produksi padi (Kg/ M2/musim tanam)X1 = Luas lahan (M2)X2 = Penggunaan pupuk urea (Kg/ M2/musim tanam)X3 = Penggunaan pupuk KCl (Kg/ M2/musim tanam)X4 = Penggunaan pupuk SP-36 (Kg/ M2/musim tanam)



59

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

X5 = Penggunaan Popuk Kandang (Kg/musim tanam)X6 = Penggunaan benih per hektar (kg/ M2 /musim tanam)X7 = Tenaga Kerja (HKO/M2/musim tanam)X8 = Penggunaan pestisida (L/ M2/musim tanam)D1 = Pendidikan (> 9 tahun= 1, < 9 tahun= 0)D2 = Bibit unggul (Unggul = 1, Tidak Unggul = 0)D3 = Program (Program= 1, Bukan Program= 0)D4 = Pengalama Berusahatani (> 5 tahun= 1, < 5 tahun= 0)β0 = Intersepβi = Koefisien Para Meter Penduga, dimana I =1,2,3 …4u = Peubah acak (u ≤ 0)Persamaan regresi yang dihasilkan melaui proses perhitungan tidak selalu merupakan modelmaupun persamaan yang baik untuk melakukan estimasi terhadap variabel independennya. Modelregresi yang baik harus bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Untuk itu dalam penelitian ini jugadilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang terdiri dari multikolinearitas, heteroskedastisitas,normalitas dan autokorelasi.
c. Analisis Efisiensi TeknisEfisiensi teknis adalah perbandingan antara produksi aktual dengan tingkat produksi yangpotensial dapat dicapai (Soekartawi, 1991). Untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis (Technical
Eficiency Rate) dapat dilakukan pendekatan dengan ratio varians (Batese dkk., 2003), yakni:γ = (σu2 / σ2)dimana: σ = σu2 + σv2 dan 0 ≤ γ ≤1Apabila γ mendekati 1, dan 2σ mendekati nol dan tingkat vi adalah tingkat kesalahan makadikatakan in-efisiensi. Perbedaan antara output actual dan output potensial menunjukkan in-efisiensi dalam produksi.Sedangkan efisiensi teknis menurut Soekartawi (1991) adalah dihitung dengan rumus:ET = Yi / YiiDimana:ET = Tingkat efisiensi teknisYi = Besaran produksiYii = Besarnya produksi yang diduga pada pengamatan ke-I yang diperoleh melalui fungsiproduksi frontier Cobb-Douglas.
d. Analisis Efisiensi AlokatifPendekatan yang digunakan untuk mengetahui efisiensi alokatif dalam penelitian ini adalah
Cost DEA Input Orientated dengan asumsi VRS. Nilai efisiensi diperoleh dari Skor ae pada Efficiency
summary. Skor efisiensi untuk setiap DMU ke-i memiliki nilai antara 0- 1, skor tersebutmenunjukkan hal sebagai berikut (Coelli dkk, 1998)(1) Skor = 1 menunjukkan titik pada frontier dimana usahatani yang dijalankan oleh petanipadi sawah (DMU) secara alokatif dan efisien.(2) Skor < 1 menunjukkan titik pada frontier dimana usahatani yang dijalankan oleh petani padisawah (DMU) secara alokatif belum/ tidak efisien
e. Analisis Efisiensi EkonomisMenurut Wardani (2003), efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara seluruhefisiensi harga (alokatif) dari seluruh faktor input. Efisiensi ekonomi usahatani padi dapatdinyatakan sebagai berikut:EE = TE. AE
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Dimana:EE = Efisiensi EkonomisTE = Efisiensi TeknisAE = Efisiensi AlokatifKriteria:(1) Jika EE = 1 maka penggunaan input sudah efisien(2) Jika EE < 1 maka penggunaan input modal tidak efisien
HASIL DAN PEMBAHASANKarakteristik petani sampel sebagain besar adalah penduduk program transmigrasitanaman pangan terutama padi sawah dengan kepemilikan yang sempit antara 0.50-1.0 ha. Petaniresponden terdiri dari 40 petani program OPRM dan 40 orang petani bukan program OPRM. Petanipeserta OPRM diambil dari Kecamatan Rambah Samo Desa Karya Mulya yang merupakan Desapelaksana Program OPRM IP 100 ke 200, sedangkan petani bukan peserta OPRM diambilKecamatan Rambah Desa Suka MulyaModel fungsi yang digunakan dalam penelitian adalah model Stochastic Frontier Cobb-

Douglas sedangkan untuk menduga parameter da input produksi digunakan metode Ordinary Least
Square (OLS). Dalam penelitian ini dugaan yang diperoleh ialah sebagai berikut:H0 : Variabel input berpengaruh terhadap produksi padi sawahH1 : Variabel input tidak berpengaruh terhadap produksi padi sawah
Tabel 2. Hasil Pendugaan Fungsi Produksi Cobb-Douglas dengan Menggunakan Metode Ordinary LeastSquare (OLS)Variabel Input ParameterPendugaan Pr > |t| VIFIntercept 1.56024 0.0157 0LUAS LAHAN (M2) (X1) 0.38395 <.0001 9.03064PUPUK UREA (KG) (X2) 0.00190 0.6058 2.05391PUPUK KCL (KG) (X3) 0.02065 <.0001 2.37379PUPUK SP36(KG) (X4) 0.00265 0.3803 1.83567PUPUK KANDANG (KG) (X5) -0.00613 0.0005 1.20178PENGGUNAAN BENIH (KG) (X6) 0.22390 0.0049 6.32068TENAGA KERJA (HKP) (X7) 0.02623 0.6386 4.17046PESTISIDA (Lt) (X8) -0.04818 0.3853 4.58014PENDIDIKAN (D1) 0.13599 0.0010 2.02925BENIH UNGGUL (D2) 0.13770 0.0004 1.49268PROGRAM (D3) 0.22291 0.6371 2.69081PENGALAMAN USAHATANI (D4) 0.29821 0.0038 1.25620R-Square : 0.9645; F-Hitung; 137,87; F: <.0001Sumber: Data Olahan, 2015Berdasarkan Tabel 2 diatas, terdapat tujuh variabel yang signifikan (P-value kurang dari = 0,05) dari dua belas variabel yang diteliti. Ketujuh variabel tersebut adalah luas lahan (X1), pupukKCL (X3), pupuk kandang (X5), penggunaan benih (X6), pendidikan (D1), benih unggul (D2)pengalaman usahatani (D4). Sedangkan lima variabel lainya yaitu variabel pupuk urea (X2), variabelpupuk SP36 (X4), variabel tenaga kerja (X7), variabel pestisida (X8) dan Program (D3) tidaksignifikan dikarenakan nilai P-value besar dari  = 0,05.Nilai probabilitas atau tingkat signifikansi antar variabel terlihat bahwasanya ke tujuhvariabel yang signifikan pada taraf 5% dengan nilai F-hitung sebesar 137.87. sedangkan nilaikoofisien determinan dari fungsi produksi rata-rata diperoleh nilai sebesar 0.9645 artinya variabelyang dimasukkan kedalam model dapat menjelaskan 96,45 persen dari variasi faktor produksi padi
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sawah di daerah penelitian, sedangkan sisanya sebesar 3,55 persen lagi dijelaskan oleh faktorproduksi lain yang tidak termasuk kedalam model.
a. Analisis Efisiensi TeknisSebagian besar dari total DMU dalam penelitian ini terlihat bahwa secara teknis produksipadi sawah peserta program OPRM sudah efisien penggunaan inputnya. Namun secara rata-ratapetani responden masih memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil maksimal seperti yangdiperoleh petani yang sudah efisien secara teknis. DMU yang tidak mencapai efisiensi secara teknisadalah DMU 1,2, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 dan 37.

Gambar 1. Efisiensi Teknis Peserta Program OPRMPenggunaan faktor produksi oleh DMU yang tidak efisien pada usahatani padi sawah pesertaprogram OPRM masih berpotensi untuk ditingkatkan. Penggunaan faktor produksi ini dapatdikurangi pada model input oriented tetapi hanya dilakukan pada faktor produksi tertentu.Pengurangan faktor produksi ini akan menghasilkan output produksi sebesar nilai aktual yangdicapai sekarang. Namun faktor produksi luas lahan tidak dapat dikurangi, hal ini dapatditanggulangi dengan perbaikan sistem budidaya dan pengolahan tanah. Hal ini disebabkan karenaperluasan lahan pertanian didaerah penelitian sulit dilakukan dan lampiran Tabel tersebutmerupakan alokasi input pada DMU yang tidak efisien terhadap frontiernyaDMU yang telah efisien secara teknis pada groupnya masing-masing (berdasarkan luaslahan) maka masih dapat dipilih DMU yang paling efisien diantaranya yaitu dengan melihatproduktivitas yang mampu dihasilkan oleh masing-masing DMU tersebut. Kemudian DMU yangmemiliki produktivitas tertinggi adalah yang biasa disebut dengan The Best Frontier.Tabel 3. Perbandingan Jumlah DMU Efisien Berdasarkan Luas Lahan Garapan Peserta OPRM
Luas Lahan (M2) DMU Dengan LuasLahan yang Sama(Orang) Jumlah DMU Efisien(Orang) Persentasi (%)≥ 10000 1 0 0≥ 5000-9999 27 12 44.44< 5000 12 9 75.0040 21Tabel 3 menerangkan bahwa proporsi DMU yang efisien secara teknis didominasi olehpetani dengan luas lahan antara 5.000 m2 sampai 10.000 m2, yaitu dari 27 petani terdapat 12 petani(44.44%) yang telah efisien. Selanjutnya diikuti dengan luas lahan garapan kecil dari < 5.000 m2 dari12 petani terdapat 12 petani (37,97) yang telah efisien, selanjutnya petani yang luas lahan garapandiatas 10000 m2 hanya 1 petani dan termasuk tidak efisien secara teknis.Sebagian besar dari total DMU bukan peserta program OPRM dalam penelitian inimemperlihatkan secara teknis usahatani padi sawah bukan peserta program OPRM di lokasipenelitian sudah efisien penggunaan inputnya. Namun secara rata-rata petani responden masihmemiliki kesempatan untuk memperoleh hasil maksimal seperti yang diperoleh prtani yang sudahefisien secara tekni mencapai efisiensi secara teknis adalah DMU 1, 3, 5, 6, 10 dan 20
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Gambar 3. Efisiensi Teknis Peserta Program Non OPRMTabel 4. Pendugaan Efek Inefisiensi Teknis Fungsi Produksi Cobb Douglas Pada Petani Peserta OPRM danPeserta Non OPRM
Parameter Variabel Koefisien Standard-error Pr > (t)D1 Pendidikan 0.13599 0.03963 0.0010D2 Bibit Unggul 0.13770 0.03690 0.0004D3 Program 0.22291 0.04847 0.6371D4 Pengalaman Usahatani 0.29821 0.09936 0.0038

b. Analisis Efisiensi AlokatifEfisiensi alokatif petani responden peserta program OPRM berada pada kisaran 0,475 sampai0,917 dengan rata-rata 0,678. Hal ini berarti, jika rata-rata petani responden dapat mencapai tingkatefisiensi alokatif yang paling tinggi. Akan tetapi kenyataan dilapangan seluruh petani programOPRM pada tingkat efisiensi alokatif belum efisien.

Gambar 4. Efisiensi Alokatif Usahatani Padi Sawah Peserta Program OPRMEfisiensi alokatif petani responden Non OPRM berada pada kisaran 0,390 sampai 1,00dengan rata-rata 0,722. Hal ini berarti, jika rata-rata petani responden dapat mencapai tingkatefisiensi alokatif yang paling tinggi, sedangkan pada petani yang tidak efisien, mereka akan dapatmenghemat biaya sebesar 61% persen (1- 0,390/1,00).

Gambar 5. Efisiensi Alokatif Usahatani Padi Sawah Non OPRM
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c. Efisiensi EkonomiEfisiensi ekonomis atau cost efficiency (CE) merupakan gabungan dari efisiensi teknik danalokatif, artinya patani yang efisien secara ekonomis adalah petani yang mampu mencapai keduaefisiensi tersebut.Tabel 5. Efisiensi Ekonomis Asumsi VRS pada Usahatani Padi Sawah Peserta Program OPRM dan NonOPRM di Kabupaten Rokan HuluNO KET OPRM NON OPRM1 Rata-Rata 0.6273 0.705952 Minimum 0.445 0.393 Maksimum 0.917 1.000Berdasarkan analisis yang dilakukan seperti pada Tabel 5 dapat diketahui nilai rata-rataefisiensi ekonomis dari keseluruhan DMU peserta program OPRM adalah 0,627 atau 62,7% dengannilai terendah 0,445 atau 44,5% dan nilai tertinggi adalah 0.917 atau 91.7%. Dimana dalam hal inisemua petani tidak termasuk efisien secara ekonomis.
KESIMPULAN1. Seluruh usaha tani peserta OPRM dinyatakan belum efisien secara alokatif berbanding sebanyak92,5 persen pada non peserta. Terdapat 53 persen usahatani padi peserta telah efisien secarateknis sedangkan pada non peserta sebanyak 82,5 persen. Untuk efisiensi ekonomis, sebanyak7,5 persen telah efisien pada non peserta dan 0 persen pada peserta OPRM2. Rata-rata petani daerah penelitian memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah namunmemiliki pengalaman berusahatani yang cukup sehingga masih memungkinkan untuk dapatmeningkatkan efisiensi usahatani baik secara teknis, alokatif dan ekonomis.3. Terdapat 7 (tujuh) variabel yang signifikan yaitu variabel luas lahan (X1), pupuk KCL (X3),pupuk kandang (X5), penggunaan benih (X6), pendidikan (D1), benih unggul (D2) danpengalaman usahatani (D4) pengalaman berusahatani.

DAFTAR PUSTAKAAigner, D.J., C.A.K. Lovelland P. Schmidt. 1977. Formulation and Estimation of Stochastic FrontierProduction Function Model. Journal of Econometrics,6(1): 21-37.Battase, G.E.and T.J. Coelli.1995. A model for Technical Efficiency Effects in a Stochastic FrontierProduction Function for Panel Data. Empirical Economics,20: 325-332.BPS. 2013. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah,2011−2013.Coelli, T., D. S.P. Raoand G.E. Battese.1998. An Introduction to Efficiensyand Productivity Analysis.Kluwer Academic Publisher, Boston.Soekartawi.1998. Ilmu Usahatani dan Pengertian untuk Pembangunan Pertanian Kecil. RajawaliPress. Jakarta.
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Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Pengembangan
Industri Hilir Pengolahan Karet di Provinsi Jambi

Dompak MT Napitupulu, Zulkifli, ElwamendriJurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas JambiEmail : dompakn@yahoo.com
ABSTRAKIndustry karet alam Provinsi Jambi memiliki kontribusi dalam perolehan devisa yang cukup besar.Disbun Provinsi Jambi, (2014) melaporkan bahwa perolehan devisa dari ekspor karet ProvinsiJambi adalah US $ 410.266.573,86atau sekitar 26,17 % dari total nilai ekspor non migas ProvinsiJambi. Namun demikian, dalam level mikro ekonomi karet belum mampu memberikan pendapatanyang siknifikan terhadap keluarga petani produsen khususnya petani karet rakyat. Tujuanpenelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ekonomi pengolahan sheet angin terhadappendapatan petani karet di Provinsi Jambi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa industri hilirpengolahan karet dengan produk akhir sheet angin disamping dapat meningkat serapan tenagakerja di wilayah perdesaan, juga dapat meningkatkan pendapatan per liter bahan baku lateks yangdihasilkan oleh petani.

Kata kunci: Sheet angin, lump, karet, industri hilir, pendapatan
PENDAHULUANIndustry karet telah menjadi salah satu sub sektor pertanian andalan Provinsi Jambi baiksebagai sumber pendapatan petani maupun sebagai sumber devis Disbun Provinsi Jambi (2014),melaporkan bahwa perolehan devisa dari ekspor karet Provinsi Jambi adalah US $ 410.266.573,86atau sekitar 26,17 % dari total nilai ekspor non migas Provinsi Jambi. Namun demikian, peransebagai kontributor utama perolehan devisa tersebut ditengarai belum mampu memberikanpendapatan yang memadai bagi petani produsen khususnya petani karet rakyat di ProvinsiJambi.BPS (2013) menunjukkan bahwa rata rata kepemilikan usahatani karet di Provinsi Jambiadalah 2,60 Ha per keluarga dengan rata rata produktivitas 914 Kg/Ha/Tahun. Dengan demikiandapat dihitung bahwa rata rata petani karet di Provinsi Jambi hanya dapat menghasilkan karetkering setara 2.381 Kgper keluarga per tahun. Dengan asumsi harga karet untuk kadar karet kering(KKK) 100 % sebesar Rp 23952,52/Kg, maka rata rata pendapatan petani karet di Provinsi Jambipada Tahun 2012 adalah Rp. 22.588/ Kapita/Hari. Nilai pendapatan real yang diterima petani karetternyata jauh lebih rendah dari angka nilai produksi karet diatas. Hasil penelitian Napitupulu, dkk(2006) menunjukkan bahwa bagian harga yang diterima petani dalam tata niaga karet di ProvinsiJambi adalah sebesar 39,49 % dari harga yang dibayarkan konsumen terakhir. Angka pendapatantersebut masih berada dibawah US. $. 2,0 /Kapita /Hari yakni nilai pendapatan untuk dapatmemenuhi kebutuhan minimal per hari menurut FAO.Rendahnya kemampuan usahatani karet dalam memberikan pendapatan yang memadaibagi petani karet rakyat diduga tidak terlepas dari rendahnya daya tawar petani produsen dalamstruktur tataniaga karet alam di Provinsi Jambi. Hasil penelitian Zulkifli, dkk (2016) sebagai misalmenunjukkan bahwa setidaknya terdapat 12 (dua belas) variasi sistem pemasaran bahan olahankaret kering yang dapat ditemui di wilayah Provinsi Jambi. Hasil penelitian yang sama jugamenunjukkan bahwa 72,50 % petani karet rakyat selalu menjual karet yang dihasilkan kepadapembeli yang sam Dalam hal ini dapat diartikan bahwa meskipun terdapat cukup banyak variasisaluran pemasaran yang ada, sistem pemasaran bokar telah terbangun dan telah membudayasehingga petani menjadi kehilangan daya tawar dalam memasarkan bahan olahan karet yangdihasilkan. Keterikatan petani terhadap pedagang pengumpul ditengarai menjadi salah satupenyebab sulitnya meningkatkan mutu bahan olahan karet yang dihasilkan oleh petani karet rakyat
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di berbagai daerah di Provinsi Jambi (Evawani, 2011). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Azzaino(1982), yang mengatakan bahwa pemasaran hasil pertanian umumnya telah terbangun dalamstruktur pasar monopolistik dimana daya tawar petani dalam penentuan harga produk pertanianyang dihasilkan cenderung sangat lemah.Pada dasarnya telah terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah gunameningkatkan pendapatan petani karet alam mulai dari perbaikan sistem pemasaran hinggapeningkatan kualitas karet yang dapat dihasilkan oleh petani. Khususnya di Provinsi Jambi, salahsatu cara yang telah dilakukan dewasa ini adalah memperpendek saluran pemasaran karet yaknidengan cara mentautkan petani produsen karet rakyat dengan pabrik crumb rubber sebagaikonsumen terakhir dalam bentuk kemitraan pemasaran bokar (Napitupulu, dkk, 2011). Namundemikian, jalinan kemitraan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak , petani dan Pabrik KaretRemah umumnya tidak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang terlalu lam Berbagai hal dapatterjadi seperti misalnya pelanggaran atas cara penentuan harga pada setiap transaksi sering terjadidimana posisi pembeli sebagai penentu harga masih tetap dominan. Daim (2003) dan Fadjar (2006),mengatakan bahwa sejumlah kelemahan dan ancaman atas keberlanjutan hubungan kemitraanyang telah dibangun dapat terjadi karena: 1) permodalan lemah, 2) system pembayaran non cash, 3)hubungan orang-perorangan (patron-klien) dengan kelompok, 4) mutu bokar yang bervariasi, 5)masih terdapatnya pasar bagi bokar mutu rendah, serta berbagai kelemahan lainnya yang terjadibaik karena disengaja maupun tidak oleh petani produsen.Permasalahan pokok dalam upaya peningkatan pendapatan petani adalah hilangnyaalternative bagi petani dalam memilih kualitas bahan olahan karet yang dihasilkan oleh petani.Hilangnya daya tawar petani dalam penentuan harga selanjutnya direspon oleh petani denganmengurangi mutu karet yang dihasilkannya, yang pada akhirnya bermuara pada pendapatan petaniyang semakin rendah. Kondisi tersebut salah satunya dapat diantisipasi melalui pengembanganindustry hilir berbahan baku karet alam. Tulisan ini merupakan hasil kajian dampak pengembanganindustri hilir pengolahan berbahan baku karet terhadap pendapatan petani di Provinsi Jambi.Secara lebih khusus, tulisan ini dibuat untuk menganalisis dampak pengembangan Industri HilirPengolahan karet terhadap peningkatan pendapatan petani karet alam di Provinsi Jambi. Adapunalur pola keterkaitan antara variabel dalam strategi peningkatan pendapatan petani karet rakyatmelalui pengembangan industri hilir pengolahan karet alam di Provinsi Jambi dapat disajikansebagai berikut:

Gambar 1. Skema kerangka pikir keterkaitan antar variable dalam pengembangan industry hilir karet diProvinsi Jambi.
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Keterangan:BPEM : Biaya pemasaran LAHN : Luas lahan karetCHOK : Jumlah curahan TK (HOK) bulan PENG : Pengalaman berusahataniDBIB : Jenis bibit (dummy) PKAR : Harga BokarDBPE : bantuan Pemerintgah (dummy) QCAI : Jumlah compon cair per mingguDKGU : Jenis kuagulum (dummy) QLAT : Jumlah latek kebun per mingguDKLA : Frekuensi mengikuti diklat TEGK : Jumlah batang produktifDMIT : kemitraan (dummy) UMRT : Umur tanaman produktifDREV : Revitalisasi (dummy) VJUA : Jumlah bokar yang dijual perbulanFJUL : Frekuensi jual per bulan YLUT : Pendapatan luar usahataniFSAD : Frekuensi sadap per minggu YRTK : Pendapatan rumah tangga petanikaret rakyatKRDT : Jumlah pinjaman tahun terakhir
METODE PENELITIANKeluaran yang diharapkan dari tulisan ini adalah terrumuskannya strategi peningkatanpendapatan rumah tangga petani melalui pengembangan industri hilir pengolahan karet rakyat ditingkat petani di Provinsi Jambi. Strategi dalam tulisan ini didekati dengan perumusan sebuahmodel yang dapat diartikan sebagai penyajian pola hubungan antara variabel dalam suatu sistemekonomi yang di dalamnya terkandung suatu diskripsi verbal atau analogi dari beberapa penomenayang terjadi dalam dunia nyat Suatu model dapat disajikan dalam bentuk diagram alur atau dalamsekumpulan persamaan matematis yang menunjukkan pola hubungan antara variabel didalamnya(Bannock et al. 1989, Intriligator 1978).Analisis Deskriptif digunakan untuk merumuskan faktor-faktor yang perlu disimulasikanagar industri hilir pengolahan karet rakyat yang dapat meningkatkan pendapatan petani dapatsecara nyata tumbuh dan berkembang di lingkungan petani karet rakyat di Provinsi Jambi.Selanjutnya, untuk menganalisis keterkaitan antar variable dalam model dianalisis denganmenggunakan prosedur syslin dengan metode 2-SLS yang kemudian dilanjutkan dengan prosedursimnlin. Prosedur analisis ini diawali dengan proses identifikasi dan validasi model. Identifikasimodel dalam kajian ini dilakukan berdasarkan structural order conditionsebagaimana yangdianjurkan oleh Koutsoyiannis (1977).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Usaha Kebun Karet RakyatTanaman Karet dapat dikatakan sebagai salah satu tanaman endemik di wilayah ProvinsiJambi. Data statistik menunjukkan bahwa tanaman ini dapat dijumpai pada seluruh wilayahkabupaten kecuali di dataran tinggi Kerinci. Khususnya di Kabupaten Sarolangun, Bungo dan MuaroJambi; komoditas ini diusahakan petani pada areal sekitar 271.547 Ha (41,51 %) dari total arealusahatani karet (653.160 Ha) di Provinsi Jambi (BPS Kabupaten Sarolangun, 2012; BPS KabupatenBungo, 2012; dan BPS Kabupaten Muaro Jambi 2012). Laporan yang sama juga menunjukkan bahwasekitar 143.621,21 Ha (52,89 %) dari luas areal usahatani karet pada tiga kabupaten tersebutadalah tanaman karet produktif yang dapat disadap pada tahun 2012.

Gambar 2. Kondisi Tanaman Karet Rakyat di Provinsi Jambi Tahun 2012
Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Sarolangun, Bungo, dan Muaro Jambi Tahun 2012
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Secara umum dapat dikatakan bahwa usaha perkebunan karet rakyat di daerah ProvinsiJambi masih dikelola secara subsisten. Kebutuhan pemenuhan pangan dan kebutuhan pokoklainnya merupakan motivasi utama bagi petani dalam mengusahakan kebun karet yang dimilikinyPola usahatani subsisten yang mewarnai latar belakang usahatani karet rakyat di Provinsi Jambiditengarai turut menyebabkan masih cukup besarnya (17,87 %) total areal tanam karet yangtergolong pada karet tua/rusak yang tidak layak disadap.Cukup luasnya areal tanam karet yang tergolong tua/rusak di wilayah Provinsi Jambi padadasarnya telah diantisipasi dengan Program Peremajaan Karet yang dilakukan sejak tahun 2006.Selama kurun waktu 2006 – 2012 telah dialokasikan bibit karet sebanyak 22.637.000 batang untukpengembangan karet rakyat di Provinsi Jambi, dengan jumlah kelompok tani karet sebanyak 2.070unit kelompok (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2013). Kabupaten Bungo sebagai wilayah yangmemiliki pengembangan karet rakyat paling luas diantara tiga kabupaten wilayah studi hinggatanhun 2011 telah menyerap 16,13 persen bibit karet atau sebanyak 3.650.000 batang. (StatistikPerkebunan, 2012)
Model Pengembangan Industri Hilir Pengolahan KaretPengembangan industri karet alam yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani karetrakyat dapat ditelusuri melalui rumusan model peningkatan nilai tambah bokar yang dihasilkanoleh petani di Provinsi Jambi. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pola hubungan antarvariable dalam upaya pengembangan industri hilir pengolahan berbahan baku karet yang dapatmeningkatkan pendapatan petani karet rakyat di Provinsi Jambi dapat disajikan sebagai berikut:Persamaan 1:QCAI = 0.8283 + 0.2653 QLAT + 0.1809 DKLA - 0.0002 PKAR + 0.5932 DBPESe (3.1063) (0.0090) (0.6201) (0.0002) (0.6440)p 0.7907 <.0001 0.7716 0.4483 0.361Persamaan 2:QLAT = 33.719 + 40.414 LAHN + 0.0162 TEGK + 0.9021 CHOKSe (47.538) (19.822) (0.0164) (0.6232)p 0.4812 0.0465 0.3295 0.1537+ 0.4851 PENG + 2.0331 DKGU + 8.8891 FSAD(1.0036) (8.3205) (2.9831)0.6308 0.8079 0.0043Persamaan 3:PKAR = 9614.824 + 1557.57 DMIT + 2.017 VJUAL + 80.809 DKGUSe (260.76) (212.12) (1.414) (200.720)p <.0001 <.0001 0.1593 0.6888Persamaan 4:VJUA = - 126.113 + 8.1868FJUL + 16.093 FSAD + 3.1654 PENG + 0.00099 KRDTSe (49.797) (5.6639) (5.4442) (1.5712) (0.00027)p 0.0142 0.154 0.0046 0.0488 0.0005Persamaan 5:KRDT = 85278.22 + 1302.158 QCAI - 2532.02 DMIT + 13131.32 DBIB - 1917.28 FSADSe (13282.27) (383.536) (7315.314) (7391.06) (2691.124)p <.0001 0.0013 0.7306 0.0812 0.4792Persamaan 6:YUTK = 661430.4 + 1041145 LAHN + 107.1948 PKAR - 14040.1 VJUA + 103398.4 QCAISe (888413.1) (193169.1) (84.36318) (5690.878) (42121.72)p 0.4597 <.0001 0.2092 0.0168 0.0173Persamaan 7: Persamaan Identitas
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YRTK = YUTK + YLUTRata-rata 3319838.95 1793382.50Stdev 866709.199 211442.74
Pada model diatas dapat ditelusuri saling keterkaitan antara variable yang mempengaruhikinerja industri hilir pengolahan karet yang bermuara pada peningkatan pendapatan petani karet.Pada model persamaan 1 (QCAI) dapat dilihat bahwa jumlah kompon cair yang dihasilkan olehpetani karet rakyat di lokasi penelitian tergantung pada variable jumlah lateks kebun yang dapatdihasilkan oleh petani per periode sadap, pengalaman pendidikan yang didekati dari pengalamanmengikuti pendidikan dan latihan pengolahan/agribisnis karet alam, harga karet alam, sertaketersediaan bantuan pemerintah. Secara statistik dapat dilihat bahwa variable kuantitas lateksyang dihasilkan, berpengaruh sangat nyata terhadap keputusan petani dalam menghasilkankompon cair yang menjadi alternative bentuk akhir dari bokar (lump) sebagai produk yang secaratradisional dihasilkan petani sebagai sumber pendapatan keluargany Petani berkenanmenghasilkan sejumlah kompon cair (lateks pekat) jika jumlah lump yang dihasilkan telah cukupmemenuhi kebutuhan sehari-hari keluargMasih sangat tergantungnya keputusan petani untuk menghasilkan kompon cair padakuantitas lateks kebun yang dihasilkan dapat disebabkan belum adanya kepastian atau pengalamannyata bagi petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan mengalihkan seluruhatau sebahagian dari lateks kebun mereka ke dalam bentuk kompon cair. Penyuluhan danpendampingan sangat dibutuhkan agar petani secara perlahan mengadopsi kompon cair sebagaiproduk akhir dari karet yang dihasilkan oleh petani.Variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan petani untuk menghasilkan kompon cairadalah wawasan, yang didekati dari indikator pengalaman mengikuti kegiatan pendidikan danpelatihan; harga karet; dan ketersediaan bantuan pemerintah. Tiga variable eksogen tersebut dapatdistimulasi untuk memacu proses adopsi inovasi yang diintroduksikan kepada petani. Cukupmenarik untuk dicermati bahwa variable bantuan pemerintah turut mempengaruhi keputusanpetani dalam menghasilkan kompon cair dalam agribisnis karet yang dilakukan petani. Hal ini dapatmenunjukkan bahwa kemampuan petani untuk mengadopsi teknologi baru yang cenderung bersifatpadat modal masih sangat lemah. Lemahnya kemampuan petani mengadopsi teknologi baru padatmodal lebih disebabkan pola usahatani yang mereka lakukan hingga dewasa ini masih lebih bersifatsubsisten dan sangat tergantung pada patron yang menjadi pelanggan mereka dalam bertransaksibahan olahan karet yang mereka hasilkan selama ini.Variabel jumlah lateks kebun yang dihasilkan petani pada model persamaan berikutnyaterlihat dipengaruhi oleh sejumlah variable yakni luas lahan, jumlah tegakan, jumlah curahan harikerja, pengalaman berusahatani, jenis kuagulum yang digunakan dan frekwensi sadap permingguyang dilakukan oleh petani responden. Analisis stastik menunjukkan bahwa diantara enam variableyang mempengaruhi jumlah lateks kebun yang dapat dihasilkan oleh petani, terdapat tiga variableyang secara nyata berpengaruh yakni variable: luas lahan, curahan hari kerja, dan frekuensi sadap.Model statistik tersebut relevan dengan teori dimana semakin luas lahan yang di usahakan makasemakin besar peluang petani menghasilkan jumlah lateks kebun yang lebih banyak. Hal ini secaraimplicit menujukkan bahwa batasan ketersedian input baik luas lahan, maupun curahan tenagakerja belum menjadi kendala dalam proses produksi karet yang dilakukan oleh petani. Apabilapeluang memperoleh pendapatan dari usahatani karet semakin terbuka maka ketersediaan inputbagi pengembangan IHP berbahan baku karet masih terbukPada persamaan 3 (PKAR), dapat dilihat bahwa variable harga karet yang diterima petaniyang merupakan salah satu variable yang mempengaruhi jumlah lateks cair yang bersediadihasilkan oleh petani karet rakyat, terlihat sangat tergantung pada variable kemitraan danfrekuensi jual per periode waktu yang dilakukan oleh petani. Hasil analisis statistik menunjukkanbahwa petani yang melakukan pemasaran melalui pola kemitraan secara nyata memperoleh hargakaret yang lebih baik dari rekannya yang melakukan pemasaran ke pedagang pengumpul tanpaikatan kemitraan. Hal ini secara eksplisit menganjurkan bahwa salah satu upaya meningkatkanpendapatan petani karet rakyat adalah melalui pengikatan pemasaran karet secara bermitra antara
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petani dan pedagang atau pembeli pada tingkat saluran tata niaga karet yang lebih tinggi.Pengembangan pola kemitraan juga dengan demikian sangat dianjurkan dalam modelpengembangan industri hilir pengolahan karet berbasis klaster sebagaimana yang dikaji dalampenelitian ini.Pada persamaan lainnya dalam model yang dikembangkan tersebut dapat dilihat adanyapengaruh yang nyata antara variable harga karet dengan volume jual, volume jual dengan frekwensijual, jumlah kredit dengan nilai penjualan karet serta pengaruh sejumlah variable tersebut terhadappendapatan petani dari usahatani karet yang dikelolany Peningkatan motivasi petani untukmencurahkan tenaga kerja pada usahatani karet sebagai misal bermuara pada peningkatan jumlahkompon cair yang dihasilkan dan pada gilirannya melalui variable harga, frekwensi jual danpeningkatan nilai jual selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga petani dariusjahatani karet yang mereka usahakan.
Sheet Angin Vs LumpPerkembangan industri pengolahan karet di tingkat petani karet rakyat telah mengalamikemunduran. Jika pada era tahun 1906 hingga awal tahun 1960’an, bahan olahan karet yangdihasilkan petani umumnya dalam bentuk lembaran tipis (sheet) dengan kadar karet kering (KKK)berkisar antara 80 – 90 %, maka pada akhir tahun 1990 hingga dewasa ini bokar yang dihasilkanpetani telah berupa lump dengan KKK berkisar antara 40 – 60 % (Mubyarto dan Dewanta 1991);(Napitupulu, dkk, 2011). Penurunan kualitas bahan olahan nkaret tersebut sudah barang tentuberdampak pada penurunan harga yang dapat dibayarkan konsumen kepada petani karet, sehinggasalah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani karet adalah denganmengenalkan kembali produk karet alam berbentuk sheet angin yang dapat dihasilkan oleh petani.Hasil analisis data menunjukkan bahwa industri pengolahan karet dengan bentuk produksheet angin dapat memberikan pendapatan yang lebih besar kepada petani karet rakyat di ProvinsiJambi. Hasil uji coba yang dilakukan di Desa Muhajirin yang merupakan daerah percontohan dalamkajian ini menunjukkan perbedaan pendapatan yang nyata antara petani yang menghasilkan sheetangin dibandingkan dengan pendapatan petani yang menghasilkan karet dalam bentuk Lump.Tabel 1. Analisis Biaya dan Pendapatan Petani Karet Dengan Bentuk Produk Sheet Angin dan Lumpdi Desa Muhajirin, Tahun 2014

No Uraian Biaya Sheet Angin Lump1 Produk(Kg/Liter Lateks) 0,405 0,502 Harga Jual (Rp/Kg) 2500 75003 Penerimaan (Rp/Liter Lateks) 10125 37504 Biaya Produksi (Rp/Liter Lateks) 5.112 1.6065 Pendapatan 5.013 2.1446 R/C Ratio 2,02 1,74Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan petani secara nyata berbeda dalam duapola produksi yang dilakukan. Apabila petani menghasilkan bahan olahan karet dalam bentuk SheetAngin maka setiap liter lateks yang diolah dapat memberikan penerimaan sebesar Rp 10.125 lebihbesar dari pendapatan yang dapat diperoleh jika lateks yag dihasilkan diolah kedalam bentuk bokaryakni sebesar Rp. 3.750/liter lateks. Secara statistik rata rata pendapatan petani denganmenghasilkan bahan olahan karet kering dalam bentuk sheet angin dan Lump ternyata berbedasangat nyata yang ditunjukkan oleh hasil analisis Uji Bedanyat t-student dengan nilai t-hitungsebesar 5,679 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,1603. Perbedaan pendapatan ini dapat diperolehkarena kualitas karet yang diukur dengan kadar karet kering dan derajat kebersihan bahan olahansheet angin lebih baik (80 – 85 %) jika dibandingkan dengan lump denaga KKK berkisar antara 40 –55 dengan kandungan kotoran yang lebih banyak.
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Keengganan petani untuk menghasilkan karet dalam bentuk sheet angin disebabkan prosespengolahan sheet angin yang membutuhkan tambahan curahan kerja. Sebagaimana diketahuibahwa proses pengolahan sheet angin disamping membutuhkan peralatan (modal) tambahanberupa: saringan, baki pembeku, mesin penggiling (hand atau electric), serta gudang penjemuran;pembuatan sheet angin juga butuh waktu pengeringan yang relatif lebih lama. Labih dari pada itu,system pemasaran yang ada dewasa ini menyebabkan bahan olahan karet sheet angin yangdihasilkan petani masih harus dipasarkan ke daerah lain, khususnya ke Medan dan Lampung yangsudah barang tentu membutuhkan upaya tersendiri dalam memasarkannya.
KESIMPULAN DAN SARAN.1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa umumnya (88,33 %) petani responden setuju jikapemerintah membangun Industri Hilir Pengolahan (IHP) Karet di lokasi penelitian. Keberhasilanpengembangan IHP karet tersebut tergantung pada ketersediaan lateks kebun yang secarapotensial tersedia cukup banyak di Provinsi Jambi.2. Mayoritas responden (60 %) menyatakan bersedia mengalihkan hasil produksi mereka daribahan olahan karet kering (bokar) menjadi lateks kebun.3. Rata rata pendapatan petani apabila menghasilkan bahan olahan karet dalam bentuk SheetAngin secara nyata berbeda dengan rata rata pendapatan petani jika menghasilkan karet dalambentuk lump.
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ABSTRACTThe objectives of this study was to identified impact of social and economic factor fordemand of capital. The main problems of this study was to known dominant factors are to impactdemand of capital in small business (UKM) agribusiness sector for Syariah finance institution. Thecoefficient of regressive equation was obtained by applying Multiple Linear Regretion using cross-section data during the period of January to February 2011. The result of the analysis indicated thatthe impact of social factor religion more than impact of economics factor to demand of capital.
Key words: Agribusiness sector, Small business (Usaha Kecil dan Menengah), Syariah.

PENDAHULUANKrisis ekonomi di Indonesia yang berlangsung sejak pertengahan 1997 telah menurunkankinerja perekonomian secara makro. Meskipun demikian, roda perekonomian di tingkat masyarakatyang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) tetap menggelinding dengan berbagaipotensinya. Usaha sektor informal dan UKM yang di masa lalu kurang mendapat perhatiansignifikan dalam pembangunan nasional ternyata mampu membuktikan eksistensinya. Pasca krisisekonomi, IMF melakukan survey pertumbuhan ekonomi di negara Asia.Perekonomian Indonesia dinilai makin membaik dimana laju pertumbuhan ekonomimeningkat dari 1.5 persen tahun 2004 menjadi 6.2 persen tahun 2008. Tingkat inflasi menurun dari58.4 tahun 1998 menjadi 11.0 tahun 2008, sedangkan utang luar negeri juga menurun dari 64.9tahun 2002 menjadi 30.7 tahun 2008. Sebaliknya tingkat pengangguran tetap pada 8.3 persen daritahun 2000 sampai tahun 2008(IMF International Financial Statistics, 2010).Pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik beberapa tahun belakangan tentunya terkaitdengan aktifitas UKM. Pelaku UKM di Indonesia digolongkan menjadi masyarakat paling optimistismenggerakkan bisnisnya, meskipun tengah menghadapi kondisi sulit pada kuartal IV tahun 2008.Data tersebut diperoleh berdasarkan survey bertema “Asia-Pasific Small Business ConfidenceSurvey” yang dilakukan HSBC pada kuartal IV. Jumlah peserta yang terlibat dalam survei tersebutadalah 10 negara di Asia Pasifik, yaitu Hong Kong, China Daratan, Taiwan, Bangladesh, Singapura,India, Vietnam, Korea, Malaysia dan Indonesia.UKM termasuk di dalamnya UKM yang bergerak dalam bidang agribisnis, merupakan salahsatu pilar penggerak ekonomi baik ditinjau dari segi jumlah, penyerapan tenaga kerja, maupunkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peranan usaha kecil sangat dominan dalammeningkatkan PDB dibandingkan usaha menengah dan usaha besar, dimana usaha kecil dapatmempengaruhi pertumbuhan PDB sebesar 3.05 persen, usaha menengah sebesar 1.65 persen danusaha besar sebesar 0.70 persen (Kementerian Koperasi dan UKM, 2006).Kemampuan melaksanakan perkreditan untuk masyarakat dilakukan oleh lembagakeuangan mikro sebagai perwakilan dari pemerintah. Perkembangan lembaga keuangan mikrosemakin luas dengan banyak bermunculannya lembaga keuangan yang bersifat syariah, baiklembaga keuangan syariah berbentuk bank umum syariah atau unit usaha syariah. Peningkatankinerja lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro yang bersifatkonvensional selama krisis ekonomi telah menyadarkan sebagian besar masyarakat untuk mulai
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mempertimbangkan investasi mereka pada lembaga keuangan mikro syariah. Keinginan ini jugadidasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupanbisnis dan transaksi umat secara utuh dan total seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT (Fatin,2007). Pada tahun 2007 populasi UKM kembali meningkat mencapai 49,7 juta unit atau sebesar99,75 persen dari keseluruhan jumlah pelaku usaha. Namun perkembangan ini tetap disertaidengan permasalahan mendasar bagi UKM. Permasalahan mendasar UKM terutama UKM Agribisnisdalam mengembangkan usahanya adalah permodalan. Permodalan menempati posisi pertama ataskesulitan yang dihadapi UKM khususnya UKM Agribisnis dalam pengembangan usaha (DeputiPembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, 2009).Berdasarkan peran dari UKM agribisnis yang sangat strategis dan banyaknya lembagakeuangan yang menyediakan permodalan, timbul pertanyaan bagaimana memecahkan persoalanpermodalan (aksebilitas terhadap modal) agar UKM tetap berkembang. Salah satu cara untukmemecahkan persoalan tersebut adalah dengan pembiayaan masyarakat miskin melalui keuanganmikro. Dengan demikian suatu penelitian mengenai “Pengaruh Faktor Ekonomi dan Sosial TerhadapPermintaan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Agribisnis Pada Lembaga KeuanganSyariah perlu untuk dilakukan.Pelaku usaha kecil dan menengah merupakan pilar dari penggerak perekonomian diIndonesia sehingga saat ini telah banyak lembaga keuangan mikro yang terbentuk untuk memenuhikebutuhan UKM berbasis agribisnis. Salah satu dari lembaga keuangan tersebut adalah KoperasiJasa Keuangan Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil (KJKS BMT) Darussalam Madani, dimana KJKS BMTDarussalam Madani merupakan salah satu koperasi yang bergerak dibidang koperasi simpanpinjam yang terletak di kota Cibubur, kabupaten Bogor.Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitianini adalah1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan pembiayaan UKM agribisnis di KJKS BMTDarussalam Madani?2. Bagaimana pengaruh faktor –faktor tersebut terhadap permintaan pembiayaan UKM agribisnispada KJKS BMT Darussalam Madani?Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian iniadalah sebagai berikut :1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan UKM agribisnis padaKJKS BMT Darussalam Madani .2. Menganalisis pengaruh faktor – faktor tersebut terhadap permintaan pembiayaan UKMagribisnis di KJKS BMT Darussalam Madani.
METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu PenelitianPenelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat TamwilDarussalam Madani yang berada di kota Cibubur, Bogor. Koperasi ini disingkat oleh masyarakatmenjadi BMT Darussalam Madani. Pemilihan BMT ini dilakukan secara sengaja (purposive) denganpertimbangan bahwa BMT ini telah lama berdiri sehingga telah memiliki cukup banyak nasabah,serta belum memiliki data secara ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaanpembiayaan UKM sekitar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2011 hingga Februari2011.
Pengumpulan DataPenelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperolehmenggunakan instrumen kuisioner kepada nasabah KBMT. Sedangkan data sekunder diperoleh dariarsip BMT Darussalam Madani, Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Inkubasi Bisnis UsahaKecil (PINBUK), Kementerian Koperasi dan UKM, Internet dan literatur lain yang relevan denganpenelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 sampel.
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Metode Pengolahan dan Analisis DataData yang diperoleh merupakan data kualitatif dan data kuantitatif sebelum diolah dandianalisa, dilakukan beberapa prosedur pendahuluan terhadap data yang diperoleh yaitu membuatpengkodean dan mengelompokan data.Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda.Persamaan Regresi Berganda adalah persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebihvariabel independen. Bentuk persamaan regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut (Gujarati,1997) : Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5dimana :Y = Permintaan pembiayaan (rupiah)a = interceptb1..b5 = Koefisien RegresiX1 = Biaya administrasi (rupiah)X2 = Omzet bersih (rupiah)X3 = Nilai agunan (rupiah)X4 = Pendidikan (0, 1)X5 = Jangka waktu (bulan)Dari persamaan tersebut kita dapat memprediksi nilai Y jika nilai variabel independen (X)diketahui. Suatu model dapat disebut model yang baik dan sesuai dengan kaidah statistik maupunekonometrika.. Pengujian-pengujian statistic yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji R2,uji F dan uji t serta melihat berapa persen variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabelindependen melalui koefisien determinasi (R2).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pendugaan ModelHasil pendugaan model dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah permintaanpembiayaan UKM sektor agribisnis pada lembaga keuangan syariah dapat dari persamaan regresiberganda sebagai berikut :Y = 1.337 + 5.269 X1 + 0.176 X2 - 0.025 X3 + 0.217 X4 - 0.170 X5(2.923) (19.267) (3.120) (-0.728) (0.978) (-4.290)R2 = 0.955 F hitung = 115.459Dimana:Y = Nilai permintaan pembiayaan (rupiah),X1 = Biaya administrasi (rupiah),X2 = Omzet bersih (rupiah),X3 = Nilai agunan (rupiah),X4 = Pendidikan (0,1), danX5 = Frekuensi angsuran (bulan).Hasil uji t pada penelitian ini didasarkan pada masing-masing tingkat kepercayaan, (a =df*100%). Koefisien yang berpengaruh secara nyata terhadap jumlah permintaan pembiayaanadalah biaya administrasi, omzet bersih, nilai agunan, pendidikan dan frekuensi angsuran. Uji inidilakukan dengan memperbandingkan t hitung dengan t tabel, atau dari perbandinganprobabilitasnya (Sig < a).Berdasarkan hasil perhitungan olah SPSS 16 pada tingkat kepercayaan 99 persen dengannilai signifikansi 0,000, maka nilai t hitung untuk biaya administrasi adalah sebesar 19,267 > t tabel= 2,771 atau a untuk biaya administrasi sebesar 0,000 < 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkanbahwa X1 (biaya administrasi) memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan secara statistikterhadap Y (jumlah permintaan pembiayaan mitra usaha) pada taraf kepercayaan 99 persen.Berdasarkan hasil perhitungan olah SPSS 16 pada tingkat kepercayaan 99 persen dengannilai signifikansi 0,004, maka nilai t hitung untuk omzet adalah sebesar 3,120 > t tabel = 2,771 atau a
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untuk omzet sebesar 0,004 < 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X2 (omzet) memilikipengaruh yang nyata atau signifikan secara statistik terhadap Y ( jumlah permintaan pembiayaanmitra usaha)pada taraf kepercayaan 99 persen.Berdasarkan hasil perhitungan olah SPSS 16 pada tingkat kepercayaan 52 persen dengannilai signifikansi 0,473, maka nilai t hitung untuk besarnya nilai agunan adalah sebesar 0,728 >ttabel = 0,716 atau a untuk nilai modal sebesar 0,473 < 0,48. Dengan demikian dapat disimpulkanbahwa X3 (nilai agunan) memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan secara statistik terhadap Y(jumlah permintaan pembiayaan mitra usaha)pada taraf kepercayaan 52 persen.Berdasarkan hasil perhitungan olah SPSS 16 pada tingkat kepercayaan 66 persen dengannilai signifikansi 0,337, maka nilai t hitung untuk besarnya tingkat pendidikan adalah sebesar 0,978> t tabel = 0,971 atau a untuk tingkat pendidikan sebesar 0,337 <0,34. Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa X4 (tingkat pendidikan) memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan secarastatistik terhadap Y (jumlah permintaan pembiayaan) pada taraf kepercayaan 66 persen.Berdasarkan hasil perhitungan olah SPSS 16 pada tingkat kepercayaan 99 persen dengannilai signifikansi 0,000, maka nilai t hitung untuk besarnya frekuensi angsuran adalah sebesar 4,290>t tabel = 2,771 atau a untuk frekuensi angsuran sebesar 0,000 < 0,01. Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa X5 (frekuensi angsuran) memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan secarastatistik terhadap Y (jumlah permintaan pembiayaan mitra usaha)pada taraf kepercayaan 99persen. Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 95,5persen perilaku perubahan dependen variable dapat dijelaskan perilaku perubahan variableindependen. Sedangkan berdasarkan uji F bernilai 115.459 dimana secara bersama-sama variableindependen berpengaruh nyata terhadap variable dependen pada taraf kepercayaan 99 persen.
PEMBAHASANPengaruh Biaya Admisnistrasi, Omzet, Nilai Agunan, Pendidikan dan Frekuensi AngsuranTerhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Oleh Mitra Usaha mempunyai dua makna, yaitusebagai barang ekonomi dan sebagai perilaku sosial. Kedua pengertian tersebut digunakan dalammenganalisis permintaan kredit. Analisis permintaan terhadap kredit dapat melalui dua pendekatanyaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial. Pendekatan ekonomi dilakukan melalui fungsipermintaan dimana kredit dianggap sebagai barang ekonomi, sedangkan pendekatan socialdilakukan dengan pendekatan agama.

1. Pengaruh biaya administrasi (X1) terhadap permintaan pembiayaan mitra Usaha (Y).Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mitra usaha BMT Darussalam Madani membayarbiaya administrasi dengan beberapa administrasi yang telah ditetapkan. Besarnya nilai biayaadministrasi yang dibayar oleh mitra usaha antara Rp.40.000,00 – Rp.250.000,00. Berdasarkanperhitungan hasil regresi berganda didapat koefisien regresi biaya administrasi (b1) bernilai positifsebesar 5,269. Angka ini menunjukkan hubungan yang searah antara nilai biaya administrasidengan permintaan pembiayaan mitra usaha. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahanRp.10.000,00 nilai biaya administrasi maka akan meningkatkan jumlah permintaan pembiayaansebesar Rp.52.690,00 oleh mitra usaha. Penambahan ini terjadi karena adanya tingkat kesesuaiandari pembiayaan, yaitu semakin besar nilai biaya administrasi, semakin besar pula jumlahpermintaan pembiayaan mitra usaha yang diajukan. Pada penelitian terdahulu oleh Karmina (2006)menyatakan bahwa biaya administrasi memiliki hubungan yang searah dengan permintaanpembiayaan. Biaya administrasi merupakan harga dari pembiayaan yang ditinjau dari sisi yangmemberikan pembiayaan (sisi penawaran).
2. Pengaruh omzet (X2) terhadap permintaan pembiayaan mitra usaha (Y)Omzet yang didapatkan mitra usaha agribisnis antara Rp 400.000,00 - Rp13.000.000,00selama satu bulan. Omzet dalam penelitian ini dihitung dengan cara pndapatan kotor dikurangibiaya-biaya yang dikeluarkan tiap bulan untuk usaha dan keluarga. Berdasarkan perhitungan hasil
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regresi berganda didapat koefisien regresi omzet (b2) bernilai positif sebesar 0.176. Angka inimenunjukkan hubungan yang searah antara omzet dengan jumlah permintaan pembiayaan mitrausaha. Ini menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1.000.000,00 pada omzet mitra usaha, makaakan meningkatkan jumlah permintaan pembiayaan sebesar Rp.176.000,00 oleh mita usaha.Peningkatan omzet ini memberikan pertanda bahwa usaha mitra usaha mengalami peningkatansehingga mitra usaha cenderung untuk meningkatkan modal usahanya.
3. Pengaruh nilai agunan (X3) terhadap jumlah permintaan pembiayaan oleh mitra usaha

(Y) Usaha agribisnis dari mitra BMT Darussalam Madani merupakan suatu usaha berskala kecilatau berskala mikro yang dalam prosesnya membutuhkan penambahan modal untukmengembangkannya. Mitra usaha lebih banyak menjaminkan salah satu barang yang dimilikisebagai jaminan agar pihak yang BMT Darussalam lebih mempercayai. Jaminan yang diberikanberbentuk surat kuasa BPKB motor/mobil atau sertifikat tanah. Namun ada juga yang tidakmemberikan jaminan karena nilai pembiayaannya yang kecil atau nilai pembiayaan kurang dariRp5.000.000,00. Berdasarkan perhitungan hasil regresi berganda didapat koefisien regresi nilaiagunan (b3) bernilai negatif sebesar 0.025. Angka ini menunjukkan hubungan yang tidak searahatau berbanding terbalik antara nilai agunan dengan jumlah permintaan pembiayaan. Inimenyatakan bahwa setiap penambahan nilai agunan Rp1.000.000,-yang harus dipenuhi oleh mitrausaha, maka akan mengurangi jumlah permintaan pembiayaan sebesar Rp. 25.000 oleh mitra usaha.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa hubungan jaminan terhadappermintaan pembiayaan berbanding terbalik sesuai dengan menurut IBBID bahwa jaminan tidakterlalu penting pada lembaga keuangan syariah.
4. Pengaruh pendidikan (X4) terhadap jumlah permintaan pembiayaan (Y)Tingkat pendidikan mitra usaha bervariasi yaitu SD,SMP,SMA,D3 dan S1. Berdasarkanperhitungan hasil regresi berganda didapat koefisien regresi pendidikan (b4) bernilai positifsebesar 0.217. Angka ini menunjukkan hubungan yang searah antara latar belakang pendidikanmitra usaha dengan jumlah permintaan pembiayaan. Ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1tingkat pendidikan mitra usaha maka akan meningkatkan jumlah permintaan pembiayaanRp.217.000. Hal ini dikarenakan mitra usaha yang memiliki latar belakang yang lebih tinggicenderung menyadari jumlah pembiayaan yang harus diajukan serta resiko dari penambahan modalusahanya dapat dikelola dengan baik. Pendidikan dalam berbagai bentuk dan isi sangat pentingdalam meningkatkan kesadaran manfaat usaha mikro.
5. Pengaruh frekuensi angsuran (X5) terhadap jumlah permintaan pembiayaan (Y)Rata-rata jumlah angsuran yang telah disepakati antara mitra usaha dengan BMTDarussalam Madani sebanyak 9,10,12,15 atau 18 kali dalam frekuensi angsuran antara 9-18 bulan.Berdasarkan perhitungan hasil regresi berganda didapat koefisien regresi frekuensi angsuranpengembalian (b5) bernilai negatif sebesar -0,170. Angka ini menunjukkan hubungan yang tidaksearah antara jumlah angsuran dengan permintaan pembiayaan mitra usaha. Ini menyatakan bahwasetiap penambahan 1 bulan frekuensi angsuran pengembalian yang diajukan oleh mitra usaha makaakan mengurangi permintaan pembiayaan sebesar Rp170.000,00 oleh mitra usaha. Teoripermintaan untuk frekuensi angsuran dapat disesuaikan dengan waktu. Berdasarkan penelitian inisemakin pendek waktu yang diberikan oleh lembaga keuangan, maka semakin tinggi jumlahpermintaan pembiayaan yang diajukan oleh UKM. Pada prinsipnya orang islam itu tidak menyukaiberhutang, oleh karena itu semakin cepat seseorang membayar hutang akan semakin baik menurutagama islam.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan1. Faktor ekonomi biaya administrasi dan omzet berpengaruh nyata terhadap permintaanpembiayaan UKM sector agribisnis di kota cibubur dengan koefisien masing 5.269 dan 0.176,dimana biaya administrasi merupakan variable yang dikuasai pemberi pinjaman dam omzetmerupakan variable yang dimiliki oleh si peminjam.2. Nilai agunan dengan koefisien 0.025 merupakan variable yang bersifat ekonomi dan socialkarena sipeminjam tidak dapat memperbesar agunannya serta dalam islam tidak memerlukanagunan untuk meminjam.3. Faktor social pendidikan dan jangka waktu pengembalian pinjaman dengan koefisien masing-masing 0.217 dan -0.170, berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 66 persen 99 persen yangmengindikasikan masyarakat kota Cibubur masih mengutamakan nilai-nilai agamadibandingkan nilai-nilai ekonomi.
Saran1. Lembaga keuangan syariah agar memperhatikan nilai-nilai agama dalam meminjamkan modalpada masyarakat kota Cibubur dibandingkan nilai-nilai ekonomi.2. Masyarakat kota Cibubur diharapkan dapat dengan mudah membedakan factor-faktor agamadan ekonomi dalam persyaratan peminjaman modal oleh lembaga keuangan syariah.
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Analisis Komparatif Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pada Dataran
Tinggi dengan Dataran Rendah di PT.Perkebunan Nusantara IV

(Tinjauan Pada Aspek Teknis, Manajemen, dan Finansial )

Ellyta Effendy1, Halim Akbar2

1-2 Fakultas Pertanian, Universitas MalikussalehEmail: ellyta_81@yahoo.co.id
ABSTRAKPersaingan yang cukup kompetitif dalam bisnis produk olahan buah kelapa sawit PT. PerkebunanNusantara IV memaksimalkan pemanfaatan lahan HGU yang dikelola dengan peningkatanproduktifitas produksi kelapa sawit.Hal ini menjadi permasalahan bagi perusahaan, dimana arealHGU yang dikelola tetap tidak bertambah sedangkan kebutuhan pangsa pasar akan CPO dan Kerneluntuk pasar domestik dan international cenderung meningkat diikuti biaya operasional perusahaancenderung naik seiiring dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga-harga bahan baku dan gajikaryawan. Produksi Kelapa Sawit belum tercapai secara maksimum berdasarkan target RKPproduksi kelapa sawit yang sudah ditargetkan di dataran tinggi dan di dataran rendah olehperusahaan. Penelitian inimengambil batasan pada bagian aspek teknis, manajemen dan finansial(pendapatan) untuk kelapa sawit dengan sampel unit kebun yang berada didataran tinggi ( unitkebun Bah birung ulu ) dan unit kebun yang berada pada dataran rendah (unit kebun Laras).Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara deskriptif kualitatif dankuantitatif dengan melihat perbandingan teknik budidaya dan faktor faktor produksi, sedangkanmenganalisis pendapatan dilakukan metode analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa pada perkebunan di dataran tinggi gaji dan tunjangan karyawan dan pimpinan lebih besardaripada gaji karyawan di perkebunan dataran rendah. Selain itu pada teknik budidaya tanamandilakukan penyiangan terlebih dahulu dan pemangkasan secara berkala, kemudian adanya anggaranmanajemen untuk hama dan penyakit tanaman. Pada perkebunan dataran rendah hal-hal demikiantidak masuk di dalam pos anggaran manajemen, namun untuk biaya pemupukan dan panen lebihbesar daripada perkebunan sawit dataran tinggi.Secara keseluruhan tingkat produksi danproduktivitas pada perkebunan sawit dataran rendah lebih tinggi dibandingkan dengan datarantinggi, hal ini dikarenakan selain luas lahan yang lebih besar tetapi juga pemupukan yang lebihintensif.Pada analisis komparatif kebun Bah Birung Ulu dan Laras dapat dilihat nilai incrementalB/C, yaitu 24,46 atau > 1. Dengan kata lain, perkebunan sawit dataran rendah lebih menguntungkandaripada perkebunan sawit dataran tinggi.

Kata kunci: Analisis Komparatif, Manajemen, Kelapa Sawit.
PENDAHULUANDi Indonesia dikenal tiga bentuk usaha perkebunan, yaitu Perkebunan Rakyat (PR),Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Besar Negara (PBN). Salah satu bentukperkebunan besar negara yang ada di Indonesia adalah PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mendapatkan predikat terbaik AAA denganpencapaian laba terbesar tahun 2014 dari seluruh PT. Perkebunan Nusantara di Indonesia.Perusahaan ini mengusahakan budidaya dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yangmencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit, pemeliharaan tanaman menghasilkan,pengolahan komoditas menjadi bahan baku industri, pemasaran, dan kegiatan pendukung lainnya.Hingga saat ini, perusahaan tersebut telah menghasilkan produk hasil olahan buah kelapa sawitdengan tiga katagori produk yaitu : Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit (Kernel) dan Teh Hitam Kering.PT. Perkebunan Nusantara IV memiliki 30 Unit Usaha Kebun yang mengelola budidaya Kelapa Sawitdan Teh, dan 3 unit Proyek Pengembangan Kebun Inti Kelapa Sawit, 1 unit Proyek Pengembangan
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Kebun Plasma Kelapa Sawit, yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang,Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan MandailingNatal. Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU), lahan yang diusahakan untuk penanaman kelapa sawitseluas 117.000 hektar. Persaingan yang cukup kompetitif dalam bisnis produk olahan buah kelapasawit khususnya CPO dan Kernel mengharuskan PT. Perkebunan Nusantara IV memaksimalkanpemanfaatan lahan HGU yang dikelola dengan peningkatan produktifitas produksi Kelapa Sawitpada Unit-Unit Usaha Perkebunan perusahaan. Hal ini menjadi permasalahan bagi perusahaan,dimana areal HGU yang dikelola tetap tidak bertambah sedangkan kebutuhan pangsa pasar akanCPO dan Kernel untuk pasar domestik dan International cendrung meningkat diikuti biayaoperasional perusahaan cenderung naik seiiring dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga-hargabahan baku dan gaji karyawan. Sehingga perusahaan perlu meningkatkan produktifitas ton perhektar dan rendemen kelapa sawit pada unit-unit usaha perkebunan yang berada didataran tinggidan dataran rendah pada PT. Perkebunan Nusantara IV.Berdasarkan data tahunan perusahaan, pencapaian produksi di tahun 2014 ternyata usahakelapa sawit di dataran tinggi berada pada tingkat produksi yang tertinggi dibandingkan dataranrendah. Target produksi RKP ( Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ) yang di tetapkan perusahaandi tahun 2014 pada dataran tinggi ( Unit Bah birung ulu ) sebesar 40.000 ton/ha sementara hasilyang di capai melebihi target yaitu 48.000 ton/ha, luas areal 2.414 ha di ketinggian 700 – 1100 dplsedangkan pada dataran rendah produksi di 2014 sebesar 23 ton/ha, dengan luas areal 2.700 ha diketinggian 300 – 400 dpl, Tinggi rendahnya produksi kelapa sawit sangat dipengaruhi olehpenggunaan faktor-faktor produksi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh perusahaan terkait dalamusaha meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit, namun perbedaan produktivitas ditingkat unitkebun yang berada di dataran rendah dan dataran tinggi masih cukup besar maka perlu dikajifaktor-faktor penyebabnya.Apabila dilihat dari masalah yang berhubungan denganmemaksimumkan produksi maka salah satu penyebab rendahnya produktivitas adalah belumefisiennya penggunaan faktor produksi.Ketersediaan faktor produksi sangat menentukan terhadapproduktivitas komiditi yang diusahakan (Soekartawi, 1986).Penurunan produksi dan produktivitasberdampak pada penurunan pendapatan.Untuk itu perlu dilakukan studi komparatif dari aspekteknis, manajemen, dan finansial (pendapatan) sehingga diperoleh ragam perbandingan usahaperkebunan kelapa sawit pada dataran tinggi dengan dataran rendah.Produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor diantarnya bahantanamankelapa sawit, kultur teknis, dan kesesuaian lingkungan. Dengan penggunaan bahan tanam kelapasawit unggul didukung pelaksanaan kultur teknis yang tepat dan lingkungan yang sesuai, makaproduktivitas kelapa sawit dapat meningkat.Adapula definisi Produktivitas lainnya pada usaha tanaman kelapa sawit adalah produksiatau hasil tandan buah segar (TBS) per hektar maupun hasil olahannya, yaitu crude palm oil (CPO)dan palm kernel oil (PKO) atau minyak inti sawit. Angka ini diperoleh dengan membagi produksitotal kebun dengan luas per tanamannya. Produktivitas kelapa sawit juga bisa diukur per satuanpohon, yaitu hasil atau produksi per hektar dibagi dengan jumlah tanaman pe hektar.Dalam suatu usahatani, petani selalu berusaha untuk mencapai usahatani yang produktifdan efisien.Usahatani yang produktif adalah usahatani yang produktifitasnya tinggi.Produktivitassebenarnya merupakan penggabungan antara konsepsi usaha (fisik) dengan kapasitastanah.Manajemen dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber dayayang dimiliki untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber dayaadalah segala sesuatu yang dimiliki dan menjadi aset organisasi/perusahaan yaitu manusia, mesindan peralatan, teknologi, bahan dan dana.Di dalam usaha perkebunan kelapa sawit, masalah pokok sangat tergantung pada tenagapemanen, jalan/transportasi, pabrik pengolahannya, kondisi tanaman dan kapasitas panen.Masalahteknis tidak banyak, tetapi masalah pengadaan dana sering menjadi penghambat. Terlambatnyapembangunan pabrik akan sangat merugikan pengusaha secara finansial maupun moril. Dengandemikian dapat dikatakan bahwa tugas dari manajer puncak dalam pengambilan keputusan sangatpenting.Keterbatasan pengalaman maupun pengetahuan manajer dapat diatasi jika maumemanfaatkan tenaga ahli baik sebagai penasihat, konsultan maupun sebagai second opinion.
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Proses produksi yang dilakukan oleh seorang produsen akan menghasilkan sejumlahbarang, atau produk. Produk inilah yang merupakan jumlah barang yang akan dijual dan hasilnyamerupakan jumlah penerimaan bagi seorang produsen. Jadi pengertian penerimaan adalahsejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan produk yang dihasilkan. Dalam ilmuekonomi penerimaan diistilahkan revenue.Jumlah penerimaan ditentukan oleh dua faktor, yaitujumlah produk (barang yang dihasilkan) dan harga produk tersebut.Jadi semakin banyak jumlahbarang yang dijual semakin besar jumlah penerimaan.Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:1. Membandingkan budidaya usaha perkebunan kelapa sawit di dataran tinggi dengan dataranrendah2. Membandingkan penggunaan faktor faktor produksi usaha perkebunan kelapa sawit di datarantinggi dengan dataran rendah3. Membandingkan pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit di dataran tinggi dengan dataranrendah
BAHAN DAN METODEMetode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan deskriptif kualitatifdan kuantitatif, dimana akan dipilih penerapan beberapa jenis teknologi budidaya kelapa sawit,untuk menjadi acuan analisis data awal. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis beberapafaktor-faktor produksi, melalui metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, selanjutnyamenganalisis pendapatan usaha perkebunandengan menemukan nilai pendapatan dan keuntunganusaha perkebunan kelapa sawit, analisis dilakukan dengan metode analisis pendapatan. Hasilanalisis akan menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan produksi usaha perkebunankelapa sawit.

HASIL DAN PEMBAHASANDi dalam usaha perkebunan kelapa sawit, masalah pokok sangat tergantung pada tenagapemanen, jalan/transportasi, pabrik pengolahannya, kondisi tanaman dan kapasitas panen. Masalahteknis tidak banyak, tetapi masalah pengadaan dana sering menjadi penghambat. Terlambatnyapembangunan pabrik akan sangat merugikan pengusaha secara finansial maupun moril. Dengandemikian dapat dikatakan bahwa tugas dari manajer puncak dalam pengambilan keputusan sangatpenting.Keterbatasan pengalaman maupun pengetahuan manajer dapat diatasi jika maumemanfaatkan tenaga ahli baik sebagai penasihat, konsultan maupun sebagai second opinion.Dalamproduksi agribisnis baik produksi on farm ataupun aktivitas off farm keputusan manajerialagribisnis sangat rentan terhadap model keputusan tersebut.Model keputusan dengan kepastian disebut dengan model determenistik.Data dan informasidapat diketahui atau ditentukan dengan pasti. Perwujudannya tidak akan menyimpang dari hasilyang telah direncanakan, contohnya dengan pembuatan RKAP pada PTPN IV di kebun Bah BirungUlu dan Laras. Pimpinan dan tim telah membuat suatu target pencapaian produksi setiap tahunnya.Namun dalam kenyataan di lapangan terdapat selisih antara realisasi dan RKAP.Hal ini disebabkanoleh distribusi peluang kejadian yang tidak dapat diketahui dengan pasti oleh pimpinan.Sifat produksi pertanian terutama pada produksi on farm (budidaya) sangat rentan denganberbagai resiko, bahkan sejak awal memulai aktivitas agribisnis pun biasa terjadi. Misalnya salahdalam memilih lokasi dan kesesuaian lahan, penilaian komoditas, letak dan ketinggian daripermukaan laut, agroklimat (iklim, cuaca, kelembaban), serangan hama penyakit dan gulma, danbahkan risiko pencurian (Su’ud, 2007). Perbedaan antara realisasi dan RKAP kebun Bah Birung Uludapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 1. Perbedaan antara realisasi dan RKAP Kebun Bah Birung Ulu
Bah Biru Ulung

SelisihNo
. Uraian RKAP Realisasi

1. Luas areal (Ha) 2.414,00 2.414,00 -
2. Produksi (Kg) 11.877.000,00 12.837.650,00 960.650,00
3. Produktivitas (Kg/Ha) 4.920,05 5.318,00 397,95

4. Penerimaan (Rp)
22.088.436.377,0

0
22.088.436.377,0

0 -
5. Biaya Variabel (Rp) -Gaji, Tunj. & Bi Sos Kary. PimpinanTanaman 870.007.000,00 720.752.356,00 (149.254.644,0

0)

Gaji, Tunj. Dan Bisos Kary. Pelaksana 1.083.103.000,00 944.187.472,00 (138.915.528,0
0)Pemeliharaan Jalan, Saluran Air danTeras 1.613.428.000,00 2.971.838.186,00 1.358.410.186,
00Penanaman dan Penyisipan - - -

Penyiangan 1.697.292.000,00 1.465.564.841,00 (231.727.159,0
0)

Hama dan Penyakit 734.100.000,00 246.105.451,00 (487.994.549,0
0)

Pemupukan 10.536.028.000,00 9.678.384.049,00 (857.643.951,0
0)Tankos - - -

Pangkasan dll. 1.624.987.000,00 1.371.516.175,00 (253.470.825,0
0)

Biaya Panen 6.076.508.000,00 5.287.927.880,00 (788.580.120,0
0)Pengangkutan ke Pabrik 5.443.665.000,00 6.282.631.355,00 838.966.355,00

Total Biaya Variabel (Rp)
29.679.118.000,0

0
28.968.907.765,0

0
(710.210.235,0

0)
6. Biaya Tetap (Rp) -

Gaji, Tunj. & Biaya Sosial peg. Staf 947.509.000,00 722.495.740,00 (225.013.260,0
0)

Gaji, Upah & Biaya Sosial peg. Non Staf 1.489.294.000,00 1.464.128.066,00 (25.165.934,00
)Biaya Emplasmen 664.178.000,00 672.329.852,00 8.151.852,00

Biaya Pemel. Rumah 74.048.000,00 63.700.449,00 (10.347.551,00
)

Biaya Pemel. Banguan Perusahaan 232.194.000,00 210.277.051,00 (21.916.949,00
)
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Bah Biru Ulung
SelisihNo

. Uraian RKAP Realisasi

Biaya Pemel. Jalan, Jemb. & Sal. Air 249.145.000,00 182.929.081,00 (66.215.919,00
)Biaya Pemel. & Pemakain AlatKomputer 113.907.000,00 76.201.173,00 (37.705.827,00
)

Pajak dan Sewa Tanah 860.290.000,00 831.565.483,00 (28.724.517,00
)Assuransi - 23.922.504,00 23.922.504,00Biaya Keamanan 1.739.376.000,00 2.092.355.633,00 352.979.633,00

Biaya Penerangan 439.840.000,00 369.741.547,00 (70.098.453,00
)Biaya Air 357.108.000,00 408.458.098,00 51.350.098,00Pengolahan oleh/untuk kebun seinduk 3.779.688.000,00 4.103.653.900,00 323.965.900,00

Penyusutan Aktiva tetap 8.473.886.000,00 8.366.323.383,00 (107.562.617,0
0)

Total Biaya Tetap (Rp)
19.420.463.000,0

0
19.588.081.960,0

0 167.618.960,00

7. Total Biaya (TC) (Rp)
49.099.581.000,0

0
48.556.989.725,0

0
(542.591.275,0

0)
8. Harga Pokok Produksi (Rp) 4.134,01 3.782,39 (351,62)

9. Pendapatan (Rp)
(27.011.144.623,0

0)
(26.468.553.348,0

0) 542.591.275,00
10

. R/C 0 0,45 0,01Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016.Pada kebun Laras yang merupakan perkebunan di dataran rendah memiliki perbedaanmanajemen pengelolaan dengan perkebunan di Bah Birung Ulu yang merupakan dataran tinggi.Perbedaan antara realisasi dan RKAP kebun Laras dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.Tabel 2. Perbedaan antara realisasi dan RKAP Kebun Laras
Laras

SelisihNo
. Uraian RKAP Realisasi

1. Luas areal (Ha) 2.688,00 2.688,00 -
2. Produksi (Kg) 17.662.000,00 17.084.035,00 (577.965,00)
3. Produktivitas (Kg/Ha) 6.570,68 6.355,67 (215,02)

4. Penerimaan (Rp)
57.655.048.254,

00
57.655.048.254,

00 -
5. Biaya Variabel (Rp) -Gaji,Tunj.& Biaya Sosial Peg.StafTanaman 1.204.408.000,00 1.073.600.611,00 (130.807.389,00)
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Laras
SelisihNo

. Uraian RKAP RealisasiBiaya Pemeliharaan TM (Excl.Pemupukan) 4.950.954.000,00 4.105.815.908,00 (845.138.092,00)

P e m u p u k a n 13.610.760.000,00 10.088.979.666,00 (3.521.780.334,0
0)P a n e n 7.395.238.000,00 6.945.725.576,00 (449.512.424,00)Pengangkutan ke Pabrik 2.554.618.000,00 2.591.910.362,00 37.292.362,00Biaya Pengolahan dari/untuk KebunSeinduk 5.620.683.000,00 5.616.836.538,00 (3.846.462,00)

Total Biaya Variabel (Rp)
35.336.661.000,

00
30.422.868.661,

00
(4.913.792.339,0

0)
6. Biaya Tetap -Gaji, Tunj.,Biaya Sosial Peg.Staf 934.328.000,00 823.610.779,00 (110.717.221,00)Gaji dan Biaya Sosial Non Staf 2.356.823.000,00 2.220.223.597,00 (136.599.403,00)Biaya Emplasmen 395.200.000,00 375.495.062,00 (19.704.938,00)Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah 382.294.000,00 321.725.400,00 (60.568.600,00)Biaya pemel. Bangunan Perusahaan 565.561.000,00 546.628.195,00 (18.932.805,00)Biaya pemel.jalan, jembatan, sal.air 395.977.000,00 336.437.758,00 (59.539.242,00)Pemakaian dan Pemel. SistemKomputer 169.532.000,00 164.101.170,00 (5.430.830,00)Pajak dan sewa Tanah/PBB 1.320.068.000,00 1.072.145.612,00 (247.922.388,00)Assuransi 20.525.000,00 22.343.472,00 1.818.472,00Biaya Keamanan 2.920.072.000,00 3.024.222.037,00 104.150.037,00Biaya Penerangan 584.691.000,00 544.533.469,00 (40.157.531,00)Biaya Persediaan air 982.533.000,00 963.758.384,00 (18.774.616,00)

Penyusutan Tetap 4.901.407.000,00 3.769.428.480,00 (1.131.978.520,0
0)

Total Biaya Tetap (Rp)
15.929.011.000,

00
14.184.653.415,

00
(1.744.357.585,0

0)

7. Total Biaya (TC) (Rp)
51.265.672.000,

00
44.607.522.076,

00
(6.658.149.924,0

0)
8. Harga Pokok Produksi (Rp) 2.902,60 2.611,06 (291,53)

9. Pendapatan (Rp)
6.389.376.254,0

0
13.047.526.178,

00 6.658.149.924,00
10

. R/C 1,12 4,42 3,29Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan mendasar antara biaya variabel dan biaya tetapyang dikeluarkan pada masing-masing manajemen perkebunan.Pada perkebunan di dataran tinggigaji dan tunjangan karyawan dan pimpinan lebih besar daripada gaji karyawan di perkebunandataran rendah. Selain itu pada teknik budidaya tanaman dilakukan penyiangan terlebih dahulu dan
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pemangkasan secara berkala, kemudian adanya anggaran manajemen untuk hama dan penyakittanaman. Pada perkebunan dataran rendah hal-hal demikian tidak masuk di dalam pos anggaranmanajemen, namun untuk biaya pemupukan dan panen lebih besar daripada perkebunan sawitdataran tinggi.Secara keseluruhan tingkat produksi dan produktivitas pada perkebunan sawitdataran rendah lebih tinggi dibandingkan dengan dataran tinggi, hal ini dikarenakan selain luaslahan yang lebih besar tetapi juga pemupukan yang lebih intensif.Pada tabel 3 analisis komparatif kebun Bah Birung Ulu dan Laras dapat dilihat nilaiincremental B/C, yaitu 24,46 atau > 1. Dengan kata lain, perkebunan sawit dataran rendah lebihmenguntungkan daripada perkebunan sawit dataran tinggi. Dari data penelitian yang diolah,terdapat perbandingan laba usaha antara perkebunan Bah Birung Ulu dan Laras, terlihat bahwa labaperkebunan dataran rendah lebih tinggi daripada dataran tinggi.

Keterangan : LarasBah Birung UluGambar 1. Perbandingan Laba Usaha Perkebunan Bah Birung Ulu dan Laras
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tahun
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KESIMPULANHasil penelitian menunjukkan bahwa perkebunan sawit dataran tinggi lebihmenguntungkan, sehingga manajemen perkebunan perlu mempertimbangkan pengembanganusahatani dalam rangka peningkatan produktivitas sawit agar dapat mencapai target sesuai denganRKAP. Selain itu, agar selisih antara realisasi dan RKAP diminimalisir dengan cara menggunakanmanajemen risiko usaha. Sehingga segala keputusan atau target RKAP dapat menjadi sesuai denganrealisasi. Untuk membuat analisis manajemen risiko usaha diperlukan survey dan pengamatanlapangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi produksi perkebunan sawit.
DAFTAR PUSTAKAAnonymous. (2014). Manajemen Pada Perkebunan Kelapa Sawit. http://www.slideshare.net/Yoghisatria/manajemen-pada-perkebunan- kelapasawit?utm_source= slideshow02&utm_medium=ssemail&utm_campaign=share_slideshow_loggedout , diakses [28 April 2015].Fauzi. (2012). Kelapa sawit. Edisi Revisi. Penebar Swadaya. Jakarta.I Wayan Mustapa. (2013). “Analisis Komparatif Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Kelompok Iga

Dan Plasma Di Desa Gunungsari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara”, JurnalAgrotekbis, Volume 1, Nomor 2, Juni 2013, ISSN 2338- 3011, Fakultas Pertanian UniversitasTadulako.Ir. H. Sukamto ITN, MSc. (2008). 58 Kiat Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Kelapa Sawit, cetakanpertama. Penebar swadaya. Jakarta.Iskandar Putong. (2002). Ekonomi Mikro dan Makro, cetakan pertama. Ghalia Indonesia.
Marsia Verawati. (2013). “Analisis Perbandingan Pendapatan Antara Petani Perkebunan Kelapa Sawit

Perorangan Dengan Pola Kemitraan Di Kabupaten Landak”. Jurnal Curvanomic, Volume 2,Nomor 1, 2013, Jurnal Mahasiswa Ilmu Ekonomi.Sadono Sukirno. (1997). Pengantar Teori Mikro Ekonomi, PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.Soekartawi. (1986). Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil. UI-Press.Jakarta.Sudarsono. (1984). Pengantar Ekonomi Mikro, cetakan kedua. LP3ES. Jakarta.Sutanto. (2012). Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di
Kabupaten Bengkalis. Fakultas Ekonomi Unri. Panam.
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Daya Saing dan Nilai Tambah UMKM Kerupuk
Kulit di Kota Padang

Fitrini, James H.Fakultas Peternakan Universitas AndalasEmail : fitrini.sp@gmail.com
ABSTRAKAgroindustri kerupuk kulit merupakan salah satu bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)yang produktif, dapat menciptakan nilai tambah dari kulit sapi / kerbau menjadi produk bernilaitinggi. Daya saing agroindustri kerupuk kulit mencerminkan kesiapannya untuk menghadapiperdagangan bebas/ Masyarakat Ekonomi Asean, karena produk ini memiliki potensi ekspor.Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi daya saing, dan (2) nilai tambah UKM kerupukkulit. Penelitian ini dilakukan pada tiga UMKM kerupuk kulit di kota Padang. Metode analisisdengan deskriptif kualitatif, analisis nilai tambah dengan Metode Hayami. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa (1) UKM kerupuk kulit tidak memiliki daya saing yang tinggi, terutama dalamhal ketersediaan modal, informasi dan ketersediaan bahan baku kulit, (2) Nilai tambah kerupukkulit, setiap 1 kg kulit sapi / kulit kerbau diperoleh nilai tambah Rp 57.943,33, namun distribusinilai tambah kerupuk kulit bagi pengusaha dan tenaga kerja masih sangat rendah (<1%).

Kata kunci : daya saing, agroindustri, UMKM, kerupuk kulit, nilai tambah
PENDAHULUANProgram pengembangan industri dan perdagangan di Sumatera Barat diarahkan untukmendorong pertumbuhan agroindustri dan agribisnis berskala kecil dan menengah denganmengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, sehingga berdampak positif terhadappenyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (DinasPeternakan Sumatera Barat, 2010). Menurut Wiwik (2003) dituntut kemampuan pelaku-pelakuagribisnis dalam melakukan pengolahan hasil pertanian salah satunya usaha peternakan, melaluipengembangan agribisnis dan agroindustri subsektor peternakan. Kegiatan ini diharapkan dapatmemperlancar keanekaragaman produksi serta meningkatkan nilai tambah dan daya saingkomoditi peternakan.Agroindustri kerupuk kulit merupakan salah bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)yang produktif, selain dapat menciptakan nilai tambah kulit sapi/kerbau menjadi produk yangberjual nilai tinggi. UMKM ini dapat menyerap tenaga kerja yang berada di sekitar wilayahproduksi sehingga dapat mengurangi penggangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.Kerupuk kulit merupakan salah satu komoditi khas dan unggulan daerah Sumatera Barat.Agroindustri kerupuk kulit tersebar hampir di seluruh daerah ini, salah satunya di kota Padang.Beberapa usaha kerupuk kulit yang terdapat di kota Padang adalah usaha kerupuk kulitIswandi, Anak Abak dan Metro Jaya. Ketiga usaha tersebut masing-masing berada di kecamatanPadang Utara, Kuranji dan Nanggalo. Bahan bakunya adalah kulit kerbau/sapi sebenarnyamerupakan produk sampingan (by product) dari peternakan sapi/kerbau, dengan penggunaanteknologi pengolahan, limbah tersebut dapat diolah menjadi makanan yangbernilai tinggi. Selain kuantitas dan kualitas bahan baku, faktor yang tak kalah pentingdalam menjamin keberlangsungan agroindustri kerupuk kulit adalah kontinuitas bahan baku.Selama ini pasokan bahan baku kulit kerbau/sapi berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yangterdapat di Sumatera Barat bahkan juga didatangkan dari luar negeri (Thailand). Sehinggapersaingan antar agroindustri kerupuk kulit tidak saja dalam hal pemasaran produk tapi jugadalam mendapatkan bahan baku. Untuk itu dituntut daya saing usaha apalagi dengan adanya MEA
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arus barang antar negara-negara Asean semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula persaingandalam hal kualitas produk.Daya saing usaha dapat tercermin dari faktor internal seperti pendidikan tenaga kerja,modal, teknologi, informasi dan faktor lainnya. Dua pelaku utama penentu daya saing usaha adalahpengusaha/pengrajin kerupuk kulit dan tenaga kerja. Hal ini mengandung maknabahwa untukmeningkatkan daya saing agroindustri kerupuk kulit, hal terpenting yang harus mendapatperhatian adalah bagian yang adil yang diterima oleh kedua pelaku agroindustri ini. Hal ini dapatdinilai dari nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan bahan mentah (kulit kerbau/sapi)menjadi kerupuk kulit dan distribusi nilai tambah bagi pelaku agroindustri (pengusaha dan tenagakerja). Daya saing agroindustri kerupuk kulit mencerminkan kesiapan agroindustri untukmenghadapi perdagangan bebas/ MEA, karena produk ini mempunyai potensi ekspor apalagi jikadikelola dengan lebih professional. Keberadaan agroindustri kerupuk kulit ini selainmemberikan kontribusi berupa profit bagi pengusaha/pengrajin dan tenaga kerja sendiri jugamemberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam membantu penyerapan tenaga kerjamelalui ekonomi kreatif dan dalam jangka panjang diharapkan menjadi salah satu sumber devisajika dikembangkan menjadi komoditi ekspor. Untuk itu sangat penting dilakukan kajian denganjudul : Daya Saing dan Nilai Tambah UMKM Kerupuk Kulit di Kota Padang.
METODEPenelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, melalui pendekatan kuantitatif dankualitatif, dengan objek penelitian pada beberapa industri kerupuk kulit yang terdapat di kotaPadang, yaitu usaha kerupuk kulit Iswandi, Anak Abak dan Metro Jaya. Pemilihan tempatpenelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa ketigaUMKM kerupuk kulit tersebut: (a). sudah lama berdiri (lebih dari 3 tahun), (b). mempekerjaanbeberapa orang tenaga kerja (lebih dari 5 orang) dan (c). sudah memasarkan produknya keberbagai daerah di Sumatera Barat dan Provinsi tetangga.Sumber data berasal dari data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pemilikusaha kerupuk kulit dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder diperoleh dari instansi dandinas terkait dan relevan topik penelitian.Variabel penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah :1. Untuk menentukan daya saing UMKM kerupuk kulit di kota Padang maka variabel yangdiamati sesuai dengan pendapat Tambunan (2008) terdiri dari 7 (tujuh) faktor yaitu :1) keahlian atau tingkat pendidikan pekerja,2) keahlian pengusaha,3) ketersediaan modal,4) sistem organisasi dan manajemen yang baik,5) ketersediaan teknologi,6) ketersediaan informasi, dan7) ketersediaan input-input lainnya seperti energi dan bahan baku.2. Variabel penelitian untuk menentukan nilai tambah adalah :1) Jumlah bakan baku yang digunakan dan jumlah produksi kerupuk kulit2) Biaya produksi kerupuk kulit terdiri dari harga kulit sapi/kerbau, biaya bahan penolong(garam, bawang putih, minyak goreng), upah tenaga kerja.3) Harga jual kerupuk kulit

Analisis DataUntuk menentukan daya saing, analisis data secara deskriptif kualitatif dengan caramengidentifikasi tujuh (7) faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan. Sedangkan untukmenentukan nilai tambah dianalisis dengan metode Hayami (1990) dalam Sudiyono (2004).Prosedur perhitungan nilai tambah menurut metode Hayami dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Format Analisis Nilai Tambah Pengolahan
No Output, Input, Harga Formula1 Hasil Produksi (kg/tahun) A2 Bahan Baku (kg/tahun) B3 Tenaga Kerja (HOK) C4 Faktor Konversi (1/2) A/B5 Koefisien Tenaga Kerja (3/2) C/B6 Harga Produk Rata-rata(Rp/kg) D7 Upah rata-rata (Rp/HOK) E

Pendapatan8 Harga bahan baku (Rp/kg) F9 Sumbangan Input lain (Rp/kg) G10 Nilai produksi (4x6) (Rp/kg) M X D = K11 a.Nilai tambah (10-9-8) (Rp/kg) K-F-G-Lb.Ratio nilai tambah (11a/10) (%) L/K= H %12 a.Imbalan tenaga kerja (5x7) (Rp/kg) M X E = Pb.Bagian tenaga kerja (12a/11a) (%) P/L = Q %13 a.Keuntungan (11a-12a) L-P=Rb.Tingkat keuntungan (13a/11a) (%) R/L = O
Balas Jasa Untuk Faktor Produksi14 Margin (Rp/kg) K-F-SPendapatan tenaga kerja langsung12a (14x100) P/ (Sx100)=TPendapatan input lain 9/(14x100) G/(Sx100)=UKeuntungan perusahaan13a/(14x100) R/(Sx100)=VSumber : Sudiyono (2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Usaha Kerupuk Kulit IswandiUsaha kerupuk kulit Iswandi berdiri semenjak tahun 2012. Nama usaha ini berasal darinama pemiliknya yaitu bapak Iswandi. Nama usaha ini dipilih dengan alasan lebih mudah diingatdan dikenal oleh masyarakat. Usaha ini berada di jalan Belanti Barat No. 11 B Padang. Kemampuanmengelola usaha ini diperoleh oleh pemilik dari keluarga/orang tua selain itu ia juga pernahmengikuti pelatihan kewirausahaan pada tahun 2012. Pada awal merintis usaha kerupuk kulit ini,pak Iswandi membutuhkan modal sebesar Rp. 10.000.000,- .Usaha ini sudah mendapatkan legalitas atau perizinan dari pejabat daerah setempat yaitudari lurah, namun belum mempunyai izin dari Depkes ataupun melalukan pengujian padaBPOM. Pada awal pendirian usaha yaitu tahun 2012, volume produksi masih 20 kg/minggu denganintensitas penggorengan kerupuk kulit yang tidak menentu, berkisar 1-2 kali/minggu bahkan padawaktu tertentu seperti sukarnya mendapatkan bahan baku kulit sapi/kerbau, proses produksipernah tidak dijalankan 15-17 minggu. Volume produksi sekarang sudah mencapai 70 kg/minggu(kulit basah) yang dapat menghasilkan kerupuk kulit berkisar 63-65 kg. Proses produksi belumdilakukan setiap hari tapi 8 kali dalam sebulan.
Profil Usaha Kerupuk Anak Abak
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Usaha kerupuk kulit Anak Abak sudah dirintis semenjak tahun 2007 oleh pemiliknyaAnai yang beralamat di jalan Durian Tarung Padang. Pemberian nama usaha “Anak Abak” dipilihuntuk mudah diingat konsumen selain itu mudah diucapkan oleh lidah orang minangkabau karenaberasal dari bahasa daerah. Pemilik usaha tidak mempunyai pendidikan atau pelatihan khususterkait usaha yang dikelolanya. Kemampuan dalam mengelola usaha diperoleh dari pengalamansetelah menjalan usaha ini selama 12 tahun dan pernah bekerja pada usaha yang sama di daerahBengkulu.Usaha yang memiliki luas 260 m2 ini, sudah merupakan milik sendiri pak Anai. Usaha inipertama kali memerlukan modal Rp. 15.000.000. Tidak berbeda dengan usaha kerupuk kulit pakIswandi, usaha ini juga belum memiliki izin dari Depkes dan BPOM namun sudah mengantungiizin usaha dari lurah setempat. Jumlah produksi pada awal pendirian usaha masih sebesar 20kg/hari (bahan baku kulit) dan menghasilkan 15-17 kg/hari. Namun sekarang jumlah produksisudah meningkat lebih dari 2 kali lipat yaitu menjadi 50 kg/hari dengan jumlah kerupuk kulit yangdihasilkan berkisar 43-45 kg/hari. Namun produksi tidak rutin dilakukan setiap hari tergantungpada ketersedian bahan baku kulit sapi/kerbau, serta permintaan konsumen.
Profil Usaha Kerupuk Metro JayaUsaha ini dirintis oleh pasangan suami istri yaitu bapak Metsanan dan bu Ani pada tahun1980. Sekarang pengelolaan usaha sudah diserahkan kepada anaknya yaitu bapak Eriyanto. Seiringdengan berjalannya waktu usaha ini semakin berkembang, dimana pada awal usaha hanyamampu mengolah 15-20 kg kulit/hari, sekarang usaha ini sudah mampu mengolah lebih dari 150 kgkulit/hari.Bahan baku yaitu berupa kulit sapi atau kerbau diperoleh dari Rumah Pemotongan Hewan(RPH) kota Padang. Namun pada waktu-waktu tertentu jika jumlah pemotongan sapi/kerbauberkurang di RPH kota Padang, pengrajin kerupuk kulit Metro Jaya harus mendatangkan bahanbaku kulit dari daerah luar seperti dari Pekanbaru dan Jakarta. Keterbatasan ketersediaan bahanbaku kulit sapi/kerbau membuat usaha ini sukar untuk meningkatkan volume produksi, sehinggapengolahan kulit sapi/kerbau baru dapat dilakukan dengan kisaran 150.210 kg kulit basah ataumenjadi 50 – 70 kg kulit kering.Kerupuk kulit yang diproduksi oleh usaha Metro Jaya dipasarkan dalam bentuk kerupuksetengah masak (latua) dan kerupuk siap konsumsi. Harga kerupuk kulit Rp.800/bungkus denganberat berkisar 7,69 gr - 12,814 gr per bungkus. Perbedaan atau pengurangan berat kerupuk kulitper bungkus dari tahun 2010 hingga tahun 2014 dilakukan untuk menyesuaikan peningkatan biayaproduksi terutama bahan baku kulit. Pemasarankerupuk kulit dilakukan di kedai-kedai dan rumah makan yang berada dekat dengan daerahproduksi (daerah Siteba) dan pasar-pasar terdekat seperti Pasar Nanggalo, Pasar Alai danpasar luar kota Padang seperti Pasar Lubuk Alung, dan Pasar Sicincin yang berada di kabupatenPadang Pariaman. Pada waktu-waktu tertentu penjualan juga dilakukan hingga ke daerahPekanbaru.Tabel 2. Profil UMKM Kerupuk Kulit

Profil Iswandi Anak Abak Metro JayaPemilik Iswandi Anai Metsanan dan buAni/EriyantoTahun berdiri 2012 2007 1980Alamat Belati Barat Kec.Padang Utara Durian Tanjung Kec.Kuranii Siteba Kec. NanggaloModal awalvolume produksiawal Rp. 10.000.00020 Kg/minggu Rp. 15.000.00020 Kg/hari Rp. 75.000.00015-20 Kg kulit/hariVolume produksisekarang 7 Kg/minggu (kulitbasah) 50 Kg/hari 150 Kg kulit/hari
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Sumber kulit RPH Padang RPH Padang RPH Padang,Pekanbaru, Jakarta
Daya Saing Agroindustri Kerupuk Kulit di Kota PadangDaya saing agroindustri kerupuk kulit dilihat dari berbagai indikator yaitu :
1). Keahlian atau Tingkat Pendidikan PekerjaPada umumnya baik pemilik dan pekerja pada ketiga usaha kerupuk kulit ini tidakmempunyai pendidikan khusus terkait bidang usaha yang digelutinya namun diperoleh daripengalaman yang berasal dari usaha keluarga ataupun pernah bekerja pada usaha yang samasebelumnya.Tabel 3. Keahlian dan Tingkat Pendidikan Pekerja pada Usaha Kerupuk Kulit Iswandi

No Nama Pendidikan Pelatihan
Umur

(thn)

Jenis
kelamin

(L/P)

Posisi
dalam

pekerjaan

Lama
bekerja
(tahun)

Pengetahuan
mengolah
kerupuk

kulit
diperoleh

dari1 Iswandi(Pemilik) Sarjana Kewirausahaan 27 L Produksi 3 Keluarga2 PenciSupratman SMK - 22 L Pemasaran 2 Keluarga3 Yoki AkiPutra SMA - 20 L Produksi(Packing) 1 Sendiri4 Mardi SMA - 35 L Pemasaran 1 Sendiri5 Af Sarjana - 35 L Pemasaran 4 Bulan Sendiri6 BobiSanjayaPutra SMK - 22 L Produksi 2 Sendiri
Seluruh pekerja pada usaha Iswandi sudah berpendidikan menengah ke atas atau sudahmenamatkan SMA sederajat bahkan sudah sarjana artinya secara pendidikan mereka sangatpotensial untuk diberikan inovasi dalam berproduksi apalagi para pekerja tersebut berada dalamrentang umur produktif yaitu 22-35 tahun. Pada tabel 3 diatas terlihat bahwa usaha ini sudahmelakukan pembagian pekerjaan yang jelas, dari bagian produksi, pasca produksi (pengemasan)dan pemasaran walaupun masih secara sederhana.Pada usaha kerupuk kulit Anak Abak menggunakan tenaga kerja laki-laki 6 orang (75%) dantenaga kerja perempuan 2 orang (25%) berbeda dengan usaha Iswandi yang menggunakan semuatenaga kerja laki-laki. Pendidikan pekerja juga relatif lebih rendah karena 2 orang hanya tamat SMPdan selebihnya (75%) sudah menamatkan pendidikan menengah (SMA). Namun pengalamanpekerja yang lebih lama 2-9 tahun menjadi dasar bagi kemampuan mereka dalam mengelola usahakerupuk kulit ini.Tabel 4. Tenaga kerja Usaha Kerupuk Kulit Anak Abak

No Nama Pendidikan Pelatih
an

Umur

(thn)

Jenis
Kelamin

(L/P)

Posisi
Dalam
Pekerjaan

Lama
Bekerja
(Tahun)

Pengetahuan
Mengolah
Kerupuk Kulit
Diperoleh Dari1 Anai SMA - 36 L Pemasaran 9 PengalamanBekerja TempatLan
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2 Ronal SMA - 34 L Produksi(Memotong Kulit) 5 Pemilik Usaha
3 Sandi SMP - 17 L Produksi(Memotong Kulit) 2 Pemilik Uasaha
4 Roni SMP - 19 L Produksi(Memotong Kulit) 2 Pemilik Usaha
5 Zulman SMP - 33 L Produksi(Mengoreng Kulit)) 3 Sendiri
6 Santi SMA - 28 P Produksi(Packing) 5 Sendiri
7 Yuli SMA - 26 P Produksi(Packing) 3 Sendiri
8 Toni SMP - 31 L Pemasaran 3 -

Jumlah pekerja pada usaha kerupuk kulit Metro Jaya jauh lebih banyak dari dua usahakerupuk kulit sebelumnya yaitu Usaha Iswandi dan Usaha Anak Abak. Hal ini sesuai dengan skalausaha yang dijalankan karena apabila dibandingkan skala usaha Metro Jaya mengolah hingga 150kg kulit sapi/kerbau sedangkan usaha Iswandi dan Anak Abak masing-masing 70 kg dan 50 kg. Jikadilihat dari komposisi pendidikan, umur dan jenis kelamin, pada usaha Metro Jaya ini lebih variatif.Sebesar 46% pekerja hanya menamatkan pendidikan SD, 31% menamatkan pendidikan SMP dansisanya hanya 23% yang menamatkan pendidikan SMA. Dari segia usia, pekerja pada usaha iniberada pada rentang umur yang cukup jauh yaitu berkisar 18-50 tahun.Tabel 5. Tenaga kerja Usaha Kerupuk Kulit Metro Jaya
No Nama Pendidikan Pelatihan Umur

(thn)
Jenis

kelamin
(L/P)

Posisi dalam
pekerjaan

Lama
bekerja

(tahu
n)1 Erianto SMA - 33 L Marketing 62 Adi SD - 18 L Produksi 13 Mael SD - 18 L Produksi 14 Andan SD - 18 L Produksi 0,55 Boy SD - 40 L Produksi(MemotongKulit) 5

6 Sapar SD - 43 L Produksi(MenggorengKulit) 5
7 Ade SMA - 25 L Sopir 58 Imron SMA - 25 L Sopir Cadangan 39 Buk Ar SMP - 43 P Produksi(Packing) 410 Buk Iza SMP - 38 P Produksi(Packing) 311 Wati SMP - 40 P Produksi(Packing) 4
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12 Imur SD - 50 P Produksi(Packing) 113 Surya SMP - 30 P Produksi(Packing) 3
2). Keahlian PengusahaKeahlian pengusaha dalam mengelola usahanya tergantung pada beberapa hal antara Lainlatarbelakang pendidikan dan keilmuan, pelatihan yang pernah diikuti terkait dengan bidangusaha, pengalaman dan motivasi dari dalam diri untuk mengembangkan potensi diri.Tabel 6. Pendidikan dan Pengalaman Pemilik Kerupuk Kulit

Uraian Pemilik Usaha
Iswandi

Pemilik Usaha
Anak Abak

Pemilik
Usaha

Metro
Jaya

Pendidikan SMA SMA SarjanaUmur (tahun) 27 36 33Pengalaman (tahun) 3 9 9Pelatihan yang pernah diikuti - Kewirausahaan -
Ketiga pengusaha kerupuk kulit di atas sudah mempunyai bekal pendidikan yang baikterbukti dengan sudah menamatkan pendidikan menengah bahkan perguruan tinggi. Jikapendidikan tersebut diikuti dengan pelatihan maka dapat memberikan kontribusi untukpengembangan usaha. Pengalaman juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pengusahadalam menjalankan roda bisnisnya, dua diantara pengusaha ini sudah berpengalaman cukup lama(9 tahun).

3). Ketersediaan ModalKetersediaan modal merupakan salah satu hal utama dalam membuka usaha. Duadiantara tiga pengusaha kerupuk kulit ini memulai usahanya dengan pinjaman dari pihakluar/bank. Jumlah pinjaman berkisar Rp. 15.000.000,- - Rp. 20.000.000,-. Sedangkan usaha MetroJaya membuka usaha dari modal sendiri Rp. 75.000.000,-. Ketiga pelaku dunia usaha inimengeluhkan belum tersedianya lembaga permodalan yang cukup berpihak kepada UMKM sepertidengan memberikan modal dengan bunga yang rendah walaupun sudah tersedia kredit mikroseperti KUR namun itu dinilai belum menyelesaikan permasalahan modal yang mereka hadapi.Apalagi mereka membutuhkan modal yang cukup besar untuk mendapatkan kulit sapi/kerbaudengan sistem deposit. Hal ini terjadi karena kelangkaan bahan baku kulit, apalagi jika merekaharus membeli kulit impor tentu membutuhkan modal dan biaya produksi yang lebih tinggi lagi.Tabel 7. Ketersediaan Modal bagi Usaha Kerupuk Kulit
No Uraian UD. Iswandi UD. Anak Abak UD. Metro

Jaya1 Sumber Modal :Awal usahaSekarang BTPNBank Nagari Bank NagariSendiri Sendiri2 Jumlah modalAwalSekarang 15.000.00020.000.000 15.000.000 75.000.000
4). Sistem Organisasi dan Manajemen
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Usaha kerupuk kulit Iswandi, Anak Abak dan Metro Jaya sudah melakukan pembagianpekerjaan yang terdiri dari bagian produksi, pasca produksi (pengemasan) dan pemasaran) namunbagian administrasi dan keuangan dilakukan langsung oleh pemilik. Tidak adanya tenagaadministrasi dan keuangan ini dilakukan dengan alasan mereka belum memiliki outlet/toko sendirikarena pemasaran dilakukan dengan mengantarkan langsung produk ke pasar-pasar, warung danrumah makan terdekat. Hal ini cenderung menjadi penyebab kesulitan mereka dalam mengaturarus kas usaha sehingga mereka tidak bisa mengetahui kondisi keuangan apakan mengalamikeuntungan atau justeru rugi. Ini penting diketahui bagi perkembangan usaha dalam jangkapanjang karena perlu adanya evaluasi sehingga kendala yang timbul bisa dicarikan solusinya kedepan.
5). Ketersediaan TeknologiTeknologi yang digunakan pada ketiga usaha kerupuk kulit ini masih tradisional yaitu alatyang dibuat sendiri berupa alat pemotong kulit yang biasa juga disebut paranti

No Uraian UD. Iswandi UD. Anak
Abak

UD. Metro Jaya1 Jenis peralatan yangdigunakan Alat pemotongkulit (paranti)/5 unit Alatpemotong kulit(paranti)/ 4 unit Alat pemotongkulit (paranti)/ 4unit2 Peralatan :DibeliDirakit -v - v -v
6). Ketersediaan InformasiKetersediaan informasi terkait dengan masalah dari hulu hingga hilir usaha. Informasi dihulu seperti sumber bahan baku terutama kulit sapi/kerbau dan harganya, informasi sumberpermodalan, informasi di hilir seperti daerah pemasaran potensial, harga jual produk. Pengusahakerupuk kulit mendapatkan informasi dengan cara mencari sendiri atau melalui kenalan. Padaumumnya mereka masih mempunyai keterbatasan dalam akses informasi terutama terkait hargabahan baku sehingga pedagang yang cenderung menetapkan harga, hal ini terjadi juga karenatingginya permintaan kulit yang tidak diikuti oleh produksi kulit membuat harganya semakinmelambung.
7). Ketersediaan Input-input lainnya (Energi dan Bahan Baku)Bahan baku yang digunakan oleh ketiga usaha kerupuk kulit adalah kulit sapi/kerbau dangaram. Sebagian usaha kerupuk kulit juga menggunakan bawang putih tapi ketiga usaha ini todakmenggunakannya. Permasalahan yang sering melanda ketiga usaha ini adalah keterbatasan kulitsapi/kerbau. Oleh karena usaha Iswandi dan Anak Abak terkadang tidak bisa berproduksi setiaphari sedangkan usaha Metro Jaya yang mempunyai modal cukup besar dibandingkan dua usahatersebut dapat berproduksi setiap hari karena sudah ada kerjasama dengan pemasok kulit dengansystem membayar deposit berkisar Rp. 30.000.000 – Rp. 50.000.000,-.Tabel 9. Ketersediaan Energi dan Bahan Baku pada Usaha Kerupuk Kulit di kota Padang

No Uraian Usaha
Iswandi

Usaha Anak
Abak

Usaha Metro
Jaya1 Jenis bahan bakuyang digunakan -Kulitkerbau/sapi-Garam -Kulitkerbau/sapi-Garam -Kulitkerbau/sapi-Garam2 Bahan bakar Gas Gas Gas
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Produksi Kerupuk Kulit pada UMKM di kota Padang

1). Jumlah bakan baku yang digunakan dan jumlah produksi kerupuk kulit (dalam 1 kali
proses produksi)

Tabel 10. Jumlah Bakan Baku yang Digunakan dan Jumlah Produksi Kerupuk Kulit (dalam 1kali proses produksi)
Jenis bahan baku
yang digunakan

UD. Iswandi UD. Anak Abak UD. Metro JayaKulit sapi/kerbau (kg) 80 50 80Garam (kg) 1 0,5 0,75Minyak goreng (kg) 35 20 35Usaha kerupuk kulit Iswandi mengolah 80 kg kulit setiap kali proses produksi yangdilakukan 2 kali dalam seminggu atau 8 kali dalam 1 bulan. Usaha kerupuk kulit Anak Abakberproduksi hampir setiap hari dengan jumlah produksi 50 kg/hari. Sedangkan usaha kerupukkulit Metro Jaya berproduksi setiap hari sebanyak 80 kg/hari.
2). Biaya produksi kerupuk kulitBiaya produksi kerupuk kulit terdiri dari harga kulit sapi/kerbau, biaya bahan penolong(garam, bawang putih, minyak goreng), upah tenaga kerja dalam 1 kali proses produksi.Tabel 11. Biaya Produksi Kerupuk Kulit dalam 1 Kali Proses Produksi

Biaya produksi UD. Iswandi UD. Anak Abak UD. Metro JayaKulit (Rp/kg) 1.600.000 1.000.000 1.600.000Garam (Rp/kg) 4.000 2.000 3.000Minyak goring (Rp/kg) 420.000 240.000 420.000Gas Elpiji 68.000 68.000 68.000Upah tenaga kerja (Rp/hari) 250.000 60.000 36.458Jumlah biaya bahan baku *) 2.092.000 1.310.000 2.091.000*) tidak ternasuk upah tenaga kerja
3). Harga jual kerupuk kulitWalaupun biaya bahan baku kulit dan bahan penolong seperti garam, minyak goreng danbahan bakar/gas relatif hampir sama, namun harga jual kerupuk kulit diantara ketiga usaha iniberbeda-beda. Perbedaan tingkat harga produk ini lebih disebabkan oleh perbedaan biaya tenagakerja (Tabel 11).Tabel 12. Harga Jual Kerupuk Kulit

Harga jual kerupuk kulit UD. Iswandi UD. Anak Abak UD. Metro JayaKerupuk kulit siap konsumsi (Rp/kg) 100.000 102.000 104.000
Latua (Rg/kg) 120.000 115.000 170.000Rata-rata 110.000 108.500 137.000
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Analisis Nilai Tambah Usaha Kerupuk Kulit Di Kota PadangUsaha kerupuk kulit di kota Padang rata-rata mendapatkan nilai tambah rata-rata adalahRp. 57.943,33/kg. Ini berarti setiap pengolahan 1 kg kulit sapi/kerbau diperoleh nilai tambahsebesar Rp. 57.943,33. Berikut dapat dilihat pada tabel 13 :Tabel 13. Nilai Tambah Usaha Kerupuk Kulit di Kota Padang
No Output, Input, Harga Usaha kerupuk kulit

Iswandi Anak Abak Metro Jaya1 Hasil Produksi (kg/proses) 75 45 752 Bahan Baku (kg/proses) 80 50 803 Tenaga Kerja (jam/hari) 5 7 104 Faktor Konversi (1/2) 0,94 0,90 0,945 Koefisien Tenaga Kerja (3/2) 0.06 0,14 0,1256 Harga Produk Rata-rata(Rp/kg) 110.000 108.500 137.0007 Upah rata-rata (Rp/HOK) 250.000 60.000 36.458
Pendapatan8 Harga bahan baku (Rp/kg) 20.000 20.000 20.0009 Sumbangan Input lain (Rp/kg) 32.000 32.000 32.00010 Nilai produksi (4x6) (Rp/kg) 103.400 97,650 128.78811 a.Nilai tambah (10-9-8) (Rp/kg) 51,400 45.650 76.780b.Ratio nilai tambah (11a/10) (%) 0,49 0,47 0,5912 a.Imbalan tenaga kerja (5x7) (Rp/kg) 15.000 8.400 4.557,25b.Bagian tenaga kerja (12a/11a) (%) 0,29 0,18 0,05913 a.Keuntungan (11a-12a) 36.400 37.250 72.222,75b.Tingkat keuntungan (13a/11a) (%) 0,71 0,82 0,94Balas Jasa Untuk Faktor Produksi14 Margin (Rp/kg) 83.400 77.650 108.788 Pendapatan tenaga kerja langsung(12a /14x100) 17,98 10,82 4,19 Pendapatan input lain (9/14x100) 38,36 41,21 29,42 Keuntungan perusahaan(13a/14x100) 43,64 47,97 66,39Distribusi nilai tambah dari pengolahan kerupuk kulit ini masih sangat rendah belummencapai 1% baik untuk pekerja maupun pengusaha karena tinggi biaya bahan baku danbiaya/upah tenaga kerja terutama usaha kerupuk kulit Iswandi dan Anak Abak.

KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapatdiambil sebagai berikut :1. Usaha kerupuk kulit belum mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam hal ketersediaanmodal, informasi dan ketersediaan bahan baku kulit.2. Nilai tambah usaha kerupuk kulit setiap pengolahan 1 kg kulit sapi/kerbau diperoleh nilaitambah sebesar Rp. 57.943,33, namun distribusi nilai tambah dari pengolahan kerupukkulit bagi pengusaha dan tenaga kerja masih sangat rendah (<1%).
DAFTAR PUSTAKADinas Peternakan Sumatera Barat. 2010. Program Pembangunan Peternakan Tahun 2010.Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
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Fitrini, I. Iskandar, 2015. Added Value Analysis of Skin Crackers on Home Industry in the Batusangkar
City. Artikel yang disampaikan pada International Convence QID Food2015April, 18th 2015/ Istana Bung Hatta – Bukittinggi, West Sumatera-IndonesiaSudiyono, A. 2004. Pemasaran Pertanian. UMM Press. MalangTambunan, Tulus. 2008. Ukuran Daya Saing Koperasi dan UKM. Jurnal Pusat Studi Industri dan UKMWiwik, Isnalita. 2003. Kajian Pemetaan Usaha Kecil Menengah Dalam Rangka Pra

Restrukturisasi, Majalah Ekonomi, Tahun XIII No 1 AprilYuzaria,D., Fitrini, Iskandar I. 2012. Analisis Harga Pokok Dan Profitabilitas Industri Kerupuk Kulit Di
Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Dan Rapat Tahunan Bidang Ilmu-IlmuPertanian BKS-PTN Wilayah Barat Tahun 2012.
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Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi, Harga, dan
Permintaan Produk Susu Peternak Sapi Perah Rakyat di Pulau Jawa

Hasni Arief, Cecep FirmansyahFakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Jatinangor - Sumedang, Jawa Barat 40363Surel: hasni.arief@unpad.ac.id dan hasnihf@yahoo.com.sg
ABSTRAKAdanya kebijakan liberalisasi perdagangan, khususnya liberalisasi perdagangan di wilayah regionalASEAN - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tentunya akan berpengaruh terhadap produksi danharga susu segar serta permintaan susu segar oleh IPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkajipengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap pengembangan usaha peternakan sapiperah rakyat di Pulau Jawa, khsususnya terhadap produksi dan harga susu segar serta permintaansusu segar oleh IPS. Analisis terhadap hal tersebut menggunakan analisis error corection models(ECM). Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 1988—2007, yang mana periode waktutersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yakni: 1) Periode 1988—1997 kondisi kebijakanproteksi (rasio impor dan tarif impor bahan baku susu 5%) berlaku; dan 2) Periode 1998—2007,kondisi kebijakan liberalisasi perdagangan (penghapusan rasio impor dan penurunan tarif imporbahan baku susu hingga 0%) berlaku. Hasil analisis error corection model (ECM) menunjukkanbahwa jumlah sapi perah laktasi berpengaruh nyata terhadap produksi susu segar baik dalamjangka pendek maupun jangka panjang. Hal yang sama juga pada model persamaan permintaansusu segar oleh IPS. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga susu segar, total solid (kualitas susu),dan nilai tukar berpengaruh nyata terhadap permintaan susu segar oleh IPS baik dalam jangkapendek maupun jangka panjang; sedangkan hasil analisis pada model persamaan ekspor susuolahan IPS menunjukkan bahwa impor susu olahan berpengaruh nyata terhadap ekspor susu olahanIPS, meskipun signifikan dalam jangka pendek. Untuk model persamaan harga susu segarmenunjukkan bahwa harga bahan baku susu impor tidak berpengaruh nyata terhadap harga sususegar. Selanjutnya, hasil analisis pengaruh melalui simulasi model menunjukkan bahwa kebijakanliberalisasi perdagangan berdampak negatif terhadap produksi susu segar, tetapi berdampak positifterhadap harga susu segar, permintaan susu segar oleh IPS, dan ekspor susu olahan IPS. Harga sususegar, permintaan susu segar oleh IPS, dan ekspor susu olahan IPS akan mengalami peningkatanmasing- masing sebesar: 702,48%; 334,42%; dan 119,56%.

Kata kunci: kebijakan liberalisasi perdagangan, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Error Corection Model
(ECM), kebijakan proteksi, rasio impor dan tarif impor

PENDAHULUANSusu merupakan bahan pangan dengan sumber gizi yang relatif lengkap denganpersenyawaan yang sangat khas, yaitu: laktosa, lemak susu, dan kasein. Oleh karena itu, susumerupakan komoditas strategis sebagaimana kedudukan komoditas beras dan gula. Meskipundemikian, kesadaran akan zat gizi yang terkandung pada susu masih relatif kurang disadari olehmasyarakat Indonesia. Hal ini beralasan karena tingkat konsumsi susu nasional masih rendah, yaituhanya sekitar 6—7liter per kapita per tahun,, sementara itu konsumsi di negara-negara ASEANlainnya, diantaranya: Malaysia sebesar 20 liter per kapitatahun, Singapura sebesar 30 liter perkapita per tahundan Vietnam yang baru saja keluar dari krisis dalam negerinya, tingkatkonsumsinya tercatat 10 liter per kapita per tahun. Data tersebut memberikan suatu masukan yangperlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.Dari sisi produksi, tercatat tingkat produksi susu nasional baru mencapai 30% darikonsumsi nasional yang bersumber dari daerah-daerah sentra produksi di Pulau Jawa, berartikekurangannya sebesar 70% masih impor. Kesenjangan antara pertumbuhan konsumsi dan
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produksi yang dari tahun ke tahun semakin melebar ini mendorong pemerintah untuk mencariterobosan baru dalam rangka peningkatan produksi, di antaranya melalui pengembanganpeternakan sapi perah rakyat di luar Pulau Jawa.Peternakan sapi perah rakyat menghadapi tantangan untuk memenuhi permintaan susu dimasa depan yang sangat menjanjikan. Faktor tersebut merupakan stimulan untuk pengembanganpeternakan sapi perah rakyat dalam menghadapi lonjakan permintaan dalam negeri yang cukupbesar dalam 5—10 tahun mendatang, terlebih lagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) danpeluang untuk berhasil cukup besar sekalipun kondisi peternakan sapi perah rakyat saat ini dinilaitidak efisien, produksi tumbuh lambat, dan struktur kelembagaan yang statis.Pada dasarnya bisnissapi perah masih tetap menjanjikan. Berbeda dengan produk pangan lainnya, produk peternakantermasuk susu bukan digerakkan oleh supply driven tetapi oleh consumer driven. Artinya, produksusu tetap akan dibutuhkan seiring dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat(Saragih, 2001: 5). Indonesia harus berjuang dan memanfaatkan peluang dari sisi demand yangmasih cukup besar.Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah melakukan intervensi melalui beberapakebijakan. Ada empat regulasi dianggap sangat penting dalam industri persusuan nasional, yaitu: 1)kebijakan rasio impor yang dikaitkan dengan ketentuan menyerap susu segar domestik; 2) tarifimpor; 3) lisensi impor; dan 4) pembatasan investasi dalam Industri Pengolahan Susu (Erwidododan Hasan, 1993: 4—5). Keempat regulasi tersebut merupakan tindakan proteksi yang dilakukanpemerintah Indonesia.Pada dasarnya proteksi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikanperlindungan terhadap produsen domestik (peternak sapi perah rakyat) terhadap masuknya barangimpor dalam jangka waktu tertentu dan tujuan tertentu yang terkait dengan kepentingan dankeamanan nasional. Meskipun demikian, tindakan proteksi jika dilihat dari kacamata ekonomimerupakan suatu tindakan yang merugikan perekonomian secara keseluruhan. Di satu pihak,kelompok produsen diuntungkan, tetapi di pihak lain kelompok konsumen dirugikan karena harusmembayar suatu produk dengan harga yang lebih tinggi.Kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan telah berhasil memacu perkembanganpeternakan sapi perah rakyat di Pulau Jawa. Pada kurun waktu 1973—1996, populasi sapi perahmeningkat dari sekitar 94.000 ekor menjadi 348.000 ekor (rata-rata peningkatan 6,65% per tahun).Hal ini dipicu melalui pengadaan paket kredit sapi perah yang disalurkan lewat koperasi. Namundalam perkembangannya, hasil kajian para ahli memperlihatkan bahwa proteksi yang diberikanoleh pemerintah selama ini melalui bermacam-macam regulasi menjadi penyebab pertumbuhanproduksi menjadi lambat, terjadi perkembangan bentuk pasar oligopoli dan teknologi yang statisserta melestarikan budidaya yang tidak efisien (Yusdja, dkk., 2001: 3).Seiring perkembangan aktivitas perekonomian dunia, arah kebijakan makroekonomiIndonesia ke depan, seperti halnya negara berkembang lainnya, mengalami perubahan, yakni mulaimengarah kepada kebijakan liberalisasi perdagangan.Untuk industri persusuan, pemerintah telahmelakukan deregulasi dan liberalisasi aktivitas ekonomi sejak tahun 1998. Kondisi liberalisasiperdagangan berawal dari pencabutan kebijakan rasio impor. Kebijakan rasio impor yang selama inidiberlakukan dalam rangka pengaturan penyerapan susu segar dalam negeri dianggapbertentangan dengan semangat pasar bebas, oleh karena itu International Moneter Fund (yangselanjutnya disingkat IMF), selaku penyandang dana bantuan terhadap krisis ekonomi Indonesia,memandang perlunya penghapusan kebijakan tersebut. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintahdengan membuat kesepakatan Letter of Intent (yang selanjutnya disingkat LoI) dengan IMF, yangtertuang dalam Inppres No. 4 Tahun 1998, sehingga kewajiban serap susu domestik oleh IPS (rasioimpor) dihapus atau tidak diberlakukan lagi dan impor bahan baku susu hanya dikenai tarif sebesar5%. Selanjutnya, pada akhir tahun 2008 melalui Permenkeu No.145/PMK.011/2008 tentang BeaMasuk (yang selanjutnya disingkat BM) Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan T.A.2008, pemerintah telah memberikan stimulus fiskal kepada IPS dengan nilai sebesar Rp. 107 milyarperiode November—Desember 2008. Di samping itu, pemerintah juga memberlakukan BMterhadap bahan baku impor susu sebesar 0%.Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakatpersusuan nasional. Pihak yang kontra mengkuatirkan pada kondisi liberalisasi yang radikal
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demikian tentunya menambah keterpurukan peternakan sapi perah rakyat kita, dalam hal ini dayasaing susu segar terhadap bahan baku susu impor. Susu segar dalam negeri (yang selanjutnyadisingkat SSDN) yang dihasilkan oleh peternakan sapi perah rakyat memiliki daya saing yangrendah terhadap bahan baku susu impor. Hal ini disebabkan oleh bervariasinya kualitas susu (disamping produksi yang rendah) dan harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, IPS selaku konsumenutama susu segar dalam negeri cenderung memilih menggunakan bahan baku susu impor, terlebihlagi jika kebijakan rasio impor dicabut. Bukan hal yang mustahil SSDN akan kehilangan pasar dalamnegeri sendiriakibat terjadinya peningkatan impor bahan baku susu Indonesia. Lebih dari itu,pemerintah akan menguras banyak devisa untuk membiayai impor pangan, termasuk susu (imporpangan superior).Pada pihak lain, yang pro terhadap deregulasi liberalisasi perdagangan, menilai bahwakebijakan intervensi pemerintah hampir di semua lini IPN merupakan faktor yang mendorongterbentuknya peternakan sapi perah rakyat yang tidak efisien, bahkan peternak tidak menikmatikehidupan yang layak sebagai suatu manfaat dari adanya kebijakan proteksi.Adanya perubahan-perubahan tersebut tidak terlepas dari kondisi Indonesia itu sendiri yang merupakan negaraberkembang dengan sistem ekonomi terbuka, dimana kondisi pasar susu dunia dapatmempengaruhi kondisi domestik dan tidak terjadi sebaliknya. Maksud dari penelitian ini adalahuntuk melihat pengaruh dari adanya kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap peternakan sapiperah rakyat di Pulau Jawa dengan tujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhiproduksi, harga, dan permintaan produk susu peternak sapi perah rakyat (susu segar) di Pulau Jawapada kondisi kebijakan liberalisasi perdagangan
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek dan Subjek PenelitianMenurut Arikunto (1998: 85) bahwa objek penelitian adalah variabel penelitian atau apayang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian adalah wadah atautempat di mana variabel penelitian atau titik perhatian itu melekat. Bertitik tolak dari pengertiantersebut, maka objek dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhiproduksi, harga, dan permintaan prroduk susu peternak sapi perah rakyat; dan yang menjadi subjekpenelitian ini adalah koperasi primer sebagai wadah para peternak sapi perah rakyat, GKSI (sebagaikoperasi sekunder), Dinas Peternakan se-Jawa, Direktorat Jenderal Peternakan DepartemenPertanian, dan IPS.
METODE PENELITIAN

I. Desain PenelitianUntuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, harga, dan permintaan produksusu peternak sapi perah rakyat (susu segar) di Pulau Jawa, maka perilaku persusuan di Pulau Jawa:permintaan, penawaran, dan pemasaran, diabstraksikan ke dalam model persamaan. Modelpersamaan yang disusun adalah sebagai berikut:
A. Blok Pasar DomestikPada blok pasar domestik bermuara ke dalam tiga usbsistem, yaitu:1. Subsistem produksi yang dihasilkan dari peternakan sapi perah rakyat merupakan sisipenawaran susuKomponen-komponen utama dari fenomena nyata yang terdapat pada sisi penawaran susuini adalah sebagai berikut:a. Populasi Sapi Perah Laktasi (ekor): QSL = k * QSPb. Produktivitas Sapi Perah Laktasi (ton/ekor/tahun): YSL= f (HSS, QSL, HBPJ, HBPK)c. Produksi Susu Segar (kg atau ton): YSS = QSL * YSL2. Subsistem konsumsi yang merupakan sisi permintaan susuQdSS(IPS) = f (HSS, NTR, HBBSI, MBBSI, TSSS, QdSO)di mana: QdSS(IPS) = permintaan susu segar oleh IPS (kg atau ton)
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NTR = nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika SerikatHBBSI = harga bahan baku susu impor ($ per kg)MBBSI = impor bahan baku susu (kg atau ton)TSSS = total solid susu segar (%)QdSO = konsumsi susu olahan (kg atau ton)
3. Subsistem pemasaran yang merupakan pertemuan antara subsistem produksi(sisipenawaran) dan konsumsi (sisi permintaan) melalui mekanisme harga.Harga yang dimaksud di sini adalah harga susu segar. Harga susu segar dipengaruhi olehharga bahan baku susu impor (harga dunia) dan nilai tukar. Secara matematis dirumuskansebagai berikut:HSS = f (HBBSI, NTR)

B. Blok Pasar Dunia (Perdagangan Internasional)Pengabstraksian fenomena blok pasar dunia diasumsikan hanya ada 2 (dua) negara yangterlibat dalam kegiatan perdagangan internasional, yaitu Indonesia dan Asing. Hal ini bertujuanuntuk memudahkan dalam menyusun model persamaan, sehingga perilaku dari negara-negarabaik yang bertindak sebagai eksportir susu olahan maupun sebagai importir (negara tujuanekspor susu olahan IPS) tidak diperhitungkan. Dengan demikian, permintaan ekspor susuolahan dipengaruhi oleh produksi susu segar; impor susu olahan, dan konsumsi susu olahandalam negeri. Secara matematis diformulasikan sebagai berikut:XSO(IPS) = f (YSS, MSO, QdSO)di mana: XSO(IPS) = permintaan ekspor susu olahan IPS (kg atau ton)MSO = impor susu olahan (kg atau ton)QdSO = konsumsi susu olahan (kg atau ton)Catatan:NTR*HBBSI = NBBSHBBS terdiri atas: HBBSI1 = SMP; HBBSI2 = BMP; HBBIS3 = WMP
II. Teknik Penarikan SampelTerkait dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Olehkarena itu, penelitian ini tidak melakukan teknik penarikan sampel.
III. Data PenelitianData yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan rentang waktu daritahun 1988—2007. Data diakses dari sumber-sumber sebagai berikut: GKSI, Dinas Peternakanse-Jawa, Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, BPS dan publikasi/artikel ataulaporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Adapun data yangdigunakan yaitu data populasi sapi perah, produksi susu segar, harga susu segar, harga pakan(jagung dan kedelai), kualitas susu segar, impor bahan baku susu, harga bahan baku susu impor,nilai tukar, impor susu olahan, ekspor susu olahan, dan konsumsi susu olahan.
IV. Model Analisis StatistikAnalisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu segar, harga susu segar, danpermintaan susu segar oleh IPS didasari atas model yang telah dibangun. Terkait dengan haltersebut, maka model persamaan tersebut dianalisis dengan menggunakan Error Corection

Model (yang selanjutnya disingkat ECM).Berikut ini model ECM:= 0 + 1Yt + 2Ut + 
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Di mana: Zt dan Yt = variabel yang terintegrasi, yang mengisyaratkan keseimbangan jangkapanjang di antara variabel-variabel tersebut
 = jangka waktu kesalahan regresiUt =residu perkiraan regresi Zt terhadap Yt

HASIL DAN PEMBAHASANPengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, harga, dan permintaanproduk susu peternak sapi perah rakyat di Pulau Jawa diuraikan sebagai berikut:
1. Produksi Susu Segar (YSS)Model persamaan yang dijadikan sebagai peubah endogen adalah produksi susu segar.Adapun hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu segar dapat dilihatpada Tabel 1.Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa peubah jumlah sapi perah laktasi (QSL)berpengaruh nyata terhadap produksi susu segar (YSS), diantara peubah yang lainnya. Hal iniditunjukkan pada hasil uji signifikansi, yakni probabilitas< 0,05 (p= 0,000). Ini berarti bahwa setiappenambahan sapi perah laktasi akan mengakibatkan peningkatan produksi susu segar. Dengan katalain imbangan (persentase) antara sapi perah laktasi dengan sapi perah lainnya (kering kandang,jantan dan pedet) sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi susu. Dasuki, dkk., (1977)bahwa tinggi rendahnya produksi dalam usahaternak sapi perah sangat erat kaitannya denganjumlah ternak dan struktur populasi ternak sapi perah yang dipelihara. Folley, dkk., (1973) bahwaimbangan optimum antara sapi produktif dan sapi non produktif adalah 70: 30 dan jumlah sapilaktasi dengan kering kandang adalah 85: 15.Tabel 1. Hasil EstimasiModel Persamaan Produksi Susu Segar

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.Harga susu segar (HSS) 0.000133 8.64E-05 1.540770 0.1442Jumlah sapi perah laktasi (QSL) 1.80E-05 3.62E-06 4.963379 0.0002Harga pakan jagung (HBPJ) 9.81E-05 0.000529 0.185426 0.8554Harga pakan kedelai (HBPK) 5.84E-05 0.000117 0.499536 0.6246Konstanta (C) 0.284911 0.576689 0.494047 0.6284Lebih lanjut, peubah endogen jumlah sapi perah laktasi ini dianalisis lebih lanjut untukmelihat apakah peubah tersebut berpengaruh dalam jangka panjang. Berikut hasil analisis ECM darimodel persamaan produktivitas sapi perah laktasi.Tabel2. Analisis Error Correction Model (ECM) Jangka Pendek Produksi Susu Segar
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.Harga susu segar (HSS) -5.24E-05 5.00E-05 -1.047608 0.3139Jumlah sapi perah laktasi (QSL) 2.29E-05 7.91E-06 2.900757 0.0124Harga pakan jagung (HBPJ) 0.000253 0.000523 0.483292 0.6369Harga pakan kedelai (HBPK) 4.15E-05 0.000100 0.412826 0.6865Residu01(-1) -0.892330 0.156419 -5.704744 0.0001Konstanta (C) 0.014558 0.036137 0.402852 0.6936R-squared 0.662149 Mean dependent var 0.063996Adjusted R-squared 0.532206 S.D. dependent var 0.205573S.E. of regression 0.140602 Akaike info criterion -0.833672Sum squared resid 0.256997 Schwarz criterion -0.535428
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Log likelihood 13.91988 Hannan-Quinn criter. -0.783197F-statistic 5.095693 Durbin-Watson stat 2.006797Prob(F-statistic) 0.008342Pada persamaan ECM, menunjukkan bahwa peubah jumlah sapi perah laktasi (QSL)berpengaruh nyata terhadap produksi susu segar (YSS) dalam jangka panjang. Hal ini ditunjukkanmelalui koefisien residual. Pada output di atas, koefisien residual significant menjadi penyesuainyadalam keseimbangan karena memiliki nilai-p(0,0031)< alpha 5% dan -1< koefisien residual <0,maka berdasarkan model ECM terjadi keseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangkapanjang. Hasil statistik ini memberikan suatu informasi bahwa kebijakan penambahan jumlah sapiperah laktasi melalui kebijakan impor induk sapi perah (saat ini: kebijakan KUPS) signifikanmeningkatkan produksi susu baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
2. Permintaan Susu Segar Oleh IPS (QdSS)Permintaan bahan baku susu yang dibutuhkan oleh IPS diperoleh dari bahan baku sususegar (SSDN) yang diperoleh melalui koperasi yang telah melakukan kontrak kerja sama dan bahanbaku susu impor. Terkait dengan posisi IPS sebagai konsumen yang menyerap sebagian besar SSDN,yang mana pada kondisi kebijakan liberalisasi perdagangan ini segala instrumen perdaganganinternasional yang dapat mendistorsi pasar telah dihapuskan, maka teentunya hal ini akan berimbaspada permintaan susu segar oleh IPS. Berikut ini hasil kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhipermintaan susu segar oleh IPS.Tabel 3. Hasil Estimasi Model Persamaan Permintaan Susu Segar Oleh IPSVariabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.Harga susu segar (HSS) -19294.21 35422.65 -0.544686 0,0018Total solid susu segar (TSSS) 68915598 62997738 1.093938 0,0193Harga bahan baku susu impor 1(NTR_HBBSI1) -210252.3 321425.8 -0.654124 0,0089Harga bahan baku susu impor2 (NTR_HBBSI2) 87219.10 90175.71 0.967213 0,0138Harga bahan baku susu impor3 (NTR_HBBSI3) 130630.6 369727.6 0.353316 0,0081Impor bahan baku susu impor (MBBSI) 0.350132 0.318706 1.098607 0,9116Konsumsi susu olahan (QdSO) 127.2977 169.1394 0.752620 0,1050Konstanta (C) -6.69E+08 6.49E+08 -1.030589 0,0749Hasil analisis di atas memunjukkan bahwa harga susu segar, total solid (kualitas susu) dankurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh nyata terhadap permintaan susu segaroleh IPS, sedangkan peubah endogen impor bahan baku susu tidak berpengaruh nyata terhadappermintaan susu segar oleh IPS. Harga susu segar sangat terkait dengan kualitas susu yangdihasilkan oleh peternak sapi perah rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa solusi untuk mengatasipersoalan harga yang selama ini menjadi perdebatan antara IPS dengan pihak GKSI (selakuperwakilan peternak) adalah melalui perbaikan kualitas susu segar. Kualitas susu segar dapatditingkatkan melalui penerapan teknologi manajemen usahaternak yang terstandar, diantaranya :penggunaan sarana sebagai wadah penyimpanan susu segar yang berkualitas, dan budidaya usahaternak sapi perah.Untuk melihat analisis lebih lanjut apakah ketiga peubah ini siginifikan dalamjangka panjang, berikut disajikan hasil analisis ECM.Tabel 4. Analisis Error Correction Model (ECM) Jangka Pendek Permintaan Susu Segar Oleh IPS

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.Harga susu segar (HSS) -53346.55 26036.81 -2.048890 0,0080Total solid susu segar (TSSS) -2.70E+08 79623330 -3.393998 0,5151Harga bahan baku susu impor 1(NTR_HBBSI1) -260120.7 149532.8 -1.739556 0,0692
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Harga bahan baku susu impor2 (NTR_HBBSI2) 142133.5 51439.58 2.763115 0,0784Harga bahan baku susu impor3 (NTR_HBBSI3) 127728.3 181874.5 0.702288 0,0611Impor bahan baku susu impor (MBBSI) 0.520785 0.176936 2.943347 0,8399Konsumsi susu olahan (QdSO) 67.58823 69.02849 0.979135 0,0264Residu02(-1) -1.219064 0.218785 -5.571962 0,0007Konstanta (C) 34965681 11977938 2.919174 0,5530R-squared 0.935982 Mean dependent var 4772533.Adjusted R-squared 0.884767 S.D. dependent var 71446896S.E. of regression 24253344 Akaike info criterion 37.15152Sum squared resid 5.88E+15 Schwarz criterion 37.59889Log likelihood -343.9395 Hannan-Quinn criter. 37.22723F-statistic 18.27567 Durbin-Watson stat 1.860590Prob(F-statistic) 0.000051Berdasarkan hasil persamaan ECM terlihat bahwa harga susu segar, total solid, dan kursRupiah terhadap Dollar Amerika Serikat merupakan variabel yang signifikan terhadap permintaansusu segar oleh IPS dalam jangka panjang. Hal ini ditunjukkan melalui koefisien residual dengannilai-p(0,0007)< alpha 5% dan koefisien -1,2, maka berdasarkan model ECM terjadi keseimbanganjangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang.
3. Permintaan Ekspor Susu Olahan IPS (XSO)Berikut ini hasil kajian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaaan ekspor susu olahan IPS.Tabel 5. Hasil Estimasi Model Persamaan Permintaan Ekspor Susu Olahan IPS

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.Produksi susu segar (YSS) -11,00851 8,436227 -1,304910 0,2104Impor susu olahan (MSO) 0,834998 0,250005 3,339929 0,0042Konsumsi susu olahan (QdSO) 0,267642 5,120673 0,052267 0,9590Konstanta (C) 1432208. 3078296. 0,465260 0,6480Hasil analisis menunjukkan bahwa impor susu olahan berpengaruh nyata terhadap eksporsusu olahan IPS. Artinya, semakin banyak serbuan impor susu olahan ke dalam pasar domestik,maka IPS akan bertindak rasional dengan meperluas pasar ke arah ekspor. Hal ini menjadipendorong terhadap kinerja peternakan sapi perah rakyat, karena IPS akan meningkatkanpermintaannya terhadap SSDN. Jika terjadi peningkatan permintaan terhadap SSDN, maka peternaksapi perah rakyat akan semakin giat untuk mengelola usahaternaknya dengan baik.Kondisi ini hanya berlangsung atau signifikan dalam jangka pendek. Hal ini ditunjukkanpada analisis kointegrasi, yang mana model persamaan permintaan ekspor susu olahan IPS tidakmengalami kointegrasi. Hal ini mengindikasikan tidak dapat dilakukan analisis ECM.
4. Harga Susu Segar (HSS)Harga merupakan stimulus bagi peternak untuk lebih baik dalam mengelola usaha ternaksapi perah yang dimiliki. Susu segar merupakan substitusi bahan baku susu impor, sehinggakenaikan harga bahan baku susu impor tentunya akan mempengaruhi harga susu segar. Terkaitdengan hal tersebut, berikut hasil kajian faktor-faktor yang mempengaruhi harga susu segar.Tabel 6. Hasil Estimasi Model Persamaan Harga Susu Segar

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.Harga bahan baku susu impor1 (NTR_HBBSI1) -1.161464 3.450937 -0.336565 0.7408Harga bahan baku susu impor2 (NTR_HBBSI2) -0.447417 1.679460 -0.266405 0.7933Harga bahan baku susu impor3 (NTR_HBBSI3) 2.125411 4.667231 0.455390 0.6549Konstanta (C) 559.2128 103.5271 5.401606 0.0001
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Hasil analisis menunjukkan bahwa harga bahan baku susu impor tidak berpengaruhterhadap harga susu segar. Artinya harga susu segar dalam negeri tidak berkaitan kuat denganharga bahan baku susu impor. Hal ini mengindikasikan bahwa keterkaitan pasar susu segardomestik relatif lemah dengan pasar bahan baku susu impor, sehingga harga susu segar selaluditentukan berdasarkan kekuatan pasar IPS itu sendiri. Harga susu segar dalam negeri yang tidakresponsif terhadap harga bahan baku susu impor baik jangka pendek maupun jangka panjang(ditunjukkan dengan tidak terkointegrasi model persamaan perilaku ini sehingga tidak dapatdilakukan analisis ECM).
KESIMPULAN

Simpulan1. Harga susu segar tidak berpengaruh terhadap produksi susu segar. Ini berarti peranan hargasusu segar dalam menentukan tingkat produksi susu segar sangat kecil. Dengan kata lainperanan harga susu segar sebagai stimulus untuk merangsang peternak mengelolausahaternaknya lebih baik sehingga produksi susu segar dapat meningkat relatif kecil.2. Jumlah sapi perah laktasi (QSL) berpengaruh nyata terhadap produksi susu segar. Hal inimenunjukkanbahwa setiap penambahan jumlah sapi perah laktasi akan diikuti oleh kenaikanproduksi susu segar.3. Harga bahan pakan tidak berpengaruh terhadap produksi susu segar. Hal inimengindikasikanbahwa kenaikan harga bahan pakan tidak mempengaruhi kinerja peternakansapi perah rakyat.4. Harga susu segar tidak signifikan dipengaruhi oleh harga bahan baku susu impor. Hal inimengindikasikanbahwa keterkaitan pasar susu segar dalam negeri masih relatif lemah terhadappasar impor bahan baku susu olahan.5. Permintaan susu segar oleh IPS signifikan dipengaruhi oleh harga susu segar, total solid(kualitas susu), dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Kondisi ini menunjukkanbahwapasar susu domestik sangat bergantung pada kekuatan pasar yang dimiliki oleh IPS.
Saran1. Dalam studi ini tidak memasukkan disagregasi jenis susu dalam penawaran susu. Oleh karenaitu, pada penelitian lebih lanjut dimensi perilaku pasar produk turunan dari susu, seperti:

butter, cheese, yoghurt, dan produk lainnya, perlu dimasukkan ke dalam analisis.2. Untuk penelitian lebih lanjut, dipandang perlu mengkombinasikan data primer dan sekunderguna memperoleh informasi mengenai perilaku industri persusuan di Pulau Jawa yang lebihterinci.
DAFTAR PUSTAKAArikunto, Suharsimi. 1998. Manajemen Penelitian (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Rineka Cipta.Erwidodo. 1993. “Evaluasi Kebijaksanaan Industri Persusuan di Indonesia”. Jurnal Agro EkonomiVol. 12 No. 1, Mei 1993.Erwidodo, and Fadhil Hasan. 1993. “Indonesian Dairy Industry: Problems and Alternative PolicyOptions”. Center for Policy and Implementation Studies.Gujarati, D.N. 1995. Basic Econometrics (Edisi Bahasa Indonesia), Third Edition. Jakarta: PT. Erlangga.Saragih, Bungaran. 1998. Agribisnis Berbasis Peternakan. Jakarta: CV.Nasional-----------------------. 2001. Agribisnis Sapi Perah. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Produksi danHimpunan Kerukunan Tani Indonesia.
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Pembiayaan Usaha Mikro Pertanian di Kabupaten Aceh Utara

JamilahFakultas Pertanian Universitas Malikussaleh
ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengkaji pembiayaan usaha mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara.Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif dandeskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu daerah basispertanian dan memiliki skim pembiayaan program dan non program untuk usaha mikro pertanian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan usaha mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utaraterdiri atas pembiayaan formal dan in formal. Pembiayaan formal mencakup pembiayaan programdan non program. Pembiayaan program saat ini adalah program Pemberdayaan Usaha AgribisnisPerdesaan/PUAP dan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM).Pembiayaan non program dilakukan oleh lembaga formal dan mengacu pada mekanisme pasarseperti tingkat bunga komersial. Pembiayaan non formal berupa modal sendiri (petani), pinjamandari kios tani dan pinjaman rentenir. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan program menghadapibeberapa kendala diantaranya adanya tunggakan kredit karena berkembangnya moral hazard danresiko kegagalan panen. Pembiayaan program dapat mengatasi permasalahan akses modal ditingkat petani dan meningkatkan kinerja organisasi tani guna mewujudkan ketahanan pangan danketahanan ekonomi daerah.

Kata kunci : pembiayaan, mikro, pertanian.
PENDAHULUANSistem pembiayaan mikro di sektor pertanian menjadi sangat penting dalam pengembanganusaha pertanian di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani danmasyarakat melalui pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pengelolaan sumberdaya secaraoptimal, perlu didukung ketersediaan modal usaha yang cukup. Pentingnya pembiayaan berupakredit dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan ushatani telah dibuktikanoleh beberapa peneliti. Dey dan Falherty (2005) menjelaskan bahwa pemberian kredit perbankansangat berperan dalam penentuan tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penyalurankredit bertujuan untuk: (1) meningkatkan akses kredit/ pembiayaan petani, kelompok tani dangabungan kelompok tani kepada lembaga keuangan perbankan, (2) mempercepat pertumbuhansektor riil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), (3) mendukung programketahanan pangan dan program-program lain yang ada di Departemen Pertanian, dan (4)penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian (PusatPembiayaan Pertanian, 2009). Sumber kredit di pedesaan berasal dari lembaga keuangan formal(Bank Komersil, BPR/BPRS, Koperasi, Pengadaian, Bank Kredit/Desa/LKDP, dan Bantuan BUMN)dan lembaga keuangan non formal (kios sarana produksi pertanian, pengolah hasil pertanian,pedagang hasil pertanian, pelepas uang, Bank Keliling/harian, famili/tetangga dan lainnya) (Hastutidan Supadi, 2001).Sektor pertanian di Aceh sebagian besar masuk kategori sektor mikro kecil danmenengah (MKM). Statistik kredit menunjukkan, penyaluran kredit pada sektor MKMpertanian hanya sebesar 0,76 persen, jauh dibanding penyaluran kredit untuk sektorperdagangan yang mencapai 25,96 persen. Padahal, kredit,permodalan sangat dibutuhkanpelaku sektor pertanian, khususnya petani untuk dapat mengembangkan usahapertaniannya. Dari segi tingkat non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah, sektorpertanian hanya menunjukkan angka 7,89 persen atau jauh dibawah sektor konstruksi yangmencapai 34,49 persen. Tingkat NPL sektor pertanian juga tercatat lebih rendah dibanding



106

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

sektor industri pengolahan dan perdagangan, masing-masing mencapai 9,95 persen dan 8,17persen. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kredit di sektor MKM, khususnya pertanian,diantaranya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses pada sumber pembiayaan,kurangnya akses pemasaran ke pasar potensial, dan kualitas barang yang dihasilkan belumterstandarisasi. Usaha pertanian biasanya belum mencapai skala ekonomis sehingga biayaoverheadnya tinggi dan menyebabkan keuntungan petani sangat minim (Bank Indonesia, 2012).Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Aceh tumbuh signifikan, yaitu 5,02 persendibanding tahun 2010 yang hanya mencapai 2,79 persen. Peningkatan pertumbuhan terjadi padasektor pertanian dan sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,74 persen dan4,43 persen, sementara sektor-sektor lainnya tumbuh melambat. Dalam struktur Produk Domestikregional Bruto (PDRB), sektor pertanian di Aceh berkontribusi 27,70 persen hingga triwulankeempat 2011. Sektor ini didominasi oleh sektor tanaman pangan, seperti padi-padian, jagung,umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Nizar (2004) menyatakan bahwa kredit usahatani masihsangat diperlukan sebagai tambahan modal kerja petani dalam melaksanakan usahatani terutamakebutuhan pupuk dan bibit, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yangdihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dan pengembalian kredit.Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil masyarakat pedesaan yang akses terhadapsumber-sumber permodalan (Braverman dan Guasch, 1989). Selanjutnya terbukti bahwa campurtangan pemerintah yang berlebihan membawa implikasi yang luas berupa rendahnya aksesibilitaspelaku agribisnis terhadap sumberdaya modal, teknologi, peningkatan kemampuan, informasi pasardan lain sebagainya (Syukur dan Windarti, 2001). Skim pembiayaan bagi usaha pertanian bersifatrigid yang mengakibatkan petani dan masyarakat pedesaan tidak mudah mengakses sumber-sumber pembiayaan yang ada. Hastuti (2006) menyatakan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahansempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Petani banyak mengakseskredit non formal dari pada kredit formal, karena kredit non formal tidak memerlukan persyaratanyang rumit, misalnya keharusan adanya agunan dan proses penyaluran kredit dapat dilakukandengan cepat, dekat, tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian tidakjarang ditemui bahwa kekurangan modal atau biaya merupakan kendala yang menjadi penghambatbagi petani dalam mengelola dan mengembangkan usahataninya (Nurmanaf et al., 2006).Peningkatan akses terhadap kredit akan meningkatkan kemampuan petani membeli saranaproduksi dan menggunakan teknologi produksi sehingga dapat dicapai peningkatan efisiensiusahatani (Hazarika dan Alwang, 2003). Untuk itu, diperlukan analisis lebih lanjut berkaitan denganpembiayaan usaha mikro pertanian di Aceh yang meliputi kemudahan akses kredit, kesesuaiankredit, mekanisme pengajuan dan pengambilan kredit, kelancaran, hambatan dan kendala dalampenyaluran kredit, dan sistem pengembalian kredit.
METODE PENELITIAN

Lokasi PenelitianLokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Kabupaten Aceh Utara denganpertimbangan sebagai salah satu basis produksi pertanian dan memiliki skim pembiayaan programdan non program untuk usaha mikro pertanian.
Metode AnalisisMetode penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan deskriptif kualitatifdan deskriptif kuantitatif, meliputi kemudahan akses kredit, kesesuaian kredit, mekanismepengajuan dan pengambilan kredit, kelancaran, hambatan dan kendala dalam penyaluran kredit,dan sistem pengembalian kredit.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Usaha Mikro Pertanian di Kabupaten Aceh UtaraPermodalan usaha Mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara dapat bersumber dari danasendiri, pinjaman dari kios tani (khusus untuk bibit, pupuk dan obat-obatan), pinjamanrentenir/tengkulak, dan program pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah. Hingga saatini, belum ada investasi swasta dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Swasta yang memberikanpinjaman pembiayaan untuk modal usahatani bagi petani di Aceh. Hal ini disebabkan karenatingginya resiko kegagalan panen, terbatasnya dukungan infrastruktur, berkembangnya moralhazard, dan kondisi keamanan Aceh yang belum kondusif. Meskipun Aceh memiliki potensi yangcukup besar untuk pengembangan pertanian.Program pembiayaan yang digalakkan pemerintah pada usaha mikro pertanian diKabupaten Aceh Utara adalah program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) danProgram Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Sasaran program pembiayaanmikro pertanian adalah petani yang berperan aktif dalam usaha mikro pertanian, baik petanipemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Petani tersebut merupakananggota kelompok tani yang merupakan bagian dari Gapoktan (Gabungan kelompok tani). Jenisusaha produktif didominasi oleh usahatani padi, maka sasaran penyaluran dana bantuan lebihdifokuskan untuk petani yang mengusahakan tanaman padi, selebihnya adalah petani yangmengusahakan tanaman hortikultura, peternak dan industri rumah tangga pertanian skala mikro.Pemilihan kelompok komoditas berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah kelompoktani (Musytan). Program pembiayaan digalakkan oleh pemerintah guna mengatasi lemahnya aksespetani kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani. Meskipun memilikiretorika pembiayaan dalam berbagai skim maupun jumlah pembiayaan, namun faktanya upayapemerintah tersebut belum mampu mengatasi tingkat kemiskinan petani di pedesaan.Program penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (BLM-PUAP) yang merupakan program terobosan Departemen Pertanian untukpenanggulangan kimiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan sekaligus mengurangikesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar subsektor. Lokasi PUAP difokuskan di 10.000 desa miskin/tertinggal yang memiliki potensi pertanian dengan total anggaran 1triliun. Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan oleh petani(pemilik penggarap atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan melaluikoordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Kementerian Pertaniansejak Tahun 2008-2014 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan(PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015 mengacukepada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan(PUAP) Tahun 2015, untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM-PUAP kepadaGapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani. Strategi dasar yang dilakukan melaluipemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil,penguatan dan pemberdayaan kelembagaan.Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktanterhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya dan masalah aksesibilitaspangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan melaksanakankegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan –LDPM). Melalui kegiatanpenguatan-LDPM, pemerintah menyalurkan dana bantuan sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Gapoktan dalam rangka memberdayakankelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusianpangan, serta penyediaan cadangan pangan. Penyaluran dana bantuan sosial dan pemberianpendampingan dan pembinaan secara berjenjang diharapkan dapat memberikan dampak antaralain terwujudnya harga pangan terutama di tingkat petani anggota Gapoktan dan terwujudnya
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ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani melalui peningkatan pendapatan danpeningkatan akses pangan anggota Gapoktan.Kegiatan Penguatan LDPM bertujuan; (1) memberdayakan Gapoktan agar mampumengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelolacadangan pangan, (2) Mengembangkan agribisnis melalui peningkatan usaha pembelian danpenjualan gabah, beras, dan/atau jagung dan pangan strategis lainnya diluar masa panengabah/beras/jagung, dan (3) Meningkatkan nilai tambah produk petani anggota melalui kegiatanpenyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.Pembiayaan kegiatan penguatan-LDPM bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berupa Dana Dekonsentrasi di provinsi.Penggunaan dan pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial kepada Gapoktan mengikuti aturan danmekanisme DIPA tahun 2015. Dana tersebut disalurkan kepada 203 (dua ratus tiga) GapoktanTahap Penumbuhan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dandisalurkan kepada 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan Tahap Pengembangan masing-masing sebesarRp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). Prose pencairan dana Belanja Bantuan Sosialtersebut mengikuti Pedoman Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian PertanianTahun 2015.
Sistem pembiayaan mikro pertanian meliputi akses kredit, mekanisme penyaluran dan
sistem pengembalian kredit pembiayaan mikro pertanian di AcehPembiayaan non formal yang bersumber dari pinjaman kios tani dapat berupa bibit, pupukdan obat-obatan, yang dibayar setelah panen dalam bentuk natura (seperti gabah untuk usahatanipadi) atau tunai. Sebagai contoh, pinjaman 50 kg pupuk dibayar saat panen sebesar 50 kg gabah.Sementara pinjaman melalui rentenir biasanya dalam bentuk bibit dan pupuk, dengan perjanjianhasil panen dijual kepada rentenir dengan harga yang telah ditentukan (biasanya dibawah hargapasar). Dalam hal ini petani mendapatkan keuntungan setelah hasil panen dikurangi dengan biayamodal pinjaman. Pembiayaan non formal didasarkan kepercayaan semata. Hal ini biasanyadilakukan oleh petani yang memliki lahan terbatas (sempit) dan tidak memiliki agunan. Polapembiayaan ini jelas merugikan petani.Pembiayaan program memiliki ketentuan yang mengikat, meskipun pembiayaan merupakandana hibah namun pelaksanaannya terorganisir dibawah pengawasan instansi terkait. Sasaranpembiayaan adalah kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Umumnya pada petani yangmengusahakan usahatani padi sawah, dan sebagian kecil pada usahatani hortikultura dan usahapeternakan (ayam buras, kambing, dan itik).
Mekanisme Pengajuan (Akses Dana Bantuan)Tidak ada masalah dalam pengajuan dana karena Gapoktan dalam memenuhi persyaratanpengajuan dana dibantu oleh PMT (Penyelia Mitra Tani) dan Penyuluh Pendamping Gapoktan PUAP.Gapoktan yang mendapat dana bantuan berdasarkan rekomendasi Balai Penyuluhan Pertanian(BPP). Namun sejak tahun 2010, pengajuan dana BLM-PUAP juga dapat dilakukan melaluirekomendasi Aspirasi Dewan DPRD.Gapoktan penerima Dana Belanja Bantuan Sosial, dibagi atas tiga tahap yaitu TahapPenumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian. Tahap Penumbuhan (tahun pertama)pada tahun 2015 dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) provinsi dengan mempersiapkan dan/ataumenumbuhkan 203 (dua ratus tiga) Gapoktan. Tahap Pengembangan dilaksanakan di 8 (delapan)provinsi untuk mengembangkan 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan, dan Tahap Kemandiriandilaksanakan di 15 (lima belas) provinsi untuk memberdayakan 102 (seratus dua) Gapoktan TahapPenumbuhan tahun 2013 dan luncuran dari Gapoktan tahun 2012.Pada Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan, Tim Pembina Provinsi dan Tim Tekniskabupaten/kota melakukan verifikasi, identifikasi bagi calon Gapoktan yang akan ditumbuhkan dansiap atau menerima tambahan Dana Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 serta melakukan evaluasidan seleksi terhadap Gapoktan yang sudah ditumbuhkan pada tahaun 2014 untuk dinilai apakah
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siap atau layak untuk menerima tambahan Dana Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 sebagaitambahan modal usaha.Bagi Gapoktan yang sudah masuk Tahap Penumbuhan pada tahun pertama tetapi belumjuga memenuhi persyaratan masuk ke Tahap Pengembangan, maka provinsi dan Kabupaten/kotawajib melakukan pembinaan teknis dan administrasi sehingga Gapoktan dinyatakan layak masuk keTahap Pengembangan. Selama masih dalam proses pembinaan, Dana Belanja Bantuan Sosial sebesarRp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) belum dapat dicairkan. Apabila sampai dengan akhirtahun pelaksanaan, Gapoktan belum juga layak untuk dapat masuk ke Tahap Pengembangan makaprovinsi segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara. Pada tahun berikutnya, Gapoktantidak akan lagi mendapat Dana Belanja Bantuan Sosial, namun daerah tetap harus melakukanpembinaan lanjutan terhadap Gapoktan agar aset yang telah diberikan oleh pemerintah masih dapatterus berkembang.Pada Tahap Kemandirian, Pendamping, Tim Teknis kabupaten/kota, dan Tim PembinaProvinsi melanjutkan pembinaan teknis dan adminsitrasi terhadap Gapoktan Tahap Kemandirianagar mereka dapat terus mengembangkan unit usahanya sehingga akumulasi Dana Belanja BnatuanSosial yang dikelolanya akan terus meningkat.Gapoktan yang pada tahun 2014 belum layak masuk Tahap Pengembangan (15 Gapoktan),tetap dibina dan dimonitoring secara periodik agar Gapoktan tersebut tetap dapat memanfaatkanDana Belanja Bantuan Sosial Tahap Penumbuhan dan dapat terus mengembangkan unit usahanyasecara berkelanjutan.
Mekanisme PenyaluranKuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DirektoratPembiayaan Pertanian, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanianmelakukan proses penyaluran dana BLMPUAPkepada Gapoktan yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen. PenyaluranDana BLM-PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Gapoktan.Mekanisme penyampaian dokumen, proses verifikasi dokumen dan penyaluran dana BLM-PUAPTahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.Dana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktandimanfaatkan sebagai modal usaha, diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan olehpengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun Gapoktan.

Gambar 1. Mekanisme Penyampaian Dokumen, Verifikasi Dokumen dan Penyaluran Dana BLM PUAP 2015
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Berikut disajikan mekanisme penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial Lembaga Distribusi PanganMasyarakat (LDPM).

Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Gapoktan dan Unit-unit Usaha Gapoktan
Mekanisme PemanfaatanDana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktandimanfaatkan sebagai modal usaha, diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan olehpengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun Gapoktan.Dana BLM-PUAP dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif agribisnis sesuai denganRUB/RUK/RUA yang telah disepakati. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dandibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara Gapoktan.Pemanfaatan Dana BLM-PUAP yang tidak sesuai dengan siklus dan peluang usaha yang terdapatdalam RUB, maka Gapoktan PUAP dapat melakukan perubahan/revisi RUB yang telah diputuskanmelalui musyawarah/Rapat Anggota (RA) dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh KetuaGapoktan, diketahui oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Dana BLMPUAP merupakan modal dasar bagi Gapoktan yang dapat dimanfaatkan oleh petani, dan harusditumbuhkembangkan secara berkelanjutan menjadi LKM-A. Apabila terjadi penyimpanganterhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP, maka Tim Teknis agar melakukanpemeriksaan, dan hasil pemeriksaan yang dinyatakan dengan Berita Acara penyelesaianPermasalahan (BAP).Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan petani dan luas lahan usahatani.Bantuan dapat berupa dana/uang atau dalam bentuk natura seperti bibit, pupuk, pestisida dan jasapengolahan tanah. Pencairan bantuan biasanya dilakukan menjelang masa penanaman, danpengembalian dilakukan 2 (dua) minggu setelah panen dan ditambah jasa pinjaman sebesar 5%.Penentuan besaran jasa pinjaman berdasarkan hasil rapat/musyawarah kelompok tani denganpembagian 2,5% untuk pengelola bantuan dan 2,5% untuk kas. Penentuan jasa pinjaman inidisesuaikan dengan pola usaha. Untuk kegiatan penjualan-pembelian gabah dibebankan jasapinjaman sebesar 10%.
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Pencairan dana bantuan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai kebutuhan petani,tidak boleh sekaligus (100 juta). Pencairan harus mendapat persetujuan Gapoktan dan PenyuluhPendamping. Untuk mengantispasi resiko adanya petani yang tidak melakukan pengembalian danabantuan, maka ada juga Gapoktan yang membebankan anggunan seperti sertifikat tanah, BPKB danlain-lain, dan ini diputuskan secara bersama antara Gapoktan dengan Kelompok Tani serta petanisebagai anggota kelompok tani.Dana Belanja Bantuan Sosial Tahap Penumbuhan disalurkan kepada 203 (dua ratus tiga)Gapoktan Tahap Penumbuhan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh jutarupiah) untuk pembangunan atau renovasi sarana penyimpanan (gudang); pengadaan gabah/beras;dan pembelian gabah, dan/atau beras dan/atau jagung terutama dari hasil produksi petanianggotanya dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah/beras/jagung.Untuk Tahap Pengembangan Dana Belanja Bantuan Sosial disalurkan kepada Gapoktan yangbenar-benar sudah terseleksi oleh propinsi maupun Kabupaten/Kota. Apabila Gapoktan yangditumbuhkan tahun pertama belum memenuhi kriteria atau belum siap untuk masuk ke TahapPengembangan, maka Dana Belanja Bnatuan Sosial tidak dicairkan oleh provinsi dan dikembalikanke Kantor Kas Negara. Namun demikian Tim Pembina Provinsi maupun Tim TeknisKabupaten/Kota tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan baik teknis maupunadminsitrasi. Tim Teknis Kabupaten dan Tim Pembina provinsi bertanggung jawab terhadapevaluasi Gapoktan yang dinyatakan layak untuk masuk ke Tahap Pengembangan.Dana Bantuan Sosial Tahap Pengembangan disalurkan ke 38 (tiga puluh delapan) GapoktanTahap Pengembangan masing-masing sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) untukdigunakan untuk pengadaan gabah dan/atau beras jika dibutuhkan; dan pembelian gabah, berasdan/atau jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan pangan strategis lainnya diluar masa panen gabah/beras/jagung (Badan Ketahanan Pangan, 2015).
Mekanisme PengembalianDana BLM-PUAP maupun dana LDPM merupakan dana hibah untuk pemberdayaan petanidan organisasi petani, dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara bergulir oleh petani sebagaimodal usahatani. Untuk itu, mekanisme penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian dana bantuandiputuskan secara bersama oleh Gapoktan dengan kelompok tani pada mausyawarah tani dansenantiasa mengacu pada petunjuk teknis dana BLM-PUAP. Petani mengembalikan dana BLMkepada kelompok tani, selanjutnya kelompok tani menyerahkan kepada Gapoktan untukdimasukkan lagi ke rekening bersama di Bank BRI.Pengembalian dana BLM-PUAP dilakukan 2 (dua) minggu setelah panen dan ditambah jasapinjaman sebesar 5%. Penentuan besaran jasa pinjaman berdasarkan hasil rapat/musyawarahkelompok tani dengan pembagian 2,5% untuk pengelola bantuan dan 2,5% untuk kas. Penentuanjasa pinjaman ini disesuaikan dengan pola usaha. Untuk kegiatan penjualan-pembelian gabahdibebankan jasa pinjaman sebesar 10%. Pengembalian dana tersebut kemudian dimanfaatkankembali oleh petani untuk kegiatan usahatani berikutnya.Hasil survei menunjukkan masih adanya masalah pengembalian dana yaitu adanya petaniyang tidak mau mengembalikan dana pinjaman usahatani baik dari BLM-PUAP maupun LDPMkarena berkembangnya moral hazard dari petani yang menganggap bahwa dana tersebut adalahdana hibah dari pemerintah dan tidak perlu dikembalikan, namun 70% dari Gapoktan masihmelakukan pengembalian dana meskipun jumlah saldo terakhir bervariasi yang disebabkan olehadanya petani yang tidak mengembalikan dana pinajman dan resiko kegagalan panen. Jika petanimengalami resiko kegagalan panen, pengembalian kredit biasanya dilakukan pada panenberikutnya. Petani yang sama sekali tidak mengembalikan dana pinjaman biasanya tidak diberikanlagi untuk musim tanam berikutnya.Dalam pelaksanaannya, terjadi tunggakan kredit yang dapat disebabkan olehberkembangnya moral hazard yang menganggap bahwa dana tersebut adalah dana hibah dan tidakperlu dikembalikan, resiko gagal panen akibat banjir dan kekeringan (pada lahan usahatani yangtidak memiliki irigasi), penyalah gunaan dana di tingkat pengurus, dan pungutan pembayaran biayaadministrasi secara tidak resmi.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

a. Pembiayaan usaha mikro pertanian di Kabupaten Aceh Utara bersumber dari dana sendiri,pinjaman dari kios tani (khusus untuk bibit, pupuk dan obat-obatan), pinjaman rentenir/tengkulak, lembaga formal (Bank, Koperasi Unit Desa (KUD)) dan pembiayaan program yaituprogram Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Program Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
b. Pembiayaan usaha mikro pertanian tidak berkembang dengan baik karena tingginya resikokegagalan panen, terbatasnya dukungan infrastruktur, adanya moral hazard, dan kondisikeamanan Aceh yang belum kondusif.
c. Sasaran pembiayaan usaha mikro ditujukan untuk petani padi sawah baik pada kegiatanusahatani padi sawah maupun usaha pembelian dan penjualan gabah oleh kelompok tani,sisanya pada usahatani hortikultura dan usaha peternakan.
d. Kendala pembiayaan usaha mikro pertanian diantaranya adanya tunggakan kredit akibatkegagalan panen, moral hazard yang berkembang ditingkat petani, penyalahgunaan dana olehpengurus, dan pungutan pembayaran biaya administrasi secara tidak resmi.
Saran Beberapa saran yang dapat diusulkan dalam penelitian ini antara lain adalah :
a. Sistem pembiayaan mikro pertanian hendaknya dapat dikembangkan pada usaha industrirumah tangga berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petanidan perekonomian daerah.
b. Untuk mengurangi penyalah gunaan dana, sebaiknya birokrasi pengajuan kredit tidakmelibatkan pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan petani/peternak.
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Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial EkonomiPertanian, Departemen Pertanian, Bogor.Nizar, R. 2004. Analisis Permintaan dan Pengembalian Kredit Usahatani oleh Rumahtangga PetaniPadi di Sumatera Barat. Tesis. Program Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor,Bogor.Nurmanaf, R., E. L. Hastuti, Ashari, S. Friyatno dan W. Budi. 2006. Analisis Sistem Pembiayaan Mikrodalam Mendukung Usaha Pertanian di Perdesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi danKebijakan Pertanian, Bogor.Pusat Pembiayaan Pertanian. 2009. Laporan Realisasi Penyaluran Kredit Program 2008. Pusat
Pembiayaan Pertanian, Jakarta.Syukur, M. dan H. Windarti. 2001. Karya Usaha Mandiri: Sebuah Skim Pembiayaan Mikro DalamPengembangan Ekonomi Lokal. Mimeo. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
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Pengaruh Biaya Modal (Cost of Capital) dan Resiko Bisnis (Bussines Risk)
Terhadap Pola Peternak Unggas di Kabupaten Pontianak

Josua P HutajuluFakultas Petanian Universitas Tanjungpura PontianakEmail :josuaparulianhutajulu00@gmail.com
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban bunga (cost of capital) atas pinjamanmodal serta resiko bisnis (business risk) oleh ayam pedaging terhadap keputusan peternak untukmenentukan keputusan menggunakan pola mitra atau tidak.penelitian ini juga bertujuan untukmembandingkan pendapatan peternak pola kemitraan dengan peternak pola mandiri. obyekpenelitian ini terdiri dari 20 orang peternak pola kemitraan dan 10 peternak mandiri. hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan perternak pola kemitraan lebih kecil dibandingkandengan pola mandiri. akan tetapi jumlah peternak lebih banyak dan lebih tertarik dengan polakemitraan dibandingkan dengan pola mandiri. hal ini disebabkan dengan kekhwatiran terhadapresiko atau kegagalan yang mungkin muncul yaitu kematian ternak akibat virus penyakit unggasdan turunnya harga pada saat panen. dukungan modal dari perbankan hampir tidak ada akibat darikurangnya pengetahuan dan kemampuan peternak terhadap akses perbankan serta kurangnyadukungan pemerintah untuk memfasilitasi modal peternak melalui kredit perbankan jugamempengaruhi peternak memilih pola kemitraan. penelitian ini menyarankan agar perbankan lebihmengakomodir peternak mensosialisasikan akses produk perbankan. penelitian ini jugamenyarankan kepada pemerintah untuk memberi proteksi usaha terhadap peternak melaluiasuransi peternak sehingga jumlah peternak dengan pola mandiri akan semakin bertambah. karenapendapatan peternak mandiri lebih besar maka kesejahteran peternak akan lebih baik

Kata kunci : ayam broiler, kemitraan, mandiri, modal, peternak, pendapatan
PENDAHULUANDi Indonesia, usaha perunggasan telah menjadi sebuah industri yang memiliki nilai strategiskhususnya dalam penyediaan protein hewani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.Broilermerupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki dayaproduktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging.Namun demikian permintaan ayampotong masih kurang terpenuhi karena banyaknya permintaan yang ada di pasar. Selain itu hargadaging ayam juga semakin hari semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh permintaan terhadap dagingayam potong meningkat sedangkan ketersediaan akan daging ayam potong kurangterpenuhi.Kekurangan tersebut semakin besar pada saat hari raya keagamaan. Sedangkan pasokankekurangan ayam dipenuhi dari pulau Jawa dan daerah lain. Hal ini lah yang membuat penelitian inipenting untuk dilakukan.Selain itu perkembangan populasi ternak ayam broiler tidak terlepas dari permasalahanyang menjadi dilema bagi peternak dan sulit dipecahkan oleh peternak yaitu aspek pasar danpenyediaan sarana produksi yang tidak seimbang dengan harga jual produk, sehingga membuatpeternak ayam broiler takut mengambil resiko untuk mengembangkan usaha peternakan ayambroiler dengan skala produksi yang lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi olehpeternak maka diperlukan peran pemerintah dalam menggerakkan perusahaan swasta danlembaga-lembaga agribisnis ini sangat membantu peternak yakni dalam menyiapkan saranaproduksi berupa bibit DOC (Day Old Chick), pakan, obat-obatan, vaksin, vitamin dan pemasaranhasil peternakan dengan pola kemitraan.
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Pola kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama antara pengusaha dengan peternak darisegi pengelolaan usaha peternakan. Pada pola kemitraan pihak pengusaha dan peternak harusmempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kemitraan dapat tercapai dimana dalam hal perhitungantentang biaya produksi diatur sepenuhnya oleh perusahaan yang disepakati bersama oleh peternak.Perusahaan memberikan pembinaan budidaya atau pemeliharaan broiler dan menyediakan
sapronak yang meliputi anak ayam umur sehari (DOC), pakan, dan obat-obatan, dalam rangkapembinaan budidaya broiler kepada peternak mitra.Perusahaan memberikan petunjuk-petunjukmengenai budidaya broiler, menetapkan ketentuan-ketentuan pemeliharaan broiler, mencarikanpembeli bagi peternak mitra dan membantu menjual ayam, dan membantu melakukan manajemenpenjualan ayam bagi peternak.Perusahaan juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi olehpetani agar dapat menjadi plasma.Adapun penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui perbandingan pendapatan antarapeternak ayam broiler yang berpola kemitraan dengan pendapatan petani mandiri. Tujuanselanjutnya adalah untuk mengetahui pengaruh modal (Cost of Capital) dan resiko bisnis (business
risk) terhadap keputusan petani peternak untuk beternak dengan pola kemitraan atau beternakdengan modal sendiri / mandiri.

METODE PENELITIANPenelitian ini dilakukan terhadap peternak pola kemitraan dan mandiri di KecamatanSiantan, Kabupaten Pontianak.Pemilihan lokasi peternak dilakukan secara sengaja denganpertimbangan bahwa sebagian besar mitra merupakan peternak berskala menengah yang memasokkebutuhan Kota Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode campuran dimana analisis yang digunakan adalahanalisis deskriptif (kualitatif) dan analisis kuantitatif (persentase).Jumlah sampel yang menjadiobjek dalam penelitian ini adalah 30 peternak yang terdiri dari 20 peternak pola kemitraan dansisanya 10 peternak mandiri.Variabel penelitian meliputi :
- Penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh peternak baik mitra maupun non mitra.
- Biaya produksi yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan peternakan ini untukmemperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untukmenciptakan output yaitu biaya tetap dan biaya variabel (fixed cost dan variabel cost).Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan biaya produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan pendapatan Peternak Mandiri dengan Peternak Mitra.Peternak mandiri dalam penelitian ini adalah peternak ayam broiler yang menggunakanmodal sendiri baik sebagai modal tetap (fixed cost) berupa lahan, kandang, peralatan maupunsebagai biaya variabel (variable cost) berupa bibit ayam (day old check), pakan, obat-obatan,vitamin, listrik dan jasa tenaga kerja yang terlibat. Peternak mandiri membeli, membayar fajtor-faktor produksi secara langsung sesuai harga pakai. Demikian juga dengan hasil produksi berupaayam broiler, peternak mandiri menjual langsung ke pasar sesuai harga pasar. Jadi totalpendapatannya dikurangi total pengeluaran menjadi keuntungan yang didapat sesuai kondisi hargapasar. Peternak ayam dengan pola kemitraan merupakan peternak yang melakukan kerjasamadengan perusahaan mitra untuk pembayaran usaha peternakan ayam pedaging (broiler). Petanipeternak menyediakan lahan dan kandang serta prasarana lain seperti listrik dan sumber air bersih.Perusahaan mitra menyediakan modal sebagai variabel cost dalam bentuk natura seperti bibit ayam(DOC), pakan, obat-obatan, vitamin dan atau juga uang untuk membayar listrik, air, juga tenagakerja yang terlibat termasuk jasa dokter hewan. Jumlah dan jenis yang diberikan tergantungkesepakatan kedua belah pihak termasuk konsekwensi resiko kegagalan usaha. Akan tetapi hargabarang yang dipasok perusahaan mitra tersebut ditentukan sendiri oleh perusahaan mitra dan rata-rata diatas harga pasar. Tingginya harga tersebut disepakati, karena semua kerugian akibat proses
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produksi ditanggung oleh perusahaan mitra termasuk konversi tenaga yang dicurahkan peternakmitra dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karenanya harga tinggi yang diterapkan adalah alasanuntuk menutupi biaya kerugian yang terjadi ditanggung oleh perusahaan mitra serta menjadi biayamodal (cost of capital).Pada sisi lain hasil produksi berupa ayam (pedaging) hanya dijual kepada peternak mitradengan harga disepakati diawal. Harga yang disepakati tersebut juga dibawah harga pasar.Secaraumum penghasilan yang didapat oleh peternak mitra sangat tergantung kepada harga-harga yangditerapkan oleh perusahaan mitra.Hasil perhitungan penelitian dengan jumlah bibit DOC setiap satuan peternak sebanyak2.500 ekor baik peternak mandiri maupun peternak pola kemitraan sehingga rata-rataproduktivitas peternak mandiri dan peternak pola kemitraan digambarkan dalam tabel berikut :Tabel 1. Produktivitas Rata-rata Peternak Ayam Broiler Pola Kemitraan dan Pola MandiriKecamatan Siantan, PontianakNo Uraian Pola Mandiri Pola Kemitraan1. Produksi (Kg) 3.021,16 3.141,082. Harga (Rp) 20.500,00 17.000,003. Penerimaan (Rp) 61.933.780,00 53.398.360,004. Total Biaya (Rp) 54.897.290,77 49.960.300,005. Keuntungan (Rp) 7.036.489,23 3.436.700,006. R/C Ratio 1,1282 1,0688
Resiko BisnisDalam usaha ternak ayam pedaging (broiler) ada beberapa resiko yang terjadi secara umumada tiga resiko yakni : Resiko harga, resiko produksi dan resiko sosial. Resiko harga terjadi pada duasisi yaitu sisi harga pembelian faktor-faktor produksi yaituharga bibit DOC, pakan, obat-obatan danvitamin berada diatas harga normal.Hal ini terjadi akibat kelangkaan atau terganggunya suplaiakibat cuaca, transportasi atau lainnya.Resiko harga lainnya terjadi adalah anjloknya harga jual hasilproduksi.Hal ini terjadi akibat kelebihan suplai ayam broiler.Kelebihan suplai ini cenderung terjadiakibat turunnya permintaan karena turunnya daya beli masyarakat.Kelebihan suplai ini juga terjadiakibat kurangnya koordinasi jadwal produksi dan panen para peternak mengingat masa produksi
(Life Cycle Product) ayam broiler cukup singkat sekitar 30-35 hari.Resiko harga yang dialami peternak mandiri dapat terjadi saat kondisi harga pembelianfaktor-faktor produksi seperti bibit (DOC), pakan, obat-obatan, vitamin tidak stabil.Hal ini terjadiakibat adanya bencana alam, cuaca atau gangguan transportasi yang mengakibatkan turunnyapasokan.Seringnya peternak mandiri tidak mengawasi pembelian atau pemesanan juga menjadifaktor, padahal life cycle product sangat singkat.Hal ini tidak terjadi pada peternak pola kemitraankarena perusahaan mitra telah menjadwal dan mempersiapkan dengan baik.Akan tetapi harga dankwalitas faktor produksi tersebut ditentukan perusahaan mitra dengan harga lebih mahal 20-30%dari harga pasar.Pada sisi lain resiko harga jual produksi bagi peternak mandiri sangat kecil terjadi.Hal ini dikarenakan peternak mandiri dapat menjual langsung ke pasar dengan harga pasar danmemutus rantai pasar.Berbeda dengan harga jual produk peternak mitra ditentukan dan hanyadijual kepada perusahaan mitra.Harga yang diterima peternak mitra lebih murah 10-20% dariharga pasar oleh perusahaan mitra.Resiko kedua adalah resiko produksi.Resiko produksi ini mencakup yang mengakibatkankecilnya produktivitas produksi. Produktivitas ini dapat diukur berdasarkan bobot total ayam hidupyang di panen dan dapat juga diukur dengan indeks performance (IP). Indeks performan merupakanbobot ayam yang di panen dikonversi dengan pakan dan obat vitamin serta tingkatmortalitas.Semakin kecil tingkat mortalitas maka produktivitas juga meningkat. Pada sisi lalukondisi bibit ayam (DOC) yang tidak baik (afkir) akibat cacat tubuh (kaki) atau hal lain yangmembuat pertumbuhan tidak sempurna juga mempengaruhi produksi.Disamping itu resiko produksi juga terjadi akibat kondisi cuaca seperti musim hujan dankemarau.Khususnya musim kemarau resiko produksi di tempat penelitian ini cukup tinggi karena
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kelembaban yang tinggi serta perbedaan suhu antara siang dan malam cukup besar.Pada musimkemarau juga peternak mengalami kesulitan air bersih, karena peternak sangat tergantung pada airhujan dan air sumur dangkal kondisi payau.Resiko produksi akibat penyakit dan predator relatifkecil karena pencegahan dan penanggulangan sudah baik.Hanya saja, pada saat tertentu penyakitayam menular yang mengakibatkan kematian ayam massal bila terjadi, peternak tidak dapatmenanggulanginya.Resiko sosial adalah resiko produksi ketiga yang mencakup resiko akibat pencurian, protesmasyarakat sekitar akibat polusi (bau) dan atau limbah ternak.Dalam penelitian ini resiko sosialyang dialami peternak relatif kecil mengingat lokasi peternak jauh dari lingkunganpemukiman.Resiko sosial yang muncul adalah akibat pencurian ternak ayam dalam skala kecil.Dalam beternak ayam broiler, pengaruh modal sangat besar.Kebanyakan peternakresponden tidak memiliki modal sendiri yang cukup yakni 13 (tiga belas) peternak pola kemitraandan 4 (empat) peternak mandiri.Peternak mandiri yang tidak cukup modal sering meminjamkepada orang per orang dengan dikarenakan bunga yang cukup tinggi.Ada juga peternak mandirimeminjam modal dalam bentuk barang faktor produksi ke toko-toko atau distributor dengan hargayang lebih tinggi.Akan tetapi, ada juga peternak yang memiliki modal yang cukup untuk beternak mandirimemilih pola kemitraan.Dan wawancara mendalam dengan responden tersebut, ternyata ada halyang membuat mereka memiliki pola kemitraan. Hal tersebut adalah kekhawatiran peternak akanresiko kegagalan usaha. Kekhawatiran tersebut muncul secara wajar mengingat tingginya resikousaha beternak. Hal ini juga sejalan dengan teori resiko dimana usaha yang memberi keuntungantinggi juga memilih resiko tinggi (High Gain High Cost).Hal lain yang membuat peternak memiliki pola kemitraan adalah kurangnya kemampuandan kemauan manajerial beternak secara keseluruhan. Kekurangan ini juga kurang ditanggapikelembagaan, dimana penyuluh peternak hampir tidak pernah ada datang.Motivasi dan keinginanuntuk berusaha dan bekerja lebih keras masing kurang. Sebagian besar peternak (22 orang)responden mengaku belum memiliki kemampuan dan akses-akses dengan luar untuk beternakayam. Kemampuan manajerial yang kurang ini juga dipengaruhi tingkat pendidikan peternakresponden yang rata-rata SLTA.
KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanDari pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan penelitian ini yaitu :Keuntunganpeternak dengan pola mandiri lebih besar dibandingkan dengan pola kemitraan. Hal inidikarenakan hanya produksi seperti bibit ayam (DDC), pakan dan obat-obatan yang dibeli langsungkepasar lebih murah dibandingkan harga yang dikenakan perusahaan mitra kepada peternak polakemitraan.Penyebab lainnya adalah harga jual produk ayam broiler produk peternak mandiri lebihtinggi dibandingkan harga jual yang dikenakan perusahaan mitra kepada peternak kemitraan.Kekhawatiran petani peternak pola kemitraam akan kegagalan panen akibat cuaca, penyakitunggas tidak ada. Hal ini dikarenakan seluruh biaya proses produksi (variable cost) ditanggung olehperusahaan mitra. Peternak juga tidak perlu memikirkan modal untuk usaha karena sudahditanggung oleh perusahaan mitra.Hal ini menunjukkan bahwa biaya modal dan resiko bisnis yang ditanggung oleh perusahaanmitra sebenarnya secara tidak langsung dibebankan pada peternak mitra dengan cara menaikkanharga variabel produksi serta menurunkan harga jual produksi dibandingkan harga pasar.
Saran Hasil penelitian ini menyarankan beberapa hal yaitu perlu campur tangan pemerintahterhadap usaha peternakan ayam broiler ini. Dukungan dalam bentuk modal melalui pengamandana bergilir koperasi dan ataupun menjembataninya dengan perbankan. Pemerintah juga perlumendorong munculnya perusahaan lain menjadi perusahaan mitra. Perusahaan tersebut dapat jugaberupa program CSR dari perusahaan bidang lain.
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Adanya dukungan modal dan atau proteksi ini akan menambah jumlah dan kapasitaspeternak mandiri. Meningkatnya jumlah dan kapasitas peternak mandiri akan meningkatkankesejahteraan masyarakat peternak mengingat R/C ratio sebagai ukuran pendapatan akanmeningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.Dukungan pemerintah juga dapat dilakukanmelalui program asuransi proteksi usaha peternakan dimana kerugian petani akibat hal-hal tertentuseperti bencana alam, penyakit ternak massal. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kerugian yangdialami peternak.Penelitian ini juga menyarankan pemerintah untuk aktif meningkatkan kemampuanmanajemen dan ketrampilan peternak sehingga peternak dalam menjalankan usahanya sesuaiprosedur (SOP) dengan benar dan tepat.
DAFTAR PUSTAKAAzri, Faisal, 2009. Analisis Resiko Usaha Beternak Ayam Broiler (Studi Kasus Peternakan ‘X’ diKecamatan Tenjo, Bogor, Repository. JPB,Cahyono B, 2004. Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Ras Pedagang (Broiler), Pustaka Nusatama,Yoggyakarta.Darmawi, Herman, 2010, Manajemen Resiko, Bumi Aksara, Jakarta.Ditjen Peternakan, 2012, Buku Saku : Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jakarta.Fadila, Rony, 2006, Panduan Mengelola Peternakan Ayam Broiler, Agromedia Pustaka, Jakarta.Maulana, M.L. 2008.Analisis Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan, Repository,IPB.Ac.id.Raysat,M, 2006, Beternak Ayam Pedagang, Penebar Swadaya, Jakarta.Saragih Bungaran, 2000, Agribisnis Berbasis Peternakan, Pustaka WIrausaha Muda, Bogor.Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kwalitatif, Kuantitatif dan RWD, Alfa Beta, Bandung.Sumarjo, Sulaksana dan Darmono, 2004, Teori dan Praktek Kemitraan Agribisnis, Penerbit Swadaya,Jakarta.Sutarno, 2003, Kiat Sukses Berbisnis Ayam, Penerbar Swadaya, Jakarta.
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Analisis Hubungan Peran Modal Sosial (Social Capital) dengan
Keberdayaan Petani Padi di Provinsi Riau

KausarJurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas RiauE-mail: kausar_ur@yahoo.co.id
ABSTRAKTujuan umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model modal sosial dandampaknya dalam keberdayaan petani padi di Provinsi Riau. Penelitian akan dilaksanakan pada tigakabupaten yang merupakan daerah sentra produksi padi di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak,Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi penelitian Kabupaten Siak adalah diKecamatan Bunga Raya dan di Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Rimba Melintang, KabupatenKampar di Kecamatan Kuok. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) denganpertimbangan lokasi penelitian merupakan daerah di Provinsi Riau merupakan sentra produsitanaman padi. Analisis data dengan menggunakan skala likert dan korelasi Rank Spearman. Secarakeseluruhan modal sosial petani padi di Provinsi Riau berada pada kategori tinggi, dengan rata-ratasebesar 4,07. Partisipasi dalam jaringan sosial yang dimiliki petani berkategori tinggi, kepercayaanpetani padi berkategori tinggi, dan norma-norma sosial yang dimiliki petani berkategori tinggi.Keberdayaan petani padi di Provinsi Riau berada pada kategori tinggi, dengan rata-rata skor 4,00.Aksesibilitas informasi yang dimiliki petani berkategori tinggi, keterlibatan atau partisipasi petaniberkategori tinggi, akuntabilitas petani berkategori tinggi, kapasitas organisasi lokal petaniberkategori sangat tinggi. Modal sosial mempunyai hubungan yang signifikan terhadapkeberdayaan petani padi di Provinsi Riau dengan koefisien korelasi Rank Spearman adalah rs =0,459 dengan nilai p atau Sig. sebesar 0,000. Koefisien korelasi Rank Spearman rs = 0,459mengindikasikan bahwa hubungan ini berada pada kategori kuat. Kelompoktani agar lebihmemerhatikan unsur partisipasi dalam kelompoktani pada saat melakukan peningkatkan modalsosial sesama anggota kelompoktani padi sawah sehingga hubungan antara modal sosial danketerlibatan atau partisiasi lebih baik.

Kata Kunci: Modal sosial, keberdayaa, dan petani karet
PENDAHULUANMasyarakat Indonesia sebagian besar bertumpu kehidupannya pada sektor pertanian,demikian juga dengan masyarakat Provinsi Riau pada umumnya bekerja di sektor pertanianmerupakan matapencaharian utama masyarakat. Data Kementerian Pertanian pada 2014, sektorpertanian menyerap 33,51% atau 39,33 juta orang tenaga kerja. Oleh sebab itu, tidakmengherankan masalah sektor pertanian merupakan obyek dan sumber kehidupan masyarakatIndonesia. Sektor pertanian disini dalam arti luas, yaitu bidang pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan, dan kehutanan. Petani merupakan salah satu pelaku utama pembangunan pertanian danmerupakan bagian dari masyarakat Indonesia, dengan demikian keberhasilan pembangunanpertanian lebih banyak ditentukan oleh peranan petani itu sendiri dalam kenyataannya tidakterlepas dari bimbingan dan bantuan pemerintah.Modal sosial diyakini mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dananggotanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia bahwa modal sosial merujuk padadimensi institusional, hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas sertakuantitas hubungan sosial dalam masyarakat, dan sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggotakelompok secara bersama-sama. Dimensi modal sosial yang tumbuh di dalam suatu masyarakatberisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan kesehariananggotanya.
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Kondisi sosial ekonomi petani padi di Provinsi Riau masih belum sejahtera apabiladibandingkan dengan kehidupan sosial ekonomi petani komoditas lainnya, khususnya apabiladibandingkan dengan petani kelapa sawit. Kondisi ini salah satu penyebab banyak kebun karetdialihfungsikan (konversi) menjadi kebun kelapa sawit di Provinsi Riau. Salah satu cara untukmeningkatkan kesejahteraan petani padi di Provinsi Riau adalah dengan mengoptimalkan peranmodal sosial yang ada pada petani padi, sehingga petani tidak selalu tergantung dengan modalsecara ekonomi saja. Tujuan umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model modalsosial dan dampaknya dalam keberdayaan petani padi di Provinsi Riau.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran model modal sosial dan dampaknya dalamkeberdayaan petani padi di Provinsi Riau. Secara spesifikasi tujuan penelitian adalah:1. Mengidentifikasikan dan menganalisis modal sosial yang dimiliki petani padi di ProvinsiRiau.2. Mengidentifikasikan dan menganalisis tingkat keberdayaan petani padi di Provinsi Riau.3. Mengidentifikasikan dan menganalisis hubungan modal sosial dan tingkat keberdayaanpetani padi di Provinsi Riau.
METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu PenelitianPenelitian akan dilaksanakan pada tiga kabupaten yang merupakan daerah sentra produksipadi di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir. Lokasipenelitian Kabupaten Siak adalah di Kecamatan Bunga Raya dan di Kabupaten Rokan Hilir diKecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Kampar di Kecamatan Kuok. Pemilihan lokasi dilakukansecara sengaja (purposive) dengan pertimbangan lokasi penelitian merupakan daerah di ProvinsiRiau merupakan sentra produsi tanaman padi. Waktu penelitian selama tujuh bulan dari bulan Mei2015 sampai November 2015, mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan dan analisis data danpembuatan laporan akhir.
Populasi dan SampelPopulasi dalam penelitian ini adalah petani padi di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siakdan petani padi di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang, dan Kecamatan KuokKabupaten Kampar. Sampel adalah sebagian dari populasi, mengingat banyaknya populasi makadalam teknik pengambilan sampel, digunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian initeknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan maksuddan kriteria tertentu. Maka yang menjadi kriteria utama sampel adalah petani padi yang tergabungdalam kelompok tani. Diharapkan dengan menggunakan kriteria ini dapat diketahui kondisi modalsosial yang ada pada petani padi dan dapat dihubungkan dengan keberdayaan petani padi. Jumlahsampel yang akan diambil akan ditentukan setelah melakukan pra survei lapangan.Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi yang tergabung dalam kelompok tani diDesa Pematang Sikek dan Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten RokanHilir, di Desa Kuok dan Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar serta di Desa BungaRaya dan Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak yang berjumlah 60 petani. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No Desa Jumlah
Kelompoktani

Jumlah
Anggota Jumlah Sampel123 Pematang SikekTeluk Pulau HuluBunga Raya 101012 294296475 101010456 Kemuning MudaKuokEmpat Balai 111111 4489848 101010
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Total 65 1659 60
Sumber data : Data Olahan, 2015
Teknik Analisis DataUntuk menganalisis peran model modal sosial dan tingkat keberdayaan petani padi makadigunakan metode uji korelasi Rank Spearman. Variabel terikat dari model ini adalah peran modalsosial dan tingkat keberdayaan petani padi. Sedangkan Variabel tak terikat adalah modal sosial yangterdiri dari kelompok sosial/kelembagaan, trust/kepercayaan dan solidaritas, tindakan bersama(colective action), informasi dan komunikasi, partisipasi dan kerjasama pemberdayaan danpembinaan pemerintah.1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis modal sosial yang dimiliki petani padi di Provinsi Riaumenggunakan skala Likert yang ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif berdasarkanindikator variabel.Untuk mengukur jawaban terhadap semua indikator di ukur dengan pedoman pada skalaLikert. Jawaban isian angket ada 5 alternatif:

- ST (Sangat Tinggi) dengan skor 5
- T (Tinggi) dengan skor 4
- C (Cukup) dengan skor 3
- R (Rendah) dengan skor 2
- SR (Sangat Rendah) dengan skor 1Untuk mengetahui rentang skala modal sosial petani padi dengan menggunakan rumussebagai berikut:
Rentang penilaian berkisar 1 sampai 5 yaitu penilaian tertinggi. Rentang skala padapenelitian ini dihitung sebagai berikut :
Sehingga diperoleh rentang skala modal sosial petani padi di Provinsi Riau pada Tabel 2.Tabel 2. Skor Penilaian Modal Sosial yang Dimiliki Petani PadiKategori Skala SkorSangat Rendah (SR) 1 1,00 – 1,79Rendah (R) 2 1,80 – 2,59Cukup (C) 3 2,60 – 3,39Tinggi (T) 4 3,40 – 4,19Sangat Tinggi (ST) 5 4,20 – 5,002. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat keberdayaan petani padi di Provinsi Riaudilihat berdasarkan indikator variabel. Untuk mengukur jawaban terhadap semua indikator diukur dengan pedoman pada skala Likert. Jawaban isian angket ada 5 alternatif:
- ST (Sangat Tinggi) dengan skor 5
- T (Tinggi) dengan skor 4
- C (Cukup) dengan skor 3
- R (Rendah) dengan skor 2
- SR (Sangat Rendah) dengan skor 1
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Untuk mengetahui rentang skala tingkat keberdayaan petani padi dengan menggunakanrumus sebagai berikut:
Rentang penilaian berkisar 1 sampai 5 yaitu penilaian tertinggi. Rentang skala padapenelitian ini dihitung sebagai berikut :
Sehingga diperoleh rentang skala tingkat keberdayaan petani padi di Provinsi Riau padaTabel 3.Tabel 3. Skor Penilaian Tingkat Keberdayaan yang Dimiliki Petani PadiKategori Skala SkorSangat Rendah (SR) 1 1,00 – 1,79Rendah (R) 2 1,80 – 2,59Cukup (C) 3 2,60 – 3,39Tinggi (T) 4 3,40 – 4,19Sangat Tinggi (ST) 5 4,20 – 5,003. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan modal sosial dan tingkat keberdayaanpetani padi di Provinsi Riau menggunakan Rumus Korelasi Spearman.

Keterangan : Rs = Koefisien Korelasi Rank Spearmandi = Perbandingan Ranking
n = Banyaknya subyekDengan menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman dapat dikeatahui erat atau tidaknyakaitan antara masing-masing variabel (Riduwan, 2010). Dalam memudahkan perhitungan data,maka data diolah melalui program computer yang menggunakan software SPSS. Pada program inikriteria pengambilan keputusan pengujian signifikan adalah jika p < 0,05 maka variable tersebutmemiliki hubungan signifikan dengan tingkat keyakinan 0,95 dan P > 0,05 maka variabel tersebutmemiliki hubungan yang tidak signifikan.Batas – batas nilai koefisien korelasi diinterpretasikan sebagai berikut (Riduwan, 2010).Tabel 4. Batas - Batas Nilai Koefisien KorelasiKoefisienKorelasiPositif Interprestasi KoefisienKorelasiNegatif Interprestasi

0,00 – 0,20 Korelasi searah sangatlemah 0,00 – (-0,20) Korelasi berlawanan sangatlemah0,21 – 0,40 Korelasi searah lemah (-0,21) – (-0,40) Korelasi berlawanan lemah0,41 – 0,70 Korelasi searah kuat (-0,41) – (-0,70) Korelasi berlawanan kuat0,71 – 0,90 korelasi searah sangat kuat (-0,71) – (-0,90) Korelasi berlawanan sangatkuat
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0,91 – 1,00 Korelasi searah sangat kuatsekali (-0,91) – (-1,00) Korelasi berlawanan sangatkuat sekaliSumber: Riduwan, 2010.Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Nilai yang mendekati -1 atau +1 menyatakanhubungan makin kuat, sedangkan nilai yang mendekati angka 0 dikatakan memiliki hubunganlemah. Nilai positif menyatakan Korelasi positif yaitu hubungan yang sifatnya satu arah/searah.Korelasi positif terjadi jika antara dua variabel atau lebih berjalan parallel atau searah yang berartijika variabel X mengalami kenaikan maka variabel Y juga mengalami kenaikan. Sebaliknya bila nilaiyang dihasilkan negatif, maka menyatakan Korelasi negatif yaitu korelasi antara dua variabel ataulebih yang berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan atau sebaliknya. Korelasi negatifterjadi jika antara dua variabel atau lebih berjalan berlawanan yang berarti jika variabel Xmengalami kenaikan maka variabel Y mengalami penurunan atau sebaliknya.Tabel 5 Indikator Modal SosialVariabel Sub-variabel Indikator
Modal Sosial
(x)

Partisipasi dalamjaringan sosial (X1)  Kesukarelaan
 Kesamaan
 Kebebasan
 KeadabanKepercayaan (X2)  Kejujuran
 Keadilan
 Toleransi
 Keramahan
 Saling MenghormatiNorma-norma (X3)  Pemahaman
 Nilai
 Harapan
 TujuanSumber: Rahmi Garnasih, 2011.Adapun variabel Y yaitu tingkat keberdayaan terdiri atas empat sub-variabel (Y1 sampaidengan Y4) dapat dilihat pada Tabel 6.Tabel 6. Indikator Tingkat KeberdayaanVariabel Sub-variabel IndikatorTingkatkeberdayaan(Y) Aksesibilitasinformasi (Y1)  Peluang

 layanan
 penegakan hukum
 efektivitas negosiasi
 pertanggung jawaban kebenaran informasiKeterlibatan ataupartisipasi (Y2)  siapa yang dilibatkan
 bagaimana mereka terlibatAkuntabilitas (Y3)  pelaksanaan kegiatan
 pertanggung jawaban kegiatanKapasitasorganisasi lokal(Y4)  kemampuan bekerja-sama
 mengorganisir warga masyarakat
 memobilisasi sumberdaya untuk memecahkanmasalahSumber: I Gede Adi Ambara, 2005.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Sosial Petani PadiSecara keseluruhan modal sosial petani padi di Provinsi Riau berada pada kategori tinggi,dengan rata-rata sebesar 4,07. Partisipasi dalam jaringan sosial yang dimiliki petani berkategoritinggi, kepercayaan petani padi berkategori tinggi, dan norma-norma sosial yang dimiliki petaniberkategori tinggi. Rekapitulasi keseluruhan modal sosial petani padi di Provinsi Riau setiap indikatordapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 7. Kondisi Modal Sosial Petani Padi
No Indikator Rata-rata Skor Kategori1 Partisipasi dalam jaringan sosial 4,00 Tinggi2 Kepercayaan 4,10 Tinggi3 Norma-norma sosial 4,10 Tinggi

Rata-rata 4,07 TinggiTabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi dalam jaringan sosial yang dimiliki petani padidi Provinsi Riau memiliki skor 4,00 yang berarti berkategori tinggi. Hal ini disebabkan olehhubungan-hubungan sosial yang terbentuk pada kelompoktani padi merupakan jaringan sosialemosi (perasaan) yang terdiri dari pertemanan, hubungan kekerabatan atau keluarga. Sehinggahubungan-hubungan ini cenderung sangat kuat. Tipe jaringan sosial yang ada pada petani padimerupakan tipe capital social dengan karakteristik adanya ikatan kuat atau adanya perekat sosialdalam sistem kelompoktani dengan mempunyai hubungan kekerabatan. Dasar dari terjalinnyahubungan kekerabatan yang terbangun diantara petani padi di lokasi penelitian merupakan modalsosial yang dicirikan oleh kelompoktani dalam konteks ide, relasi, perhatian dan mata pencaharian.Ragam masyarakat atau individu yang menjadi anggota kelompoktani ini umumnya homogen,misalnya dari suku atau pemeluk agama yang sama sehingga mereka lebih mengutamakansolidaritas. Hubungan keluarga atau kerabat dekat, hal ini bisa dimaklumi kerena hampir seluruhanggota kelompoktani padi yang ada berada dalam satu kawasan (desa) yang sama. Jaringan sosialjuga bukan hanya pada hubungan ke dalam (keluarga, kerabat, pertemanan, dan lain-lain) ataupunkeluar tetapi berlanjut pada hubungan kerja, dalam berkerja sebagai petani padi selaluberkelompok untuk saling membantu dalam setiap kegiatan yang dilakukan anggota kelompoktanisehingga terbentuk saling percaya dan saling kerjasama antar anggota kelompoktani untukmencapai tujuan bersama dalam menginginkan kesuksesan antar anggota kelompoktani.Kepercayaan petani padi memiliki skor 4,10 yang berarti berkategori tinggi. Kepercayaanpetani padi terhadap kelompok mereka sangat kuat karena mereka saling menjaga dan salingmelindungi sehingga memudahkan pekerjaan mereka. Kesadaran akan pentingnya saling percaya,terbuka, dan jujur, kebersamaan dalam kelompoktani yang terjalin dalam lingkungan petani padisangat baik dan kuat. Anggota memilih pengurus kelompoktani dengan dasar rasa kepercayaanuntuk mengelolah kelompoktani tersebut dengan sifat jujur, adil, dapat menghargai pendapatanggotanya. Dan anggota kelompoktani diberi saran oleh pengurus (ketua, sekretaris danbendahara) kelompoktani guna kepentingan bersama, sikap anggota kelompoktani tersebut bersifatterbuka dalam menerima saran yang diberikan oleh pengurus kelompoktani. Hasil penelitianmenunjukan bahwa kelompoktani tersebut memiliki hubungan yang dibangun atas dasarkepercayaan yang sangat kuat didalamnya ditopang oleh sikap kejujuran, keadilan, toleransi,keramahan dan saling menghormati sesama mereka. Sikap saling percaya (jujur, adil, toleransi, danmenghargai) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kelompok untuk membangunhubungan agar anggota kelompoktani dapat mengatasi konflik perbedaan pendapat antara anggotakelompoktani. Kepercayaan merupakan modal penting untuk saling melindungi dan saling menjagaketika terjadinya masalah-masalah dalam kelompoktani, Kepercayaan yang ada pada petani paditerbangun bukan hanya unsur pertemanan tetapi dari ikatan kekeluargaan oleh karena itu sikappercaya, jujur, adil, toleransi, menghargai dan terbuka yang timbul karena faktor keluarga, kerabatdari satu etnis yang sama yang telah lama tumbuh ditengah-tengah mereka. petani padi juga tidak
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asal percaya tetapi memiliki cara penilaian dalam hal membangun hubungan atau mempercayaiseseorang seperti menilai tingkah laku anggota kelompoktani, sifat baik buruknya yang dimilikianggota kelompoktani, sehingga dapat menilai baik tidaknya anggota tersebut.Norma-norma sosial yang dimiliki petani padi memiliki skor 4,10 dan berkategori tinggi.Norma sosial terdiri dari pemahaman, nilai-nilai yang dimiliki bersama, harapan dan tujuan. Selainterbentuk oleh aturan-aturan tertulis,norma sosial juga ada yang tidak tertulis seperti sikap setiapperilaku anggota kelompoktani. Dalam penelitian ini norma sosial yang dimaksud dalam komunitaspetani padi yaitu, norma sosial yang tidak memiliki aturan-aturan.Norma sosial atau nilai-nilai dalam penelitian ini yang dimaksud adalah nilai-nilaitradisional yang mengandung kualitas moral, misalnya: nilai-nilai kejujuran, saling menghormati,saling menghargai, saling menjaga, kebersamaan, kesetiaan, dan pemenuhan kewajiban. Hasilpenelitian menunjukkan norma sosial dalam setiap tindakan yang dibangun dengan memegangprinsip dalam berhubungan selalu menghargai atau menghormati sesama anggota kelompoktanisikap kejujuran dan saling menjaga yang dibangun atas dasar pekerjaan, keluarga dan teman dekatuntuk mencapai harapan dan tujuan bersama. Setiap prilaku anggota kelompoktani padi dalamberinteraksi dengan anggota lain tanpa sengaja bersumber dari nilai-nilai yang diajarkan oleh paraorang tua mereabupeka, seperti memberikan nasehat ataupun teguran untuk bertingkah laku ditempat orang serta ikatan keluarga menjadi peran penting untuk saling memberikan perlindunganatau penjagaan antara sesama anggota kelompoktani. Aturan-aturan seperti ini yang dipakai dalammelakukan interaksi sosial dengan anggota lain, sehingga norma sosial ini dapat tercermin darisetiap anggota kelompoktani yang dimaksudkan untuk mencapai harapan dan tujuan bersama.Secara keseluruhan modal sosial petani padi di Provinsi Riau berada pada kategori tinggi.Modal sosial merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas hubungan antar anggotakelompoktani, mempererat hubungan dan kekuatan anggota kelompoktani. Kemampuan untukberkerjasama, membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebutseperti pola interelasi timbal balik yang saling menguntungkan atas dasar kepercayaan, norma, danjaringan yang kuat diatas prinsip kebersamaan yang dibangun oleh anggota kelompoktani.Tujuan akhir dari modal sosial di Provinsi Riau adalah mencapai tujuan bersama dalamkomunitas, organisasi, masyarakat dan capaian tersebut diperlukan kerjasama dalam sebuah tim.Memiliki peranan yang cukup penting dalam memelihara dan membangun integrasi sosial danmenjadi kebersamaan anggota kelompoktani, yang menekankan pada potensi kelompoktani danantara kelompoktani dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaanantara sesama yang lahir dari anggota kelompoktani. Dalam hal ini perlu peran penting masyarakatdan aparat pemerintah seperti untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan produksi petanidengan cara memberikan pelatihan usahatani kepada masyarakat atau petani di Provinsi Riau untukikut aktif dalam mendapatkan informasi dan ilmu baru dalam usahatani. Pemerintah harus dapatmembantu petani untuk menambah jumlah pupuk bersubsidi yang beredar di Provinsi Riau.
Keberdayaan Petani PadiKeberdayaan adalah kemampuan yang dimiliki untuk melakukan suatu kegiatan secaramandiri dan tepat yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, maupun orang lain atau lembagasosial kelompoktani, upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompokmasyarakat untuk berpartisipasi, bernegoisasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaanmasyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya.Keberdayaan petani padi di Provinsi Riau berada pada kategori tinggi, dengan rata-rata skor4,00. Aksesibilitas informasi yang dimiliki petani berkategori tinggi, keterlibatan atau partisipasipetani berkategori tinggi, akuntabilitas petani berkategori tinggi, kapasitas organisasi lokal petaniberkategori sangat tinggi. Secara keseluruhan keberdayaan petani padi di Provinsi Riauberdasarkan rekapitulasi keberdayaan petani padi setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikutini.Tabel 8. Distribusi Nilai Keberdayaan Petani Padi
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No Indikator Keberdayaan Rata-rata Skor Kategori1 Aksesibilitas informasi 4,11 Tinggi2 Keterlibatan atau partisipasi 3,88 Tinggi3 Akuntabilitas 3,81 Tinggi4 Kapasitas organisasi lokal 4,20 Sangat Tinggi
Rata-rata 4,00 TinggiRekapitulasi keberdayaan petani padi terlihat bahwa aksesibilitas informasi yang dimilikipetani padi di Provinsi Riau memiliki skor 4,11 dan termasuk pada kategori tinggi. Artinya petanipadi telah mempunyai akses yang baik terhadap semua informasi seperti peluang yang muncul saatikut serta dalam kelompoktani. Untuk mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat, agardapat bermanfaat bagi para anggota kelompoktani.Keterlibatan atau partisipasi petani padi di Provinsi Riau memiliki skor 3,88 dan termasukpada kategori tinggi, proses partisipasi petani padi telah dilakukan dengan benar. Artinya upayayang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat anggota kelompoktani terhadap kebijakanyang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat yang diharapkantidak mewakili kepentingan semua unsur masyarakat petani padi yang kemudian hanya diprosessekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakantersebut. Upaya melibatkan masyarakat petani padi dalam pengertian yang benar adalah memberikewenangan untuk memutuskan sendiri mengenai partisipasinya dalam hal penetapan sasaranpembangunan, partisipasi dalam usaha bersama, dan lain-lain.Akuntabilitas petani padi di Provinsi Riau memiliki skor 3.81 dan termasuk pada kategoritinggi. Artinya kelompoktani telah memiliki kesadaran akan kewajiban untuk memberikanpertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan mengenai pelaksanaan kegiatanmaupun pertanggung jawaban kegiatan serta kinerja dan tindakan penyelenggara kelompoktanikepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan ataupertanggjawaban.Kapasitas organisasi lokal petani padi di Provinsi Riau memiliki skor 4,20 dan termasukpada kategori sangat tinggi. Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan organisasi petanikaitannya dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasisumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang masyarakat hadapi. Artinya kapasitaskelompoktani padi telah melakukan pengorganisasian dan cukup berkomunikasi antar anggotakelompoktani maupun pengurus. Tujuan kelompoktani padi adalah untuk menjadikan merekamampu bekerja sama, mengorganisir seluruh warga yang terlibat dan memobilisasi sumberdayauntuk memecahkan masalah yang timbul.Secara keseluruhan keberdayaan petani padi memiliki skor 4,00 dan berada pada kategoritinggi. Proses keberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan,keberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupasehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkankehidupannya sendiri.

Hubungan Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Petani Padi di Provinsi RiauBerdasarkan uji statistik Rank Spearman menunjukkan bahwa modal sosial mempunyaihubungan yang signifikan terhadap keberdayaan petani padi di Provinsi Riau. Hubungan modalsosial petani terhadap keberdayaan petani padi di Provinsi Riau dilihat dari hasil analisa korelasi
Rank Spearman adalah rs = 0,459 dengan nilai p atau Sig. sebesar 0,000. Koefisien korelasi Rank
Spearman rs = 0,459 mengindikasikan bahwa hubungan ini berada pada kategori kuat.Tabel 9. Hubungan Modal Sosial Terhadap Keberdayaan Petani Padi
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No Modal Sosial Keberdayaan Spearman's rho Sig
1. a. Partisipasi dalam jaringansocial Aksesibilitas informasi 0.352** 0.006b. Kepercayaan 0.399** 0.002c. Norma-norma sosial 0.384** 0.002
2. a. Partisipasi dalam jaringansocial Keterlibatan ataupartisipasi 0.205 0.116b. Kepercayaan 0.265* 0.041c. Norma-norma sosial 0.298* 0.021
3. a. Partisipasi dalam jaringansocial Akuntabilitas 0.113 0.390b. Kepercayaan 0.192 0.141c. Norma-norma sosial 0.325* 0.011
4. a. Partisipasi dalam jaringan sosial Kapasitas organisasilokal 0.464** 0.000b. Kepercayaan 0.496** 0.000c. Norma-norma sosial 0.401** 0.0010.459** 0.000Perubahan yang terjadi pada modal sosial petani akan diikuti secara positif olehkeberdayaan, artinya jika modal sosial petani padi semakin ditingkatkan maka keberdayaan petaniakan cenderung semakin baik dan sebaliknya jika modal sosial petani semakin menurun makakeberdayaan petani padi akan cenderung semakin buruk. Nilai p atau Sig. sebesar 0,06 atau lebihbesar dari tingkat kesalahan 5% (p=0,000<α=0,05) mengindikasikan bahwa hubungan antara keduavariabel tersebut memiliki korelasi yang tidak signifikan.Partisipasi dalam jaringan sosial mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadapaksesibilitas informasi termasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien rs =0,352. Kepercayaan mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap aksesibilitas informasitermasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien rs = 0,399. Norma-normasosial mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap aksesibilitas informasi termasukkedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien rs = 0,384. Hubungan modal sosialdengan aksesibilitas informasi di Provinsi Riau dilihat dari hasil analisa korelasi Rank Spearmanyang mengindikasikan bahwa hubungan ini mempunyai hubungan yang sangat signifikan padakorelasi searah lemah.Partisipasi dalam jaringan sosial mempunyai hubungan yang tidak signifikanterhadap keterlibatan atau partisipasi termasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengannilai koefisien rs = 0,205. Kepercayaan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keterlibatanatau partisipasi termasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien rs = 0,265.Norma-norma sosial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keterlibatan atau partisipasitermasuk kedalam kategori korelasi searah lemah dengan nilai koefisien rs = 0,298. Hubunganmodal sosial dengan keterlibatan atau partisipasi di Provinsi Riau dilihat dari hasil analisa korelasi

Rank Spearman yang mengindikasikan bahwa hubungan ini mempunyai hubungan yang signifikanpada korelasi searah lemah tetapi tidak signifikan pada hubungan modal sosial partisipasi dalamjaringan sosial terhadap keterlibatan atau partisipasi. .Partisipasi dalam jaringan sosial mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadapakuntabilitas termasuk kedalam kategori searah sangat lemah dengan nilai koefisien rs = 0,113.Kepercayaan mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap akuntabilitas termasuk kedalamkategori searah sangat lemah dengan nilai koefisien rs = 0,192. Norma-norma sosial mempunyaihubungan yang signifikan terhadap akuntabilitas termasuk kedalam kategori korelasi searah lemahdengan nilai koefisien rs = 0,325. Hubungan modal sosial dengan akuntabilitas di Provinsi Riaudilihat dari hasil analisa korelasi Rank Spearman yang mengindikasikan bahwa hubungan ini
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mempunyai hubungan yang tidak signifikan pada korelasi searah sangat lemah, tetapi tidak padahubungan modal sosial (norma-norma sosial) terhadap akuntabilitas karena nilai koefisien rs =0,325 yang menunjukan bahwa ini signifikan namun termasuk kedalam kategori korelasi searahlemah. Partisipasi dalam jaringan sosial mempunyai hubungan yang sangat signifikanterhadap kapasitas organisasi lokal termasuk kedalam kategori korelasi searah kuat dengan nilaikoefisien rs = 0,464. Kepercayaan mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap kapasitasorganisasi lokal termasuk kedalam kategori korelasi searah kuat dengan nilai koefisien rs = 0,496.Norma-norma sosial mempunyai hubungan yang sangat signifikan terhadap kapasitas organisasilokal termasuk kedalam kategori korelasi searah kuat dengan nilai koefisien rs = 0,401. Hubunganmodal sosial dengan kapasitas organisasi lokal di Provinsi Riau dilihat dari hasil analisa korelasi
Rank Spearman yang mengindikasikan bahwa hubungan ini mempunyai hubungan yang sangatsignifikan pada korelasi searah kuat.Modal sosial menjadi faktor penting mengapa petani di Provinsi Riau sampai sekarangmasih bisa bertahan. Kebutuhan pangan yang terpenuhi memang hal yang penting bagi petani.Namun tidak sampai terjadinya kekerasan akibat berebut kebutuhan pangan. Juga nyaris tidakterlihat gejala ”penghancuran solidaritas sosial” akibat masyarakat mengalami kesulitan dalampemenuhan kebutuhan dasarnya. Nilai budaya dan modal sosial setempat bukan saja bisa menjadiinti kekuatan yang mampu mengakomodasi masalah kekurangan pangan dan faktor kesulitan hiduplainnya, melainkan juga bisa diarahkan untuk mengatasi kekurangan pangan secara kolektif. Adanyakomunitas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan modal sosial untuk mengatasimasalah kesulitan hidup secara kolektif. Walaupun secara hirarki pemerintahan penyelenggaraanadministrasi desa masih dikendalikan pemerintahan desa, namun perkembangan tata nilaikewirausahaan masyarakat desa telah dapat melintasi batas geografi, budaya dan pemerintahandesa. Hubungan kekerabatan dan ketetanggaan bisa menjadi wadah pengembangan kewirausahaankolektif desa.Aspek kepercayaan atau trust menjadi komponen utama pembentuk modal sosial dipedesaan. Aspek lain, seperti kerja sama (cooperation) dan jaringan kerja (ne-work), tidak akanterbentuk dengan mantap jika tidak dilandaskan pada terbentuknya hubungan saling percaya(mutual-trust) antar anggota masyarakat. Dalam kehidupan sosial di pedesaan, pengertiankepercayaan (trust) seharusnya tidak dilihat sekedar sebagai masalah personalitas (psikologis) atauintrapersonal, melainkan mencakup juga aspek ekstrapersonal dan intersubyektif. Masyarakat desamenunjukkan bahwa makna terbentuknya rasa saling percaya (mutual trust) adalah hasil interaksiyang melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetanggaan, asosiasi dan organisasitingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa.Masyarakat desa yang mengandung kontradiksi sosial relatif tinggi, maka jaringankepercayaan yang terbentuk umumnya relatif sempit hingga pada tingkat hubungan yang bersifatpersonal. Sebaliknya, pada masyarakat yang berpotensi cepat maju umumnya mampumengembangkan jaringan kepercayaan (mutual trust) yang relatif besar. Sampai seberapa besarjaringan kepercayaan yang dikembangkan suatu masyarakat pedesaan, hal itu sangat tergantungpada kandungan elemen tata-nilai yang secara keseharian hidup di masyarakat.Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki kelompoktani merupakan proses keberdayaanyang berhubungan dengan penyediaan input untuk memperkuat posisi petani dalammengembangkan kelembagaan desa. Proses keberdayaan ini dilakukan melalui penguatanpemberian akses informasi pasar agar petani dapat mengetahui perkembangan harga pada setiappanen. Selain itu penguatan potensi masyarakat melalui proses keberdayaan ini yaitu denganmembangun jalan akses usaha tani, sehingga petani tidak mengalami kendala dalam transportasidan proses pemasaran hasil produksi usahatani.Keberdayaan masyarakat dari segi penguatan modal usahatani dilaksanakan melalui usahapemberian bantuan sarana produksi untuk meringankan biaya produksi, terutama biaya variabelyang setiap musim membebani petani, karena pupuk dan pestisida setiap musim tanam selaluberfluktuasi. Dengan pemberian bantuan sarana produksi ini petani dapat meningkatkan produksiusahatani untuk memperkuat kelembagaan desa, sehingga program ketahanan ekonomi dipedesaan dapat tercapai, pengembangan kelompoktani adalah bentuk keberdayaan yaitu untuk
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membantu petani yang kekurangan modal usahatani dalam suatu kelompoktani dengan pemberianmodal usaha secara bergulir agar petani dapat mengelola usahataninya secara berkerjasama untukmenambah kekuatan pengembangan kelembagaan desa, sehingga ketahanan ekonomi di pedesaandapat tercapai secara berkelanjutan.
KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanBerdasarkan pada analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambilkesimpulan sebagai berikut:1. Secara keseluruhan modal sosial petani padi di Provinsi Riau berada pada kategori tinggi,dengan rata-rata sebesar 4,07. Partisipasi dalam jaringan sosial yang dimiliki petani berkategoritinggi, kepercayaan petani padi berkategori tinggi, dan norma-norma sosial yang dimiliki petaniberkategori tinggi.2. Secara keseluruhan keberdayaan petani padi di Provinsi Riau berada pada kategori tinggi,dengan rata-rata skor 4,00. Aksesibilitas informasi yang dimiliki petani berkategori tinggi,keterlibatan atau partisipasi petani berkategori tinggi, akuntabilitas petani berkategori tinggi,kapasitas organisasi lokal petani berkategori sangat tinggi.3. Modal sosial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keberdayaan petani padi diProvinsi Riau dengan koefisien korelasi Rank Spearman adalah rs = 0,459 dengan nilai p atau Sig.sebesar 0,000. Koefisien korelasi Rank Spearman rs = 0,459 mengindikasikan bahwa hubunganini berada pada kategori kuat.
Saran1. Kepada kelompoktani harus lebih memerhatikan dampak dari apa yang akan ditingkatkan. Agarpeningkatan tersebut memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap setiap unsur yangakan ditingkatkan.2. Kepada kelompoktani agar lebih memerhatikan unsur partisipasi dalam kelompoktani pada saatmelakukan peningkatkan modal sosial sesama anggota kelompoktani padi sawah sehinggahubungan antara modal sosial dan keterlibatan atau partisiasi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKAFukuyama, Francis. 1995. Trust: The Sosial Virtues and the Creation of Prosperity. The FreePress.New York.Fukuyama, F. 2000. Social Capital and Civil Society. International Monetary Fund Working Paper,WP/00/74, 1-8. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. Foundation of Social Capital.Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.Hasbullah, J., 2006. Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. MR-United Press.Jakarta.I Gede Adi Ambara, 2005. Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Adat / Pakraman
(Studi Kasus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Tibubiyu, Kabupaten Tabanan, Bali).Tesis. Universitas BrawijayaRahmi Garnasih, 2011. Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan Pada Sektor Informal
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Faktor-Faktor Terkait Dalam Pengembangan Program Pemberdayaan
Perempuan di Kota Padang

MartinaFakultas Pertanian Universitas MalikussalehEmail : martina_msi@yahoo.co.id
ABSTRAKKemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran danketerbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin padaumumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomisehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. LP2Mmerupakan sebuah LSM yang mengembangkan program pemberdayaan perempuan bagiperempuan miskin melalui Kelompok Perempuan Usaha Kecil (KPUK) di Kota Padang . Penelitian inibertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dalam Pengembangan programpemberdayaan perempuan di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang denganmenggunakan metode Studi Kasus. Berdasarkan hasil penelitian faktor sumber daya, faktorkomunikasi, dan faktor kegiatan pendampingan sangat terkait sedangkan faktor organisasi cukupterkait dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di Kota Padanga.

Kata kunci: Faktor-faktor, pemberdayaan perempuan
PENDAHULUANKemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan penganggurandan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin padaumumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomisehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi(Kartasasmita, 1997). Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedmann (1992), bahwakemiskinan merupakan akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basiskekuatan sosial.Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok marjinal dan kaumperempuan pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, merekasering menjadi pihak yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikianpula dengan anak-anak, mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan beban kerja.Kualitas hidup masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataankesehatan dan pendidikan (Bahri, 2005).Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai normayang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengaturalokasi peran, atribut, stereotip, hak, kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-lakimaupun perempuan. Marjinalisasi, diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuanmembuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat lemah. Hal inimenyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan (Susanti, 2006).Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untukpemberantasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan maka pengetahuan perempuan akanbertambah, kapasitas dan rasa percaya diri pada saat yang bersamaan akan bertambah pula.Artinya, akan ada peningkatan kemampuan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunantermasuk untuk menekan angka kemiskinan.Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) mengembangkan programpemberdayaan perempuan bagi perempuan miskin di Kota Padang dimana, LP2M merupakansebuah LSM yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender terutama di Kota Padang, LP2M
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mempunyai banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan program yangdilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari tenaga dampingan LP2M di kota Padang, menunjukkanbahwa terdapat beberapa kelompok perempuan yang menunjukkan hasil yang kurang sesuaidengan yang diharapkan. Terutama yang berkaitan dengan dampak yang diharapkan ternyatabelum mampu memberikan nilai tambah terhadap pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomimaupun sosial politik.Dalam mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat, kendala tersebut tidak bisadianggap ringan jika dikaitkan dengan budaya/adat dan penafsiran agama yang dipahamimasyarakat secara umumnya. Bahkan jika tidak tepat strategi yang dipilih maka akan bisamenimbulkan resistensi masyarakat terhadap apa yang akan diperjuangkan LP2M dan keberadaanLP2M sendiri. Menghadapi hal tersebut, LP2M harus menemukan strategi yang tepat untukmembangun gerakan yang lebih luas ditingkat LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalammemperjuangkan terwujudnya masyarakat yang adil dan setara.Dari uraian permasalahan maka muncul pertanyaan yang perlu ditemukan jawabannya dilapangan yaitu Faktor-faktor apa saja yang terkait dalam pengembangan program pemberdayaanperempuan di Kota Padang? Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah mengidentifikasifaktor-faktor yang terkait dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan perempuan di KotaPadang.
BAHAN DAN METODEMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Lokasipenelitian ditetapkan dengan sengaja (Purposive) yang disesuaikan dengan tujuan penelitian Lokasiyang dijadikan tempat penelitian adalah Kota Padang, yaitu pada daerah yang menjadi wilayah kerjaLP2M. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Kelompok Perempuan Usaha Kecil(PUK) yang berasal dari 14 KPUK di Kota Padang yang ditetapkan dengan sistem quota 25%sehingga dalam penelitian ini diperoleh jumlah sampel sebanyak 53 orang anggota.Penetapan tersebut dengan mempertimbangkan homogenitas dari sifat-sifat yang diteliti.Rincian jumlah sampel masing-masing Kecamatan dan kelompok dapat dilihat pada Tabel 1 dibawahini :Tabel 1. Jumlah Sampel dan Populasi Pada Tiga Kecamatan Lokasi Penelitian.

No Kecamatan Jumlah
KPUK Populasi (orang) Quota (25%) Total Sampel

(orang)1. Lubuk Kilangan 9 114 0.25 292. Kuranji 4 75 0.25 193. Koto Tangah 1 21 0.25 5
Total 14 210 0.25 53Pada penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh dariresponden secara langsung dan data sekunder, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dalampenelitian yang dilaksanakan yaitu dokumen dari Biro Pusat Statistik (BPS), dokumen-dokumenserta laporan-laporan dari LP2M, Jarpuk Gapermita dan KPUK.Adapun variable yang akan diukur pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 di bawahini:Tabel 2. Variabel-variabel PenelitianIdentifikasifaktor-faktoryang terkaitdalampengembangan

FaktorSumber Daya 1. Kualitas Sumber daya manusia2. Sumber daya keuangan3. Sumber daya peralatanFaktorKomunikasi 1. Komunikasi antara LP2M dengan pihak penerima program2. Kerjasama dalam dan antar kelompok
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programpemberdayaanpermpuan FaktorOrganisasi 1. Keterkaitan Pihak-pihak yang terlibat2. Struktur pelaksanaan Program3. Kelembagaan KPUK4. Pengelolaan Usaha KPUKFaktorKegiatanpendampingan 1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan
Analisa data yang digunakan yaitu analisa data deskriptif kualitatif. Skala pengukuranpersepsi informan digunakan rating scale. Sugiyono (2008) menyatakan bahwa rating scale tidakterbatas untuk mengukur sikap saja tetapi juga untuk mengukur persepsi responden terhadapfenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan,kemampuan, proses kegiatan dan lain-lain. Data yang diperoleh dari penelitian berupa data primerdari responden, kemudian di rekapitulasi dan di tabulasi untuk mendapatkan rata-rata ataugambaran tentang faktor-faktor yang terkait dalam pencapaian tujuan program pemberdayaanpermpuan di Kota Padang. Adapun analisa data yang digunakan adalah skala nilai (rating scale),dengan menggunakan rumus skala nilai sebagai berikut :Total nilai yang diperolehTotal Nilai : x 100 %Nilai maksimal yang dicapaiRating Scale adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar yangberisi tentang sifat/ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki yang harus dicatat secara bertingkat.Penilaian yang diberikan berdasarkan observasi spontan terhadap perilaku orang lain, yangberlangsung dalam bergaul dan berkomunikasi sosial dengan orang itu selama periode waktutertentu pada kegiatan penelitian. Unsur penilaian terdapat dalam pernyataan pandangan pribadidari orang yang menilai subyek tertentu pada masing-masing sifat atau sikap yang tercantum dalamdaftar. Penilaian itu dituangkan dalam bentuk penentuan gradasi antara sedikit sekali dan banyaksekali atau antara tidak ada dan sangat ada (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Terkait Dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan di
Kota PadangProgram pemberdayaan perempuan yang dikembangkan LP2M di Kota Padang adalah padaprogram penguatan KPUK sebagai wadah ekonomi rakyat. Tujuan program tersebut adalahMeningkatkan usaha kecil-mikro yang dikelola perempuan usaha kecil sebagai pendorong gerakanekonomi rakyat, ini merupakan salah satu kebijakan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraanmasyarakat. Implementasi program ini adalah di Kota Padang yaitu Kecamatan Kuranji, KotoTangah, dan Lubuk Kilangan. Implementasi program pemberdayaan perempuan di Kota Padangmemiliki beberapa faktor yang terkait yaitu ketersediaan Sumber Daya, Komunikasi, Organisasi,Kegiatan Pendampingan.Penelitian ini dilakukan dengan permasalahan yang terkait dengan kendala-kendala yangdialami oleh program tersebut yang dalam pelaksanaannya menunjukkan hasil yang kurang baik.Kajian-kajian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah keempat faktor tersebut terkaitdalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang.
Faktor Sumber DayaDari hasil penelitian faktor sumber daya memperoleh nilai skala 97,48% dengan rating 3,9.Hal ini menunjukkan bahwa faktor sumberdaya sangat terkait dalam pengembangan programpemberdayaan perempuan di Kota Padang.
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Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhikeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program. Nugroho (2006), mengatakan bahwa dalammelaksanakan kebijakan, sumberdaya manusia merupakan faktor yang paling penting. Sumber dayamanusia (Staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Dengan demikian, efektivitaspelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumberdaya manusia (tenaga pendamping) yangbertanggung jawab melaksanakan kebijakan program tersebut serta kelompok sasaran dalampengembangan program.Berdasarkan uraian di atas, sumber daya manusia yang melaksanakan programpemberdayaan perempuan di Kota Padang yaitu sasaran program dan para pelaku program dariLP2M yang terdiri atas anggota KPUK, staf LP2M seperti tenaga pendamping dan CommunityOrganizer (CO) serta pengurus dan anggota KPUK, Jarpuk dan LKP.Dari hasil penelitian, Tingkat pendidikan yang dimiliki sampel di wilayah penelitian relativerendah, yaitu 7,5% tidak sekolah dan 28,3% tamat SD, dan 50,9% tamat SLTP, sisanyaberpendidikan SLTA. Artinya, sebagian besar (86,7%) sampel hanya berpendidikan SLTP ke bawah.Ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan rata-rata sampel yang merupakan anggota KPUK diKota Padang masih rendah.Tabel 3. Tingkat pendidikan sampel di Kota Padang
No Tingkat pendidikan Persentase (%) Total (orang)1.2.3.4.5.

Tidak SekolahTamat SDTamat SLTPTamat SLTAPerguruan Tinggi
7,528,350,913,30

4152770
Total 100,0 53Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap besarnya kemampuan belajar. Semakin tinggitingkat pendidikan seseorang, semakin terlatih dirinya untuk belajar, semakin banyak “trisk-trisk”belajar yang dimiliki, sehingga semakin besar pula kemampuannya untuk menyerap pengetahuanyang di peroleh.Dari 53 orang anggota KPUK yang diwawancarai didapatkan gambaran umur anggota padatabel berikut :Tabel 4. Rata-rata umur sampel KPUK penerima program pemberdayaan perempuan di Kota Padang

No Umur (Tahun) Persentase (%) Total (orang)1.2.3. Kurang dari 3030-50Besar dari 50 9,479,211,4 5426Total 100,0 53Dilihat dari angka tersebut 79,2 % sampel termasuk kedalam angkatan kerja perempuanyang produktif. Menurut Soehardjo dan Patong cit Rahmawati, 2006, umur sampel akanmempengaruhi fisik dan cara berfikir. Sampel yang umurnya lebih muda akan lebih cepat menerimahal-hal baru dan lebih berani mengambil resiko sehingga lebih cepat mendapatkan pengalamanyang berguna untuk perkembangan hidupnya dan untuk masa depannya. Demikian juga untukkemampuan fisik, biasanya sampel yang lebih muda memiliki kemampuan yang lebih baik dari yangtua Sumber daya keuangan/anggaran sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program,yang berhubungan dengan pembiayaan setiap operasionalisasi implementasi program. Terbatasnyaanggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang terbatas. Penganggaranmerupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia,material, dan sumber daya lainnya.
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Dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan, LP2M memiliki akses modalyang kuat. Hasil dari wawancara dengan tenaga pendamping, LP2M memiliki akses modal yangbesar karena terjalinnya kerjasama dengan lembaga donor, baik itu modal untuk kegiatanperencanaan program, pelaksanaan, hingga hasil pengalokasiannya sudah sesuai. LembagaKeuangan Perempuan (LKP) Gapermita yang dimiliki JARPUK memiliki modal cukup kuat untukmengembangkan usaha anggota.Dari hasil penelitian sumber daya keuangan adalah faktor yang sangat terkait dalampencapaian tujuan program karena, dengan adanya sumber daya keuangan akan mendukungpelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang, kebutuhan-kebutuhan untukmelaksanakan program akan dapat dipenuhi. Akses modal ke usaha anggota masih kurang karenabelum adanya bantuan dari program pendanaan yang dimiliki pemerintah daerah saat ini,sedangkan modal yang diperoleh dari pinjaman ke LKP belum mencukupi untuk pengembanganusaha, karena modal bantuan dari LKP pun belum dapat memenuhi semua permintaan anggota danjumlah yang diperoleh masih dibatasi. Keuntungan dari hasil usaha dimanfaatkan juga untukmemenuhi kebutuhan laninnya sehingga modal yang ada tidak dapat dikembangkan oleh anggota.Kemudian hampir semua sampel menyatakan tidak mau meminjam ke perbankan yang ada disekitarwilayah mereka karena sulitnya prosedur yang dilalui. Akses modal dianggap tidak penting karenasampel dapat mengembangkan modal yang ada tanpa menggunakan modal tersebut untukmemenuhi kebutuhan lainnya dan bantuan modal yang diperoleh hanya disalurkan kepada usahayang ada untuk dikembangkan.Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk kegiatan operasionalpelaksanaan kebijakan program pemberdayaan perempuan. Terbatasnya fasilitas dan peralatanyang diperlukan dalam pelaksanaan program akan menyebabkan gagalnya program tersebut.Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sangat terkait dengan pencapaian tujuan program, karenapelaksanaan program akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan serta mampu mencapai sasaran.Kendala yang dihadapi anggota KPUK adalah terbatasnya fasilitas dan sumber daya peralatan yangdiperlukan serta sulitnya untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapatdipercaya. Terbatasnya fasilitas peralatan yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan juga tidakmendorong para pelaku dalam melaksanakan program. Walaupun fasilitas dan sumber dayaperalatan yang dimiliki selama ini terbatas, namun program tetap terus berjalan dan dapatmencapai sasaran.
Faktor KomunikasiKomunikasi merupakan faktor yang sangat signifikan dalam implementasi program. Dalamhal ini komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara implementator programdengan pihak penerima program (Perempuan Usaha Kecil). Kebijakan program yang akandiimplementasikan akan dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga terjadi kejelasan antaraimplementator dengan kelompok perempuan usaha kecil yang menjadi sasaran. Dari hasil penelitianfaktor komunikasi memperoleh nilai skala 93,40 % dengan rating 3,74. Hal ini menunjukkan bahwafaktor komunikasi sangat terkait dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di KotaPadang.Komunikasi antara LP2M dengan pihak penerima program merupakan faktor yang sangatterkait dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang. Dimana dalampelaksanaan program pemberdayaan perempuan memerlukan keterlibatan dari berbagai pihakterutama LP2M sebagai pelaksana yang harus menjalin komunikasi yang baik dengan penerimaprogram yaitu anggota kelompok perempuan usaha kecil. Hal demikian diperlukan untuk menjaminkeberhasilan program yang dicapai. Guna memperoleh dukungan dan keterlibatan LP2M danpenerima program diperlukan upaya-upaya memberikan pemahaman mengenai kebijakan,pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil program pemberdayaan perempuan di KotaPadang terutama Program penguatan KPUK sebagai wadah pengembangan ekonomi rakyat melaluihasil kegiatan komunikasi dan sosialisasi yang efektif.Pentingnya komunikasi antara LP2M terutama tenaga pendamping dengan anggotakelompok perempuan usaha kecil sebagai penerima program harus diwujudkan dalam upaya untuk
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penguatak KPUK sebagai wadah ekonomi rakyat. Kurangnya komunikasi dari LP2M kepadapenerima program membuat program kurang berkembang dan penyerapan program yang belummaksimal.Komunikasi antara LP2M dengan penerima program sangat terkait dengan pencapaiantujuan program pemberdayaan perempuan, karena sebagian besar sampel sudah mengenal LP2Mserta bagaimana perkembangan organisasi tersebut. Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi, LP2Mterutama tenaga pendamping memiliki komuniksi yang baik dalam penyampaian program sehinggaresponden mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan dalam program yang dikembangkan olehLP2M sehingga terdapat kesamaan persepsi dan sikap dari kedua belah pihak. Komunikasi yangdilakukan tenaga pendamping terkesan baik dan bisa diterima oleh anggota KPUK, seperti bahasayang digunakan, bentuk dan metode serta pemahaman tenaga pendamping terhadap kondisipenerima program.Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan salah satu faktoryang sangat terkait bagi implementasi yang efektif karena dengan adanya komunikasi, akan dapatdiketahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Adanya komunikasi yang jelas maka LP2M sebagailembaga pelaksana dan anggota KPUK sebagai penerima program serta kebijakan program dapatmemahami apa yang diidealkan dalam pencapaian tujuan program seperti apa yang menjaditanggung jawab mereka, hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensialuntuk terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu perlu adanya pentransmisian kebijakan yangakurat dan cermat terhadap pihak penerima program yaitu anggota KPUK, sehingga keterkaitannyadengan penelitian ini adalah bahwa implementasi pelaksanaan program oleh LP2M membutuhkanpentransmisian kebijakan yang jelas berdasarkan pada petunjuk-petunjuk pelaksanaan programsehingga terjalin komunikasi yang baik dan dapat mencapai tujuan program yang diinginkan.
Faktor OrganisasiOrganisasi merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Dalamorganisasi LP2M terdiri atas bagian-bagian tertentu yang masing-masing memiliki tanggung jawabdan disetiap bagian mempunyai pembagian kerja yang jelas. Dari hasil penelitian faktor organisasimemperoleh skala 79,13% dengan rating 3,17. Hal ini menunjukkan bahwa faktor organisasi cukupterkait dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang.Program pemberdayaan perempuan yang dikembangkan oleh LP2M ini adalah programpenguatan Kelompok Perempuan Usaha kecil baik dalam peningkatan usahanya maupun JaringanPerempuan Usaha Kecil (Jarpuk) sebagai pendorong gerakan ekonomi kerakyatan. Dari hasilwawancara dengan pihak LP2M dan sampel pihak-pihak yang terlibat yang keberadaannya sangatpenting dalam program yang dikembangkan LP2M adalah sebagai berikut : Pemerintah, LP2M, danLembaga Donor.

Pemerintah dalam pengembangan program ini, memiliki peranan penting . banyak sekaliperan pemerintah dalam mendukung pengembangan program pemberdayaan perempuan dalampenguatan KPUK dan JARPUK sebagai wadah ekonomi rakyat. seperti pemerintahan kelurahan yaituadanya dukungan dari pihak kelurahan dalam mengajukan proposal untuk pengadaan programdilingkup wilayahnya serta mendukung dalam mengajukan proposal untuk bantuan usaha. Selain itupihak kelurahan juga berperan dalam kegiatan sosialisasi program yang dilaksanakan.Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) merupakan lembaga yangbertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Padang yangkhususnya pada program penguatan Kelompok Perempuan Usaha Kecil dan Jaringan PerempuanUsaha Kecil sebagai wadah pengembangan ekonomi rakyat. Pengorganisasian perempuanmerupakan program inti LP2M di Kota Padang. Pengorganisasian dilakukan mulai dari kelompokkecil hingga jaringan antar kelompok di tingkat kota. Dalam program tersebut LP2M melakuaknpengorganisasian kelompok perempuan dan penguatan masyarakat myang marjinal dan tergolongdalam rumah tangga miskin untuk mewujudkan masyarakat yang kritis dan mandiri.Dalam pengembangan usaha perempuan usaha kecil (PUK) LP2M memfasilitasi usahaproduktif melalui kredit mikro LKP yang independen dalam upaya pengembangan ekonomikerakyatan dengan memperkuat Community Organizing (CO) lokal yang berasal dari utusan KPUK
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yang menjadi wilayah kerja LP2M melalui diskusi kritis, pelatihan, seminar, lokakarya, studibanding. Sedangkan Lembaga Donor merupakan lembaga asing yang membantu dalam pelaksanaanprogram terutama dari segi pembiayaan program.Dalam pelaksanaan program penguatan KPUK sebagai wadah pengembangan ekonomirakyat, LP2M memiliki proposal perencanaan program. Di dalam laporan perencanaan programdijelaskan rincian perencanaan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan yang mencakupwaktu dan jadwal pelaksanaan program serta list kegiatan-kegiatan dan target pencapaian program.Dalam petunjuk pelaksanaan program dijelaskan pembagian-pembagian kewenangan dan strukturhubungan kerja dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan.Dari hasil wawancara dengan tenaga pendamping LP2M diperoleh penafsiran bahwa adanyastruktur pelaksanaan program sangatlah penting dan LP2M harus menjalankan program sesuaidengan struktur yang telah dibentuk dan direncanakan sebelum pelaksanaan program. Dari hasilpenelitian struktur pelaksanaan program belum sepenuhnya melaksanakan program sesuai denganstruktur yang ada karena anggota tersebut belum sepenuhnya dapat menyerap program yang adadan kurang memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha Perempuan Usaha Kecil.Kelembagaan KPUK dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan dianggappenting karena kelembagaan KPUK ini sudah tersedia di 3 Kecamatan di Kota Padang yang masihaktif. Perempuan usaha kecil (PUK) tergabung dalam organisasi KPUK. 14 KPUK yang ada dikotapadang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Faktadilapangan menunjukkan bahwa Kelembagaan Organisasi KPUK cukup terkait karena, organisaiKPUK masih mengalami maju mundur, belum terarah dengan baik, kepengurusan yang kurangterbuka dengan anggota, kurang aktifnya pengurus,kejujuran yang kurang dalam memberikaninformasi serta kurang aktifnya anggota dalam kegiatan-kegiatan pertemuan namun merekaberanggapan meskipun terjadinya maju mundur organisasi KPUK karena kekurang aktifnyabeberapa anggota dalam KPUK namun adanya Kelembagaan Organisasi KPUK sangat terkait dalampencapaian tujuan program pemberdayaan perempuan.Yang menjadi sasaran program pemberdayaan perempuan di Kota Padang merupakan IbuRumah Tangga yang memiliki usaha mikro. Pengalaman usaha anggota KPUK merupakan kekuatanyang penting dalam mengembangkan program. Pengalaman usaha berdasarkan hasil survey didaerah penelitian yaitu antara 3 – 36 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman usaha anggotaKPUK sudah cukup lama dalam mengelola usaha kecil yang dimiliki.Meskipun anggota KPUK memiliki pengalaman yang cukup dalam pengembangan usaha,namun pengembangan usaha tersebut masih belum dilaksanakan secara intensif dan produktivitasyang masih rendah Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh sampel juga rendah. Hasilwawancara dengan responden rata-rata usaha yang dijalankan responden jalan ditempat, produkyang dihasilkan belum terjaga kualitasnya karena tingkat pengetahuan dan teknologi yang masihrendah dan dalam pengembangan usaha anggota KPUK belum mempunyai izin usaha dan izin daridinas kesehatan. Hal itu karena usaha yang dimiliki oleh sampel belum mempunyai akses pasar yangluas.
Faktor Kegiatan PendampinganSalah satu cara untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan anggota KPUK adalahmelalui kegiatan pendampingan. Sistem kerja dalam pelaksanaan program pemberdayaanperempuan di Kota Padang adalah memfasilitasi dua orang pendamping dan 3 orang CO.pendamping berasal dari staf lapangan LP2M sedangkan CO merupakan anggota KPUK yangtergabung dalam Jarpuk serta terpilih menjadi CO. Pendamping dan CO mempunyai tugas secaraluas dan umum ialah memberikan bimbingan dan arahan kepada anggota KPUK agar pelaksanaanprogram berjalan dengan baik dan harus mampu menjadi duta sosial. Pendamping juga melakukanmonitoring kegiatan yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan agar dapat dievaluasi.Dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Padang, menurut wawancara denganresponden kegiatan pendamping dilakukan sekali setiap bulannya oleh tenaga pendamping LP2M.Tapi dalam pelaksanaannya, CO lebih banyak berperan dibanding pendamping. Sebanyak 17 Orangsampel, tidak tau nama pendamping LP2M. Karena mereka memperoleh informasi hanya melalui CO
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yang fungsi seharusnya sebagai penampung aspirasi atau permasalahan-permasalahan dalamkelompok kemudian disampaikan ke pendamping dan pendamping seharusnya yang turunkelapangan dan memberikan bimbingan kepada KPUK. Hal tersebut karena masih kurangnyakoordinasi antara pendamping dan CO. Selain itu, fungsi tenaga pendamping yang dirasakan olehanggota KPUK belum maksimal hal ini disebabkan karena jarangnya pendamping hadir ketikapertemuan rutin bulanan dan hanya diwakili oleh CO sehingga informasi dari pendamping kurangdirasakan oleh anggota.Faktor pendampingan dalam penelitian memperoleh nilai skala 82,08% dengan rating 3,28,hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan sangat penting, meskipun itu hanya dilakukanoleh CO, karena informasi yang diberikan CO merupakan perpanjangan dari pendamping lapangan.Informasi yang diperoleh responden lebih baik bersumber dari pendamping sendiri yang melakukankegiatan pendampingan, karena banyak sekali informasi tersebut hanya diperoleh dari CO sehinggaanggota KPUK kurang begitu yakin dengan apa yang disampaikan CO. Oleh sebab itu perlu adanyapengorganisasian kegiatan pendampingan dan CO dalam pengembangan program sehingga programdapat mencapai tujuan.
KESIMPULAN

KesimpulanDalam implementasi program pemberdayaan perempuan di Kota Padang terdapat faktor-faktor terkait dalam pencapaian tujuan program diantaranya adalah faktor sumber daya, faktorkomunikasi, faktor organisasi, faktor kegiatan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwafaktor sumber daya, faktor komunikasi, dan faktor pendampingan sangat terkait dalampengembangan program, sedangkan faktor organisasi cukup terkait dalam pengembannganprogram pemberdayaan perempuan di Kota Padang.
DAFTAR PUSTAKABahri, Syaiful. 2005. Faktor - Faktor Determinan yang Mempengaruhi Pemberdayaan EkonomiKeluarga Pada Program Gerdu Taskin Di Kabupaten Jombang. Artikel Tesis. ProgramPascasarjana Universitas Airlangga. SurabayaFriedmann, John (1992), “Empowerment: The Politics of Alternative Development”, Blacwell Book,Cambridge Mass.Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Kemiskinan. Balai Pustaka. JakartaLongwe,Sarah. 2007. Tehe Women Empowerment Approach. A Methodological Guide.Muh.Ridwan. 2005. Tesis : Strategi Pengembangan Produk Unggulan Lokal Di Kabupaten EnkerangSulawesi Selatan. Program Pascasarjanan Institut Pertanian Bogor.Soemartoyo. 2002. Pemberdayaan Perempuan di Indonesia dan Peluang Untuk PemberdayaanEkonomi Perempuan. Disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan pada The ACTSeminar and Summit. Japan-Indonesia : Dinamic Relationship for Regional Development.Susanti,Mayavanie Dewi. 2006. Artikel : Peranan Perempuan Dalam Upaya PenanggulanganKemiskinan.
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Sisi Kebijakan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk Masa Depan Pertanian Indonesia

Melinda Noer1, Yossyafra2, Rini Hakimi3, Muhamad Reza41Fakultas Pertanian Universitas Andalas, 2Fakultas Teknik Universitas Andalas,3,4 Program Doktor Ilmu-ilmu Pertanian Pascasarjana Univeristas Andalasmelindanoer@yahoo.com / melindanoer@faperta.unand.ac.id
ABSTRAKPertanian dalam konteks pembangunan bangsa merupakan sumberdaya ekonomi untukmata pencaharian sebagian besar penduduk di Indonesia, dan juga sumberdaya penghasil produkpangan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia yang menjaga stabilitasnasional. Pertanian dalam konteks pembangunan wilayah (daerah) merupakan sektor penting yangmembutuhkan lahan sehingga perlu ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah sehingga strukturdan pola ruang wilayah dapat menjamin ketersediaan lahan untuk menghasilkan produk pertanian,khususnya pangan dengan prinsip berkelanjutan. Namun demikian, pertanyaannya adalah apakahpertanian dalam konteks tata ruang wilayah sudah sejalan dan mendukung pertanian sebagaisumberdaya ekonomi dan sumber utama pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat?Banyak fenomena yang menunjukkan keduanya belum seiring sejalan. Makalah ini membahastentang posisi pertanian sebagai sumberdaya dalam pembangunan bangsa dan pembangunanwilayah terkait kebijakan lahan pertanian berkelanjutan dalam menyiapkan masa depan pertanian.

Kata Kunci : kebijakan lahan, pertanian pangan, pembangunan berkelanjutan
PENDAHULUANPertanian dalam konteks pembangunan bangsa adalah salah satu sektor pembangunan yangpenting sebagai penyediautama bahan pangan nasional dan sebagai sumber mata pencahariansebanyak 34 % penduduk di Indonesia (BPS, 2015). Sekitar 25,4 juta diantaranya adalah petaniyang berusahatani padi sebagai tanaman utama. Selain itu, produk pertanian juga menjadi bahanbaku sandang dan papan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Walaupun saat inidengan teknologi dan pengetahuan yang terus berkembang, sudah dihasilkan produk-produk nonpertanian dalam upaya memenuhi kebutuhan sandang dan papan yang terus meningkat, namunproduk pangan masih tetap membutuhkan hasil pertanian sebagai bahan bakudan sumber utamayang belum tergantikan.Di sisi lain, pertanian dalam konteks pembangunan wilayah membutuhkan lahan sebagaisumberdaya utama pembangunan pertanian, sehingga perlu ditetapkan dengan kebijakansumberdaya lahan dan menjadi penting dalam penataan ruang wilayah atau perencanaan wilayah.Struktur dan pola ruang wilayah perlu penataan ruang yang tepat agar menjamin ketersediaanlahan untuk pembangunan pertanian yangberkelanjutan. Selain itu, isu kualitas lingkungan,termasuk kualitas lahan, memerlukan kajian yang tepat agar dapat terus terpelihara dan terjagadengan baik, serta dipertahankan untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kenyataan juga,bahwa luas lahan pertanian cenderungsemakin berkurang, khususnya lahan pertanian pangan,karena beralih fungsi menjadi lahan non pangan atau bahkan menjadi lahan non pertanian sepertiperumahan dan permukiman, perkantoran, pusat perdaganganataudigunakan untuk kegiatankomersial lainnya.Konversi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian atau lahan non panganmemperlihatkan laju yang semakin tinggi dan mulai mengkhawatirkan dalam waktu 10 tahunterakhir, dan tentu saja tidak dapat dikembalikan ke fungsi semula. Berdasarkan hasil sensus lahanyang dilakukan oleh Kementrian Pertanian, luas lahan sawah pada periode 2007-2010 berkurangsebanyak 600 ribu ha, yakni dari 4,1 juta ha di tahun 2007 menjadi 3,5 juta ha di tahun 2010(Apriyana, 2011). Sebagai contoh, Kementerian PU tahun 2015 menyatakan bahwa kebutuhan
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rumah pada tahun 2015 telah mencapai 15,2 juta unit dan sebagian besar bagi masyarakatberpenghasilan menengah ke bawah. Kebutuhan lahan untuk jumlah rumah yang sedemikian besartentu saja dapat berakibat kepada tingginya kebutuhan lahan.Sehubungan dengan itu, maka tantangan pertanian agar dapat berkelanjutan di masa depanbukan hanya soal kemampuan produktivitas lahan, kualitas produkyangharus berhasilberkompetisi di pasar bebas (pasar global dan regional) dan pengelolaan pemanfaatan lahan saja,tetapi dimulai dari persoalan di hulunya yakni perencanaan lahan pertanian. Penataan ruang ditingkat daerah menjadi hal yang sangat penting untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agardapat sesuai dengan peruntukannya sehingga terjagakeberlanjutan dan keberadaan pertaniansebagai sektor penting pembangunan bangsa dan wilayah. Tantanganini makin kuat akhir–akhirkarena tingginya angka konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, atau lahan pertanianpangan beralih menjadi lahan pertanian non pangan. Ketahanan pangan akan terganggu denganmeningkatnya konversi lahan dalam jumlah yang signifikan, dan selanjutnya akan berdampak padaterganggunya stabilitasekonomi, sosial, politik dan perkembangan penduduk secara umum. Olehkarena itu implementasi peraturan dan kebijakan terkait lahan pertanian (pangan) menjadi pentinguntuk dikaji.Makalah ini memfokuskan pembahasannya padaaspek kebijakan lahan pertanianberkelanjutan terutama lahan pangandalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional,sehingga dapat diperoleh potret kebijakan pertanian masa depan menghadapi pasar global danregional, khususnya masyarakat ekonomi Asean. Penulisan makalah ini merupakan bagian darikegiatan penelitian dalam topik Kajian Kompetisi Lahan Pembangunan Pertanian Pangan denganPerumahan dan Permukiman dalam Perspektif Perencanaan Wilayah Menuju PembangunanBerkelanjutan di Sumatera Barat. Sebagai bagian dari rangkaian penelitian tersebut, makalah inimenyajikan analisis tahap awal implementasi kebijakan Pemerintah berupa Undang–Undang sertaregulasi turunannya yang terkait dengan pengaturan keberadaan dan perlindungan lahan pertanianpangan berkelanjutan didaerah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 41tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa setiap daerah propinsi dankabupaten/kota perlu menetapkan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mencapaikondisi ketahanan pangan di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Sejauh manaperaturan tersebut telah dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah, baik di tingkat nasionaldan daerah, sehingga ditemukan hubungan sebab akibat konversi lahan pertanian dengan kebijakanperlindungan lahan pangan berkelanjutan. Diharapkan tulisan ini menyumbang pada penyiapanpembangunan pertanian sesuaitema seminar yaitu merancang masa depan pertanian Indonesia,khususnya dari sisi kebijakan lahan pertanian.
METODEPenelitian menggunakan metoda studi literatur untuk memberikan hasil kajian dan analisisterhadap produk kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah baik berskala nasionalmaupun daerah (propinsi dan kabupaten / kota) yang terkait dengan lahan pertanian panganberkelanjutan. Data yang digunakan adalah data sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif dandisajikan juga secara deskriptif kualititatif(Dunn, 2000). Analisis ini dapat menggambarkanhubungan sebab akibat dari kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutandan sejauh mana regulasi atau kebijakan tersebut didukung dan diimplementasikan di daerah, sertahubungannya dengan ketahanan pangan dalam rancangan masa depan pertanian diIndonesia.Kajian ini menggunakan daerah studi untuk dipelajari, yaitu dua daerah Kabupaten dandua Kota di Propinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota,Kota Padang dan Kota Pariaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Peraturan dan Perundangan Terkait Kebijakan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
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Dari aspek kebijakan yang melindungi keberadaan lahan pertanian pangan, Undang-UndangNomor 41 tahun 2009 telah menyatakan bahwa setiap propinsi dan kabupaten/kota perlumenetapkan sejumlah lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.Tujuannya adalah untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan melalui perlindungan lahanpertanian pangan dan tercapainya ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian panganberkelanjutan adalah bidanglahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dandikembangkansecara konsisten guna menghasilkanpangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dankedaulatanpangan nasional. Ketahanan pangan diukur dari ketahanan pangan rumah tanggayang tercermindari tersedianya pangan yang cukup (ketersediaannya), baik jumlah maupun mutunya(keamanannya), serta aman, merata dan terjangkau (keterjangakauan) oleh rumahtangga(Pemerintah Republik Indonesia , 2009).Keberadaan lahan pertanian pangan ini tentu saja tidak hanya terkait dengan jumlah lahanyang disediakan, tetapi juga termasuk kualitas lahan yang memang mampu mendukung jumlahproduksi yang dibutuhkan sesuai standar produk pertanian yang diharapkan secara nasionalmaupun lokal (daerah). Dengan demikian setiap daerah propinsi dan kabupaten / kota perlumengidentifikasi dan menetapkan lahan yang akan digunakan sebagai lahan pembangunan,termasuk peruntukan lahan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengaturan penggunaanlahan dan ruang wilayah sesuai peruntukannya tersebut disusun dengan merujuk kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Selanjutnya rencana tataruang wilayah akan menjadi dasar untuk disusunnya rencana pembangunan, baik jangkapanjang/RPJP, jangka menengah/RPJMmaupun jangka pendek/RKP(Pemerintah RepublikIndonesia, 2004). Pembangunan sektor pertanian yang direncanakan dalam konteks pembangunanwilayah dan pembangunan nmasyarakat disusun dengan memperhatikan keterkaitan sektorpertanian dengan perencanaan pembangunan sektor lain, dari aspek fisik lingkungan, sosialekonomi, dan kelembagaan. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan pembangunan pertanianpangan berkelanjutan diperlukan integrasi perencanaan antara pembangunan sektor pertanian dansektor lainnya (non pertanian) melalui pendekatan perencanaan wilayah (Noer,2016).Perlindungan lahan pertanian pangan juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2012 yang mengatur tentang insentif perlindungan lahan pertanian tanaman pangan.Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanianberkelanjutan. Pemberian insentif ini juga harus direncanakan dan dimuat dalam RPJP, RPJM, danRKP setiap daerah (Pemerintah Republik Indonesia , 2012).Dari dokumen kebijakan lahan terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akanmenentukan masa depan pertanian di Propinsi Sumatera Barat dan 4 wilayah kabupaten/ kota yangdistudi, ditemukan bahwa regulasi tersebut di atas secara umum telah diturunkan kedalamperaturan ditingkat daerah, baik bersifat kebijakan umum maupun teknis. Rencana TataRuangPropinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032(Propinsi Sumatera Barat, 2012)menetapkan KotaPadangsebagai pusatkegiatan nasional (PKN) dan Kota Pariaman sebagai pusatkegiatanwilayah(PKW), dan keduanya diarahkan pada pembangunan kawasanmetropolitan. Namun demikian,walaupun pembangunan kedua daerah Kota tersebut diarahkan pada pembangunan kawasanmetropolitan, namum RTRW Propinsi juga mengatur bahwa RTRW Kota Padang dan Kota Pariamanharus menyediakan peruntukan lahan sawah dan hortikultura. Sementara Kabupaten LimapuluhKota dan Kabupaten Tanah Datar selain peruntukan lahan sawah dan hortikultura, jugadikembangkan kawasan minapolitan di Kabupaten Limapuluh Kota dan kawasan agropolitan diKabupaten Tanah Datar.
Gap: Kebijakan dan Implementasi KebijakanPada periode tahun 2009-2014 data Tabel 1 memperlihatkan bahwa luas lahan sawah di KotaPadang memperlihatkan angka yang menurun (pertumbuhan negatif) dari 6,684 Ha pada tahun2009 menjadi 6,570 ha pada tahun 2014 (berkurang 114 Ha), dengan rata-rata pertumbuhanpenduduk 0,35%. Pada periode yang samaluas lahan sawah di Kota Pariaman juga berkurang seluas310 ha. Sementara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 Kota mengalami penambahan jumlah
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luas lahan sawah sebanyak 41 ha dan 1,487 ha berturut-turut. Rata-rata pertumbuhan pendudukKota Pariaman 3,48%, Kab. Tanah Datar tahun 2014 adalah 0.43%, Kab. 50 Kota sejumlah 1,83%.Tabel 1. Jumlah Luas Lahan Sawah dan Pertumbuhannya di Wilayah Studi periode 2009-2014
Tahun

Kota Padang Kota Pariaman Kab. Tanah Datar Kab. 50 KotaLuas(Ha) Pertumbuhan (%) Luas(Ha) Pertumbuhan (%) Luas(Ha) Pertumbuhan (%) Luas(Ha) Pertumbuhan (%)2009 6,684 - 2,833 - 22,904 - 22,222 -2010 7,060 5.63 2,818 -0.53 22,904 0.00 22,217 -0.022011 6,627 -6.13 2,818 0.00 22,904 0.00 22,214 -0.012012 6,587 -0.60 2,537 -9.97 22,945 0.18 22,203 -0.052013 6,574 -0.20 2,523 -0.55 22,945 0.00 22,203 0.002014 6,570 -0.06 2,523 0.00 22,945 0.00 23,709 6.78Sumber BPS Propinsi Sumatera BaratData tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan lahan pangan di daerahkabupaten/kota memperlihatkan fenomena keberadaan lahan sawah (sebagai lahan pertanianpangan) dengan kecenderungan yang berbeda. Daerah kota mengalami jumlah luas lahan yangberkurang, namun sebaliknya daerah kabupaten memperlihatkan penambahan jumlah lahan sawah.Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kebutuhan lahan di daerah kota yang distudi untukkegiatan pembangunan pusat kegiatan nasional (Kota Padang) dan pusat kegiatan wilayah (KotaPariaman) dan sebagai kota metropolitan, telah mendorong terjadinya pengurangan luas lahansawah di kedua kota tersebut. Sebaliknya dua daerah kabupaten yang distudi mengarahkanpembangunan wilayahnya kepada pembangunan pertanian minapolitan (Kabupaten LimapuluhKota) dan agropolitan (Kabupaten Tanah Datar), sebagaimana yang ditetapkan RTRW Propinsi,berakibat kepada penambahan luas lahan sawah.Ditemukan juga, bahwa angka pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi di Kota Pariaman(3,48%) dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Kota Padang (0,35%), telah berakibat padalebih tingginya pengurangan jumlah luas lahan sawah. Luas lahan sawah di Kota Pariamanberkurang sebanyak 310 ha sementara di Kota Padang berkurang sebanyak 114 ha, pada periode2009-2014 tersebut. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa jumlah penduduk yang meningkattelah berakibat kepada tuntutan tingginya kebutuhan akan lahan pembangunan non pertaniansehingga kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan menjadi lebih sulit diimplementasikansesuai dengan rencana.Namun, daerah kabupaten ternyata mengalami hubungan sebab akibat yang tidak umum.Luas lahan sawah yang bertambah sebanyak 41 ha di daerah kabupaten Tanah Datar dan 1,487 hadi Kabupaten Limapuluh Kota, memperlihatkan hubungan sebab akibat yang terbalik dengan angkapertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Datar (0.43%) yang lebihkecil ternyata memperlihatkan penambahan lahan sawah yang juga kecil 41 ha, sementaraKabupaten Limapuluh Kota dengan angka pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi (1,83%),berhasil menyediakan luas lahan sawah yang lebih luas yakni 1,487 ha.Temuan ini mengindikasikan bahwa data yang ada belum cukup untuk menjelaskangambaran implementasi kebijakan lahan pangan berkelanjutan di daerah, apakah berjalan denganbaik sesuai aturan yang ada. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan seharusnya hanyadapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untukkepentingan umum atau terjadi bencana (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Namun fenomenayang diamati di lapangan menunjukkan adanya lahan pertanian pangan terutama lahan sawah padakeempat kabupaten/kota, mengalami perubahan fungsi lahan menjadi lahan perumahan,perdagangan, perkantoran, dan kegiatan komersial lainnya. Banyak kasus yang membuktikanbahwa pembangunan perguruan tinggi/ lembaga pendidikan, jalan raya by pass, dan perkantoranpada suatu lokasi tertentu di kab/kota telah berdampak pada berubahnya lahan sawah menjadilahan perumahan dan permukiman baru. Semuanya itu dapat terjadi karena fungsi pengendalian
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pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam tata ruang tidak berjalan sebagaimanamestinya. Padahal, sekali lahan pertanian beralih menjadi lahan non pertanian, tidak mungkin lagiakan kembali menjadi lahan pertanian seperti semula.Namun demikian, belum tersedia data yang akurat, baik di tingkat propinsi maupun darahkabupaten/kota yang didukung oleh rencana tata ruang, yang dapat menjelaskan tentang berapajumlah lahan pertanian pangan yang sesungguhnya telah beralih fungsi dan mengapa konversilahan tersebut dapat terjadi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Apriyana (2011) tentangketidakpastian data lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Dikatanbahwa sintesis data dan informasi dari sejumlah hasil penelitian dan data yang dipublikasi selamaini, diperkirakan luas lahan sawah yang terkonversi tidak kurang dari 150.000 hektar/tahun.Namun demikian, sampai saat ini belum ada data yang akurat tentang besaran alih fungsi lahansawah tersebut. Hal ini disebabkan karena pemantauan dan pencatatannya selama ini belumterlembagakan dengan baik (Apriyana, 2011).
Solusi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan untuk Pertanian Masa DepanDari studi ini, dapat dikatakan bahwa peraturan/ kebijakan terkait lahan pertanian dalamrangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan, cukuptersedia. Upaya pengendalian juga sudah dilakukan dengan menerbitkan kebijakan penetapan alihfungsi lahan pertanian pangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2011) dan penetapan insentifperlindungan lahan pertanian pangan (Pemerintah Republik Indonesia , 2012).Kelemahan selamaini ditemukan pada aspek implementasi kebijakan yang belum diterjemahkan kedalam peraturanyang lebih rendah dan bersifat lebih teknis di tingkat daerah kabupaten/kota. Pemanfaatan lahansebagaimana yang diatur oleh UU Penataan Ruang belum dapat diimplementasikan sesuai denganrencana tata ruang yang disusun. Rencana tata ruang yang disyahkan dan diberlakukan sebagaisebuah kebijakan dalam mengelola ruang wilayah di propinsi maupun kab/kota, perlu aturanpengendalian yang bersifat implementatif agar pemanfaatannya sejalan dan tidak bertentangandengan penataan ruang yang telah disusun.Untuk itu, kedepan diperlukan data yang akurat dan selalu mutakhir, serta pengelolaan yangterintegrasi dengan perencanaan pembangunan sektor non pertanian lainnya. Walaupun penetapankawasan pertanian dalam rangka menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan sudah diatur olehpemerintah propinsi (Pemerintah Provinsi Sumbar, 2013), namun karena kegiatan perencanaandan pengendalian ruang wilayah membutuhkan data yang sangat akurat dan terus mutakhir, sepertibatas lokasi dan luas lahan harus jelas dan teridentifikasi, maka implementasi di tingkatkabupaten/kota seringkali menjadi tidak terukur dengan baik. Begitu juga dengan kebijakanprovinsi tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan yang diatur pelaksanaannya melaluiperaturan di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.Apabilapengendalian ruang tidak telaksana secara efektif, maka akan terjadi kesulitan memelihara danmelindungi lahan pertanian, termasuk lahan pangan berkelanjutan sebagaimana yang diharapkan.Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di masa datang perludidukung dengan peraturan yang bersifat lebih teknis dan implementatif, termasuk pengelolaandata berbasis sistem informasi modern dan terintegrasi, sehingga pengendalaian pemanfaatanlahan pangan berkelanjutan dapat terlaksana. Pada kondisi saat ini, belum semuanya tertuang didalam dokumen RTRW daerah propinsi (Pemda Provinsi Sumatera Barat, 2012) danKabupaten/Kota yang distudi lihat (Pemda Kota Pariaman , 2012), (Pemda Kabupaten Tanah Datar,2012), (Pemda Kota Padang, 2012) dan (Pemda Kab. Limapuluh Kota, 2012).

KESIMPULANMasa depan pertanian Indonesia baik dalam konteks pembangunan bangsa maupunpembangunan wilayah membutuhkan lahan yang secara berkelanjutan diperuntukkan untukkegiatan pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan. Untuk mengetahui sejauh mana lahanpertanian tanaman pangan selalu terpelihara dan terlindungi sebagai lahan produksi pertanianpangan, sangat ditentukan oleh kebijakan lahan yang didukung dengan data yang akurat danmutakhir, dengan pengelolaan sistem informasi yang modern dan terintegrasi.
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Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak untuk Mewujudkan
Kedaulatan Pangan Masyarakat di Sumatera Barat
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ABSTRAKKedaulatan pangan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatanpembangunan pertanian.Terdapat banyak pihak yang terlibat untuk mewujudkan kedaulatanpangan, diantaranya adalah petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.Supaya peranpetani lebih maksimal dalam membantu tujuan pembangunan pertanian, maka dilaksanakankegiatan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani.Penyuluhan pertanianmemiliki peran yang strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian, dimanapenyuluhan pertanian menjadi jembatan penghubung antara: teori dan praktek, pengalaman dankebutuhan, penguasa dan masyarakat, produsen dan pelanggan, sumber informasi danpenggunanya, antara sesama stakeholder agribisnis, dan antara masyarakat dengan pihak luar.Tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah untuk mengungkap peran pentingpenyuluhan pertanian sebagai ujung tombak dalam pencapaian kedaulatan pangan.Metodepenelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.Jenis data dalam kajian ini yaitu data sekunderyang didapatkan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah deskriptifkualitatif dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa sampai saatsekarang ini, petani yang ada di Sumatera Barat didominasi oleh petani yang memiliki skala usahakecil, yang mencirikan kapasitas petani tersebut masih rendah, terutama dalam pemanfaatanteknologi dan manajemen. Artinya, kapasitas petani tersebut masih perlu ditingkat, jika memangmemposisikan mereka sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian.Peningkatan kapasitaspetani, dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan pertanian, sehingga posisi penyuluhanpertanian menjadi ujung tombak untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Kata kunci: penyuluhan pertanian, ujung tombak, kedaulatan pangan
PENDAHULUANPangan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi setiap waktunya,dan ini merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia.Dari waktu ke waktu, kebutuhan panganmasyarakat semakin bertambah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang setiap tahunsemakin banyak.Oleh karena itu, pemerintah khususnya harus dapat memikirkan strategi dantindakan yang efektif untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.Seperti yang telah sama-sama kita ketahui, semenjak zaman awal kemerdekaan hingga saatini pemerintah benar-benar serius memikirkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, melaluikegiatan-kegiatan pembangunan pertanian disegala sektor.Bahkan pada saat zaman reformasi ini,terutama pada zaman pimpinan pemerintahan SBY, pertanian memang menjadi prioritas untukdilakukan pembangunannya.Dimana program revitalisasi pertanian merupakan jargoan pemerintahsaat ini untuk mewujudkan cita-cita pembangunan pertanian yang baik.Mengutip ucapan Presiden Soekarno pada saat peletakan batu pertama pembangunangedung Fakultas Pertanian UI di Bogor“ Pertanian Soal Hidup atau Mati”, mengandung maknabahwa pembangunan pertanian harus dilakukan di negeri ini, karena dengan pertanianlahkebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Presiden Soeharto pada zaman “ordebaru” juga menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor yang harus dibangun secara serius,dimana bukti kerja nyata yang ada pada zaman tersebut adalah tercapainya swasembada beras.
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Pembangunan pertanian bukanlah satu hal konsep sederhana yang dilakukan olehpemerintah.Kebutuhan manusia terhadap produk pertanian semakin berkembang.selain panganutama, manusia juga memerlukan produk pertanian untuk mencukupi kebutuhan terhadap energihayati terbarukan, bahan industri pangan, kosmetik, maupun farmasi (Yowono. T, dkk, 2011).Pembangunan pertanian dapat juga dikatakan sebagai pembangunan ekonomi disektor pertanian,karenan pertanian sendiri mengandung tekanan unsur ekonomi.Pertanian adalah usaha manusiamelalui kehidupan tumbuhan dan hewan untuk dapat lebih baik dalam memenuhi kebutuhnannya(Yuwono.T, Widodo.S dkk, 2011).Tidak semua Negara yang mampu memenuhi semua kebutuhan terhadap pangan, sehinggakemudian berkembang praktek perdagangan internasional, tetapi sekaligus juga berkembangmenjadi ketergantungan terhadap Negara-negara penghasil pangan (Negara eksportir). Kondisitersebut juga di alami pada negeri ini, padahal jika dilihat dari potensi sumber daya alam yangdimiliki, negeri ini seharusnya tidak harus mengalami ketergantungan kepada Negara lain untukpemenuhan pangannya.Berkaitan dengan isu di atas, maka kedaulatan pangan menjadi hal pokok yang harusdifikirkan oleh setiap stakeholders bidang pertanian. Kedaulatan pangan bukanlah hal mudah untukdapat diwujudkan di negeri ini, banyak faktor yang harus dipikirkan solusinya agar kedaulatanpangan benar-benar terwujud di negeri ini.Salah satu faktor untuk dapat mewujudkan kedaluatanpangan adalah mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) petani, sebagai pelaku utamadalam kegiatan pembangunan pertanian tersebut.Kegiatan pembangunan pertanian, tidak hanya dilaksanakan di daerah pulau Jawa semata,akan tetapi diseluruh wilayah Indonesia yang memiliki potensi pertaniannya untuk di bangun,termasuk di Sumatera Barat. Dimana komoditi pertanian yang ada di Sumatera Barat adalahpertanian holtikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan.Keseluruhan komoditi tersebutbermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat.Dalam kesempatan ini, untuk lebih memfokuskan pembahasan, maka penulis akan lebihbanyak membicarakan mengenai sub sektor peternakan, terutama peternakan sapi potong sebagaisumber pangan hewani untuk masyarakat, khususnya untuk pemenuhan protein hewanimasyarakat. Protein hewani memberikan manfaat pertumbuhan sel-sel organ tubuh.Selain itu jugamembantu pembentukan otak manusia dan sel darah merah lebih kuat sehingga tidak mudahpecah.Paling tidak, untuk yg memiliki berat badan 50 kg, membutuhkan sekitar 40 gram proteinsetiap hari.Sampai saat sekarang ini, pemenuhan daging sapi sebagai salah satu sumber pangan hewanioleh masyarakat masih menjadi kegiatan utama pada pembangunan pertanian, baik di tingkat pusatmaupun daerah (Sumatera Barat). Kebutuhan daging sapi di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak549.670 ton dan perkirakan pada tahun 2014 kebutuhan daging sapi meningkat menjadi 593.040ton (www.investor.co.id). Konsumsi daging sapi di Indonesia per tahun mencapai 4 juta ekor dariimpor dan lokal.Sebanyak 4 juta ekor sapi itu setara dengan 600.000 ton daging sapi(http://finance.detik.com). Rata-rata konsumsi kalori (kkal) dan protein (gram) per kapita seharipenduduk Indonesia yang bersumber dari daging sapi pada tahun 2012 yaitu2,34 kalori dan protein0,22 /kapita (BPS, 2012). Konsumsi daging sapi di Sumatera Barat pada tahun 2011 yaitu sebanyak11 553 ton atau sekitar 32 % dari total sumber pemenuhan kebutuhan daging yang dihasilkan darikomoditi ternak lainnya (Sumbar Dalam Angka, 2012).Terwujudnya kedaulatan pangan, khususnya pangan hewani yang bersumber dari dagingsapi, pemerintah telah banyak melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.Akan tetapi, adasatu hal yang terlupakan oleh mereka (pemerintah Sumatera Barat) yaitu mengenyampingkankegiatan peningkatan kapasitas peternak dan juga pemberdayaan peternak melalui program khususdan terfokus (penyuluhan sub sektor peternakan sapi potong).Penyuluhan berperan penting sebagai proses pengembangan kemandirian masyarakatpetani/peternak. Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ternyata sejalandengan efektivitas proses belajar sosial yang dialami di dalam beradap tasi terhadap lingkungankehidupannya. Penyuluhan pertanian yang partisipatif merupakan salah satu alternatif dan pilarutama dalam mempercepat proses perkembangan kemandirian individu maupun masyarakattersebut (Sumardjo, 2005). Arti pentingnya penyuluhan dalam pembangunan pertanian (termasuk
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pembangunan disektor peternakan), dapat berpijak pada pengakuan berperannya sumberdayamanusia dalam pengelolaan setiap kegiatan pembangunan pertanian, yang diarahkan padapeningkatan efektivitas dan efesiensinya, sangat tergantung pada mutu sumberdaya manusia yangterlibat didalamnya yaitu petani.Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka ada beberapa hal yang akan dibahasdalam makalah ini, melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Mengapa penyuluh pertanianberperan untuk mewujudkan kedaulatan pangan ? Dalam bentuk apa penyuluhan pertanianberperan dalam mewujudkan kedaulatan pangan ? Bagaimana caranya penyuluhan pertanianmenjadi ujung tombak untuk mewujudkan kedaulatan pangan ? Dari keseluruhan pertanyaanpenelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah: 1) Mendeskripsikankedudukan penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian dan kaitannya denganpencapaian kedaulatan pangan; 2) Mendeskripsikan peranan penyuluhan pertanian sebagai ujungtombak pencapaian kedaulatan pangan; 3) Merumuskan strategi pengoptimalan penyuluhanpertanian sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
METODE PENELITIANMetode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, metode ini digunakan karenatidak mempersoalkan jaringan hubungan antar variabel yang berkenaan dengan masalah dan unityang diteliti (Sugiyono, 2008).Jenis data dalam kajian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dariberbagai sumber, seperti dari jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, dll. Teknik pengumpulan datayang dipakai adalah studi domukentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatifdengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau olehorang lain tentang subjek(Wirartha. Imade, 2006). Teknik analisa data yang digunakan dalam kajianini adalah deskriptif kualitatif, dimana proses analisa data yang dilakukan yaitu penelaahan datayang ada, melakukan reduksi data, menafsirkan atau member makana pada data, kesimpulan, danuntuk lebih dalam penganalisaan data, maka digunakan bantuan konsep 5 W + 1 H ( siapa, apa,dimana, kapan, mengapa, bagaimana). Sedangkan untuk merumuskan strategi pengoptimalanpenyuluhan, digunakan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Penyuluhan Pertanian Dalam Pembangunan Pertanian Dan Kaitannya Pada
Pencapaian Kedaulatan Pangan.Pelaksanaan pembangunan pertanian tidak terlepas dari pemanfaatan sumber dayamanusia (petani) sebagai pelaku utama yang dapat menjalankan setiap program pembangunanpertanian.Kualitas SDM petani, menjadi penentu di dalam pencapaia tujuan pembangunanpertanian.Pernyataan tersebut bukanlah suatu hal yang berlebihan, karena kegiatan pertanian yangada di Indonesia umumnya, dan Sumatera Barat khususnya adalah petani-petani berasal dariberbagai tingkat stratifikasi skala usaha.Pada kenyataan dilapangannya, petani-petani tersebutkebanyakan adalah petani yang memiliki skala usaha rimah tangga, sedangakn yang berada padaskala usaha besar masih sedikit jumlahnya.Pada saat SDM petani menjadi unsur pokok dalam pelaksanaan pembangunan, disinilahpenyuluhan pertanian akan mengambil perannya di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.Memang secara langsung, penyuluhan pertanian tidak bisa terlihat peranannya dalampembangunan pertanian, akan tetapi secara tidak langsung dapat terlihat berdasarkan peningkiatankualitas petani dalam segi memproduksi hasil pertanian, manajemen usaha tani dan juga dari segikegiatan pemasaran hasil pertanian. Penyuluhan berperan penting sebagai proses pengembangankemandirian masyarakat petani. Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunanternyata sejalan dengan efektivitas proses belajar sosial yang dialami di dalam beradap tasiterhadap lingkungan kehidupannya. Penyuluhan pertanian yang partisipatif merupakan salah satualternatif dan pilar utama dalam mempercepat proses perkembangan kemandirian individumaupun masyarakat tersebut (Sumardjo, 2005).
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Peran utama penyuluhan di banyak Negara pada masa lalu dipandang sebagai alih teknologidari peneliti ke petani. Sekarang peran penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantupetani untuk mengambil keputusan sendiri, dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dandengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekwensi dari masing-masing pilihannya itu (Ban & Hawkins, 1999). Pendapat dan keputusan petani juga didasarkan padasistem nilai mereka, walaupun mereka tidak selalui memahami kaitannya sehingga penyuluhan jugaharus membantu memperjelas hubungan ini.Kedudukan penyuluhan menurut Mosher (1966) adalah sebagai faktor pelancar dalampembangunan pertanian.Sedangkan Mardikanto (1993) justru menilai kegiatan penyuluhan sebagaifaktor kunci keberhasilan pembangunan pertanian, karena penyuluhan selalu hadir sebagai pemicusekaligus pemacu atau lebih sering dikenal sebagai “ujung tombak” pembangunan pertanian.Disamping itu, terkait dengan peran penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untukmeningkatkan kapasitas, entitas dan jaringan (USAID, 1995).Sedangkan hubungannya dengan pencapaian kedaulatan pangan yaitu pada saatpembangunan pertanian di negeri ini mampu mencapai swasembada, maka kedaulatan panganuntuk masyarakat juga akan dapat tercapai dengan baik. Artinya, negeri ini tidak lagimenggantungkan dirinya pada Negara asing untuk pemenuhan pangan masyarakatnya.Seperti yangtelah diungkapkan sebelumnya, penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam pencapaiantujuan pembangunan pertanian, yaitu meningkatkan kualitas pelaku utama (petani) didalampelaksanaan pembangunan pertanian.Sebagai ilustrasi sedernahanya dapat terlihat pada gambarberikut ini.

Gambar 1. Ilustrasi Penyuluhan Sebagai Ujung Tombak Pencapaian Kedaulatan Pangan
Peranan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak Pencapaian Kedaulatan PanganUntuk mengungkap dimanasajakah penyuluhan pertanian berperan dalam pembangunanpertanian mewujudkan kedaulatan pangan, maka penulis berpijak pada pendapat Timmer (1983)dengan tepat menyebutnya sebagai “perantara” atau jembatan penghubung, yaitu penguhubungantara :

Pertama, penguhubung antara teori dan praktek. Dalam melaksanakan pembangunanpertanian, banyak teori-teori yang digunakan oleh pelaku pembangunan, seperti teori manajemen,teori produksi, teori pasca panen, teori pemasaran hasil produksi pertanian, teori komunikasi, danbanyak lagi teori-teori yang digunakan untuk mencapai tujuan pembanguna pertanian tersebut.Teori-teori yang ada tersebut harus dapat diterjamahkan ke ranah praktikal yang nyata-nyata membutuhkan bahasa sederhana dmudah dipahami, agar masyarakat penerima manfaatprogram, dapat mengaplikasikannya dilapangan dengan mudah.Oleh karena itu, dibutuhkannyapenyuluhan pertanian, agar masayarakat penerima manfaat (petani) mampumemanfaatkannya.Disinilah dituntut kompetensi seorang penyuluh agar dapat mentrasferkanbahasa teori kedalam bahasa praktek.Dapat kita banyangkan, jika tidak ada penyuluhan untuk
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petani, maka teori-teori tersebut hanya bisa menjadi macan di atas kertas, tanpa dapat melihatkanmanfaatnya lebih detail kepada petani dan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertaniantersebut, dimana disini tujuannya adalah mewujudkan kedaulatan pangan.
Kedua, pengalaman dan kebutuhan.Pembangunan pertanian bukanlah kegiatan yang sekalidilaksanakan dapat diwujudkan tujuannya.Membutuhkan waktu panjang untuk dapat menciptakancita-cita pembangunan pertanian yang maksimal.Setiap tahapan-tahapan yang dilalui dalampembangunan pertanian, mengalami lika-liku yang bisa menjadi pembelajaran bagi pelakunya.Dalam konteks ini, pengalaman-pengalaman terdahulu terkait kegiatan pembangunan pertanian,akan menjadi guru yang baik untuk melakukan perubahan kearah yang lebih sempurna.Pengalaman terdahulu bisa saja berhubungan garis lurus dengan kebutuhan pembangunan, bisajuga tidak lagi relefan dengan kebutuhan, terutama ditingkat akar rumput.Oleh karena itu, untukmenjembatani pengalaman dengan kebutuhan, dibutuhkan satu tindakan nyata yang difasilitasi olehpihak ketiga yaitu penyuluhan.Sebagai contoh kasus di bidang peternakan sapi potong.
Ketiga, penghubung antara penguasa dan masyarakat.Kedua kelompok ini, merupakanstratifikasi sosial yang memiliki jurang pemisah, baik dalam berinteraksi maupun dalamberkomunikasi.Padahal kedua kelompok ini harus membangun jalinan harmonis, sehinggapembangunan dapat berjalan dengan baik.Penyuluhan menjadi jembatan antara penguasa danmasyarakat, hal ini dapat dilakukan karena pelaku penyuluhan dapat leluasa berkomonikasi denganpengusa dan juga kepada masyarakat. Seluruh keluh kesah serta kebutuhan msayarakat ditampungoleh penyuluh untuk disampaikan kepada penguasa, begitu juga sebaliknya, seluruh programpembangunan pertanian yang dirancang oleh penguasa, akan disebarluaskan oleh penyuluh kepadamasyarakat.
Keempat, penghubung antara produsen dan pelanggan. Produsen yang dimaksudkan disiniadalah petani/peternak sebagai pelaku utama pembangunan, sedangakn pelanggan yangdimaksudkan disini adalah orang-orang yang akan mengkonsumsi produk hasil pertanian tersebut.Dalam hal ini erat kaitannya dengan kegiatan pemasaran produk-produk hasil pertanian.Disinilahpenyuluhan diminta untuk dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.Parapetugas penyuluhan yaitu penyuluh dituntut untuk dapat menjembatani antara peternak dengankonsumen, sehingga kerugian dipihak peternak dapat diminimalisir.Penyuluhan dapat sajamembantu membukakan jaringan yang baik antara kedua pelaku usaha tersebut, dengan catatankedua belah pihak benar-benar menaruh kepercayaan kepada pelaku penyuluhan.Atau bahkanpenyuluhan bisa saja membangun jaringan pemasaran yang ideal untuk para pelaku pembangunanpertanian tersebut.
Kelima.sumber informasi dan penggunaannya. Kondisi ini lebih tepatnya pada syarakatyang hidup di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kemajuan teknologi komunikasi, ataumasyakat yang mayoritas masuk kedalam kaum lagart (kaum tertinggal).Sedangkan informasipembangunan biasanya berasal dari pusat-pusat pemerintahan.Informasi yang dimaksudkan disinitidak hanya informasi program pembangunan, melainkan informasi kemajuan teknologi yang dapatdigunakan untuk meningkatkan produktifitas meraka.
Keenam, anatar sesama stakeholders agribisnis. tidak bisa dipungkiri, bahwa antar sesamastakeholders agribisnis ada keegoan sektoral yang dapat menjadi tembok pembatas, sehinggakegiatan pembangunan pertanian dapat terganggu pencapaiannya. Jika kondisi tersebut diarkan,maka permasalahan baru akan timbul diantaranya sulitnya membangun jejaring kerjasama antarastakeholders agribisnis tersebut.Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian dengan maksimal,maka jejaring antara stakeholders tersebut sangat dibutuhkan sebagai suatu kekuatan yangterbangun di akar rumput. Bersatunya seluruh pelaku pembangunan pertanian, bukanlah hal yangmudah untuk dapat diwujudkan, maka dari itu, penyuluhan dituntut untuk dapat menjembataniterbentuknya jejaring tersebut.
Ketujuh, anatara masyarakat di dalam dengan yang ada diluar lingkungansosialnya.Tepatnya pada bahagian ini adalah membahas kekosmopolitanan petani dalammenjalankan usaha pertaniannya.Tidak bisa petani tersebut hanya berhubungan baik denganmasyarakat yang ada pada lingkungannya saja, melaikan juga membutuhkan hubungan baik denganmasyarakat yang ada diluar lingkungan sosialnya. Terbangunnya kekosmopolitanan yang bagus,maka masyarakat akan lebih memiliki banyak pilihan dalam mengembangkan usahanya.
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Strategi Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak Dalam Mewujudkan
Kedaulatan Pangan.Adapun data pendukung untuk merumuskan strategi pengoptimalan penyuluhan pertaniansebagai ujung tombak untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah:1) Kekuatan Yang Dimiliki Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung TombakDalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan:a) Sumbar memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian (BAKORLUH).b) DPRD Sumbar telah menyadari akan pentingnya penyuluhan pertanian.c) SDM penyuluh pertanian yang ada hingga didaerah terendah (nagari).d) Sumbar memiliki Komisi Penyuluhan.e) Pimpinan daerah melalui SKPD terkait, masih menggunakan penyuluhan sebagai kegiatanpendampingan program pembangunan pertanian.2) Kelemahan Yang Dimiliki Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung TombakDalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan:a) Belum terpetakannya dengan baik kompetensi penyuluhb) Anggaran pendanaan kegiatan penyuluhan masih terbatas.c) Belum adanya stimulus untuk meningkatkan motivasi penyuluhd) Perencanaan program penyuluhan yg belum menganut asas partisipatif secara keseluruhan.e) Prasarana untuk penyuluh yang masih terbatas3) Peluang Yang Dimiliki Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung TombakDalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan:a) Adanya UU no 16 tahun 2006 ,sebagai landasan hukum tetinggi dalam merumuskankebijakan penyuluhan pertanian.b) Suport BUMN melalui dana CSR untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.c) Dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat mengenai penyuluhan pertanian.d) Dukungan teori aplikatif dari kelompok akademisi, melalui kegiatan pengabdian masyarakatyang dilakukan dosen-dosen.e) Adanya penyuluh swasta dan penyuluh swadaya4) Anacaman Yang Dimiliki Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung TombakDalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan:a) Ketidak pahaman pemerintah daerah akan pentingnya penyuluhanb) Tenaga penyuluh lebih menyukai jabatan struktural disbanding fungsional penyuluh.c) Kompetensi penyuluh masih terfokus pada bidang pertanian holtikultura.d) Jumlah penyuluh yang akan pensiun lebih banyak dibandingkan yang masih aktif.e) Desentralisasi menghasilkan raja kecil yang mampu mengenyampingkan kegiatanpenyuluhan pertanian.Berdasarkan data kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, maka daptdirumuskan beberapa strategi untuk mengoptimalkan penyuluhan pertanian sebagai ujung tombakdalam pencapaian kedaulatan pangan bagi masyarakat.Adapun strategi tersebut dapat dilihat padamatrik di bawah ini.Matrik 1. Strategi Untuk Pengoptimalan Penyuluhan Pertanian Sebagai Ujung Tombak DalamMewujudkan Kedaulatan Pangan.

Strategi SO (Menciptakan strategi
yang menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang jika berada
pada kuadran I) :1. Mengoptimalkan peran komisipenyuluhan Sumbar sebagai

Strategi WO (Menciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan untuk
memanfaatkan peluang. Digunakan jika berada
pada kuadran III) :1. Menjadikan BUMD melalui CSR nya sebagaidonator khusus dalam kegiatan penyuluhan
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jembatan antara stakeholderpembangunan pertanian.2. Menciptakan sinergitas programpenyuluhan dengan pihak akademisidan BUMN.3. Mengoptimalkan peran penyuluhswasta dan swadaya untukmembantu peningkatan kompetensipetani/peternak.4. Mensinergikan program pemerintahdaerah dengan pemerintah pusat,terkait kegiatan pendampinganprogram pembangunan pertanian.

pertanian tertentu (penyuluhan peternakansapi potong).2. Mencarikan dana alokasi khusus untukmenyuport kegiatan penyuluhan, melaluikeuangan pemerintah pusat.3. Meningkatkan kompetensi penyuluh melaluikegiatan pelatihan yang diselenggarakan olehpihak akademisi.4. Pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan khsus untuk mensuport kegiatanpenyuluhan, berdasarkan potenis yang adadalam UU no.16 tahun 2006.
Strategi ST (Menciptakan strategi
yang menggunakan kekuatan untuk
mengatasi ancaman. Digunakan jika
berada pada kuadran II):1. Memfunsikan komisi penyuluhanuntuk membantu pemerintah daerahdalam merumuskan kebijakanpenyuluhan pertanian.2. Melakukan pemberdayaan penyuluh,agar mereka tidak lagi berorientasipada jabatan struktural.3. Menciptakan kerjasama antara pihakpengambil kebijakan, pengesahkebijakan, untuk menambah jumlahpenyuluh, khususnya dibidangpeternakan sapi potong.

Strategi WT (Menciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan dan menghindari
ancaman. Digunakan jika berada pada kuadran
IV) :1. Melakukan pemetaan kompetensi penyuluh yangdiselengarakan oleh pihak ketiga (akademis ataulainnya).2. Mengimplementasikan pendekatan partisipatifmurni didalam merencanakan programpenyuluhan.3. Menyediakan prasarana pendukung untukpenyuluh lapangan.4. Mencarikan jalan keluar sumber-sumberpendanaan alternative untuk kegiatanpenyuluhan, tertama pada komoditi daging sapi.

KESIMPULANPada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai saat sekarang ini, petani yang ada diSumatera Barat didominasi oleh petani yang memiliki skala usaha kecil, termasuk juga peternaksapi potong yang masih didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga, yang mencirikan kapasitaspetani/peternak tersebut masih rendah, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan manajemen.Artinya, kapasitas petani tersebut masih perlu ditingkatkan, jika memang memposisikan merekasebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian/peternakan.Peningkatan kapasitas petani,hanya disa dilakukan dengan pendidikan non formal yaitu penyuluhan pertanian.Sehingga disinilahletaknya penyuluhan sebagai ujung tombak (karena manusia/petani diposisikan sebagai pelakuutama) dalam pembangunan pertanian yang berujung nantinya mewujudkan kedaulatan panganmasyarakat.
DAFTAR PUSTAKABan & Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. 2013. Sumbar Dalam Angka 2013. Padang.Mardikanto. T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Kerjasama Lembag Pengembangan Pendidikan(LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press). Surakarta.........................1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta:UNS-Press.Mosher, A.T. 1996.Getting Agriculture Moving. New York : A Praeger, Inc. Publisher.Mueller, DJ. 1992. Mengukur Sikap Sosial.Pegangan Untuk Peneliti dan Praktisi.Terjemahan olehKartawidjaja. Bumi Aksara, Jakarta.
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Sumardjo. 2005. Sejarah, Perkembangan dan Tipe Ideal Pengembangan Masyarakat (Commodity
Development) di Indonesia. Create. Bogor.Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung.Timmer, W.J. 1982. The Human Side of Agriculture. New York. Vantage Press.Wirartha, Imade. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. C.V Andi Offset. Yogyakarta.www.investor.co.id. Peningkatan Kebutuhan Daging Sapi Indonesia Tahun 2014.Diunduh tanggal 21Juli 2014.http://finance.detik.com. Konsumsi Daging Sapi Indonesia.Diunduh tanggal 21 Juli 2014.Yowono.T dkk. 2011. Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan. Gajah MadaUniversity Press.Jogyakarta.
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Kontribusi Pendapatan Wanita dan Akses Pangan Rumah Tangga
Nelayan di Kota Bengkulu

M Mustopa Romdhon1, Ketut Sukiyono2

1,2,Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkuluemail: m.romdhon@unib.ac.id/abyaz_75@yahoo.co.id
ABSTRAKPerempuan berperan penting dalam kontribusi pendapatan rumah tangga nelayan. Kontribusipendapatan dapat memenuhi kebutuhan untuk pangan (beras, mie, sayuran, buah-buahan, dll) danuntuk non-pangan (kain, rumah, kesehatan, pendidikan, dll). Secara ekonomi, tambahan pendapatanini meningkatkan aksesibilitas pangan rumah tangga nelayan. Tujuan penelitian untuk menganalisiskontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan rumah tangga nelayan dan menganalisisakses pangan berdasarkan indikator ekonomi. Responden adalah istri dari 30 nelayan yangditentukan secara sensus. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pendapatan perempuanterhadap pendapatan rumah tangga nelayan sebesar 31,56 persen. Pendapatan berasal daripengolahan dan pemasaran ikan. Persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi non-pangan sebesar 66,29 persen, lebih tinggi dari pengeluaran untuk konsumsi pangan sebesar 33,71persen. Berdasarkan kriteria garis kemiskinan pengeluaran konsumsi rumah tangga nelayan masihdi atas garis kemiskinan. Secara ekonomi, disimpulkan bahwa akses rumah tangga nelayan terhadappangan adalah baik. Implikasi kebijakan adalah pemerintah daerah perlu merancang kebijakanbantuan dalam bentuk inkubator bisnis untuk usaha kecil perikanan tangkap. Bantuan berupateknologi tepat guna dan manajemen pemasaran produk. Kebijakan ini bertujuan untuk menjagastabilitas dan kontinuitas kelangsungan bisnis, kontribusi pendapatan perempuan dan aksesibilitaspangan untuk rumah tangga nelayan.

Kata kunci: Perempuan, pendapatan, akses terhadap pangan, ekonomi, nelayan.
PENDAHULUANWanita memainkan peranan yang sangat penting untuk produksi perikanan tangkap danbudidaya. Sebagian besar kegiatan penangkapan ikan di negara-negara berkembang masuk padakategori sektor perikanan skala kecil mempekerjakan sekitar 37 juta orang, dan langsungmempengaruhi kehidupan, penanggulangan kemiskinan dan pengentasan, dan keamanan pangansekitar 357 juta orang. FAO (2012) juga melaporkan bahwa di dua negara penghasil ikan utamadunia, China dan India, wanita mewakili masing – masing 21% dan 24% dari semua nelayan danpetani ikan. Bappenas (2010) menginformasikan bahwa pada tahun 2007, 16,1 % wanita terlibat disektor perikanan terutama istri atau anak wanita nelayan, yang terlibat dalam pengolahan ikan danpemasaran.Keterlibatan wanita dalam kegiataan ekonomi memberikan kontribusi yang cukup berartibagi kesejahteraan keluarga, khususnya dalam kaitannya dengan kontribusi pendapatan serta aksespangan rumah tangga. Dengan demikian, kebutuhan rumah tangga akan sandang, pangan,kesehatan, dan kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi. Ini berarti, peran wanita sudahterdistribusikan dengan baik dalam menambah pendapatan ekonomi keluarga. Tambahanpendapatan ini memperbesar akses ekonomi pangan rumah tangga nelayan. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis kontribusi pendapatan wanita dan akses ekonomi pangan rumah tangganelayan di Kota Bengkulu.
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BAHAN DAN METODE

Penentuan Lokasi dan RespondenPenelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2016. Lokasi penelitian ditentukan secarasengaja yaitu di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Respondensebanyak 30 orang ditentukan secara sensus. Kriteria responden yaitu wanita rumah tangganelayan, yang bekerja dalam kegiatan ekonomi perikanan dan non perikanan.
Metode Pengumpulan dan Analisa DataMetode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data yang dikumpulkan terdiridari data primer dan sekunder yang menunjang penelitian ini. Data yang dikumpulkan di lapangandiolah secara tabulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Untuk menganalisis kontribusipendapatan perempuna (isteri dan anak wanita) terhadap pendapatan total rumah tangga nelayandihitung menggunakan persamaan (Rauaw, 2010)

Untuk menganalisis akses ekonomi rumah tangga nelayan terhadap pangan diukur melaluipengeluaran rumah tangga nelayan per kapita. Pengeluaran rumah tangga yang diperolehdibandingkan dengan tingkat kemiskinan rumah tangga nelayan (petani) di Kota Bengkulu. Kriteriadigunakan adalah pengeluaran rumah tangga per kapita lebih besar dari garis kemiskinandikategorikan rumah tangga tidak miskin, sehingga akses secara ekonomi terhadap pangan baik,sebaliknya pengeluaran per kapita lebih kecil dari garis kemiskinan dikategorikan rumah tanggamiskin, sehingga akses secara ekonomi terhadap pangan tidak baik.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik RespondenKarakteristik wanita rumah tangga nelayan diuraikan berkaitan erat dengan kontribusiwanita dalam menambah pendapatan rumah tangga dan akses pangan. Karakteristik utama antaralain umur, pendidikan,jumlah anggota keluarga,lama usaha jarak ke tempat kerja,dan lamabermukim.Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur wanita nelayan berada pada usia produktif direntang 20 – 50 tahun.Tabel 1. Karakteristik Wanitta Rumah Tangga NelayanNo Karakteristik Rata-rata Maksimum Minimum StandarDeviasi1 Umur (tahun) 36 53 20 9.452 Lama Usaha (tahun) 5 25 0 7.623 Pendidikan (tahun) 8 16 0 3.914 Anggota Keluarga (orang) 4 7 2 1.22
Sumber : data primer diolah, 2016Mereka mempunyai pengalaman usaha rata-rata 5 tahun. Pengalaman berusaha pengolahanikan dan pemasaran hasil tangkapan dan olahan masih dalam tahap permulaan. Jika dilihat darilama pendidikan, tingkat pendidikan petani padi di daerah penelitian hanya tamat sekolah dasar.Kesimpulan ini dicerminkan dari lama pendidikan yang ditempuh oleh wanita rumah tangganelayan seperti disajikan pada Tabel 1 selama 8 tahun. Mayoritas wanita nelayan hanyamenyelesaikan pendidikan sekolah dasar sebesar 37 persen, sedangkan tidak tamat sekolah dasarrelatif tinggi sebesar 7 persen. Tingkat pendidikan ini tentunya juga berpengaruh terhadappengelolaan usaha. Tingkat pendidikan ini juga mencerminkan bahwa usaha dijalankan
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berdasarkan pengalaman, sehingga masih membutuhkan peningkatan kemampuan dan keahlian.Jumlah anggota keluarga rumah tangga nelayan rata-rata sebanyak 4 orang. Ini merupakan sumbertenaga kerja dalam keluarga bagi usaha pengolahan dan pemasaran ikan hasil tangkapan.
Kontribusi Pendapatan Wanita Terhadap Pendapatan Rumah TanggaPendapatan rumah tangga nelayan bersumber dari pendapatan suami dan pendapatananggota keluarga yaitu isteri dan anak bekerja. Suami sebagai sumber utama pendapatan keluargadari penangkapan ikan. Penghasilan bersumber dari perikanan tangkap ditentukan oleh faktorkeberuntungan (luck) serta penggunaan teknologi tangkap. Tingkat teknologi ini mempengaruhijumlah ikan yang dapat ditangkap oleh pelaku usaha. Pada umumnya, nelayan memiliki sumberdaya yang terbatas sehingga hasil tangkapan tidak maksimal akhirnya pendapatan diperoleh tidakmencukupi pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi ini mendorong para wanita (isteri dan anakwanita) terlibat dalam berbagai peningkatan pendapatan dan kegiatan penghematan pengeluaran.Dalam beberapa kasus, kegiatan ini melengkapi kontribusi pendapatan suami (Sukiyono dkk,2008;Kabeer 2003). Hasil studi seperti disajikan pada Tabel 2. menunjukkan fenomena yang sama,bahwa di Kota Bengkulu kontribusi pendapatan wanita nelayan juga melengkapi kontribusipendapatan suami atau pendapatan rumah tangga.Tabel 2. Kontribusi Pendapatan Isteri terhadap pendapatan rumah tangga nelayanNo Pendapatan Rp/Bulan %1 Suami 3,348,333 68.442 Isteri 1,544,333 31.56Total 4,892,667 100
Sumber : Data primer diolah, 2016Di Bengkulu, kegiatan ekonomi perikanan yang banyak melibatkan wanita rumah tangganelayan antara lain pengolahan ikan sebanyak 33 persen, pemasaran ikan sebesar 13 persen,sedangkan kegiatan diluar perikanan yaitu dagang sebesar 7 persen, jasa sebesar 3,33 persen, sertapertanian sebesar 3,33 persen Bappenas (2010) menginformasikan bahwa pada tahun 2007, wanitayang terlibat di sektor perikanan sebesar 16,1 persen terutama istri atau anak wanita nelayan, yangterlibat dalam pengolahan ikan dan pemasaran. Kontribusi wanita dalam pendapatan rumah tangganelayan dari kegiatan ekonomi sejenis lebih besar. Kontribusi terbesar pendapatan wanita adalah26,07 persen dari kegiatan ekonomi perikanan dibandingkan kontribusi 5,49 persen dari kegiatanekonomi lainnya seperti dagang, jasa, dan pertanian.Jenis pekerjaan ini masih dalam satu rantai nilai komoditas perikanan yang diperoleh suamiatau sisa hasil tangkapan yang belum terjual. Pengolahan hasil tangkapan dominan yaitupengolahan ikan segar berbagai jenis menjadi ikan kering atau ikan asin, sementara pemasaranyaitu penjualan ikan segar serta jenis ikan hasil olahan. Kedua aktifitas ini dominan dilakukan disekitar rumah tinggal dengan jarak berkisar 0 – 5 meter.
Akses Ekonomi Pangan Rumah Tangga NelayanKetersediaan pangan bagi rumah tangga dapat dinilai melalui tingkat pengeluaran panganper kapita disebut akses ekonomi pangan. Menurut Simanulang (2006), bahwa pendapatanrumahtangga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan atau pengeluaran. Hal ini disebabkankarena pendapatan berpengaruh terhadap daya beli. Data pengeluaran dapat menggambarkan polakonsumsi pangan dan non-pangan rumah tangga nelayan dalam pengalokasian pendapatan.Persentase terbesar pengeluaran rumah tangga nelayan di Kota Bengkulu dialokasikan untukkonsumsi non-pangan dibandingkan konsumsi pangan, seperti disajikan pada Tabel 3.Tabel 3. Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan
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No Pengeluaran Rp/Bulan %1 Pangan 762,333 33,712 Non-Pangan 1,499,100 66,29Total 2,261,433 100.00
Sumber : Data primer diolah, 2016Pengeluaran rumah tangga nelayan konsumsi pangan sebesar Rp.190.583 per kapita perbulan, sementara pengeluaran konsumsi non-pangan sebesar Rp.374.775 per kapita per bulan, totalpengeluaran sebesar Rp. 565. 358 per kapita per bulan. Konsumsi pangan terbesar di rumah tangganelayan adalah beras dan sayur, sedangkan konsumsi non-pangan terbesar adalah rokok danpendidikan. Peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan mendorong peningkatan konsumsinon-pangan, sedangkan konsumsi pangan semakin berkurang.Untuk menilai akses ekonomi pangan rumah tangga nelayan, pengeluaran dibandingkantingkat kemiskinan rumah tangga nelayan (petani) di Kota Bengkulu. Garis kemiskinan tahun 2015di Kota Bengkulu sebesar Rp. 410.840 per kapita per bulan. Dengan memperhatikan nilai ini, rata-rata rumah tangga nelayan berada diatas garis kemiskinan (tidak miskin). Persentase rumah tangganelayan yang berada di atas Garis Kemiskinan sebesar 80 persen, sedangkan berada di bawah gaiskemiskinan sebesar 20 persen. Kesimpulannya, rumah tangga nelayan memiliki akses pangan baikkarena mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kontribusi pendapatan wanita dalam rumahtangga nelayan berperan sangat penting dalam menjamin kestabilan akses ekonomi pangan rumahtangga nelayan. Penurunan atau ketiadaan kontirbusi pendapatan wanita dalam rumah tangganelayan menyebabkan rumah tangga nelayan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini berartiakses ekonomi pangan terganggu.

KESIMPULANHasil penelitian menunjukkan kontribusi pendapatan wanita nelayan juga melengkapikontribusi pendapatan suami atau pendapatan rumah tangga. Kegiatan ekonomi perikanan yangbanyak melibatkan wanita rumah tangga nelayan yaitu pengolahan dan pemasaran ikan. Rata-ratarumah tangga nelayan berada diatas garis kemiskinan (tidak miskin), sehingga rumah tangganelayan memiliki akses pangan baik.Implikasi kebijakannya adalah perlu didesain baik untuk rumah tangga nelayan yang beradadi atas garis kemiskinan maupun rumah tangga nelayan yang berada di bawah garis kemiskinan.Kebijakan pertama ditujukan untuk menjamin peran wanita menambah pendapatan dan aksespangan yang baik bagi rumah tangga nelayan. Pemerintah daerah dapat mendesain kebijakanpendampingan usaha yaitu inkubator bisnis usaha kecil perikanan tangkap. Kebijakanpendampingan berbentuk bantuan teknologi tepat guna serta bantuan manajemen pemasaranproduk pengolahan ikan segar hasil tangkapan menjadi ikan kering berkualitas, Kebijakan inibertujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha pengolahan dan pemasaran disektor perikanan tangkap. Keberhasilan kebijakan pendampingan usaha ini, memberikan jaminankeberlangsungan peranan wanita dalam kontribusi pendapatan rumah tangga nelayan. Akhirnyamenjamin akses pangan rumah tangga nelayan.
DAFTAR PUSTAKAFAO 2012: The state of world fisheries and aquaculture. FAO : Rome. http://www.fao.org/docrep/i2727e/i2727e.pdfFernando P. 1998. Gender and Rural Transport. Technology and Development, 2: 63-80.Hardinsyah dan Martianto, D.1992. Gizi Terapan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. DirjenPendidikan Tinggi. Pusat Antar Universitas Gizi dan Pangan. IPB. BogorKartika, TWW.2005. Analisis Copying strategy dan ketahanan pangan rumah tangga petani di Desa

Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu (skripsi). Departemen GMSK. FakultasPertanian IPB.
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Kabeer, N. 2003,Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development
Goals. A handbook for policy-makers and other stakeholders, Commonwealth Secretariat-International Development Research Centre, London/ Ottawa.Khomsan.2002b. Fenomena Kemiskinan. Di dalam : Fenomena Kemiskinan Dalam Pangan Dan Gizi
dalam Dimensi Kesejahteraan. Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga.Fakultas Pertanian IPB.Odame, H.H., Hefkin, N., Wesseler, G., Boto, I. Gender and agriculture In: the information societyintervention Service for National Agricultural research, 2002, Briefing paper No. 55. TheHague, The Netherlands: ISNAR.Rauaw, Eyverson dkk. 2010. Kontribusi usahatani kelapa terhadap pendapatan keluarga petani di
Desa Naha dan Desa Beha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ase –Volume 6 Nomor 3, September 2010: 16-25.Sayogyo. P. 1983. Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa. CV Radjawali. Jakarta.Simanulang, E.S. 2006. Analisis model peluang kerja suami dan istri, perilaku ekonomi rumah tangga
dan peluang kemiskinan (Studi Kasus: Rumah Tangga Nelayan Tradisional di Kecamatan
Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Disertasi Doktor. SekolahPascasarjana, IPB Bogor.Sukiyono, Ketut, Sriyoto, dan Indra Cahyadinata. 2008. Status Wanita dan Ketahanan Pangan RumahTangga Nelayan dan Petani Padi di Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu. Jurnal Agro
Ekonomi (JAE) 25(2):191-207, Oktober 2008.
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Peran Cyber Extension dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia Penyuluh Pertanian

Nurasih Shamadiyah1, Muhammad Authar ND2

1-2 Fakultas Pertanian, Universitas MalikussalehEmail: diah.nessa@gmail.com
ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengiringi kehidupan manusia. Hal inidisebabkan oleh kehadirannya yang diperlukan manusia untuk menunjang dan mempermudahkehidupan. Penyuluhan dari masa ke masa juga telah mengalami banyak perubahan seiring denganperkembangan zaman. Saat ini Indonesia berada di dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yangmembuat setiap negara-negara di Asean berpacu dalam persaingan pasar bebas Asean. Penyuluhansaat ini tengah dikembangkan cyber extension atau suatu mekanisme pertukaran informasipertanian melalui komputer dan internet. Penyuluh bisa mendapatkan informasi terkini, sehinggapetani juga nantinya akan mendapatkan informasi yang baru seputar pertanian. Cyber

extensionmerupakan komunikasi interaktif dua arah antara penyuluh dengan admin di KementerianPertanian, serta dengan petani. Model ini dinamakan komunikasi dua arah secara bertahap (two
step flow communication). Dalam menjalankan cyber extension penyuluh dituntut untuk dapatmengoperasikan komputer dan menggunakan jaringan internet agar informasi yang didapatkandapat terdifusi dengan baik. Cyber extention membantu penyuluh meningkatkan keterampilannya dibidang teknologi informasi, sehingga kualitas sumber daya manusia penyuluh juga meningkat.
Kata kunci: cyber extension, sumber daya manusia, penyuluh pertanian

PENDAHULUANPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengiringi kehidupan manusia. Halini disebabkan oleh kehadirannya yang diperlukan manusia untuk menunjang dan mempermudahkehidupan. Di era globalisasi penyuluhan pertanian juga harus menyesuaikan diri agar dapat sesuaidengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Indonesia saat ini juga memasuki eraperdagangan bebas Asean atau yang populer disebut dengan MEA. Tentunya teknologi informasisangat dibutuhkan dalam menunjang eksistensi Indonesia dalam MEA. Terkait denganberkembangnya teknologi informasi, penyuluhan dari masa ke masa juga telah mengalami banyakperubahan seiring dengan perkembangan zaman. Untuk meningkatkan peran penyuluhan pertaniandalam pembangunan pertanian, perlu adanya sinergitas dan penyamaan persepsi terhadap kegiatanpenyuluhan di daerah sesuai dengan peran pemerintah.Sistem penyuluhan, pada hakikatnya merupakan upaya transfer knowledge, transfer
technology, meningkatkan aksesbilitas, pemberdayaan masyarakat pertanian yang bermuara padapeningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatanproduksi. Di negara pertanian seperti Indonesia, di mana lebih dari 80% usaha pertanian di kelolaoleh petani kecil, peranan sistem penyuluhan tidak hanya penting, tetapi juga sangat strategis danmenentukan. Dengan tingkat pendidikan rendah, aksesbilitas rendah, maka sumber informasi daninovasi bagi petani adalah melalui sistem penyuluhan yang efektif (Nuhung, 2014).Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah penyampaianinformasi dan teknologi pertanian kepada penggunanya. Materi penyuluhan pertanian yang akandisampaikan penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian diharapkan dapatmemberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Materi yangdisediakan oleh para penyuluh adalah materi penyuluhan dalam bentuk kebijakan materi budidayadan materi diseminasi teknologi, untuk menambah wawasan para penyelenggaraan penyuluhpertanian di lapangan. Materi penyuluhan pertanian yang disediakan bisa dalam bentuk media
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cetak, antara lain: brosur, leaflet dan poster. Materi bisa juga dalam bentuk media elektronik danlain-lain sesuai kebutuhan lapangan (Yuliati, 2014). Menurut Undang-undang no 16 tahun 2006tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang menyatakan bahwa kegiatanpenyuluhan pertanian merupakan tugas penyuluhan pertanian (PNS, Swasta, dan Swadaya), makadalam rangka pengembangan penyuluhan pertanian, cyber extension diperlukan untuk menunjangtugas penyuluh pertanian (Pusat Penyuluhan Pertanian, BPP SDM Pertanian, 2014).
Cyber Extension adalah suatu mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui areacyber, suatu ruang imajiner-maya di balik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatankomunikasi (Wijekoon,dkk, 2009). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai mediabaru penyuluhan ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanianguna meningkatkan akses informasi kepada; PPL (Penyuluh Pertanian Lapang) sehingga prosestransformasi ilmu ke petani menjadi update. Disamping itu, user juga dapat secara interaktif berbagiinformasi dan ilmu pengetahuan di kolom yang disediakan.Secara etimologi, cyber extension terdiri dari dua kata yaitu cyber dan extension. Cybermenurut Oxford Dictionary berarti yang berhubungan dengan Teknologi Informasi, Internet, dan

virtual reality. Sedangkan extension atau penyuluhan adalah sebuah mekanisme sentral dalamproses pembangunan pertanian, baik dari segi transfer teknologi dan pengembangan sumber dayamanusia (Samanta, 1993). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Cyber Extensionmerupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang memanfaatkanjaringan internet, komunikasi melalui komputer dan multimedia interaktif digital untukmenjembatani proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru dibidang pertanian secaracepat (Wikipedia, 2016).
Cyber extension tidak hanya berisi tentang materi penyuluhan tentang budidaya dandiseminasi teknologi, tetapi juga berisi tentang usaha tani dari hulu hingga hilir. Berbagai informasibaru didapatkan penyuluh melalui jaringan cyber extension. Adanya jaringan internet menyebabkantidak adanya batas dan halangan geografis yang memisahkan penyuluh di daerah dengan penyuluhpusat di Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanianmaupun masyarakat di belahan dunia lainnya yang terkait dengan informasi pertanian. Untuk dapatmengoperasikan cyber extension penyuluh diharuskan menggunakan perangkat komputer dankoneksi internet. Bagi penyuluh cyber extension merupakan hal yang baru. Jika dahulu penyuluhhanya menggunakan media komunikasi cetak, audio, visual, saat ini diharuskan menguasaiperangkat komputer dan internet.

Bagan 1. Komunikasi Agen Perubahan dan Model Media Massa untuk PembangunanKomunikasi dalam penyuluhan bisa dikatakan sebagai situasi rangsangan-tanggapan duaarah dimana rangsangan yang penting diberikan oleh komunikator, yaitu penyuluh, berupa pesanyang menimbulkan tanggapan dari audiens, yaitu petani, dan begitu juga sebaliknya (Ray, 1998).Wilbur Schramm (1964) dalam model komunikasi untuk pembangunan dunia ketigamengemukakan bahwa interaksi antara kepandaian membaca dan media massa mematahkan polakomunikasi tradisional (Melkote, 2006).Dalam model pada bagan 1 media massa bertanggung jawab untuk menyebarluaskankesadaran dan ketertarikan terhadap inovasi yang akan dibawakan oleh agen perubahan. Agenperubahan memberikan informasi menyeluruh dan keterampilan untuk membuat inovasi menjadilayak diadopsi. Adanya demonstrasi berefek inovasi akan mengalir ke dalam masyarakat seperti air(trickle down effect) (Melkote, 2006). Penyuluh pertanian dalam hal ini disebut sebagai agenperubahan diharuskan memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dengan clients (petani) (Rogers,1971).
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Komunikasi dalam cyber extension menggunakan komunikasi dua arah bertahap (two step
flow communication). Hal ini dikarenakan informasi yang ada pada media internet belum diakseslangsung oleh petani, melainkan melalui penyuluh terlebih dahulu kemudian baru disampaikankepada petani. Dalam model ini, pesan dan pengaruh pertama ialah dari media massa kepada
opinion leader, kemudia tahap kedua dari opinion leader kepada individu (Katz dan Lazarsfeld,1955). Ketika pesan disampaikan oleh sumber atau media massa terjadi proses komunikasi massa.Tapi ternyata tidak semua orang memahami isi pesan yang disampaikan dan mempunyai akses kemedia massa (internet). Dalam model ini penyuluh sebagai opinion leader dan petani sebagai
individuals. Untuk lebih jelas tentang model tersebut dapat dilihat pada bagan 2 berikut.

Bagan 2. Two-Step Flow Model of Communication Effects (Katz and Lazarsfeld, 1955)Selaras dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yangmenghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat sasarannya(petani), maka setiap penyuluh harus mempersiapkan diri untuk selalu mau belajar secara terusmenerus dan berkelanjutan (Mardikanto, 1993). Berdasarkanlatarbelakang yang dipaparkan didepan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran cyber extension dalam peningkatankualitas sumber daya manusia penyuluh pertanian.
BAHAN DAN METODEMetode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitianyang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2000).Sedangkan bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studipustaka (literature review). Studi pustaka ialah kegiatan membaca, mencermati, mengenali, danmengurai hingga menganalisa bahan bacaan (pustaka/teks). Studi pustaka tidak hannya sekedarurusan membaca dan mencatat literature atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahamibanyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan studi pustaka atau teks ini ialah serangkaiankegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat sertamengolah bahan penelitian. Tujuan studi pustaka adalah usaha mencermati (menganalisa),mengenali dan membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagaivariable penelitian dengan hubungannya, sertahasil-hasil penelitian terdahulu (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASANKualifikasi sebagai seorang penyuluh tidak hanya harus sarjana pertanian, melainkan jugaharus memenuhi kualifikasi lainnya seperti: (1) memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; (2)sikap sebagai seorang penyuluh; (3) kemampuan pengetahuan mengenai penyuluhan yang akandisampaikan; dan (4) keadaan sosial budaya penyuluh. Berkenaan dengan kualifikasi penyuluh,maka seorang penyuluh harus mempersiapkan dirinya dengan berbagai persiapan sehingga akandapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk mencapai tujuan. Salah satupersiapan yang harus dilakukan adalah persiapan belajar, yang diantaranya ialah:1. Berkomunikasi dengan lembaga penelitian dan sumber-sumber inovasi lain (perguruantinggi dan pusat informasi pertanian.
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2. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai publikasi danmedia massa, dan pameran-pameran.3. Mengikuti simposium, seminar, lokakarya, pertemuan teknis, dan pertemuan ilmiah.4. Mengikuti pelatihan dan penataran.5. Melakukan karya wisata, widya wisata, maupun anjangsana kepada petani maju(perintis, pelopor) yang telah berhasil. (Mardikanto, 1993).Hal-hal penunjang persiapan belajar di atas didapatkan jika seorang penyuluh aktif mencariinformasi. Informasi yang tersedia tidak hanya ada di Balai Peyuluhan Pertanian Kabupaten, tapibisa banyak diperoleh melalui internet. Saat ini internet sedang menjadi primadona dalam mencariinformasi karena mudah digunakan jika ada perangkat komputer atau telepon pintar dan koneksiinternet.Teknologi informasi mendorong manusia untuk mampu menciptakan berbagai inovasi-inovasi teknologi, yang dapat menyampaikan informasi secara cepat, tepat dan akurat sehinggakomunikasi antar personal lebih mudah dilakukan. Salah satu inovasi teknologi yang berkembangdalam dunia pertanian adalah cyber extension. Program yang dikembangkan Kementerian Pertanianpada tahun 2009 ini menyediakan informasi pertanian melalui internet. Cyber extension merupakanterobosan baru dalam sistem penyuluhan pertanian, khususnya dalam penyediaan materipenyuluhan guna membantu penyuluh, petani, dan pelaku usaha dalam mengatasi keterbatasanbahan informasi pertanian. Menurut Peraturan Menteri PertanianNo.16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang pedoman sistem manajemen informasi penyuluhanpertanian di lingkungan kementerian pertanian bahwa cyber extension merupakan sistem informasipenyuluhan pertanian melalui media internet, yang dibangun untuk mendukung penyediaan materipenyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh, dalam memfasilitasi proses pembelajaranagribisnis pelaku utama dan pelaku usaha. (www.tempo.co, 18 Januari 2016).Kementerian Pertanian menyediakan fasilitas informasi yang berisi mengenai KebijakanPenyuluh, Materi Penyuluhan, Materi Spesifik Lokalita, dan Diseminasi Teknologi Pertanian.Pengembangan cyber extension secara umum bertujuan untuk mengembangkan sistem informasipertanian berbasis web terpadu, terintegrasi, tepat guna dan bermanfaat bagi penyuluh,kelembagaan penyuluhan serta para pelaku agribisnis ataupun masyarakat pada umumnya. Cyber
extension ini memanfaatkan kekuatan jaringan, komunikasi komputer, dan multimedia interaktifuntuk memfasilitasi mekanisme berbagi informasi atau pengetahuan. Pengguna dapatmemanfaatkannya untuk kegiatan pelayanan data dan informasi penyuluhan yang memadaisehingga dapat memfasilitasi proses pembelajaran penyuluh (http://cybex.pertanian.go.id/, 5 Juli2016). Melalui laman cyber extension penyuluh dapat berkomunikasi dengan penyuluh pusat,penyuluh di lain daerah, maupun masyarakat petani yang menggunakan kolom interaktif, sehinggakomunikasi lebih mudah dan menghapus batas-batas geografis yang memisahkan. Adanyakomunikasi timbal balik yang positif menguatkan pembelajaran baik bagi penyuluh maupun petani.Sebelumnya, media massa memberikan petunjuk yang bersifat umum kepada petani, tetapi denganberkembangnya teknologi informasi modern, penyuluh dapat memberikan petunjuk yang dibuatuntuk setiap lahan pertanian tanpa harus mengunjungi sendiri lahan pertanian tersebut. Adakalanya teknologi komunikasi berhasil karena memberikan informasi yang lebih up to date (Van denBan, 1999).Namun belum semua petani bisa mengoperasikan komputer atau telepon pintar danjaringan internet. Apalagi petani yang masih tidak bisa membaca dan menulis atau di daerah-daerahyang minim akses komunikasi. Maka penyuluh yang harus menyampaikan apa yang didapat dalam
cyber extension. Hal ini berarti komunikasi menjadi dua arah dengan dua tahap (two-stepflow
communication). Dalam model komunikasi ini penyuluh mendapatkan informasi dari media massa(internet), kemudian melakukan komunikasi interpersonal kepada individu untuk menyampaikaninformasi yang didapatkannya (Rogers, 1971).Penyuluh pertanian merupakan salah satu komponen dari organisasi penyuluhan. Setiaporganisasi beroperasi dengan mengkombinasikan sumber dayanya dengan cara tertentu sehinggadapat menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh pelanggannya. Simamora (1995)
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mengatakan sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi dapat dikategorikan empat jenis, yaitu: (1)sumberdaya finansial; (2) sumberdaya fisik; (3) sumberdaya manusia; dan (4) sumberdayateknologi dan sistem. Sumberdaya yang paling penting dalam organisasi ialah sumberdaya manusiadan merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Begitu juga dengan sumberdayamanusia dalam hal ini penyuluh pertanian perlu memiliki keterampilan dalam mengoperasikankomputer atau telepon pintar dan jaringan internet.Sumberdaya manusia yang tidak ditunjang dengan sumberdaya fisik seperti pengadaankomputer atau telepon pintar dan jaringan internet maka hal tersebut akan sia-sia. Samapentingnya dengan sumberdaya teknologi dan sistem apabila admin dan server pada lama cyber
extension tidak berjalan dengan baik, maka informasi pun tidak bisa didapatkan oleh penyuluh. Olehkarena itu perlu kerja sama diantara semua pihak terkait agar cyber extension ini dapat berjalandengan baik sesuai dengan tujuan. Penyuluh sebagai opinion leader atau orang yang pertama kalimenerima informasi dan pembentuk opini dari cyber extension diharapkan tidak bias dalammenginterpretasikan informasi dan data, karena penyuluh bertanggung jawab atas penyebaraninformasi yang didapatkannya.

KESIMPULAN

Cyber extension berperan dalam meningkatkan kualitas smberdaya manusia penyuluhpertanian. Hal ini dikarenakan penyuluh harus meningkatkan kualifikasi dan kemampuan diridengan adanya sistem teknologi informasi baru yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian.Penyuluh diharuskan mengerti cara mengoperasikan komputer atau telepon pintar dan jaringaninternet, sehingga bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Selain itu penyuluh jugameningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi secara dua arah dan dua tahap, yaitu kepadapenyuluh pusat, penyuluh lain, maupun masyarakat yang berinteraksi dalam laman cyber extensionmaupun kepada petani binaannya.
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Analisis Keberlanjutan Ekonomi Usaha Sapi Perah Di Kota Batu
Untuk Pengembangan Kawasan Ternak

Rini MastutiFakultas Pertanian, Universitas SamudraHp. 0812 3344 9938.rinimastuti@unsam.ac.id
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai indeks dan status keberlanjutan dimensi ekonomiusaha sapi perah di Kota Batu. Metode yang digunakan adalah Rap-USPE. Hasil analisis adalah nilaiindeks keberlanjutan dimensi ekonomi sebesar 50,74 persen atau pada kategori cukupberkelanjutan. Hasil analisis leverage menghasilkan tiga atribut yang sensitif berpengaruh terhadappeningkatan nilai indeks keberlanjutan yaitu: harga susu, keuntungan dan kepemilikan luas lahanrumput.

Kata kunci : Keberlanjutan, ekonomi, sapi perah, Rap-USPE.
PENDAHULUANProduksi susu segar di Indonesia saat ini 91 persen dihasilkan oleh sapi perah lokal akantetapi produksinya hanya memasok tidak lebih dari 25 persen dari permintaan susu nasionalsedangkan sisanya 75 persen berasal dari susu impor. Tindakan impor susu menimbulkan kerugianbaik pada usaha sapi perah lokal maupun pada pemerintah karena menyebabkan terkurasnyadevisa nasional, hilangnya potensi revenue yang seharusnya diperoleh pemerintah dari pajak, sertahilangnya opportunity loss dari tidak dimanfaatkannya potensi sumberdaya yang tersedia untukpengembangan agribisnis persusuan (Kementan, 2013). Ketergantungan terhadap susu importersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya pengembangan usaha sapi perah padadaerah-daerah produsen susu nasional dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan susu dalamnegeri dengan berswasembada. Pemerintah telah mencanangkan Indonesia berdaulat persusuanpada tahun 2025 yang artinya kebutuhan susu untuk industri dalam negeri maupun kebutuhanmasyarakat telah terpenuhi dengan berswasembada. Pada program tersebut, target yang ingindicapai pemerintah adalah produksi susu segar nasional adalah 5,317 juta ton/tahun denganproduktivitas susu 19,67 liter/ekor/hari dan tingkat konsumsi susu masyarakat sudah mencapai 30liter/orang/tahun (Ditjen PPHP, 2014).Dalam rangka pencapaian upaya tersebut, salah satu program pemerintah adalahmenetapan Kawasan Ternak Nasional untuk pengembangan usaha sapi perah melalui Kementan RINomor: 43/Kpts/PD.410/1/2015. Kota Batu merupakan salah satu dari enam kawasanpengembangan usaha sapi perah di Indonesia dalam lima tahun kedepan untuk mendukungswasembada susu nasional. Program pengembangan kawasan ternak sapi perah diharapkan dapatberkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai target serta menjaga kemampuanswasembada susu nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikaji status keberlanjutan usahasapi perah di Kota Batu pada dimensi ekonomi sebagai kawasan pengembangan usaha sapi perah.Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan khususnyapemerintah Kota Batu serta stakeholder dalam pengembangan usaha sapi perah yang berkelanjutandi Kota Batu.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai indeks dan status keberlanjutan usaha sapiperah di Kota Batu pada dimensi ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah Multi

Dimensional Scalling (MDS) yang disebut Rap-USPE. Hasil analisis dinyatakan dengan nilai indeksserta status keberlanjutan usaha sapi perah pada dimensi ekonomi. Hasil analisis akanmemudahkan pemerintah ataupun stakeholder untuk menyusun dan melaksanakan program serta
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melakukan perbaikan-perbaikan terhadap atribut-atribut yang sensitif berpengaruh terhadap statuskeberlanjutan usaha sapi perah pada dimensi ekonomi, dalam rangka mencapai keberhasilanprogram pengembangan usaha sapi perah yang berkelanjutan.
METODE PENELITIAN

Kerangka PemikiranPemerintah menetapkan pengembangan kawasan ternak di Kota Batu adalah untukmengembangkan usaha sapi perah yang berkelanjutan dalam mendukung swasembada susunasional. Dalam mengembangkan usaha sapi perah, hendaknya perlu menerapkan konseppembangunan berkelanjutan serta perlu dilihat secara menyeluruh sebagai satu kesatuan dalamkonsep sistem agribisnis mulai dari hulu hingga hilir (Saragih, 2000) sebagai bentuk tanggungjawab generasi sekarang terhadap generasi mendatang selain untuk menjaga program swasembadasusu terus berjalan. Menurut Ditjenak (2009) pengembangan budidaya ternak dikatakanberkelanjutan, jika menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).Menurut Kay and Alder (1999) dan Mersyah (2005) kriteria acuan pembangunan berkelanjutanpada prinsipnya menyangkut dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial-budaya, dimensihukum-kelembagaan serta dimensi teknologi.Usaha sapi perah dikatakan memenuhi kriteria dimensi ekonomi dalam konseppembangunan berkelanjutan jika usaha tersebut secara ekonomis memberikan pendapatan yanglayak kepada peternak serta dapat bertahan dalam jangka panjang serta berkelanjutan. Pengertiandimensi ini pada usaha sapi perah yang berkelanjutan diterjemahkan kedalam sepuluh atribut yangsecara keseluruhan menggambarkan kondisi usaha sapi perah yang dianalisis dari sudut dimensiekonomi, yaitu penerimaan subsidi, produktivitas susu, efisiensi usaha, kepemilikan luas lahanrumput, keuntungan, harga susu, kepemilikan ternak, harga konsentrat, biaya usaha danpenerimaan usaha. Hasil analisis keberlanjutan adalah leverage factor serta nilai indekskeberlanjutan yang penting sebagai pijakan menyusun serta melakukan perbaikan-perbaikanterhadap atribut-atribut yang sensitif berpengaruh terhadap status keberlanjutan usaha sapi perahyang berkelanjutan.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian Analisis Keberlanjutan Usaha Sapi Perah di Kota Batu untukPengembangan Kawasan Ternak.
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Tempat dan Waktu PenelitianTempat penelitian dilakukan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitiandilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa: (1) Kota Batu ditetapkan sebagai salahsatu wilayah pengembangan sapi perah nasional, (2) Usaha sapi perah sebagai usaha ternakunggulan di Kota Batu, dan (3) Kota Batu sebagai pemasok susu bagi industri pengolahan susu (IPS).Penelitian secara khusus dilakukan di Desa Pesanggrahan dan Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu,Desa Tlekung Kecamatan Junrejo serta Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, yang merupakanwilayah pengembangan sapi perah berdasarkan RTRW Kota Batu tahun 2010-2030. Penelitiandilaksanakan pada bulan Januari - Juni 2015.
Jenis dan Sumber DataData yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dataprimer diperoleh dari pendapat para responden kunci (key person) sebanyak 30 orang sedangkandata sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, browsing di internet serta dokumen-dokumen daribeberapa instansi yang terkait dengan data penelitian. Key person dipilih karena beberapapertimbangan, sebagai berikut: a). Bersedia dimintai pendapat dan berada pada lokasi penelitian b).Bersifat netral dan bersedia menerima pendapat responden lain. c) Mempunyai komitmen terhadappermasalahan yang dikaji. d) Mempunyai pengalaman dan kompetensi sesuai bidang yang dikaji. e)Memiliki reputasi, kedudukan/jabatan dalam kompetensinya dengan bidang yang dikaji.

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian di Kota Batu
Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan dataPengumpulan data dalam analisis keberlanjutan ekonomi usaha sapi perah di kota Batuuntuk pengembangan kawasan ternak dilakukan melalui metode survei lapangan, kuisioner,wawancara, serta diskusi dengan responden terkait topik penelitian.
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Metode AnalisisMetode analisis keberlanjutan usaha sapi perah pada dimensi ekonomi di Kota Batu untukpengembangan kawasan ternak adalah dengan pendekatan Multi Dimensional Scalling (MDS) yangdisebut Rap-USPE (Rapid Appraisal Usaha Sapi Perah). Rap-USPE mengadopsi teknik analisis
Rapfish (Rapid Apraisal for Fisheries) yang dikembangkan oleh Fisheries Center, University of BritishColumbia (Fauzi dan Anna 2005). Metode MDS merupakan teknik analisis statistik yangmentransformasi setiap dimensi dan multidimensi pada dimensi keberlanjutan usaha sapi perah.Pada penelitian ini, terdapat 10 atribut yang digunakan untuk menilai status keberlanjutan usahasapi perah pada dimensi ekonomi.Metode penentuan indeks serta status keberlanjutan usaha sapi perah dengan teknik Rap-USPE. Menurut Nababan et al. (2008) penentuan indeks dan status keberlanjutan berdasarkantahapan: 1) Pengkajian atribut-atribut pada setiap dimensi keberlanjutan dan menilai atributtersebut berdasarkan data aktual melalui pengamatan lapangan, wawancara yang mendalamdengan responden kunci serta kajian pustaka. 2) Nilai skor atribut-atribut setiap dimensikeberlanjutan kemudian dianalisis pada program Rapfish pada Microsoft Excell sehingga diperolehsuatu besaran nilai yang dikenal dengan indeks keberlanjutan. 3) Mengkategorikan nilai indekskeberlanjutan berdasarkan selang keberlanjutan untuk memperoleh status keberlanjutan. Selangnilai skor keberlanjutan setiap dimensi, antara lain: buruk (0-25), kurang (26-50), cukup (51-75),dan baik (76-100).Posisi titik keberlanjutan dapat digambarkan dalam bentuk garis sumbu vertikal ataupunsumbu horisontal. Nilai indeks keberlanjutan berada pada nilai 0 persen (buruk) sampai 100 persen(baik). Jika dimensi yang dinilai dengan nilai indeksnya berada di bawah 50 persen makamempunyai nilai yang kurang atau kurang berkeberlanjutan (unsustainable), dan jika dimensi yangdinilai berada di atas nilai 50 persen maka dimensi dari sistem yang dinilai dapat dikatakanberkelanjutan (sustainable). Penilaian ini dapat diilustrasikan pada Gambar 3.

0 % 50 % 100%
Buruk Baik(unsustainable) (sustainable)Gambar 3. Ilustrasi nilai indeks keberlanjutanSumber: Disusun oleh Peneliti, Tahun 2014.Dalam analisis Rap-USPE sekaligus melakukan simulasi Monte Carlo, analisis Leverage,penentuan Koefisien Determinasi (R2) serta penentuan nilai Stress. Simulasi Monte Carlo digunakanuntuk menduga pengaruh galat pada selang kepercayaan 95%. Analisis Leverage, digunakan untukmencari atribut-atribut yang sensitif berpengaruh pada status keberlanjutan dengan melihat urutanprioritasnya pada hasil analisis leverage dengan melihat perubahan nilai RMS (Root Mean Square)pada sumbu x. Dimana semakin besar nilai RMS, maka semakin sensitif/besar peranan atributtersebut dalam peningkatan status keberlanjutan usaha sapi perah. Nilai indeks keberlanjutan hasilanalisis Monte Carlo dan MDS selanjutnya dibandingkan, jika selisih kedua nilai tersebut kecil ataukurang dari 25% hal tersebut mengindikasikan bahwa: 1). Proses analisis yang dilakukan berulang-ulang stabil, 2). Kesalahan pemasukkan data dan data yang hilang dapat dihindari. 3) Kesalahandalam pembuatan skor setiap atribut relatif kecil, 4) Variasi pemberian skor akibat perbedaan opinirelatif kecil, yang artinya bahwa metode Rap-USPE cukup baik untuk digunakan sebagai salah satualat untuk mengevaluasi keberlanjutan usaha sapi perah di Kota Batu dan hasil tersebut mendekatikeadaan yang sebenarnya serta data yang dianalisis telah terpetakan dengan baik. Nilai Stress ialahukuran ketidakcocokan (a lack of fit measure), makin tinggi nilai stres semakin tidak cocok. NilaiStress digunakan untuk melihat apakah hasil output mendekati keadaan yang sebenarnya atautidak. Semakin mendekati nol, maka output yang dihasilkan semakin mirip dengan keadaan yangsebenarnya. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui kedekatan
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antara data dengan perceptual map. Melalui R2 kita dapat menyimpulkan apakah data yang kitamiliki dapat terpetakan dengan baik atau tidak. Nilai R2 yang semakin mendekati 1 berarti data yangada semakin terpetakan dengan sempurna. Model yang sempurna dalam MDS ditunjukkan dengan
Nilai R2 = 1.Teknik ordinasi (penentuan jarak) di dalam MDS didasarkan pada Euclidian Distance yangdalam ruang berdimensi n , dengan persamaan sebagai berikut:

Konfigurasi atau ordinasi dari suatu obyek atau titik di dalam MDS kemudian diaproksimasidengan meregresikan jarak Euclidian (dij) dari titik I ke titik j dengan titik asal (ij) sebagaimanapersamaan berikut:
dij =  +  ij + Umumnya ada tiga teknik yang digunakan untuk meregresikan persamaan di atas, yaitumetode least square (KRYST), metode least squared bergantian yang didasarkan pada akar dari

Euclidian Distance (squared distance) atau disebut metode ALSCAL. Algoritma ALSCAL merupakanmetode yang paling sesuai untuk Rapfish dan mudah tersedia pada hampir setiap software statistika(SPSS dan SAS) (Alder et al., 2000). Metode ALSCAL mengoptimisasi jarak kuadrat (squared distance= dijk) terhadap data kuadrat (titik asal = ijk), yang dalam tiga dimensi (i, j, k) ditulis dalam formulayang disebut S-Stress sebagai berikut:

Dimana jarak kuadrat merupakan jarak Euclidian yang dibobot, atau ditulis:
Tahap analisis MDS secara sederhana disajikan pada Gambar 4.
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HASIL DAN PEMBAHASANNilai indeks keberlanjutan hasil analisis Rap-USPE pada dimensi ekonomi usaha sapi perahdi Kota Batu untuk pengembangan kawasan ternak adalah 50,74% dan berdasarkan klasifikasistatus keberlanjutan maka kondisi dimensi ekonomi berada pada kategori cukup berkelanjutan.Sedangkan nilai indeks serta status keberlanjutan dimensi ekonomi pada masing-masing desapenelitian adalah : desa Tlekung 50,14% (cukup berkelanjutan) desa Oro-oro Ombo 53,72% (cukupberkelanjutan), desa Pesanggrahan 53,10% (cukup berkelanjutan) dan desa Gunungsari 45,99%(kurang berkelanjutan) seperti yang tampak pada Gambar 5.Atribut-atribut yang diperkirakan memberi pengaruh terhadap keberlanjutan usaha sapiperah dari dimensi ekonomi adalah: penerimaan subsidi, produktivitas susu, efisiensi usaha,kepemilikan luas lahan rumput, keuntungan, harga susu, kepemilikan ternak, harga konsentrat,biaya usaha dan penerimaan usaha, seperti yang tampak pada Gambar 5. Berdasarkan hasil analisis
leverage muncul tiga atribut yang sensitif berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi ekonomiusaha sapi perah. Leverage factor tersebut adalah keuntungan usaha, harga susu dan kepemilikanluas lahan rumput.
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Root Mean Square Change % in O rdination when Selected Attribute Removed (on Status scale  0 to 100)Gambar 5. Nilai indeks keberlanjutan dan atribut yang sensitif mempengaruhi keberlanjutan dimensiekonomi.Tabel 1. Nilai Indeks Keberlanjutan Dimensi Ekonomi Usaha Sapi PerahDimensi Nilai Indeks Keberlanjutan (%) SelisihMDS Monte CarloEkonomi1. Desa Tlekung2. Desa Oro-oro Ombo3. Desa Pesanggrahan4. Desa Gunungsari
50,7450,1453,7253,1045,99

50,5250,0853,2752,7645,96
0,220,070,440,340,04Tabel 2. Nilai Stress dan RSQ Hasil Analisis Rap-USPE

Uraian EkologiStress 0,1630
Squared Correlation (RSQ) 0,9364
Number of Iterations 2Pada Tabel 2 hasil analisis Rap-USPE menghasilkan nilai stress untuk semua dimensi adalahkurang dari 0,25 persen, sedangkan nilai RSQ hampir mendekati 1 yang berarti hasil uji statistikmenunjukkan bahwa metode Rap-USPE cukup baik untuk digunakan sebagai salah satu alat untukmengevaluasi keberlanjutan usaha sapi perah di Kota Batu dan hasil tersebut mendekati keadaanyang sebenarnya serta data yang dianalisis telah terpetakan dengan baik.
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Stress ialah ukuran ketidakcocokan (a lack of fit measure), makin tinggi nilai stres semakintidak cocok. Nilai Stress digunakan untuk melihat apakah hasil output mendekati keadaan yangsebenarnya atau tidak. Semakin mendekati nol, maka output yang dihasilkan semakin mirip dengankeadaan yang sebenarnya. Nilai RSQ (Squared Correlation) digunakan untuk mengetahui kedekatanantara data dengan perceptual map. Melalui RSQ kita dapat menyimpulkan apakah data yang kitamiliki dapat terpetakan dengan baik atau tidak. Nilai RSQ semakin mendekati 1 berarti data yangada semakin terpetakan dengan sempurna. Model yang sempurna dalam MDS ditunjukkan dengan
Nilai RSQ = 1.Pada Tabel 1 status keberlanjutan usaha sapi perah di Kota Batu dan pada masing-masingdesa penelitian ditinjau dari hasil analisis Rap-USPE termasuk dalam kategori cukup berkelanjutankecuali desa Gunungsari dengan nilai indeks keberlanjutan adalah 50,74; 50,14; 53,72; 53,10 dan45,99 masing-masing untuk Kota Batu, Desa Tlekung, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan danDesa Gunungsari. Artinya bahwa keberadaan usaha sapi perah di Kota Batu berdasarkan analisisRap-USPE untuk saat ini masih dalam kondisi cukup berkelanjutan dan layak untuk dikembangkankecuali di desa Gunungsari. Hal tersebut ditunjang dengan hasil analisis ekonomi dimana hasil R/Cusaha sapi perah pada strata I, strata II dan III kesemuanya layak diusahakan dengan nilai R/C >1.
Leverage Factor

1. Keuntungan usahaKeberadaan leverage factor sangat penting sekali untuk keberlanjutan usaha sapi perah,dimana keuntungan atau laba yang diperoleh peternak jika dikelola dengan benar akan membawapeningkatan kesejahteraan peternak sehingga peternak merasa beruntung serta senang melakukanpekerjaannya sehingga keberlanjutan usaha sapi perah dapat dipertahankan. Akan tetapipermasalahan di lapangan adalah peternak belum menerapkan manajemen keuangan dan budidayadengan baik sehingga laba yang diperoleh belum maksimal. Laba yang diperoleh peternak tidaksemuanya untuk tujuan usaha sapi perah, akan tetapi juga digunakan untuk keperluan yang lainsehingga seolah-olah usaha sapi perah keuntungannya sedikit. Solusi dari masalah tersebut adalahmendorong peternak untuk bisa menerapkan manajemen keuangan dan manajemen budidaya yangbaik pada usaha sapi perahnya sehingga keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Cara yang bisadilakukan antara lain adalah dengan memanfatkan serta mengolah kotoran ternak menjadi pupukatau biogas sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan keuntungan peternak dari usahasapi perah, disamping itu dampak yang lain adalah lingkungan menjadi lebih bersih.Pertumbuhan laba yang baik mencerminkan kinerja perusahaan juga baik. Oleh karena labamerupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapaiperusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan.
2. Harga SusuHarga susu yang ditetapkan oleh koperasi dalam kurun waktu lima tahun terakhircenderung rendah dan hanya sedikit terjadi kenaikan harga yang tidak sebanding dengan kenaikanbiaya yang lain seperti konsentrat dan BBM. Kenaikan harga susu yang rendah tersebut disebabkanoleh: (1) penetapan harga dari IPS kepada KUD “Batu” cenderung lebih rendah daripada harga KUDyang lain, dimana posisi tawar KUD masih lemah dalam penentuan harga jual susu kepada IPSkarena IPS menentukan harga secara sepihak; dan, (2) mutu susu segar yang dijual KUD “Batu”kepada IPS belum sebagus mutu susu dari KUD lain. Dalam masa 1 bulan penjualan susu kepada IPS,kualitas susu KUD “Batu” tidak semuanya dalam Grade A dan bahkan pernah ditolak karenamengandung antibiotik, sehingga harga dan pendapatan susu yang diterima oleh KUD juga lebihrendah. Akibatnya harga yang dibayarkan kepada peternak setelah dikurangi biaya operasional jugarendah. Kondisi rendahnya kualitas susu (Grade B) disebabkan bercampurnya susu yangberkualitas Grade A dengan susu berkualitas rendah terutama yang kandungan bakterinya tinggi.Sedangkan Susu yang tercampur antibiotic disebabkan peternak tidak memberitahukan kepada
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petugas bahwa sapi mereka baru saja disuntik antibiotik sehingga susunya mengandung antibiotikdan akhirnya mencemari susu yang lain.Harga susu yang diterapkan KUD sudah baik dengan memberikan insetif kepada peternakyang menyetorkan susu dengan kualitas bagus. Hal tersebut mendorong peternak untuk terusmenjaga dan meningkatkan kualitas susunya, dengan selalu menjaga dan memperbaiki manajemenpemeliharaan serta pananganan susu yang baik. Dengan tindakan tersebut diharapkan kualitas susumenjadi bagus (Grade A) sehingga harga jual susu kepada IPS akan lebih tinggi. Kurangnyakesadaran peternak dalam menerapkan Good Farming Practices (GFP) mengurangi kualitas sususegar dalam negeri (Bamualim et al., 2008).Nugroho (2010) berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan kebijakan insentifbagi para peternak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar. Disamping itudiperlukan perbaikan bargaining position (posisi tawar menawar), economic of scale dan economic
of scope dari seluruh koperasi susu segar di Indonesia dengan cara mengefektifkan kinerja peranpihak-pihak eksternal yang terkait dengan sistem agribisnis susu nasional, meliputi GKSI, dewanpersusuan nasional, perguruan tinggi dan LSM.
3. Kepemilikan luas lahan rumput.Luas lahan rumput menentukan jumlah pasokkan rumput untuk pakan hijauan ternak.Semakin luas lahan maka produksi dan ketersediaan rumput makin meningkat. Oleh karena itupeternak yang memiliki luas lahan rumput yang semakin luas maka pasokkan serta ketersediaanrumputnya akan semakin banyak sehingga usaha sapi perahnya semakin keberlanjutan. Dinyatakanoleh Prawiradiputra dan Priyanti (2008) bahwa keberlanjutan pasokan hijauan pakan sangattergantung pada musim, agroekosistem, populasi ternak ruminansia dan pengelolaannya.Lahan rumput yang semakin sempit di kota Batu karena berkembang menjadi Kota Wisata,disiasati oleh peternak dengan manajemen sewa lahan untuk ditanami rumput kepada Perhutani.Kerjasama tersebut dijembatani oleh KUD kepada Dinas Kehutanan, dimana peternak menggunakanlahan dibawah pohon pinus untuk digarap serta ditanami rumput. Dampak kerjasama ini adalahpeternak mempunyai tambahan persediaan rumput untuk ternak dan Perhutani terbantu olehpeternak karena turut menjaga pohon pinus dari pencurian.Desa Oro-oro Ombo mempunyai nilai indeks keberlanjutan ekonomi tertinggi diantara 3desa lainnya, dikarenakan sudah menerapkan atribut-atribut dimensi ekonomi lebih baik daripadadesa-desa yang lain seperti penerimaan subsidi yang lebih sedikit (lebih mandiri), efisiensi usaha,kepemilikan luas lahan rumput, keuntungan, kepemilikan ternak, biaya usaha dan penerimaanusaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanKesimpulan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalahsebagai berikut:(1). Nilai indeks keberlanjutan dimensi ekonomi sistem usaha sapi perah di Kota Batuadalah sebesar 50,74 dengan status cukup berkelanjutan. Hasil analisis terhadap setiap desa50,14;53,72; 53,10 dan 45,99 Desa Tlekung, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan dan DesaGunungsari.(2) Hasil analisis leverage menunjukkan terdapat tiga atribut sensitif berpengaruh terhadapkeberlanjutan dimensi ekonomi yaitu harga susu, keuntungan dan kepemilikan luas lahan rumput.(3) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa metode Rap-USPE cukup baik dipergunakansebagai salah satu alat untuk mengevaluasi secara cepat (rapid appraisal) keberlanjutan usaha sapiperah di Kota Batu.
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Saran Saran di dalam penelitian ini adalah, perlu peningkatan nilai indeks keberlanjutan dimensiekonomi usaha sapi perah di Kota Batu dengan perbaikan pada atribut-atribut yang sensitif padakeberlanjutan usaha sapi perah dimensi ekonomi.
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Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Sumberdaya Alam
Pesisir Kota Bengkulu

Satria Putra Utama1 , M Mustopa Romdhon2

1,2,Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu
ABSTRAKAktifitas ekonomi oleh masyarakat pesisir menimbulkan dampak bagi berlanjutan sumberdayaalam pesisir di Kota Bengkulu. Studi ini terkategori sebagai jenis survei cepat terintegrasi dimanadata bersumber dari para informan kunci. Data diperoleh melalui pengukuran skala likert dandianalisa secara deskriptif kuantitatif. Kondisi sumberdaya dinilai berdasarkan persepsi masyarakatatas 1) lingkungan laut dan pesisir, 2) kawasan konservasi laut, 3) teknik penangkapan, 4) aktivitasmasyarakat pesisir, 5) sumber informasi, dan 6) organisasi lingkungan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa lingkungan pesisir menjaminkeberlanjutan sumberdaya alam, keberlanjutanaktifitas ekonomi (mencari nafkah), selain itu kondisi hutan mangrove yang terjaga baik jugamenjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya di laut dan di pesisir. Masalah utamamengancam sumberdaya alam pesisir antara lain persoalan kapal penangkap ikan, jenis pukatharimau (trawl), abrasi pantai, sampah serta berkurangnya populasi ikan dan hewan dilaut akibatillegal fishing. Penyebab utamanya antara lain aktifitas masyarakat umum, pelaku usaha, nelayan,pemerintah, alam dan wisatawan.Pihak memenuhi syarat dan bertanggungjawab mengatasipermasalahan di laut dan pesisir adalah pemerintah. Pemerintah dinilai mampu karena memilikikewenangan pengaturan sector publik serta kemampuan keuangan. Pihak lain yang dipandangharus berperan aktif adalah masyarakat.Alat tangkap boleh digunakan adalah alat tangkapyangberdampak minimal bagi biota laut dan lingkungan. Aktifitas masyarakat seperti mengambilkayu bakau, mengambil pasir pantai, mengambil batu karang, memancing/menangkap hiu danmenangkap penyu tidak boleh dilakukan.

Keywords : perception, natural resources, coastal, community.
PENDAHULUANProvinsi Bengkulu memiliki potensi perikanan laut, baik perikanan pelagis maupundemersal, yang cukup besar. Potensi ini tersebar hampir di semua bagian laut baik pada perairanlaut teritorial, nusantara maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). DKP Provinsi Bengkulu (2007)melaporkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki wilayah pesisir dan panjang pantai yang lebih dari500 km. Aktifitas perekonomian didominasi aktifitas perikanan tangkap serta aktifitas ekonomitransportasi laut cukup tinggi dan pariwisata telah berkembang. Berbagai aktifitas ekonomi inidapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti pencemaran wilayah laut oleh sampahdari aktifitas wisata, atau kerusakan terumbu karang dan hutan bakau dari aktifitas penangkapanikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.Kondisi ini menyebabkan pengaruh negatifterhadap capaian ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah akibat menurunnya hasil tangkapannelayan, menurunnya jumlah kunjungan wisata serta meningkatkan biaya pemulihan sumberdayaalam.Sejauhmana kondisi sumberdaya alam di pesisir Kota Bengkulu saat ini perlu dilakukanpenilaian secara tepat kepada stakeholders berkepentingan misal nelayan, kelompok nelayan, tokohadat, aparat, pelaku usaha perikanan dan lain-lain (Smith dalam Islamy, 2002). Untuk itu studipersepsi masyarakat terhadap kondisi sumberdaya alam pesisir di Kota Bengkulu perlu dilakukan.
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BAHAN DAN METODE

Penentuan LokasiLokasi penelitian ditentukan secara sengaja di wilayah pesisir Kota Bengkulu dari 7kecamatan di Kota Bengkulu, dipilih 3 kecamatan, dimana tiap kecamatan dipilih 1 -2 kelurahan.Pertimbangannya Secara rinci disajikan pada Tabel 1Tabel 1. Distribusi Lokasi Survei
No Kecamatan Kelurahan Responden Kriteria1 Sungai Serut Pasar Bengkulu 1.Nelayan2.Organisasi3.Swasta4. Aparat

1. Lokasi dihuni multi
2. Profesi utama nelayan
3. Profesi lainnya (pedagang,petani & lain-lain)
4. Lembaga lokal sosial&ekonomi

2 Telu Segara Malabero3 Teluk Segara Berkas4 Kampung Melayu Kandang
Penentuan RespondenResponden merupakan informan kunci (key informant) yang mengetahui secara pastiberdasarkan pengetahun dan pengalaman yang dimiliki terkait kondisi sumberdaya alam di lau danpesisir Bengkulu. Responden dimaksud antara lain tokoh masyarakat, tokoh- tokoh adat, tokohagama, ketua dan pengurus lembaga sosial, ketua dan pengurus lembaga ekonomi serta anggotamasyarakat terpilih berprofesi utama sebagai nelayan. Responden ditiap kelurahan ditentukansebanyak 5 orang sehingga total responden 20 orang.
Metode Pengambilan dataData yang dikumpulkan dibagi dua jenis,yaitu :data primer dan data sekunder. Data atauindikator diperoleh melalui 3 (tiga) metode,yaitu : pengukuran dengan kuesioner, observasilapangan dengan wawancara serta pengumpulan data sekunder.Tabel 2.Aspek dan Variabel Survei Sosial, Ekonomi dan Budaya

No Aspek Survei Variabel

1 Karakteristik Umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggotakeluarga,etnis, jenis kelamin2 Sikap terhadap Lingkungan Masalah lingkungan, terumbu karang, bakau,kawasan laut3 Kesadaran Aturan Pelestarian SDA Alat tangkap, cara penangkapan, aturan4 Sumber Informasi SDA Sumber dan jenis informasi5 Organisasi Organisasi lingkungan, partisipasi6 Pola Pemanfaatan SDA Jenis dan hasil tangkapan, alat tangkap,frekuensi melaut.Aspek – aspek dan variable yang disurvei terdiri dari enam kategori yaitu :karakteristik,sikap terhadap lingkungan,kesadaran aturan pelestarian sumberdaya alam,sumber
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informasi sumberdaya alam, organisasi dan pola pemanfaatan sumberdaya alam. Secara rinci aspekvariable yang disurvei disajikan pada Tabel 2.
Metode Pengolahan DataPaket kuesioner yang diberikan kepada masyarakat disajikan dalam format Close Ended
Questions, yaitu format pertanyaan yang diarahkan kepada alternatif-alternatif jawaban tertentu.Alternatif-alternatif jawaban menggunakan Scale Response Questions, yaitu format jawabanmenggunakan skala tertentu untuk mengukur atribut-atribut yang berkaitan. Skala yang digunakandalam penelitian ini adalah skala Likert. Rentang skala ditentukan berdasarkan kedalamaninformasi yang diperlukan terkait sumberdaya tersebut. Setiap pertanyaan yang diajukan memilikirentang skala berbeda. Masyarakat diminta untuk mengidentifikasi kondisi sumberdaya alam di lautdan pesisir tempat mereka tinggal berdasarkan tingkat pengetahuan dan pengalaman dimiliki.Persepsi yang dipakai pada skala Likert adalah:
 Sangat buruk/sangat tidak setuju/sangat tidak tahu (skor 1)
 Buruk/tidak setuju/tidak tahu (skor 2)
 Sedang/ragu-ragu (skor 3)
 Baik/setuju/tahu (skor 4)
 Sangat baik/sangat setuju/sangat tidak tahu (skor 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Masyarakat

Umur dan angggota keluargaJumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga rata-rata 3.35 orang, jumlah ini lebihrendah dari rata-rata jumlah anggota keluarga nasional yaitu 4,3 orang. Masyarakat bertempattinggal di kawasan laut dan pesisir Bengkulu berada dalam rentang usia produktif yaitu 15 – 65tahun, terindikasi dari rata-rata umur anggota masyarakat 45 tahun. Dimana usia termuda yaitu 21tahun dan usia tertua yaitu 70 tahun. Lama tinggal lebih dari 5 tahun. Budaya masyarakat Bengkuluyang bersifat patrilineal, artinya kepala rumah tangga dipimpin oleh laki-laki dengan persentasemencapai 100%. Sebagian besar keputusan dalam rumah tangga, mencari nafkah, hubungan sosialke luar rumah di lakukan oleh laki-laki.
Etnis dan MigrasiHasil studi persepsi masyarakat di wilayah Laut dan pesisir Bengkulu menunjukkansebagian besar berasal dari etnis Bengkulu (40 %). Etnis terbesar kedua berasal dari SumateraBarat (37 %), Etnis terbesar ketiga adalah jawa(23%). Rata-rata masyarakat dari berbagai etnistersebut telah tinggal selama 31 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat etnis diluarBengkulu telah berada lama di wilayah laut dan pesisir Bengkulu, bahkan mereka telah lahir danbesar ditempat ini. Oleh karenanya migrasi terjadi telah cukup lama oleh generasi sebelumnya.
PendidikanTingkat pendidikan masyarakat rata-rata sampai pendidikan SekolahMenengah Atas(SMA)dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)yaitu berturut-turut mencapai 55% dan 20%.Persentase masyarakat yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi lebih tinggi dibandingkanpersentase masyarakat yang menamatkan pendidikan sekolah dasar. Persentase yang menamatkanpendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu 10%, sementara persentase yang menamatkan pendidikan diperguruan tinggi mencapai 15%. Tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap fasilitas pendidikanmenjadi salah satu pendorong tingginya tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal di sekitarwilayah laut dan pesisir Bengkulu mengingat lokasinya berada di Kota Bengkulu.



174

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

PekerjaanAkititas ekonomi didominasi oleh pekerjaan yang berhubungan langsung maupun tidaklangsung dengan perikanan tangkap dan budidaya. Kontribusinya mencapai 80 %. Masyarakat initerdiri dari nelayan, pengusaha ikan serta petambak ikan. Sementara kegiatan ekonomi lainnyayang ditekuni masyarakat seperti pegawai negeri, pegawai swasta, serta usaha lainnya sepertijasa.Pekerjaan sampingan yang dilakoni masyarakat antara lain sebagai pedagang manisan (warung
kebutuhan harian) yang berlokasi di sekitar tempat tinggal. Umumnya, pekerjaan ini dijalankan olehibu-ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan suami. Mereka yang memiliki pekerjaansampingan adalah mereka yang pekerjaan utamanya sebagai nelayan perikanan tangkap.Persentase masyarakat yang memiliki perkerjaan sampingan hanya mencapai 20%. Profesi inimenjadi salah penopang kehidupan nelayan saat musim paceklik atau musi angin barat. Kondisidimana mereka tidak dapat melaut akibat cuaca yang ekstrem.
Karakteristik UsahaKarakteristik usaha masyarakat berprofesi sebagai nelayan di sekitar wilayah laut danpesisir mencakup kekuatan mesin kapal yang digunakan, status armada tangkap, produksi atauhasil tangkapan, serta lama melaut seperti disajikan pada Tabel 3.Tabel 3. Karakteristik Usaha Nelayan

No Uraian Keterangan1 Power Mesin 10-28 PK2 Status Armada Milik3 Produksi 10 - 25 kg per trip4 Lama Melaut 1-2 hariSebagian besar kepemilikan armada dan alat tangkap berstatus miliki sendiri. Armada kapalmenjadi modal penting bagi nelayan dalam usaha perikanan tangkap. Namun demikian statuskepemilikan armada dan alat tangkap belum mampu meningkatkan kapasitas usaha. Hal inidiindikasikan oleh usaha perikanan tangkap nelayan rata-rata berskala kecil yangterindikasi darihasil tangkapan per trip melaut hanya berkisar 10 – 25 kg. Hasil tangkapan ditentukan oleh banyakfactor antara lain :kekuatan mesin kapal, semakin besar kapasitas mesin dan ukuran kapal, makajangkauan melaut semakin jauh sehingga waktu melaut semakin lama. Dengan rata-rata kekuatanmesin kapal berkisar 10 – 28 PK, jangkauan melaut nelayan diduga tidak jauh dari wilayah pesisir.Hal ini diindikasikan dari lama melaut hanya berkisar 1 -2 hari. Rata-rata nelayan berangkat melautpukul 05.00 – 17.00.
Persepsi Masyarakat Terhadap Lingkungan Laut dan PesisirHasil survei menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang pentingnya terumbu karangbagi keberlanjutan sumberdaya alam di laut dan pesisir serta keberlanjutan aktifitas ekonomi(mencari nafkah). Persentase jawaban responden berkisar antara 54 – 94 persen setuju bahwaterumbu karang harus dilindungi dan pemanfaatan hasil laut disekitarnya harus diatur.
Kondisi Terumbu KarangHasil survei tentang kondisi terumbu karang yang harus dilindungi tersebut menurutpersepsi masyarakat dalam kondisi mulai mengalami kerusakan. Persentase masyarakat yangberpendapat demikian mencapai 88 persen, sedangkan sisanya berpendapat baik dan tidaktahu.Beragamnya aktifitas ekonomi diwilayah laut dan pesisir menyebabkan kondisi terumbukarang saat ini menurut persepsi masyarakat lebih buruk dibandingkan 10 tahun yang lalu, hal iniditunjukkan oleh persepsi dari 53 persen responden. Persepsi masyarakat tentang kondisi terumbukarang di laut dan pesisir Bengkulu ini perlu, penilaian aspek fisik perlu diverifikasi dengan kondisilapangan.
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Kondisi Hutan Mangrove (Bakau)Selain terumbu karang, menurut pendapatan masyarakat keberlanjutan pemanfaatansumberdaya di laut dan di pesisir, dapat dijamin bilamana kondisi hutan mangrove terjaga baik. Halini ditunjukkan oleh persentase persepsi masyarakat cukup tinggi mencapai 54 persen.Berbedadengan persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa kondisi terumbu karang rusak, makapersepsi masyarakat tentang kondisi hutan bakau (mangrove) lebih baik. Artinya sebagian besarmasyarakat berpendapatan bahwa kondisi hutan mangrove dalam kondisi baik ditunjukkan olehpersentase persepsi masyarakat mencapai 89 persen. Kondisi hutan bakau ini masih tetap baiksama seperti 10 tahun yang lalu.
Masalah – Masalah di Lingkungan Laut dan PesisirMasalah umum yang dihadapi menurut pendapat masyarakat antara lain kerusakan wilayahpesisir, pembangunan wilayah pesisir serta nelayan luar datang serta penyewaan wilayah denganpersentase mencapai 85% -90%. Sedangkan pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara tradisionalterabaikan menurut persepsi masyarakat belum menjadi masalah penting saat ini, dimanapersentase masyarakat yang menyatakan hal ini hanya 65%.Sementara masalah utama di lingkungan laut dan pesisir yangdihadapi,adalah :persoalankapal penangkap ikan jenis pukat harimau (trawl) sebesar 45 %, abrasi pantai (25 %),sampah (15%),batu bara hanyut melalui sungai ke laut (5 %), serta berkurangnya populasi ikan dan hewandilaut akibat illegal fishing (10 %). Kondisi ini menginformasikan bahwa sebagaian besarpermasalahan di laut dan pesisir Bengkulu disebabkan oleh aktifitas ekonomi masyarakat dalammemanfaatkan sumberdaya di laut seperti penangkapan ikan menggunakan alat tangkap dilarangseperti trawl, bom ikan, racun dan lain-lain.
Penyebab, pihak berkompeten dan bertanggungjawab mengatasi permasalahan di laut dan
pesisir Hasil survey persepsi masyarakat menunjukkan bahwa permasalahan di laut dan pesisirdisebabkan oleh aktifitas manusia dalam memanfaatkan sumberdaya. Penyebab utamanya berturut– turut :aktifitas masyarakat umum (37%),pelaku usaha (21 %), nelayan (16 %), pemerintah (11%), alam (10 %) dan wisatawan (5%).Pihak memenuhi syarat dan bertanggungjawab mengatasi permasalahan di laut dan pesisirmenurut pendapat sebagian besar masyarakat adalah pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah(pusat, propinsi dan atau kabupaten). Pemerintah dinilai mampu karena beberapa hal antara lainmemiliki kewenangan pengaturan sektor publik serta kemampuan keuangan. Pihak lain yangdipandang harus berperan aktif adalah masyarakat.Masyarakat secara individu maupun secaraberkelompok (Lembaga swadaya masyarakat, kelompok muda, lembaga adat dan lain-lain) ataukelompok-kelompok pecinta alam.Agar pelestarian sumberdaya alam di laut dan pesisir berkelanjutan (sustainable), makapelanggaran terhadap pemanfaatan sumberdaya baik dalam bentuk penangkapan berlebih (overfishing), perusakan sumberdaya serta pencemaran lingkungan menurut pendapat mayoritasmasyarakat perlu diberikan sanksi atau hukuman sebagai efek jera. Tabel 4 menyajikan bentuk-bentuk sanksi yang harus diberikan kepada pelanggaran aturan pemanfaatan sumberdaya alam dilaut dan pesisir.Tabel 4 menginformasikan bahwa peringatan tertulis dipilih mayoritas masyarakat sebagaibentuk pertama harus diberikan. Sanksi berikunya berupa penyitaan alat tangkap dan hasil tangkapserta penyitaan kapal serta sanksi penjara. Sanksi lainnya adalah denda uang dan penyitaan rumah.Tabel4. Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Bentuk Sanksi harus diberikan bagiPelanggaran Aturan Pemanfaatan Sumberdaya di Laut dan Pesisir
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No Bentuk Sanksi Pilihan1 2 3 41 Peringatan Tertulis 84 16 0 02 Denda Dalam Bentuk Uang 44 50 6 03 Penyitaan Hasil Tangkapan 56 44 0 04 Penyitaan Alat Tangkap 56 44 0 05 Peyitaan Kapal 56 39 6 06 Penyitaan Rumah 6 89 6 07 Penjara 50 44 6 0Keterangan : 1: sangat setuju, 2: setuju, 3 : tidak setuju, 4 : sangat tidak setuju
Kawasan konservasi lautSurvei ini menjaring pendapat masyarakat tentang pentingnya wilayah laut dan pesisir dilokasi studi dijaga melalui skema kawasan konservasi laut daerah. Hasil survei menunjukkansebagian besar masyarakat sebesar 61 persen menyatakan penting adanya kawasan konservasi lautagar sumberdaya ini terjadi kelestarian pemanfaatannya. Sebagian kecil masyarakat berpendapatbahwa kawasan konservasi ini tidak penting karena dapat membatasi pemanfaatan sumberdayaalam di laut dan di pesisir. Pendapat semacam ini dikemukakan oleh 39 persen.
Teknik PenangkapanPertanyaan terkait teknik penangkapan hasil laut dan pesisir bertujuan untuk mengetahuitingkat pemahaman masyarakat tentang teknik pengkapan illegal dan legal. Teknik illegal adalahteknik penangkapan yang merusak lingkungan seperti pengeboman, trawl, dan lain-lain. Tekniklegal adalah teknik penangkapan yang menimbulkan dampak minimal atau bahkan tanpa dampakterhadap lingkungan serta keangsungan hidup biota laut lainnya.Alat tangkap seperti pancing, jaring insang dan jaring tikar boleh digunakan karenaberdampak minimal atau bahkan tidak ada dampak bagi biota laut dan lingkungan. Persentasemasyarakat yang berpendapat boleh menggunakan alat tangkap dimaksud berkisar 58 – 100 persenresponden. Sementara itu, masyarakat juga tidak setuju penggunaan trawl, bom ikan dan teknikpenangkapan berbahaya lainnya seperti penggunaan racun sianida. Persentase masyarakat tidaksetuju mencapai 78,95 persen. Artinya sebagian kecil masyarakat berpendapat penggunaan alattangkap berbahaya masih boleh digunakan.
Aktifitas masyarakat diperbolehkan dan dilarang di laut dan pesisirHasil survei menunjukkan bahwa aktifitas seperti mengambil kayu bakau, mengambil pasirpantai, mengambil batu karang, memancing/menangkap hiu dan menangkap penyu tidak bolehdilakukan. Persentase pendapat masyarakat menjawab tidak boleh cukup tinggi berkisar antara 65– 95 persen. Sedangkan aktifitas – aktifitas yang boleh dilakukan antara lain menangkap lobster,mengambil teripang, bermain dipantai, berenang dan menangkap kepiting. Hal ini ditunjukkan olehpersentase masyarakat berpendapat boleh dilakukan aktifitas tadi berkisar antara 50 – 100 persen.Persentase terendah adalah aktifitas mengambil teripang sebesar 50 persen.

Sumber Informasi Tentang Lingkungan Bagi MasyarakatBeberapa pertanyaan dalam survei ini berkenaan dengan sumber utama yang digunakanmasyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi ini bermanfaat untuk menentukan metodetepat sebagai media sosialisasi tentang lingkungan. Hasil survei bahwa sebagian besar masyarakatberpendapat sumber utama memperoleh informasi berturut – turut, adalah :televise (50 %), televisidan internet (35 %), serta televisi dan koran (15 %). Namun informasi yang berkenaan langsungdengan lingkungan sangat jarang diikuti dari sumber utama tersebut. Sumber – sumber informasinon-media juga sedikit sekali yang digunakan oleh masyarakat seperti diskusi. Diskusi – diskusiyang dilakukan diantara anggota masyarakat sangat jarang yang berkenaan langsung dengan
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masalah lingkungan laut dan pesisir di sekitar tempat tinggal. Hal ini ditunjukkan olehpersentasenya hanya 40 persen.
Organisasi LingkunganKehadiran organisasi atau kelompok lingkungan sangat diketahui oleh masyarakat, hal inidiindikasi persepsi sebagian besar masyarakat yang mengetahui keberadaan organisasi lingkungan.Persentase masyarakat yang mengetahui keberadaan organisasi lingkungan tinggi mencapai 89persen, dan yang tidak tahu sama sekali sebesar 11 %. Organisasi – organisasi yang langsungbersentuhan dengan lingkungan seperti WALHI, ulayat dan lain-lain. Organiasi-ogranisasikemasyarakatan yang program kerja dan kegiatannya bersentuhan secara tidak langsung denganlingkungan di laut dan pesisir seperti kelompok nelayan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) dan lain-lain.Keterlibatan masyarakat dalam organisasi lingkungan tersebut relatif tinggi.Pertanyaan yang diajukan adalah apakah anda pernah terlibat dalam organisasi lingkungan? Hasilsurvey menunjukkan bahwa, berturut – turut sebagai berikut : persentase keterlibatan masyarakatdalam kegiatan yang dilaksanakan organisasi tersebut mencapai 72 persen, tidak pernah mencapai22 persen dan tidak tahu mencapai 6 persen. Bentuk – bentuk keterlibatan bervariasi mulai dariyang paling dominan hanya sebatas simpatisan sampai dengan terlibat sebagai pengurus organisasi.Meskipun keberadaan masyarakat dalam organisasi lingkungan hanya sebatas itu, namun harapanmereka tehadap kiprah organisasi lingkungan ini sangat besar. Harapan – harapan tersebutdiwujudkan dalam bentuk rencana dan implementasi kegiatan minimal dua tahun mendatang.Kegiatan prioritas itu secara umum dapat dikategorikan menjadi lingkungan, alat tangkap dankelembagaan. Persentase harapan masyarakat kegiatan berkaitan langsung dengan lingkunganrelative lebih tinggi mencapai 41 persen, kelembagaan mencapai 29 persen, dan alat tangkapmencapai 18 persen sedangkan tidak pernah tahu mencapai 12 persen.

KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :1) Mayoritas responden (54% – 94%) menyatakan setuju bahwa terumbu karang harus dilindungidan pemanfaatan hasil laut disekitarnya harus diatur.2) Sebagian besar masyarakat (61 %) menyatakan penting adanya kawasan konservasi laut agarsumberdaya ini terjadi kelestarian pemanfaatannya.3) Alat tangkap seperti pancing, jaring insang dan jaring tikar boleh digunakan karena berdampakminimal atau bahkan tidak ada dampak bagi biota laut dan lingkungan. Persentase masyarakatyang berpendapat boleh menggunakan alat tangkap dimaksud berkisar 58 – 100 persenresponden. Sementara itu, masyarakat juga tidak setuju penggunaan trawl, bom ikan dan teknikpenangkapan berbahaya lainnya seperti penggunaan racun sianida. Persentase masyarakattidak setuju mencapai 78,95 persen.4) Sebesar 65 – 95 persen responden menunjukkan bahwa aktifitas seperti mengambil kayu bakau,mengambil pasir pantai, mengambil batu karang, memancing/menangkap hiu dan menangkappenyu tidak boleh dilakukan.5) Sebagian besar masyarakat berpendapat sumber utama memperoleh informasi berturut –turut,adalah :televise (50 %), televisi dan internet (35 %), serta televisi dan koran (15 %).6) Masyarakat yang mengetahui keberadaan organisasi lingkungan tinggi mencapai 89 persen, danyang tidak tahu sama sekali sebesar 11 %.
DAFTAR PUSTAKADKP. 2007. Perikanan Tangkap Indonesia: Suatu Pendekatan Filosofis dan Analisis Kebijakan.http://www.dkp.go.idIslamy, M Irfan. 2002. Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara.Jakarta.
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Peran Penyuluh Pertanian dalam Proses Adopsi Inovasi Budidaya
Benih Padi Varietas IPB 3S pada Petani Penangkar Benih Padi

di Kabupaten Aceh Utara

Setia Budi1A. Humam Hamid2 , Agussabti2, Fajri2

1Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Syiah Kuala2Dosen Program Doktor Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Syiah KualaEmail; s.budimh@gmail.com
ABSTRAKKetersediaan benih unggul secara lokal merupakan upaya yang mulai ditempuh dewasa ini denganmendorong petani menjadi penangkar benih (program 3000 desa mandiri benih). Upaya ini lebihberorientasi pemberdayaan petani dan mengedepankan aspek kemandirian. pola ini lebihmenjamin ketersedian benih unggul secara lokal, sehingga murah dan mudah didapat oleh petani.Tujuan Jangka Panjang penelitian ini untuk mendapatkan Informasi tentang peran penyuluhanpetanian dalam proses adopsi inovasi budidaya varietas IPB 3S pada petani penangkar benih IPB 3Suntuk meningkatkan produktivitas yang akhirnya dapat terwujudnya kemandirian benih ditingkatpetani. Tujuan khusus tahapan ini meliputi; (1) Mengetahui Peran penyuluhan pertanian dalampelaksanaan penyuluhan dan pedampingan kepada petani penangkar benih IPB 3S, (2) Mengetahuikarakteristik inovasi budidaya benih padi varietas IPB 3S di Kabupaten Aceh Utara. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian Kualitatif studi Kasus denganpendekatan diskriptif kualitatif yang pengolahan datanya melalui statistif non parametric denganpengukuran data mengunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan peran penyuluh pertanianyang sangat dirasakan oleh petani penangkar benih secara berurutan meliputi; (1) peran penyuluhdalam melakukan pelatihan budidaya, (2) peran penyuluh dalam penguatan kelompok, (3) peranpenyuluh sebagai pihak penghubung antara petani penangkar dengan pihak luar (mitra usaha),serta(4) peran penyuluh pertanian perecanaan dan pengawasan program penangkaran benih.Karakteristik inovasi budidaya Varietas IPB 3S dinilai memiliki tingkat keuntungan relatif, mudahdicoba, dapat dilihat, serta tingkat kerumitan inovasi yang ditawarkan

Kata Kunci : Peran Penyuluh, Penangkar Benih, Karateristik Inovasi, Adopsi Inovasi
PENDAHULUANSektor pertanian memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan, bahkan dapatmemicu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kedepan pembangunan pertanian diharapkandapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan antara orangkaya dan orang miskin, memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan peluangekonomi yang terjadi sebagai dampak globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.Hakekatnya petani merupakan pelaku utama pembangunan pertanian. Dengan demikiankeberhasilan pembangunan pertanian lebih banyak ditentukan oleh peranan petani itu sendiri yangdalam kenyataannya tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan pemerintah dan berbagai pihak.Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasisecara sadar dengan tujuan membantu sasarannya memberikan pendapat sehingga dapat membuatkeputusan yang benar. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang disebut penyuluhpertanian ( Van Den Ban dan Hawkins, 1999). Bentuk-bentuk peran penyuluh kegiatan penyuluhanpertanian meliputi dalam pelaksanaan pelatihan, penguatan kelompok tani, sebagai penghunungpetanio dengan pihak luar serta peran dalam merencanakan dan mengawasi program penyuluhan.Selain petani, menurut Mosher (1987), salah satu syarat pokok dalam pembangunanpertanian adalah teknologi yang senantiasa berubah.Oleh sebab itu, inovasi memegang perananpenting dalam pembangunan pertanian.Difusi dan adopsi inovasi dalam suatu masyarakat petani
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sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari inovasi itu sendiri. Rogers (1983) mengemukakan bahwaada beberapa karakteristik dari suatu inovasi, yaitu : (1) keuntungan relatif, (2) keselarasan, (3)kompleksitas, (4) dapat dicoba, dan (5) dapat diamati.Aspek lain yang tidak kalah penting bagi penyuluh setelah program terbentuk adalahmempersiapkan materi dan metoda serta media penyuluhan yang dipilih dan digunakan dalampelaksanaan penyuluhan pertanian. Pencapaian tujuan akhir dari penyuluhan sangat ditentukanoleh materi, metoda serta ketepatan pengunaan media oleh seorang penyuluh (Sapar, Amri J, Pang S.A, Amiruddin, I. G Putu P, 2012).Kurnia Suci Indraningsih (2010) menyatakan bahwa peran penyuluh pertanian hanya dapatdirasakan oleh pengurus kelompok tani saja. Curahan waktu lebih banyak untuk kegiatan yangbersifat administratif dibandingkan dengan kegiatan penyuluhan, serta beban wilayah binaanmencapai 3-6 desa untuk masing-masing penyuluh. Kondisi ini membutuhkan adanya polakemitraan penyuluhan pertanian dengan berbagai pihak termasuk dengan perguruan tinggi agardapat membantu meringankan beban dan sinergisitas antara penghasil inovasi dengan pihak yangakan mendistribusikan/desiminasi inovasi kepada petani.Menurut Gana Pati Ojcha, Stephen R. Morin (2002) kemitraan akan meningkatkan efektivitaspemberdayaan kepada masyarakat.Kunci sukses kemitraan adalah saling melengkapi usaha. Untukmencapai saling melengkapi ini ada harus saling pengertian dan penghormatan terhadap kekuatandan kelemahan masing-masing.Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan; (1) Mengetahui persepsipetani terhadap karakteristik inovasi budidaya benih padi varietas IPB 3S, serta (2) Mengetahuiperan para mitra dalam proses pelaksanaan penyuluh pertanian kepada petani penangkar benih diKabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
BAHAN DAN METODEPenelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kecamatan Sawang.Populasi penelitian ini meliputi petani padi sawah anggota Gapoktan ‘Sapue Pakat’ yangmendapatkan program kemitran penyuluhan pertanian pemerintah kabupaten Aceh Utara denganPenguruan Tinggi (IPB dan Unsyiah). Keseluruhan populasi menjadi sampel dalam penelitianiniberjumlah 128 petani.Ruang lingkup penelitiandibatasi hanya melihat peran penyuluh dan karakteristik inovasidari tehnologi budidaya varietas IPB 3S pada petani penangkaran benih IPB 3S di kabupaten AcehUtara. Objek penelitian adalah petani penangkar benih anggota gapoktan “Sapue pakat” yangmemberikan penilaian terhadap peran penyuluh dan karakteristik inovasi teknologi budidaya padapenangkaran benih IPB 3S.Mengukur dan menganalisis persepsi petani terhadap peran penyuluh pada kegiatanpenangkaran benih IPB 3S dilakukan dengan mengunakan pengukuran data scoring skala likertmeliputi; (1) peran penyuluh dalam melakukan pelatihan budidaya, (2) peran penyuluh dalampenguatan kelompok, (3) peran penyuluh sebagai pihak penghubung antara petani penangkardengan pihak luar (mitra usaha),serta (4) peran penyuluh pertanian perecanaan dan pengawasanprogram penangkaran benih. Selanjutnya untuk mengukur karakteristik inovasi dalam penangkaranbenih IPB 3S di Kabupaten Aceh Utara indikatornya meliputi (1) keunggulan relative, (2) tingkatkesesuaian, (3) tingkat kerumitan, (4) dapat dicoba dan (5) dapat diamati dan selanjutnyadiinterpretasi dalam pembahasanMenurut Riduwan (2003) dan Nasir M (2003) kriteria interpretasi skor likert:1. Angka 0%-19% = sangat (tidak setuju/buruk/sesuai/ kurang sekali)2. Angka 20% - 39,99%= tidak setuju/ kurang sesuai/ kurang baik3. Angka 40%- 59,99% = cukup setuju/ agak setuju/ cukup sesuai4. Angka 60% - 79,99%= setuju/ baik/sesuai/ suka5. Angka 80% - 100 % = sangat (setuju/sesuai/ baik/ suka)
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HASIL DAN PEMBAHASANPetani penangkar benih IPB 3S mempersepsikan secara umum peran penyuluh berada padakategori berperan. Peran Penyuluh berdasarkan keseluruhan indikator yang dilihat dalampenelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut;Tabel 1. Nilai Indeks Peran penyuluh Dalam Penangkaran Benih PadiNo Peran penyuluh Indeks (%) Interpretasi1 Peran penyuluh dalam penguatankelompok 81.14 Sangat berperan2 Peran Penyuluh dalam KegiatanPelatihan budidaya 84.24 Sangat berperan3 Peran Penyuluh dalam Perencanaan danpengawasan Program PenangkaranBenih 72.37 Berperan
4 Peran penyuluh sebagai PihakPenghubung dengan Pihak luar 76.28 BerperanPersepsi Umum 78.51 BerperanSumber; Analisis data primer.2016Tabel 1 menunjukkan peran penyuluh dalam kegiatan pelatihan sangat dirasakan olehpetani. pelatihan selama dua kali yang dilakukan penyuluh meliputi, motivasi usaha penangkaranbebih, penyiapan sarana produksi, penyemaian benih, penanaman dengan penerapan pola tanamjajar legowo 3: 1 dan 4:1, pemupukan dan pengairan, pengendalian hama, pemanenan, sertapengolahan hasil panen untuk bibit unggul yang siap untuk dipaasarkan. Menurut Petani pelatihanyang dilakukan penyuluh dirasakan mamfaat untuk mendukung peningkatan ketrampilan budidayadalam peningkatan produksi dan pendapatan petani penangkar benih.Penyuluh juga sangat berperan dalam penguatan kelompok baik berkaitan tertibadministrasi kelompok, serta adanya pertemuan tersruktur yang menjadi wadah bagi petanipenangkar untuk berbagi informasi dan mendiskusikan berbagai masalah yang diahadapi olehanggota kelompok tani yang bergabung dalam gapoktan “ Sapue Pakat”. Penguatan kelompok yangdilakukan penyuluh memotivasi petani untuk mengunakan lembaga kelompok tani dalammendukung kegiatan penangkaran benih yang diusahakannya.Peran penyuluh sebagai penghubung dengan pihak luar dinilai sudah berperan denganmenyerap aspirasi dari petani, namun dalam beberapa kasus misalnya pengaturan dan pengiliranair irigasi serta ketersedian pupuk tepat waktu serta jumlah yang dibutuhkan petani dipersepsikanpetani belum efektif berperan untuk mencari solusi dengan pihak terkait. Hal yang hamper samajuga dipersepsikan petani berkaitan dengan peran penyuluh dalam merencanakan dan pengawasanprogram penangkaran benih sebahagian petani merasa kurang dilibatkan dalam merencanakanprogram misalnya pada pemilihan lokasi hamparan untuk lahan penangkaran benih yangdilaksanakan.Hasil penelitian tentang persepsi umum petani penangkar benih padi varietas IPB 3Stentang karakteristik inovasi teknologi budidaya varietas IPB 3S dilokasi penelitian berada padakategori setuju. Hal ini menunjukan kebermanfaatan inovasi yang diberikan oleh para mitradirasakan manfaat oleh khalayak sasaran.Tabel 2. Nilai Indeks Persepsipetani Terhadap Karakteristik InovasiNo Karakteristik inovasi Indeks (%) Interpretasi1 Keuntungan relative( relative advantage) 82.36 Sangat setuju2 Tingkat kesesuaian(Compability) 78.37 Setuju3 Tingkat Kerumitan Setuju
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(complexity) 72.374 Dapat dicoba(triability) 80.66 Sangat Setuju5 Dapat diamati(Observability) 76.32 SetujuPersepsi Umum 78.02 SetujuSumber : analisis Data Primer, 2016Tabel 2 menunjukkan petani penangkar benih IPB 3S mempersepsikan penerapan tehnologioleh para mitra (pihak penyuluh dan perguruan tinggi) memiliki keuntungan relatif biladibandingkan dengan inovasi yang diterapkan selama ini oleh petani dalam kegiatan penangkaranbenih.Petani penangkar juga berpendapat inovasi yang diberikan para mitra sangat mudah untukdicoba dalam skala kecil.Hal ini sesuai dengan Agussabti (2002) inovasi yang dapat dicoba dalamskala kecil lebih cepat diterima oleh petani dibandingakan dengan inovasi yang tidak dapat dicobaterlebih dahulu.Selanjutnya karakteristik kesesuaian dan dapat diamati berada pada kategori setuju dimanainovasi yang diberikan tidak bertentangan dengan pengalaman dan nilai-nilai yang dianut olehpetani penangkar benih.Tingkat kerumitan inovasi memang sedikit dirasakan petani baik dalampengaplikasian tehnologi sepertiaplikasi pola tanam jajar legowo tipe 3:1 maupun waktu danvolume pemupukan.Pada teknologi produksi optimum varietas IPB 3S pemberian pupuk organicdianjurkanjumlah relatif besar dari biasanya dilakukan petani selama ini.Kondisi tersebutbukankendala berarti dimana petani berpendapat walaupun awalnya dirasakan ada sedikit kerumitandari inovasi yang diberikan pihak mitra, namun hal tersebut tertutupi oleh hasil produksi yangdidapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan tehnologi sebelumnya yang dilakukan olehpetani penangkar benih.
UCAPAN TERIMA KASIHPeneliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPB, Dekan Fakultas PertanianUniversitas Syiah Kuala sebagai penggagas pola kemitraan Perguruan Tinggi dengan Pihak PemdaAceh Utara serta Petani penangkar Benih IPB 3S di Provinsi Aceh.

KESIMPULANPeran penyuluh pertanian yang sangat dirasakan oleh petani penangkar benih secaraberurutan meliputi; (1) peran penyuluh dalam melakukan pelatihan budidaya, (2) peran penyuluhdalam penguatan kelompok, (3) peran penyuluh sebagai pihak penghubung antara petanipenangkar dengan pihak luar (mitra usaha),serta (4) peran penyuluh pertanian perecanaan danpengawasan program penangkaran benihPersepsi petani penangkar benih terhadap karakteristik inovasi budidaya Varietas IPB 3Syang dilakukan oleh pihak mitra Badan penyuluhan dan ketahanan Pangan melalui Balaipenyuluhan pertanian dengan Pihak perguruan tinggi secara berurutan (1) memiliki tingkatkeuntungan relatif, (2) mudah dicoba, (3) tingkat kesesuaiaan, (4) dapat diamati, serta (5) tingkatkerumitan inovasi.Maka menjadi sangat perlu perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kemitraanpenyuluhan kepada petani penangkar benih padi untuk mencari solusi bagaimana memudahkanpenerapan inovasi.Perpaduan pengunaan media penyuluhan pertanian yang lebih mampumeningkatkan dan mempercepat terjadinya perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan, dansikap) dalam penerapan teknologi yang baik.Pengunaanmetoda penyuluhan yang langsung bisadiamati khalayak sasaran (petani penangkar benih) berupa demontrasi plot (demplot) dankunjungan kelembaga atau petani penangkar benih yang berhasil.
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DAFTAR PUSTAKAAgussabti.2002. Kemandirian Petani Dalam Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi (kasus PetaniSayuran Di Provinsi Jawa Barat) Disertasi Program Pascasarjana IPB. BogorBuch, R. 1993. Dua Tongkol Jagung: Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal Pada Rakyat.Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.Indraningsih K.S, B.G. Sugihen, P. Tjiptopranoto, P.S. Ansgari. 2010. Performance Of ExtensionWorkers From Famers Perspective and the Existence Of Self- Support Extension. Journal OfExtension (8) 304-321.Mosher.A.T . 1987. Mengerakkan dan Membangun Pertanian. CV. Yasaguna Jakarta.Nazir, M. 2011. Metode Penelitian Cetakan Ke-Tujuh. Ghalia Indonesia. JakartaOjha, G.P. and S.R. Morin. 2001. Partnership in Agricultural Extension: Lessons from Chitwan(Nepal). Agricultural Research and Extension Network. Network Paper No. 114, July 2001.Overseas Development Institute. London.Roger . E. M and F. Shomaker. 1983. Difusion Of Innovation (Edisi Ketiga). The Free Press : A.Division Of Macmilian. Publishing. Co.Inc.New York.Riduwan.2003. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. CV. Alfabeta, Bandung.Sapar., Amri J., Pang S. A., Amiruddin., I. G Putu P (2012). The Performance Agricultural ExtensionWorkers and their Impact at Competence Cacao Farmers in four District South Sulawesi.Journal Extension. Vol. 8, No. 1, March 2012.Van Den Ban A.W dan H.S.Hawkins.1999. PenyuluhanPertanian. Kanisius. Yogyakarta.
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Analisa Margin Pemasaran Agen Ternak Sapi
Kabupaten Bireuen

Fazilirrahcman, Sitti Zubaidah, T.M.Nur, Suryani1

1Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas AlmuslimHP: 085277725431, Email: dacha.aceh@gmail.com
ABSTRAKPenelitian ini telah dilakukan di lokasi Pasar Hewan Kabupaten Bireuen dari Agustus - Oktober2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui margin pemasaran yang diperoleh olehagen ternak sapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, survey danwawancara dengan sistem snowball sampling pada agen. Data dan informasi diperoleh darikuisioner yang diberikan kepada agen ternak sapi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Hasilpenelitian yang diperoleh bahwa keuntungan rata-rata agen ternak sapi adalah Rp. 8.414.583,- perbulan, dan margin keuntungan rata-rata Rp. 10.035.000,- per bulan. Hal ini dikarenakan peternaksapi lebih menyukai menjual kepada agen ternak sapi dibandingkan menjual sendiri ke RumahPotong Hewan.

Kata Kunci: analisa margin keuntungan, agen ternak sapi.
PENDAHULUANPembangunan sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian yangbertujuan untuk mencapai kondisi peternakan yang tangguh dan mandiri serta mendorongkesejahteraan pertumbuhan ekonomi peternak. Agribisnis peternakan merupakan kegiatan yangdilakukan dari hulu sampai hilir dan sistem pemasaran. Namun demikian masih ada peternak yangmenerapkan sistem budidaya dan pemasaran yang tradisional, sehingga peranan agen ternak sangatdominan dalam menentukan harga, terlebih dalam kondisi pasar akhir-akhir ini (Rusastra, 2006).Agen ternak sapi merupakan seseorang yang membeli ternak sapi dari para peternak didesa-desa untuk dijual kembali kepada para pembeli di pasar. Agen memiliki otoritas di dalampenentuan jenis ternak sekaligus harga bagi ternak yang diperjual-belikan. Menurut Fanani (2000)bahwa prinsipnya pemasaran agen ternak adalah pengaliran ternak dari produsen ke konsumenmelalui media pemasaran seperti rumah potong hewan.Berdasarkan Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen (2014) bahwa ketersediaan ternak sapi yangtersebar di kawasan Kabupaten Bireuen adalah 3.400 ekor. Sehingga perlu dilakukan penelitiantentang analisa margin pemasaran yang didapatkann oleh agen ternak di pasar hewan.

BAHAN DAN METODEPenelitian ini menggunakan agen ternak sapi yang ada di pasar hewan Kabupaten Bireuenyaitu 10 agen dari 87 agent ternak sapi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Metode yangdigunakan adalah observasi, survei dan wawancara melalui kuisioner yang diberikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya TetapBerdasarkan hasil data dan informasi yang diperoleh selama penelitian bahwa biaya tetappada agen ternak sapi di Pasar Hewan Kabupaten Bireuen adalah Rp. 476.707,- yang terdiri daribiaya kandang dan sewa lahan.
Biaya Variabel



184

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

Berdasarkan hasil data dan informasi yang diperoleh selama penelitian bahwa biayavariabel pada agen ternak sapi di Pasar Hewan Kabupaten Bireuen adalah Rp. 60.545.500,- yangterdiri dari harga beli ternak, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya retribusi dan biayapemeliharaan sementara.
Total BiayaTotal biaya dari keseluruhan biaya yang diperoleh adalah :

TVCTFCTC Keterangan:
TC = Biaya total
TFC = Biaya Tetap
TVC = Biaya VariabelMaka, biaya keseluruhan adalah Rp. 61.022.207,- .

PendapatanPendapatan agen ternak sapi di Pasar Hewan Kabupaten Bireuen adalah :
QPTR Keterangan:

TR = Pendapatan
P = Harga
Q = Jumlah ternak sapiJadi rata-rata pendapatan yang diterima adalah Rp. 69.115.000,-

KeuntunganKeuntungan usaha merupakan pengurangan pendapatan total biaya dengan biaya total dariusaha yaitu :
TCTR Keterangan:

π = Keuntungan
TR = Pendapatan
TC =Total biayaSehingga, keuntungan yang diperoleh adalah Rp. 8.092.792,-.

Margin PemasaranMargin pemasaran ternak sapi adalah selisih antara harga jual dan harga beli ternak sapiselama periode penelitian. Adapun rata-rata margin pemasaran yang diperoleh agen ternak sapi dipasar hewan Kabupaten Bireuen adalah Rp. 10.035.000 per bulan.
KESIMPULAN1. Keuntungan yang diperoleh agen ternak sapi di pasar hewan Kabupaten Bireuen adalah Rp.8.092.792,-. dari 10 ekor ternak sapi2. Margin pemasaran yang didapat oleh agen ternak sapi di pasar hewan Kabupaten Bireuenadalah Rp. 10.035.000 per bulan dari 10 ekor ternak sapi
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DAFTAR PUSTAKADinas Peternakan Kabupaten Bireuen (2014).Fanani,2000. Prospek Pemasaran Bidang Peternakan Pasca Tahun 2000. Universitas Brawijaya,Malang.Rusastra,I, et al., 2006. Analisis Kelembagaan Kemitraan Rantai Pasok Komoditas Peternakan. PusatAnalisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor.
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Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Konsumen Dalam
Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran

(Studi Kasus : Sayuran Petani Sekitar Kampus Universitas Andalas)

Zelfi Zakir, Yusri Usman, Afrianingsih Putri 1)Fakultas Pertanian Universitas Andalas
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan pembelian produk sayuran produsendi sekitar kampus Universitas Andalas (Unand) dipengaruhi oleh aspek bauran pemasaran (produk,harga, distribusi dan promosi). Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yakni konsumen sayuranpetani sekitar kampus Universitas Andalas dengan metode survei. Data yang digunakan dalampenelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan regresi berganda.Keputusan pembelian konsumen sayuran petani di sekitar kampus Universitas Andalas dipengaruhioleh bauran pemasaran, yakni produk sayuran tersebut (kebersihan sayuran, kesegaran,ketersediaan sayuran, ukuran sayuran, waktu pembelian, manfaat produk), harga sayuran (hargayang terjangkau dan harga sesuai kualitas), distribusi produk (lokasi pembelian dan kebersihantempat) dan promosi sayuran (informasi produk dan layanan penjual). Hasil analisis regresimenunjukkan koefisien produk dan promosi bertanda positif artinya setiap perubahan kenaikankedua variabel ini maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan atau mengalamiperubahan yang searah. Sedangkan untuk variabel harga dan distribusi memiliki tanda yangnegative, yang berarti setiap perubahan kenaikan harga dan distribusi maka keputusan pembelianakan mengalami penurunan atau perubahan yang tidak searah. Variabel harga, distribusi danpromosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sayuran. Sedangkanuntuk variabel produk (kesegaran, kebersihan, manfaat, ukuran, waktu pembelian, manfaat sertadiversifikasi produk) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.Disarankan produsen sayuran yang berada di sekitar kampus Universitas Andalas untukmemperbaiki produk yang sudah ada saat ini dengan melakukan cara standarisasi baik dari segikebersihan maupun dari segi ukuran. Petani sayuran sebaiknya juga memperhatikan waktu (time)penjualan sayuran yang akan mempengaruhi kesegaran sayuran yang dijual.

Kata kunci: bauran pemasaran, keputusan pembelian, sayuran
PENDAHULUANTanaman hortikultura terutama sayuran mempunyai peluang pasar yang baik karenamemiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tanaman sayuran merupakan produk pertanian yang senantiasadikonsumsi setiap saat. Dengan melihat kebutuhan terhadap sayuran yang berkesinambungan,maka nilai pasar tanaman ini cukup baik. Tingkat konsumsi sayuran cenderung meningkat seiringdengan meningkatnya pendapatan, masyarakat semakin perhatian terhadap makanan yang sehat(healthy food) dan semakin perhatian terhadap lingkungan, pertumbuhan pasar ritel yang sangatpesat termasuk yang menawarkan sayuran.Masalah utama dalam pengembangan pasar sayuran diantaranya produk yang dipasarkanmasih dalam bentuk segar melalui pasar tradisional ((spot market), peranan jaringan pasartradisional sangat dominan. Masalah lain, sebagian besar pelaku agribisnis bertumpuk padasubsistem produksi primer (on-farm) sebagai akibat lemah modal, teknologi rendah, sedikitnyainformasi.Di pasar sendiri tersedia berbagai macam jenis dan kualitas sayuran yang berartimemberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilihnya sayuran sesuai dengan keinginannya.Oleh karena itu perlu untuk menganalisis perilaku konsumen produk tersebut untuk mengetahuipola pembeliannya. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Perilaku
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konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, sertamenghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusulitindakan ini. Pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli suatu barang maupun jasatentunya berbeda, bergantung pada jenis keputusan pembelian yang diinginkannya. Pada dasarnyakonsumen memiliki perilaku pembelian yang cukup rumit dengan adanya berbagai perbedaan yangterdapat pada produk dengan jenis yang sama tapi merek dan spesifikasi produk yang umumnyaberbeda.Disisi lain, produsen dalam mendistribusikan produknya ke pasar berusaha agar produknyadapat diterima sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Diterima tidaknya produk yang dijualsangat tergantung pada persepsi konsumen atas produk tersebut. Jika konsumen merasa produktersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya pasti Konsumen akan membeli suatuproduk, bila produk tersebut memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Menurut Kotler (2000), ada 4alat pemasaran yang dikenal dengan 4 P : product, price, place, dan promotion (marketing mix).Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menyampaikan informasisecara luas, memperkenalkan suatu produk barang dan jasa, merangsang konsumen untuk memberibahkan menciptakan preferensi pribadi terhadap image suatu produk (Selang C, 2013). Suardikadan Sukaatmadja (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bauran pemasaran berpengaruhsignifikan terhadap keputusan konsumen melalui perilaku konsumen.
Rumusan MasalahBisnis sayuran di sekitar kampus Universitas Andalas (Unand) Padang mempunyai potensiuntuk dikembangkan karena saat ini usaha yang dilakukan merupakan usaha perorangan dantujuan produksi untuk dijual serta dikonsumsi sendiri. Petani di sekitar kampus juga telahmelaksanakan kegiatan usahatani dengan kategori relatif baik dari aspek produksi dan menerapkanteknologi budidaya. Produksi tanaman sayuran sebagian besar di jual langsung ke pasar, warung-warung dan konsumen dengan harga pasar saat itu. Jenis sayuran yang dihasilkan petani sebagianbesar sesuai yang dijual di pasar, warung dan dibeli oleh rumah tangga. Pemasaran yang dilakukanpetani dari aspek saluran pemasaran, penentuan harga, dan kebutuhan rumah tangga, warung danpasar dengan kategori baik (Nofialdi dkk, 2014).Produk yang dihasilkan produsen sayur di sekitar Kampus Universitas Andalas masihberagam dengan kualitas yang kurang baik sehingga tidak dapat diterima di pasar modern. Hargayang diterima petani berbeda-beda dan juga terjadi fluktuasi harga, dan pembayaran tidakdilakukan dengan tunai saat terjadi transaksi penjualan. Permintaan yang dilakukan konsumenterhadap sayuran oleh konsumsi warung dan perorangan rendah. Persaingan ketat dalam mengisipasar modern serta lemah kerjasama dan kemitraan.Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan permasalahan penelitian adalah :1. Bagaimanakah penilaian konsumen konsumen terhadap atribut produk sayuran petani disekitar kampus Universitas Andalas?2. Apakah terdapat pengaruh pengaruh produk, harga, lokasi (saluran), dan promosi terhadapkeputusan konsumen dalam membeli sayuran petani di sekitar kampus Universitas Andalas.?Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalampenelitian ini adalah :1. Menganalisis penilaian konsumen terhadap atribut bauran pemasaran sayuran petani di sekitarkampus Universitas Andalas.2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk, harga, lokasi (saluran), dan promositerhadap keputusan konsumen dalam membeli sayuran petani di sekitar kampus UniversitasAndalas.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu PenelitianPenelitian ini dilakukan di Kota Padang yakni di Pasar Raya Padang, Pasar Bandar Buat danwarung-warung di sekitar Kampus Universitas Andalas. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulanyaitu pada bulan Oktober 2015 hingga November 2015.
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Populasi dan SampelPopulasi yang dipilih adalah konsumen sayuran yang membeli sayuran yang berasal daripetani sayuran di disekitar kampus Univesitas Andalas. Pengambilan sampel dilakukan secarabertahap yaitu :1. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja yaitu di Pasar Raya Padang, Pasar BandarBuat dan warung-warung di sekitar Kampus Universitas Andalas2. Penentuan responden dilakukan secara kebetulan (incidental sampling) sebanyak 54 konsumenyang membeli sayuran yang berasal dari petani sayuran di disekitar kampus Univesitas Andalaspada tahun 2015
Desain Penelitian, Data dan Analisis DataPenelitian ini didesain sebagai suatu penelitian dengan metode survei dengan menggunakandata primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari konsumen yang membeli dan konsumsisayuran petani di sekitar kampus Universitas Andalas yang membeli di warung-warung disekitarkampus Universitas Andalas, Pasar Bandar Buat dan Pasar Raya Padang, dengan cara pengamatandan wawancara. Data primer yang dibutuhkan antara lain : bauran pemasaran (marketing mix) yangterdiri dari 4 variabel, yaitu produk, harga, promosi dan saluran distribusi Untuk mencapai tujuanpenelitian maka variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu :
a. Produk (Product) mencakup : kebersihan,Warna, Ukuran, Ketersediaan produk, Manfaat,Diversifikasi
b. Harga (Price) mencakup : Keterjangkauan Harga, Kesesuaian Harga, Produk dengan kualitasproduk, Perbandingan Harga produk dengan jenis lainya
c. Distribusi (Place) mencakup : Kedekatan Tempat dengan konsumen, Kebersihan tempat,Ketersedian sarana transportasi
d. Promosi (Promotion) mencakup : Sumber informasi, Layanan penjualAnalisis data dilakukan secara kuantitatif analisis regresi berganda. Analisis data variabelIndependen / variabel bebas untuk mendapatkan persepsi konsumen yang membeli danmengkonsumsi tentang bauran pemesaran. Analisis data variabel terikat berupakan keputusanpembelian. Model regresi berganda menurut Gujarati (2003) adalah sebagai berikut:Y = ß0 + ß1X1 +ß2X2 +ß3X3 +ß4X4 +eDimana:Y = Keputusan PembelianX1 = ProdukX2 = HargaX3 = DistribusiX4 = Promosie = Error
HipotesisHipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti sampaimelalui data yang terkumpul. Berdasarkan teori yang ada, maka dirumuskan hipotesis penelitian inisebagai berikut :H1 : Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sayuran petani disekitar kampus Universitas AndalasH2 : Harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian sayuran petani di sekitar kampusUniversitas AndalasH3 : Lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sayuran petani di sekitar kampusUniversitas AndalasH4 : Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sayuran petani di sekitarkampus Universitas Andalas
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Kriteria Statistika. Uji R2 (Koefisien Determinasi)Nilai R2 ini mempunyai range antara 0 sampai 1 atau (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin besar R2 (mendekati1) semakin baik hasil regresi tersebut, dan semakin mendekati 0 maka variabel independensecara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependen.b. Uji FUji F hitung dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secarakeseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilaiF hitung dengan F tabel. Kriteria: Jika F hit < F tab, maka terima H0; Jika F hit ≥ F tab, makaterima H1.c. Uji tUji t dilaksanakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individuterhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji inidilaksanakan dengan membandingkan t hitung dengan t-tabel. Kriteria: Apabila t-hit < t tab,maka terima H0; jika t-hit ≥ t tab, maka tolakH0(Siregar, Syofian. 2014)
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian konsumen terhadap atribut bauran pemasaran sayuran petani yang berasal dari
sekitar KampusPenilaian konsumen dilakukan terhadap atribut bauran pemasaran yakni, penilaiankonsumen terhadap produk, harga, distribusi dan promosi. Hasil analisis peniaian terhadap atributbauran pemasaran dan keputusan pembelian dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.Tabel 1. Tabulasi Penilaian Atribut Produk, Harga, Distribusi, promosi dan keputusan pembelian

No Atribut Penilaian (%)Setuju Tidak Setuju1. Produka. Kebersihan sayuranb. Kesegaran sayuranc. Ketersediaan sayurand. Ukuran sayurane. Waktu pembelianf. Manfaat sayurang. Diversifikasi sayuran

84,0410084,0475,937696,3033

12,96-12,9624,07243,7067
Rata-rata 78,47 21,532. Hargaa. Harga terjangkaub. Harga sesuai kualitas 98,8296,30 1,853,70
Rata-rata 97,56 2,443. Distribusi: a. Lokasi pembelianb.Kebersihan tempat 79,6387,04 20,3712,96
Rata-rata 83,33 16,674. Promosia. Informasi produkb. Layanan penjual 46,3083,33 53,7016,67
Rata-rata 64,82 35,18
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Bedasarkan analisis penilaian atribut produk sayuran (tabel 1) yang berasal dari di sekitarKampus Universitas Andalas yang memperhatikan atribut kebersihan sayuran dari kotoran,kesegaran sayuran, ketersediaan sayuran dari segi jumlah, ukuran sayuran, waktu pembeliansayuran, mafaat sayuran dan diversifikasi sayuran dihasilkan nilai rerata 78,47% yang menyatakankonsumen setuju membeli sayuran berdasarkan atribut tersebut. Sebanyak 84,04% respondenmenyatakan setuju memperhatikan kebersihan sayuran dan hanya 33 % responden yangmenyatakan perlu memperhatikan diversifikasi produk.Berdasarkan analisis penilaian atribut harga yang terjangkau oleh konsumen dan penetapanharga yang sesuai dengan kualitas dihasilkan nilai rerata 97,56 % yang menyatakan konsumensetuju membeli sayuran berdasarkan atribut tersebut. Sebanyak 98,82 % responden menyatakansetuju memperhatikan harga yang terjangkau dalam membeli sayuran serta sebanyak 96,30%menyatakan harga sayur sesuai dengan kualitas sayuran yang dijual.Penilaian atribut distribusi, terkait dengan lokasi pembelian dan kebersihan tempatdihasilkan nilai rerata 83,33% yang menyatakan konsumen setuju dengan atribut tersebut.Sebanyak 79,63 % responden menyatakan setuju dengan pemilihan lokasi menentukan pembeliansayuran serta sebanyak 83,33% menyatakan kebersihan sayuran juga menentukan konsumendalam membeli sayuran. Penilaian terhadap atribut promosi mencakup tentang informasi produkdan layanan penjual. Hasil analisis terhadap atribut harga dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkananalisis penilaian atribut promosi, terkait dengan informasi produk dan layanan penjual dihasilkannilai rerata 64,82% yang menyatakan konsumen setuju dengan atribut tersebut. Sebanyak 83,33%responden menyatakan setuju dengan pelayanan penjual menentukan pembelian sayuran.Berdasarkan analisis penilaian atribut promosi, terkait dengan informasi produk danlayanan penjual dihasilkan nilai rerata 82,87% yang menyatakan konsumen setuju dengan atributtersebut. Sebanyak 96,30% responden menyatakan setuju memutuskan pembelian karena aspekproduk dan 88,88% konsumen menyatakan keputusan pembelian berdasarkan distribusi produk(kemudahan mendapatkan dan jumla yang tersedia)
Analisa Regresi BergandaAnalisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara faktor produk,harga, distribusi, promosi terhadap keputusan pembelian sayuran yang berasal dari sekitar kampus.Hasil pengolahan data untuk regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS dapat dilihat padatabel 2Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear BergandaVariabel Bebas KoefisienRegresi StandrErorr t hitung t tabel SignificantProduk (X1)Harga (X2)Distribusi (X3)Promosi (X4)

1,022-0,115-0,0340,050
0,0370,0880,0590,059

27,536-1,308-0,5830,841
2,0092,0092,0092,009

0,0000,1970,5620,404ConstantaR squareAdjusted R SquareF hitung
0,4180,9390,935197,215Data primer diolah, 2015

5. Keputusan pembeliana. Produkb. Hargac. Distribusid. Promosi
96,3079,6388,8866,67

3,7020,3711,1129,63
Rata-rata 82,87 17,13
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Dari hasil pengolahan data (tabel 10) diperoleh hasil persamaan regresi linear bergandasebagai berikut: Y = 0,418 + 1,022X1 - 0,115X2 - 0,034X3,+ 0,050X4 + eDari persamaan regresi linear berganda di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Nilai konstanta a = 0,418Nilai ini menunjukkan apabila tidak ada variabel Produk (X1), Harga (X2), Distibusi (X3) danPromosi (X4) maka keputusan pembelian (Y) sebesar 0,418. Ini menunjukkan bahwa konsumensangat tergantung atau dipengaruhi oleh variabel produk, harga promosi dan distribusi. Kondisi inimungkin disebabkan karena adanya berbagai jenis sayuran lain yang bukan berasal dari sekitarkampus Unand.
b. Koefisien b1 = 1,022 (variabel produk)Koefisien regresi variabel produk (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) bernilai positif,hal ini menunjukkan bahwa apabila terdapat perubahan variabel produk (X1) dan variabel lainnyatetap, maka variabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami mengalami perubahan yang searah.Dalam komponen produk tercangkup kebersihan, kesegaran, ketersediaan produk, ukuran produkserta manfaat produk sayuran. Misalnya, jika sayuran yang dijual sudah layu atau tidak segar, makakeputusan konsumen tidak akan membeli sayuran. Begitu juga untuk ukuran, semakin besar ukuransayuran, maka keputusan konsumen akan membeli sayuran juga semakin meningkat. Sedangkanuntuk manfaat sayuran, jika manfaat dari sayuran tersebut cukup banyak, maka konsumen akanmemutuskan untuk meningkatkan pembelian sayuran.
c. Koefisien b2 = - 0,115 (variabel harga)Koefisien regresi variabel harga (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) benilai negatif, halini menunjukkan bahwa apabila terdapat perubahan kenaikan variabel kualitas (X2) dan variabellainnya tetap, maka variabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami penurunan atau mengalamiperubahan tidak searah. Artinya apabila ada peningkatan harga sayuran yang berasal dari sekitarkampus, maka keputusan pembelian akan mengalami penurunan.
d. Koefisien b3 = - 0,034 (variabel distribusi)Koefisien regresi variabel distribusi (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) bernilai negatif.Ini berarti terdapat perubahan kenaikan variabel distribusi (X3) dan variabel lainnya tetap, makavariabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami kenaikan atau mengalami perubahan yang tidaksearah. Artinya apabila ada peningkatan distribusi (X5) yang dikarenakan kemudahan untukmendapatkan sayuran tidak mempengaruhi keputusan konsumen untuk meningkatkan pembeliansayurannya.
e. Koefisien b4 = 0,050 (variabel promosi)Koefisien regresi variabel promosi (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) benilai positif,hal ini menunjukkan bahwa apabila terdapat perubahan kenaikan variabel promosi (X4) danvariabel lainnya tetap, maka variabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami kenaikan ataumengalami perubahan secara searah. Artinya apabila ada peningkatan promosi (X4) yangdikarenakan layanan dari produsen sayuran cukup baik serta banyaknya informasi manfaat terkaitdengan sayuran yang dibeli maka keputusan pembelian akan meningkat.
Uji Koefisien Determinasi (R2)Dari hasil perhitungan diperoleh nilai R2 sebesar 0,939. Hal ini berarti bahwa 93,9%keputusan pembelian sayuran dipengaruhi oleh variabel independen (produk, harga, distribusi, danpromosi,) sedangkan sisanya yaitu sebesar 7,1% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak adadalam penelitian ini.
Pengujian Hipotesis

a. Pengujian hipotesis secara serempak (Uji F)
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Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen (X) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y).Dengan menggunakan signifikansi 5% (α = 0.05) dan degree of freedom (k-1) dan (n-k),diperoleh nilai Ftabel (0,05;4;52) sebesar 2,556. Nilai Fhitung dari pengolahan data diperoleh sebesar197.215 sehingga nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (197.215 > 2,556). Hal ini berarti Ho ditolakdan H1 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen (produk, harga, promosi dan distribusi)secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (keputusanpembelian). Apabila produsen sayuran melakukan peningkatan variabel produk, harga, promosi,dan distribusi secara bersama-sama maka keputusan pembelian akan meningkat pula.
b. Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t)Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel independen ( produk, harga, promosi,dan distribusi) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (keputusan pembelian).Dengan menggunakan α = 5% yang berarti tingkat keyakinan adalah sebesar 95%, maka besarnya ttabel : t α/2,N-k = 0,05/2; 52 sebesar 2,009.1. Pengujian pengaruh produk terhadap keputusan pembelianBerdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung variabel produk sebesar 27.536.Hal ini berarti pada taraf signifikan 0,05 diperoleh hasil t hitung 27,536 > t tabel 2,009 makaHo ditolak dan H1 diterima, sehingga ada pengaruh yang signifikan antara produk terhadapkeputusan pembelian.2. Pengujian pengaruh harga terhadap keputusan pembelianBerdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung variabel harga sebesar -1,308.Hal ini berarti pada taraf signifikan 0,05 diperoleh hasil t hitung -1,308 < t tabel 2,009 makaHo diterima, sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keputusanpembelian.3. Pengujian pengaruh distribusi terhadap keputusan pembelianBerdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung variabel distribusi sebesar -0,583. Hal ini berarti pada taraf signifikan 0,05 diperoleh hasil t hitung -0,583 < t tabel 2,009maka Ho diterima, sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara distribusi terhadapkeputusan pembelian.4. Pengujian pengaruh promosi terhadap keputusan pembelianBerdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung variabel promosi sebesar 0,841.Hal ini berarti pada taraf signifikan 0,05 diperoleh hasil t hitung 0,841 < t tabel 2,009 makaHo diterima, sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara promosi terhadapkeputusan pembelian.Dari hasil pengujian secara parsial melalui uji t, diketahui dari empat variabel yakni produk,harga, distribusi dan promosi ternyata hanya variabel produk yang berpengaruh signifikanterhadap keputusan pembelian. Ini berarti kebersihan produk, ukuran produk, manfaat produk,kesegaran produk, waktu pembelian produk sangat mempengaruhi konsumen dalam memutuskanpembelian sayuran yang berasal dari sekitar kampus Unand.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan1. Konsumen sayuran yang berasal petani sekitar kampus Universitas Andalas dalam keputusanmembeli dipengaruhi oleh bauran pemasaran, yakni produk sayuran tersebut (kebersihansayuran, kesegaran, ketersediaan sayuran, ukuran sayuran, waktu pembelian, manfaat produk),harga sayuran (harga yang terjangkau dan harga sesuai kualitas), distribusi produk (lokasipembelian dan kebersihan tempat) dan promosi sayuran (informasi produk dan layananpenjual)2. Analisis regresi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian menunjukkankoefisien produk dan promosi bertanda positif. Hal ini berarti setiap perubahan kenaikan
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variabel produk (X1) dan variabel promosi (X4) maka variabel keputusan akan mengalamipeningkatan atau mengalami perubahan yang searah. Sedangkan untuk variabel harga (X2), dandistribusi (X3) memiliki tanda yang negatif. Ini berarti setiap perubahan kenaikan harga dandistribusi maka keputusan pembelian akan mengalami penurunan atau perubahan yang tidaksearah. Dari hasil uji F, variabel produk, harga, promosi dan distribusi. secara bersama-samaberpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sayuran yang berasal dari sekitarkampus Universitas Andalas. Sedangkan hasil uji t secara parsial diketahui harga, promosi,distribusi tidak perengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sayuran.Sedangkan untuk variabel produk (kesegaran, kebersihan, manfaat, ukuran) secara parsialberpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Saran Dari analisis data dan penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang dapatdiberikan kepada produsen sayuran yang berada di sekitar kampus Universitas Andalas1. Produk merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembeliansayuran, hal ini menunjukkan bahwa konsumen sangat peka terhadap produk sehinggasebaiknya produsen sayuran berusaha untuk memperbaiki produk yang sudah ada saat inidengan melakukan cara :a. Produsen sayuran perlu memperhatikan kebersihan sayuran sebelum dijual ke pasar. Baikitu kebersihan dari sisa kotoran tanah, maupun kebersihan dari serangan (bekas gigitanhama)b. Produsen sayuran perlu memperhatikan ukuran sayuran yang dijual ke pasaran. Produsenbisa melakukan standarisasi terhadap sayuran yang dijual, sehingga ukuran produk yangdijual seragam. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap harga yang akan ditetapkanoleh produsen.c. Produsen sayuran perlu memperhatikan waktu penjualan sayuran. Hal ini akanmempengaruhi kesegaran sayuran yang dijual di pasaran.2. Faktor harga, distribusi (tempat pembelian) dan promosi, walaupun tidak memiliki pengaruhsignifikan dalam pengambilan keputusan pembelian sayuran, namun produsen sayuran tetapperlu memperhatikan faktor ini agar kualitas sayuran yang di jual ke pasaran tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKAChristian,AD, Selang. 2013. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya terhadap Loyalitas
Konsumen pada Fresh Mart Bahu Mall Manado. Jurnal Emba Volume 1 Nomor 3Engel, James F, Blackwell Roger D, Miniard, Paul W, 1994, Perilaku Konsumen, Alih Bahasa F.X.Budiyanto, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.Kotler P and Keller KL. 2012. Marketing management 14th ed. Prentice Hall. New JerseyGurajati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar. Penerjemah Soemarno Zain. Penerbit Erlangga.JakartaKotler, P. 2000. MarketingManagement. The Millenium Edition. Prentice Hall International Inc. USA.Kotler P and Armstrong G. 2014. Principles of Marketing. Pearson Education Limited. Global Edition.United States of AmericaNazir, M. Metode Penelitian. Cet ke-5. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).Nofialdi et all. 2014. Analisis Potensi Bisnis Sayuran Perkotaan Di Sekitar Kampus Universitas Andalas.Laporan Penelitian Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Tidak dipublikasikan.Siregar, Syofian. 2014. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Cetakan Kedua. PenerbitBumi AksaraSuardika, Pasek dan Sukaatmadja. 2014. Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian
Sayur Organik CV Golden Leaf Farm Bali. Jurnal Management Agribisnis Volume 1.
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Efisiensi dan Hasil Atas Skala (Return To Scale) dari Usahatani Padi
Sawah dengan Produktivitas Yang Berbeda

ZurianiUniversitas MalikussalehEmail: zurian2006@yahoo.co.id
ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan produktivitas yang sangat tinggi di antaradua kecamatan penghasil padi di Kabupaten Aceh Utara yaitu Kecamatan Sawang dan KecamatanTanah pasir. Penelitian dilakukan pada awal tahun 2012. Tujuan dari penelitian adalah untukmenganalisis efisiensi dan hasil atas skala usaha dari usahatani padi sawah di kedua kecamatantersebut. Data yang digunakan adalah data cross section yang diambil pada bulan Februari 2012berdasarkan musim tanam tahun 2011. Metode analisis yang digunakan adalah dengan pendekatanmodel analisis regresi linier berganda dengan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas. Hasilanalisis menunjukkan bahwa nilai constant (b0) untuk usahatani padi sawah di Kecamatan Sawangsebesar 3,737 dan untuk Kecamatan Tanah Pasir sebesar 2,470. Nilai tersebut menunjukkan bahwausahatani padi sawah di Kecamatan Sawang jauh lebih efisien dari pada Kecamatan Tanah Pasir.Nilai penjumlahan koefisien regresi usahatani padi sawah di Kecamatan Tanah Pasir sebesar 1,375dan Kecamatan Tanah Pasir sebesar 1,249. Kedua nilai tersebut lebih besar dari satu, berarti bahwaternyata kondisi Return to Scale di kedua lokasi berada tahap inreasing return to scale.

Kata kunci: Efisiensi, Return To Scale, Usahatani Padi sawah.
PENDAHULUANDalam rangka mempercepat proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara menyeluruh,pemerintah lebih menitikberatkan pembangunan pada sektor pertanian karena pembangunansektor pertanian diharapkan dapat mendorong sektor lainnya. Pembangunan pertanian yang harusditempuh oleh masyarakat diarahkan pada pengembangan pertanian yang maju, efesien dantangguh. Ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatandan taraf hidup petani, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan menunjangkegiatan industri juga meningkatkan devisa negara (Suharno et al., 2000). Untuk mencapai tujuantersebut maka upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan penggunaan teknologitepat guna, merubah perilaku petani dari subsisten menjadi petani modern, serta mem-perhitungkan efisiensi usahatani.Salah satu komoditi pertanian sebagai bahan pangan nasional yang diupayakanketersediaannya tercukupi sepanjang tahun adalah padi yang menjadi makanan pokok bagisebagian besar penduduk indonesia (Suwalan et al., 2004). Padi merupakan salah satu komodititerpenting dalam kehidupan manusia. Kenaikan produksi padi dalam negeri beberapa tahunbelakangan ini, tidak berarti masalah pangan sudah teratasi. Masalah yang dihadapi bangsaindonesia yaitu pertambahan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan produksibahan makanan. Yang menjadi penghambat laju peningkatan produksi padi adalah perlambatanpeningkatan produktivitas (Partadiredjo, 1980). Apabila produktivitas usahatani khususnya bahanpangan bisa ditingkatkan sesuai dengan laju peningkatan jumlah penduduk maka masalah panganbisa teratasi. Untuk meningkatkan produktivitas usahatani diperlukan teknologi yang terusberkembang. Selain itu, produktivitas yang tinggi juga dapat diperoleh melalui penggunaan saranaproduksi secara efisien.Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah penghasil terbesar dengan luas tanam mencapai56.627 hektar dan produksi total sebanyak 285.019,80 ton (BPS Provinsi Aceh, 2010). Data tersebut
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menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki peranan yang sangat besar dalammenentukan keberhasilan Provinsi Aceh dalam meraih gelar lumbung pangan nasional. Namundemikian, luas tanam yang besar dan produksi tinggi pada saat tertentu tidak cukup sebagaijaminan jika tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas secara merata.Menyangkut dengan produktivitas, diantara kecamatan–kecamatan penghasil padi diKabupaten Aceh Utara terdapat kesenjangan yang sangat besar. Hal ini terlihat dari nilaiproduktivitas tertinggi di Kecamatan Sawang sebesar 94.90 kwintal/ hektar dan produktivitasterendah di Kecamatan Tanah Pasir yang hanya sebesar 32,61 kwintal / hektar. Angka tersebutberada jauh di bawah nilai produktivitas usahatani padi sawah di Kabupaten Aceh Utara yaitusebesar 53,05 kwintal/ hektar (BPS Aceh Utara, 2010). Angka ini menunjukkan bahwa produksipadi yang tinggi di Kabupaten Aceh Utara tidak berasal dari tingginya produksi dan produktivitasseluruh kecamatan penghasil padi di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena masih terdapatkecamatan-kecamatan dengan produktivitasnya yang berada di bawah rata-rata.Produktivitas padi yang diperoleh petani memiliki kaitan dengan efisiensi usahataniterutama dalam hal penggunaan input produksi. Usahatani yang dikelola secara efisienkemungkinan akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan usahataniyang dikelola tidak efisien. Selain itu, penggunaan faktor produksi juga berpengaruh terhadap hasilatas skala usaha atau Return to scale. Oleh karena itu, maka dialakukan penelitian yang bertujuanuntuk mengetahui dan menganalisis efisiensi dan hasil atas skala usaha dari usahatani padi sawahdari dua lokasi yang memiliki produktivitas yang berbeda.
METODE PENELITIAN

Metode Pemilihan LokasiPenelitian ini berlokasi di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Tanah pasir yang ditentukansecara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa kedua kecamatan tersebut memilikikesenjangan produktivitas yang sangat besar.
Metode Penarikan SampelMetode penarikan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling (pengambilansampel secara acak sederhana) dimana semua populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadisampel. Ukuran sampel adalah 60 orang yang diambil dari dua kecamatan berdasarkan luas lahansawah dengan distribusi sampel seperti pada Tabel 1Tabel 1. Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Kecamatan

No Kecamatan Sampel Total Sampel1. Sawang 30 602. Tanah Pasir 30
Metode Pengumpulan DataPenelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data cross
section yang diambil pada bulan Februari 2012 berdasarkan musim tanam tahun 2011 berupa dataproduksi dan penggunaan saprodi usahatani padi sawah di lokasi penelitian. Data sekundermeliputi data penunjang yang diambil secara runtun waktu (time series), yang didapatkan melaluistudi kepustakaan dari berbagai sumber, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian maupun datadari lembaga/instansi yang terkait dengan penelitian ini.
Metode Analisis DataMetode analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan model analisis regresi linierberganda dengan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas. Tujuannya adalah untuk
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menganalisis efisiensi serta hasil atas skala usaha dari usahatani padi sawah. Adapun rumus RegresiLinier Berganda yang digunakan adalah:
eTkULLYLn  ln3ln2ln1ln 

 , (Gujarati, 2003)Dimana : : Produksi Padi (Kg)
LL : Luas lahan (Hektar)
U : Urea (Kg)
Tk : Tenaga Kerja (HOK)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sosial Petani Padi Sawah

1. Kecamatan SawangBerdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik sosial petani memiliki variasi,baik dalam bidang pendidikan, umur, pengalaman, maupun jumlah tanggungan. Berikut deskripsikarakteristik sosial petani padi sawah di lokasi penelitian.Tabel 2. Deskripsi karakteristik sosial petani padi sawah di Kecamatan Sawang
Uraian Satuan Range Rata-rata

Terendah TertinggiUmur Tahun 25 71 48,56Pendidikan Tahun 6 12 8,3,00Jumlah Tanggungan Jiwa 1 12 4,30Pengalaman Tahun 5 50 27,56Umur seseorang berpengaruh terhadap keputusan dan kemampuan aktifitas fisiknya. Umurberkaitan jelas dengan kinerja dan produktifitasnya. Semakin bertambah usia seseorang makakemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan cenderung menurun. Rata-rata umur sampel adalah48,56 tahun, menunjukkan bahwa sampel tergolong usia produktif. Payaman (1995)mengelompokkan usia produktif adalah mereka yang berada pada kelompok umur 15-55 tahun.Pada kelompok usia produktif, kemampuan untuk melakukan usahatani diperkirakan masih relatiftinggi. Sumber daya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan yang merupakan faktor pentingdalam mengakomodasi teknologi maupun ketrampilan dalam usahatani padi. Kategori pendidikanmeliputi pendidikan formal yang secara kuantitatif diukur dengan jumlah tahun mengikutipendidikan yang selanjutnya disetarakan dengan tahapan tingkat pendidikan umum. Pembahasanmengenai pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan sampel dalammengelola usahataninya. Hal ini terkait dengan berbagai informasi diantaranya pengetahuan sampelterhadap pemupukan dan pembudidayaan yang sesuai untuk tanaman padi sawah. Data yang tersajimemperlihatkan bahwa rata-rata pendidikan sampel adalah 8.3 tahun atau setara denganpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka pengelolaan usahatani padi lebih hanyakhanya menitikberatkan pada kemampuan teknis yang diperoleh secara turun temurun, disampingmendapatkan pelatihan tehnis dari instansi terkait. Sehingga dengan berbekal pengalaman tersebutdapat berpengaruh terhadap hasil produksi padi.Jumlah anak yang menjadi tanggungan sangat mempengaruhi pengeluaran sampel. Semakinbanyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin tinggi pengeluaran untuk barang konsumtif. Bilatidak didukung dengan pendapatan rumah tangga yang memadai maka sampel akan mengurangijumlah pengeluaran untuk usahatani, dan hal ini juga akan mempengaruhi pola usahatani padisawah yang dikelola oleh sampel tersebut. Jumlah tanggungan sampel rata-rata sebanyak 4 orang.Selain itu, jumlah tanggungan juga menunjukkan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga yang
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siap digunakan dalam usahatani padi. Petani sampel mempunyai pengalaman yang bervariasi dalamusahatani padi, sebagian besar petani mempunyai pengalaman dalam usahatani padi 5–50 tahun.Hal ini menunjukkan bahwa petani sampel adalah petani tradisional yang secara naluri mampumengelola faktor-faktor produksi.
2. Kecamatan Tanah PasirDiskripsi petani sampel dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, jumlah anak danpengalaman berusahatani padi sawah. Berikut data tentang karakteristik responden.Tabel 3. Karakteristik Responden

Uraian Satuan Range Rata-rata
Terendah TertinggiUmur Tahun 27 70 45,73Pendidikan Tahun 6 12 7.50Jumlah anak Orang 1 6 3,66Pengalaman Tahun 2 40 22,16Sumber : Data primer (diolah), 2012.Umur seseorang berpengaruh terhadap keputusan dan kemampuan aktifitas fisiknya. Umurberkaitan jelas dengan kinerja dan produktifitasnya. Semakin bertambah usia seseorang makakemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan cenderung menurun. Rata-rata umur sampel adalah45,73 tahun, menunjukkan bahwa sampel tergolong usia produktif. Dalam umur produktifseseorang mempunyai peluang besar untuk meningkatkan produktifitasnya. Umur produktif untukbekerja adalah 15-55 tahun, artinya kemampuan untuk bekerja lebih baik dari usia lanjut dan anak-anak serta dalam berusahataninya kemungkinan untuk meningkatkan hasil masih dapatditingkatkan bila disertai dengan kemauan dan usaha.Kategori pendidikan meliputi pendidikan formal yang secara kuantitatif diukur denganjumlah tahun mengikuti pendidikan yang selanjutnya disetarakan dengan tahapan tingkatpendidikan umum. Pembahasan mengenai pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkatkemampuan sampel dalam mengelola usahataninya. Hal ini terkait dengan berbagai informasidiantaranya pengetahuan sampel terhadap pemupukan dan pembudidayaan yang sesuai untuktanaman padi sawah. Data yang tersaji memperlihatkan bahwa rata-rata pendidikan sampel adalah7.5 tahun atau setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka pengelolaanusahatani padi lebih hanyak hanya menitikberatkan pada kemampuan teknis yang diperoleh secaraturun temurun, disamping mendapatkan pelatihan tehnis dari instansi terkait. Sehingga denganberbekal pengalaman tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil produksi padi.Jumlah anak yang menjadi tanggungan sangat mempengaruhi pengeluaran sampel. Semakinbanyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin tinggi pengeluaran untuk barang konsumtif. Bilatidak didukung dengan pendapatan rumah tangga yang memadai maka sampel akan mengurangijumlah pengeluaran untuk usahatani, dan hal ini juga akan mempengaruhi pola usahatani padisawah yang dikelola oleh sampel tersebut. Jumlah tanggungan sampel rata-rata sebanyak 3 orang.Selain itu, jumlah tanggungan juga menunjukkan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga yangsiap digunakan dalam usahatani padi. Petani sampel mempunyai pengalaman yang bervariasi dalamusahatani padi, sebagian besar petani mempunyai pengalaman dalam usahatani padi 2 – 40 tahun.Hal ini menunjukkan bahwa petani sampel adalah petani tradisional yang memiliki kemampuanmengelola faktor-faktor produksi. Makin banyak pengalaman dibidang berusahatani semakin efisienpetani tersebut mengalokasi biaya produksi serta cara-cara berusahataninya yang lebih intensif.

Produksi dan Penggunaan Sarana Produksi Usahatani Padi SawahSawang dan Tanah Pasir merupakan dua kecamatan penghasil padi di Kabupaten Aceh Utaradan memiliki tingkat produktifitas yang sangat berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata –rata produktifitas di Kecamatan Sawang adalah 8.768,4 Kg sedangkan produktifitas di Kecamatan
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Tanah Pasir hanya 3.346,5 Kg. Penggunaan sarana produksi yang dianalisis dalam penelitian adalahluas lahan, pupuk urea, dan penggunaan tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa penggunaan/penguasaan lahan sawah di Kecamatan Sawang jauh lebih kecil dibandingkan Kecamatan TanahPasir. Kondisi ini yang memungkinkan tingkat pengelolaan yang berbeda. Pada umumnya, petanipadi sawah memiliki berbagai keterbatasan seperti pengetahuan dan modal. Oleh karenanya, petaniyang memiliki penguasaan lahan yang lebih sempit maka akan lebih serius dalam mengelolanyasehingga hasil yang diperoleh lebih baik daripada petani dengan lahan yang luas. Selain luas lahanyang berbeda, jumlah pupuk urea yang digunakan petani juga jauh berbeda. Petani di KecamatanSawang menggunakan pupuk urea hampir dua kali lipat jumlah yang digunakan petani di TanahPasir. Tenaga kerja sebagai salah satu sarana produksi yang mutlak diperlukan tentunya memilikipengaruh yang beesar terhadap produktifitas. Penggunaan tenaga kerja yang tidak sesuai makaakan membuat kegiatan produksi menjadi terkendala. Dalam hal ini, Kecamatan Sawangmenggunakan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Tanah Pasir untukmengelola lahan sawah dengan luasan yang sama yaitu satu hektar. Berikut data rata-rata produksidan penggunaan sarana produksi usahatani padi sawah di lokasi penelitian.Tabel 4. Rata-rata Produksi dan Penggunaan Sarana Produksi
No Uraian Rata-rata/ HaSawang Tanah Pasir1. Produksi 8.768,4 Kg 3.346,5 Kg2. Luas Lahan 0,18 Ha 0,34 Ha3. Urea 278,08 Kg 150,10 Kg4. Tenaga Kerja 190,55 HOK 108,77 HOK

Efisiensi dan Return to Scale Usahatani Padi Sawah

1. Kecamatan SawangHasil analisis regresi usahatani padi sawah di Kecamatan Sawang diperoleh hasil bahwahanya tenaga kerja yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial sedangkan secara serempak,semua variabel berpengaruh signifikan. Nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,948. Hal inimenunjukkan bahwa luas lahan, urea, dan tenaga kerja berhubungan kuat dan positif denganproduksi padi sawah. Salah satu tujuan penggunaan fungsi produksi Cobb Douglas adalah untukanalisis efisiensi dengan menggunakan nilai konstanta yang diperoleh dari hasil analisis regresinya.Nilai konstanta untuk Kecamatan Sawang diperoleh sebesar 3,737 yang menunjukkan bahwatingkat efisiensi usahatani padi sawah di Kecamatan Tanah Pasir termasuk dalam kategori baik.Selain itu, fungsi Cobb Douglas juga bisa digunakan untuk analisis Return to scale sebuah usaha.Hasil penjumlahan koefisien regresi dari semua variabel adalah sebesar 1,375. Nilai ini lebih besardari satu yang berarti bahwa usahatani padi sawah berada pada tahap increasing return to scale.Berikut hasil analisis regresi usahatani padi sawah di Kecamatan Sawang.Tabel 5. Hasil Regresi Usahatani Padi di Kecamatan SawangVariabel Koefisien T hitung Nilai signifikan(Constant) 3,737 3,021 .020luas lahan ,255 1,142 .736Urea ,090 ,757 .186TK 1,030 4,502 .000∑	bi	=	1,375
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2. Kecamatan Tanah PasirHasil analisis regresi usahatani padi sawah di Kecamatan Tanah Pasir juga diperoleh hasilbahwa hanya tenaga kerja yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial sedangkan secaraserempak, semua variabel berpengaruh signifikan. Nilai koefisien korelasi diperoleh juga tidakberbeda jauh, yaitu sebesar 0,940. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan, urea, dan tenaga kerjaberhubungan kuat dan positif dengan produksi padi sawah. Salah satu tujuan penggunaan fungsiproduksi Cobb Douglas adalah untuk analisis efisiensi dengan menggunakan nilai konstanta yangdiperoleh dari hasil analisis regresinya. Nilai konstanta untuk Kecamatan Tanah Pasir diperolehsebesar 2,470 yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi usahatani padi sawah di Kecamatan TanahPasir termasuk dalam kategori baik, namun lebih rendah dari Kecamatan Tanah Pasir. Hasilpenjumlahan koefisien regresi dari semua variabel adalah sebesar 1,249. Nilai ini lebih besar darisatu yang berarti bahwa usahatani padi sawah di Kecamatan Tanah Pasir juga berada pada tahap
increasing return to scale. Berikut hasil analisis regresi usahatani padi sawah di Kecamatan TanahPasir.Tabel 6. Hasil Regresi Usahatani Padi di Kecamatan Tanah PasirVariabel Koefisien T hitung Nilai signifikan(Constant) 2,470 2,964 ,006luas lahan ,006 ,041 ,967Urea ,137 1,532 ,138TK 1,106 5,156 ,000∑	bi	=	1,249

KESIMPULANUsahatani padi sawah di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Tanah Pasir berada pada tahapyang efisien dengan hasil atas skala usaha (Return to Scale) berada pada tahap inreasing return to
scale walaupun produktifitas di kedua lokasi tersebut berbeda.

DAFTAR PUSTAKABadan Pusat Statistik. 2010. Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2010. Biro Pusat Statistik, ProvinsiAceh.Badan Pusat Statistik. 2010. Aceh Utara Dalam Angka Tahun 2010. Biro Pusat Statistik, KabupatenAceh Utara.Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometricse, Fourtd Edition, Mc Graw Hill.Partadiredjo. A. 1980. Beberapa Masalah dalam Produksi Bahan Makan Prisma. No. 9. Jakarta.Payaman J. S, 1995, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta.Suharno, Idris, M. Darwin, Sahardi dan Subandi, 2000. Keunggulan dan peluang pengembangan padivarietas Konawe. Laporan Hasil Pengkajian/Penelitian BPTP Sulawesi Tenggara.Suwalan, S., Nana, S., Bambang S., R. Kusmawa dan Didi Ardi, 2004. Penggunaan Pupuk Alternatifpada Tanaman Padi Sawah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Puslitbang Tanaman Pangan,Bogor.
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Optimalisasi Cyber Extension Dalam Pembangunan Pertanian Di Era MeaRiyandhi PrazaProgram Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikussalehriyandhipraza@gmail.com
ABSTRAK

Cyber Extension merupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dankonvergen yang memanfaatkan jaringan internet, komunikasi melalui komputer dan multimediainteraktif digital untuk menjembatani proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi barudibidang pertanian secara cepat. Hadirnya cyber extension merupakan tahapan baru dalampenyuluhan pertanian dalam era MEA di Indonesia. Dalam cyber extension jarak geografis antarapenyuluh pusat dengan penyuluh di daerah sudah tidak menjadi penghalang. penelitian inibertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran cyber extension dalam pembangunan pertanian diera MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitianyang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya. Sedangkan bahandan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studi pustaka (literaturereview). Kesimpulan dari  penelitian ini adalah optimalisasi cyber extension dapat dilakukan denganbeberapa cara, antara lain ialah pelatihan keterampilan penggunaan komputer dan internet bagipenyuluh, sehingga penyuluh menjadi lebih kompeten dalam menggunakan teknologi informasi
Kata kunci : Cyber extension, penyuluh, penyuluhan, informasi

PENDAHULUANIndonesia termasuk daftar negara yang diperhitungkan dan diprediksi kelak akan menjadinegara dengan kekuatan yang besar. Terlepas dari masih banyaknya kelemahan dalam bidangpembangunan ekonomi nasional. Harus diakui paling tidak saat ini termasuk negara dengan tingkatstabilitas ekonomi yang relatif tinggi dan negara demokratis yang kuat. Indonesia tercatat sebagainegara yang relatif cepat mengadopsi dan berpredikat sebagai negara demokrasi. Bangsa Indonesiaharus menyadari bahwa negara ini memiliki potensi utamanya di sektor pertanian. Pembangunanpertanian diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan produk pertanian nasional sekaligusmemperbaiki pendapatan masyarakat. Pengamatan pada beberapa negara maju menunjukkanbahwa tahapan pembangunan berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor industri (barang dan jasa)berbasis ilmu dan teknologi modern didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan pertanianyang andal dan kuat (Nuhung, 2014).Memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dimana Negara lain bebas menjualproduknya di Indonesia. Kedepan persaingan dan kompetisi akan semakin ketat. Sehinggadiperlukan strategi yang tepat dalam menyebarkan informasi dan teknologi pertanian terbaru yangdapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan nilai tambah pada pengolahan hasilpertanian.Salah satu upaya dalam penyebaran informasi dan teknologi pertanian dilakukan denganpenyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan upaya penyampaian informasi (pesan)yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani beserta anggotakeluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau, dan mampumenggunakan inovasi dan teknologi baru yang disampaikan oleh para penyuluh pertanian (Kusnadi,2011). Menurut undang-undang no 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanandan Kehutanan yang menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian merupakan tugaspenyuluhan pertanian (PNS, Swasta, dan Swadaya), maka dalam rangka pengembangan penyuluhanpertanian, cyber extension diperlukan untuk menunjang tugas penyuluh pertanian (PusatPenyuluhan Pertanian, 2014).
Cyber Extension adalah suatu mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui areacyber, suatu ruang imajiner-maya di balik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatankomunikasi (Wijekoon, 2009). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media barupenyuluhan ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian guna
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meningkatkan akses informasi kepada; PPL (Penyuluh Pertanian Lapang) sehingga prosestransformasi ilmu ke petani menjadi update. Secara etimologi, cyber extension terdiri dari dua katayaitu cyber dan extension. Cyber menurut Oxford Dictionary berarti yang berhubungan denganTeknologi Informasi, Internet, dan virtual reality. Sedangkan extension atau penyuluhan adalahsebuah mekanisme sentral dalam proses pembangunan pertanian, baik dari segi transfer teknologidan pengembangan sumber daya manusia (Samanta, 1993).Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Cyber Extension merupakan mediakomunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang memanfaatkan jaringan internet,komunikasi melalui komputer dan multimedia interaktif digital untuk menjembatani prosestransformasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru dibidang pertanian secara cepat (Wikipedia,2016).Penyuluh yang dinilai berhasil melakukan transfer teknologi perlu membagikan pengalamandan materi yang disampaikannya kepada penyuluh lainnya, agar penyuluh lain dapat belajar darikeberhasilan tersebut dan menerapkannya di wilayah kerja penyuluh pertanian tersebut.Perbedaan lokasi keberadaan penyuluh dapat menjadi kendala dalam penyebaran informasi, makadiperlukan teknologi informasi yang dapat menghapus kendala jarak tersebut. Salah satunyadengan kehadiran cyber extension.Hadirnya cyber extension merupakan tahapan baru dalam penyuluhan pertanian dalam eraMEA di Indonesia. Dalam cyber extension jarak geografis antara penyuluh pusat dengan penyuluh didaerah sudah tidak menjadi penghalang. Namun masih ada beberapa faktor yang menjadi kendalancyber extension belum optimal, yaitu sumber daya manusia penyuluh yang belum memilikikemampuan mengoptimalkan komputer dan jaringan internet yang belum merata.Permasalahan dalam mengimplementasikan cyber extension antara lain (1) Manajemen(komitmen dan kebijakan belum konsisten serta kemampuan manajerial di bidang teknologiinformasi dan komunikasi rendah); (2) Infrastruktur/sarana (kurang stabilnya pasokan listrik danjaringan komunikasi); (3) Rendahnya kapasitas SDM dalam aplikasi teknologi informasi dankomunikasi, dan (4) Masih rendahnya kultur berbagi dan kesadaran untuk mendokumentasikandata. Selain itu kendala yang perlu dicermati adalah kemampuan dari penyuluh dalam mengelolateknologi informasi yang tidak sama, dikarenakan faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan,usia dan lainnya (Sumarjo,2010).Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi peran dari cyber extension agar pembangunanpertanian di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan didepan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran cyber extension dalampembangunan pertanian di era MEA.
BAHAN DAN METODEMetode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitianyang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2000).Sedangkan bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan studipustaka (literature review). Studi pustaka ialah kegiatan membaca, mencermati, mengenali, danmengurai hingga menganalisa bahan bacaan (pustaka/teks. Studi pustaka tidak hanya sekedarurusan membaca dan mencatat literature atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahamibanyak orang selama ini. apa yang disebut dengan studi pustaka atau teks ini ialah  serangkaiankegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat sertamengolah bahan penelitian. Tujuan studi pustaka adalah usaha mencermati (menganalisa),mengenali dan membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagaivariabel penelitian dengan hubungannya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASANPerkembangan teknologi informasi belum banyak menyentuh sektor pertanian, terutama ditingkat petani. Globalisasi yang menghapus batas-batas geografis wilayah, menyebabkan arusinformasi bergerak dengan cepat. Kebutuhan akan tersedianya informasi yang cepat membutuhkanmedia saluran yang dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat secara massal. Datangnya
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MEA ini Indonesia harus berupaya meningkatkan produksi pertanian. Selain itu diperlukan upayauntuk meningkatkan nilai tambah pertanian melalui pengolahan produk pertanian.Kehadiran teknologi informatika merupakan tantangan bagi penyuluh agar menguasaiketerampilan komputer dan memanfaatkan internet.Penggunaan teknologi informasi dankomunikasi sebagai media baru penyuluhan ini dirasa lebih efektif dan efisien dalampenyelenggaraan penyuluhan guna meningkatkan akses informasi kepada penyuluh sehinggaproses transformasi ilmu ke pelaku utama/usaha menjadi update. Disamping itu, user juga dapatsecara interaktif berbagi informasi dan ilmu pengetahuan di kolom yang disediakan(pusluh.kkp.go.id, 2016).Sasaran utama Cyber Extension meliputi penyuluh dan pelaku utama/usaha. Aplikasi Cyber
extension diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pengetahuan danketerampilan kepada penyuluh dalam memberikan materi penyuluhan kepada pelaku utama danpelaku usaha. Disamping itu, dengan cyber extension, timbulnya kesadaran yang tinggi daripenyuluh untuk mencatat dan mendokumentasikan kegiatan penyuluhan yang berkaitan denganimplementasi inovasi di lapangan. Semangat berbagi pengetahuan diantara penyuluh perikananperlu lebih dikembangkan untuk meningkatkan penyebarluasan pemanfaatan.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasidalam cyber extension, yaitu faktor dari dalam (pelaku komunikasi itu sendiri) dan dari luarkoneksi yang sulit, biaya operasional, pendidikan, infrastruktur terbatas dan fasilitasitraining.Kompleksitas usahatani, tingkat dukungan eksternal (lingkungan), usia, waktupemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengalaman, jaringan, ketersediaan informasi,kepribadian dan pendekatan proses pembelajaran memberikan pengaruh pada peningkatan ataupengurangan terhadap penggunaan komputer atau teknologi informasi dan komunikasi (Iddings,1990). Penyuluh harus aktif dalam mencari informasi terkini tentang perkembangan pembangunanpertanian. Informasi yang tersedia tidak hanya ada di Balai Peyuluhan Pertanian Kabupaten, tapibisa banyak diperoleh melalui internet. Saat ini internet sedang menjadi primadona dalam mencariinformasi karena mudah digunakan jika ada perangkat komputer atau telepon pintar dan koneksiinternet. Sumberdaya manusia yang tidak ditunjang dengan sumberdaya fisik seperti pengadaankomputer atau telepon pintar dan jaringan internet maka hal tersebut akan sia-sia. Samapentingnya dengan sumberdaya teknologi dan sistem apabila admin dan server pada lama cyber
extension tidak berjalan dengan baik, maka informasi pun tidak bisa didapatkan oleh penyuluh. Olehkarena itu perlu kerja sama diantara semua pihak terkait agar cyber extension ini dapat berjalandengan optimal sesuai dengan tujuan. Penyuluh sebagai opinion leader atau orang yang pertama kalimenerima informasi dan pembentuk opini dari cyber extension diharapkan tidak bias dalammenginterpretasikan informasi dan data, karena penyuluh bertanggung jawab atas penyebaraninformasi yang didapatkannya (Shamadiyah, 2016).Optimalisasi cyber extension dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain ialahpelatihan keterampilan penggunaan komputer dan internet bagi penyuluh, sehingga penyuluhmenjadi lebih kompeten dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian dari segi fasilitas,penyuluh dapat diberikan fasilitas kantor berupa perangkat komputer dan jaringan internet agarmemudahkan penyuluh dalam mencari informasi terkini tentang pertanian. Semangat berbagi jugaharus dikembangkan, karena jika tidak ada sharing pengalaman diantara penyuluh yang berhasiltidak akan ada strategi-strategi baru yang dapat diikuti oleh penyuluh lainnya.

KESIMPULANPenyuluhan ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadappembangunan pertanian di Indonesia, karena proses penyebaran informasi dan teknologi pertanianberada di dalam tugas pokok penyuluh. Informasi dan teknologi pertanian semakin berkembangsetiap saat membutuhkan penyuluh yang berkualitas handal dan berwawasan global. Dalam eraMEA yang mengedepankan kecepatan akses informasi dan teknologi perlu mendapat perhatian daripenyuluh. Optimalisasi cyber extension dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain ialahpelatihan keterampilan penggunaan komputer dan internet bagi penyuluh, sehingga penyuluh
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menjadi lebih kompeten dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian dari segi fasilitas,penyuluh dapat diberikan fasilitas kantor berupa perangkat komputer dan jaringan internet agarmemudahkan penyuluh dalam mencari informasi terkini tentang pertanian. Semangat berbagi jugaharus dikembangkan, karena jika tidak ada sharing pengalaman diantara penyuluh yang berhasiltidak akan ada strategi-strategi baru yang dapat diikuti oleh penyuluh lainnya.
DAFTAR PUSTAKAhttp://cybex.pertanian.go.id/, diakses tanggal 30 Oktober 2016Iddings RK & Apps JW. 1990. ‘What Influence Farmers’Computer Use?’ Journal of Extension, XXVIII(Spring).Irawan, P. 2000. Logika dan Prosedur Penelitian. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara.Mestika Zed. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Nuhung, Iskandar Andi. 2014. Strategi Kebijakan Pertanian dalam Perspektif Daya Saing. RinekaCipta. JakartaSamanta R.K. (1993). Perpanjangan Strategi Pembangunan Pertanian pada abad ke-21. Dalhi: Mittal
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Extension dalam Komunikasi Inovasi Pertanian. Jurnal Informatika Pertanian Volume 19 No. 2, 2010.Wijekoon, R. Shantha Emitiyagoda, M.F. M. Rizwan, R.M.M. Sakunthalarathanayaka, H.G.Anurarajapa.  2009. Cyber Extension: An Information and Communication Technology Initiative for
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Rencana Wilayah Pengembangan Pertanian Organik Di Kabupaten Agam
(Kasus Studi: Padi Sawah Organik)

Rahmawati1, Muhamad Reza2

1Fakultas Pertanian UMSB; 2 Prodi. Agribisnis Fakultas Pertanian UMSBrahmawati_3007@yahoo.co.id; rezamsi@yahoo.co.id
ABSTRAKSistem pertanian konvensional yang selama ini dilaksanakan menimbulkan banyak dampak negatif,sehingga pemerintah menggalakkan kebali sitem pertanian yang berorientasi pada pertanian ramahlingkungan yaitu pertanian organik. Salah satu komoditi yang dikembangkan yaitu padi sawahorganik, dimana Kabupaten Agam sampai saat ini masih memiliki lahan pertanian padi sawahorganik. Permasalahannya semenjak tahun 2007 luas lahan pertanian padi sawah organik diKabupaten Agam belum bertabah sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian inibertujuan untuk memetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus, dimana datayang paling utama digunakan adalah data sekunder, sedangkan data primer digunakan untukmemperkuat hasil penelitian. Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif denganmenggunakan bantuan alat analisis LFA. Hasil yang didapatkan bahwa wilayah potensial untukpengembangan pertanian padi sawah organik adalah di Kecamatan Baso, tepatnya di empat nagariyaitu Nagari Koto Tinggi, Nagari Padang Tarok, Nagari Simarasok, Nagari Tabek Panjang.

Kata kunci: padi sawah organik, pertanian konvensional, pengembangan wilayah
PENDAHULUANPertanian organik lahir dengan mengusung konsep usaha tani yang dapat melestarikanlingkungan dan dapat membantu pembangunan pertanian (Mayrowani, 2012). Konsep pertanianorganik, merupakan jawaban dari dampak negatif revolusi hijau yang diusung oleh negara maju danNegara berkembang, dimana di Indonesia penerapannya dimulai pada tahun 1960-an untukpercepatan peningkatan produktivitas pertanian, terutama pada komoditi padi (Syam, 2008).Menurut Gliessmann (2007) dampak samping pertanian konvensional meliputi:1. Degradasi dan Penurunan Kesuburan Tanah.2. Penggunaan Air Berkelebihan dan Kerusakan Sistem Hidrologi.3. Pencemaran Lingkungan berupa kandungan bahan berbahaya di lingkungan dan makanan.4. Ketergantungan petani pada Input-input Eksternal.5. Kehilangan Diversitas Genetik seperti berbagai jenis tanaman dan varietas tanaman panganlokal/tradisional.6. Peningkatan kesenjangan Global antara negara-negara industri dan negara-negaraberkembang.7. Kehilangan Pengendalian Komunitas Lokal terhadap Produksi PertanianPada sistem pertanian konvensional, petani mejadikan pupuk kimia sebagai salah satu inpututama untuk membantu peningkatan produksi usaha taninya. Pemakaian pupuk kimia secaraberlebihan dapat menyebabkan residu yang berasal dari zat pembawa (carier) pupuk nitrogentertinggal dalam tanah sehingga akan menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Pupukkimia yang terus menerus menyebabkan ekosistem biologi tanah menjadi tidak seimbang, sehinggatujuan pemupukan untuk mencukupkan unsur hara di dalam tanah tidak tercapai. Potensi genetistanaman pun tidak dapat dicapai mendekati maksimal (Astiningrum, 2005; Sutanto, 2006).
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Kembali digalakkannya sistem pertanian organik di Indonesia, semenjak pemerintahmengeluarkan kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) pada tahun 2005.Dalam konteks RPPK tersebut, aspek pelestarian lingkungan menjadi isu yang sangat penting disektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan keamanan pangan dan kelestarian sumber daya alam,serta lingkungan pertanian. Pentingnya isu pelestarian lingkungan pertanian, dikarenakan lahanpertanian di Indonesia telah mengalami degradasi atau kerusakan, akibatnya masyarakat yangtinggal di kawasan degradasi tersebut menghadapi berbagai ancaman, seperti menurunyaproduktivitas usaha tani dan munculya berbagai penyakit ( Las, Subagyono, dan Setiyanto, 2006).Salah satu komoditi pertanian tanaman pangan yang dikembangkan dengan sitem pertanianorganik adalah padi sawah organik. Dimana cara bertanam padi organik, menggunakan pupukorganik seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa tanaman jerami yang dibenamkan ketanah.Sedangkan untuk mengendalikan hama, penyakit dan gulma, dilaukan secara manual ataumenggunakan biopeptisida (Zahrah, 2011). Budidaya padi secara organik akan menghasilkan padiyang bebas residu pestisida dan pupuk kimia. Selain ramah lingkungan, biaya pertanaman sangatrendah karena pupuk dan pestisida yang digunakan berasal dari alam di sekitar petani (B P P S D MP, 2011).Usahatani Padi organik adalah usaha penerapan budidaya Padi secara organik denganpengkoordinasian faktor-faktor produksi dan sumber daya yang dimiliki petani Padi organik untukmencapai hasil produksi dan keuntungan maksimal. Usahatani Padi organik dan anorganik padasaat ini memiliki sifat sama, yaitu mengarah kepada commercial farming, dimana keuntunganmenjadi orientasinya (Swandi, 2005).Bertanam padi secara organik pada dasarnya tidak berbedadengan bertanam padi pada pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan petani. Perbedaannya hanyapada pemilihan varietas, penggunaan pupuk dan pestisida.Permasalahannya adalah sampai saat sekarang ini, luas lahan pertanian padi sawah organikdi Indonesia (SPOI, 2011 dalam Mayrowani, 2012) dan khususnya di Sumatera Barat belumberkembang sesuai dengan harapan. Petani masih memilih sitem pertanian konvensional dalammenjalankan usahatani padi sawahnya. Pada hal, lahan pertanian di Sumatera Barat telahmengalami degradasi, sekitar 205 ribu Ha dari total 1.024.522 Ha lahan pertanian di Sumbar mulaiterdegradasi dan mengalami penurunan zat hara karena kesalahan pengelolaan dan pemakaianbahan kimia berlebihan (Rusman, 2004). Irsal Las & dkk (2006) dari Balai Besar Penelitian danPengembangan Sumberdaya lahan Pertanian, pernah mengkaji bahwa penggunaan pupuk yangberlebihan terutama pupuk nitrogen, peptisida dan sisa bahan kimia dari industri merupakan faktorutama yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di lahan sawah beririgasi.Salah satu wilayah di Sumbar sebagai tempat pengembangan padi sawah organik adalahKabupaten Agam (Atman dan Nurnayeti, 2013) yang memiliki topografi dataran tinggi, iklim yangsejuk, curah hujan yang banyak, dimana kabupaten ini memiliki luas wilayah 2 232.30 Km2 (BPSKab. Agam 2015). Namun, sampai saat sekarang ini luas lahan pertanian padi sawah organik belumbertambah sesuai dengan harapan. Pada kenyataannya, untuk melakukan pengembangan,dibutuhkan perencaaan yang matang dari segala aspek. Salah satu aspek yang perlu direncanakanadalah pemilihan wilayah pengembangan yang potensial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuanuntuk memetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik.
METODE PENELITIANMetode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan memanfaatkanparadigma post-positivism (kualitatif). Dari segi jenisnya penelitian ini merupakan penelitian studikasus. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yang berlokasi penelitian di Kecamatan BasoKabupaten Agam, karena hanya wilayah ini yang difokuskan pemerintah untuk pertanian padisawah organik. Data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan data primerdikumpulkan dengan metode FGD. Informan yang digunakan sebanyak 4 orang yang berasal dariDinas Pertanian Kab. Agam, penyuluh pertanian, aparatur pemerintah Kecamatan Baso danAparatur pemerintah Nagari Simarasok. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptifkualitatif dengan menggunakan bantuan alat analisis LFA (Sugiyono, 2008; Wirartha, 2006).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Wilayah Pengembangan Pertanian Padi Sawah Organik Tingkat Kecamatan di
Kabupaten Agam.Untuk memetakan wilayah potensial pengembagan pertanian padi sawah organik, dilakukandengan cara melihat potensi pendukung yag dimiliki oleh daerah tersebut. Wilayah akan dipilihdalam dua tahapan, yaitu wilayah pada tingkat administratif Kecamatan dan wilayah pada tingkatadministratif Nagari. Adapun pertimbangan pemilihan wilayah yang digunakan adalah dukungansumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, teknologi pendukung, dan pasaruntuk pertanian padi sawah organik. Pada Tabel 1 di bawah ini, akan terlihat kondisi potensiwilayah kecamatan yang dapat dijadikan lokasi pertanian padi sawah organik.
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Pada tabel 1 di atas terlihat bahwa dari 16 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Agam,hanya ada satu Kecamatan yang memiliki potensi pengembangan pertanian padi sawah organik,yaitu Kecamatan Baso. Wilayah Kecamatan Baso oleh pemerintah Kabupaten Agam memang difokuskan untuk kegiatan pertanian organik, dimana terdapat dua komoditi yang dihasilkan didaerah ini yaitu padi sawah organik dan sayur organik.Daerah ini juga telah memiliki petani padiorganik, kelompok tani padi organik, serta sarana & prasarana seperti hueler padi organik,teknologi pendukung untuk pembuatan pupuk organik, pembuatan peptisida orgaik, dan juga telahmemiliki pasar sendiri untuk memasarkan padi atau beras organik yang dihasilkan oleh petani. Olehkarena itu, fokus wilayah pegembangan pertanian padi sawah organik ditetapkan di KecamatanBaso.
Pemetaan Wilayah Pengembangan Pertanian Padi Sawah Organik Tingkat Nagari/Desa di
Kabupaten Agam.Sebelum dilakukan pemetaan wilayah pengembangan tingkat Nagari, maka perlu sedikitdijabarkan kondisi umum dari daerah Kecamatan Baso. Daerah ini memiliki luas wilayah 70,70 km,dimana Ibukecamatannya berada di Baso. Daerah ini terbagi menjadi beberapa wilayahadministratif tigak Nagari/Desa dengan jumlah 6 Nagari, dimana nagari yang memiliki luas lahanuntuk sawah adalah Nagari Padag Tarok (325Ha sawah irigasi dan 145 Ha sawah tadah hujan),sedangkan Nagari yang paling sedikit lahan persawahannya adalah Nagari Koto Baru III Jorong.Pada kenyataannya, di Kecamatan Baso telah terdapat satu Nagari yang memiliki lahan persawahanuntuk pertanian padi sawah organik, yaitu Nagari Simarasok.Pertanian padi sawah organik di Nagari Simarasok pada awalnya dipelopori oleh Hj. NellyHasan, beliau adalah tokoh masyarakat daerah tersebut dan juga pernah berpengalaman sebagaianggota DPR RI. Ibu Hj. Nelly menyampaikan kepada masyarakat akan manfaat dari dari pertanianorganik, dimana beliau mengundang beberapa petani untuk mensosialisasikan kegiatan pertanianorganik tersebut dan ketika itu masyarakat menerima ide pelaksanaan pertanian organik di lahanmereka. Kegiatan usaha tani padi sawah organik di nagari Simarasok dimulai pada tahun 2009 yangdilaksanakan oleh kelompok tani Lurah Sepakat. Sampai saat searang ini kelompok tani padi sawahorganik di nagari ini terus bertabah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Nagari Simarasoktelah menyadari akan manfaat dari skstem pertanian organik.Seperti yang telah dijelaskan bahwa Kecamatan Baso terdiri dari 6 Nagari, sedangkan baru 1Nagari yang menekuni usaha tani padi sawah organik. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalahmemetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik, maka akandiidentifikasi wilayah lainnya yang terdapat di Kecamatan Baso untuk pengembangan pertanianpadi sawah organik. Pemilihan wilayah potensial tempat pengembangan pertanian padi sawahorganik, dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dukungan atau potensi yang dimiliki olehsetiap wilayah, seperti yang terdapat pada Tabel 2 di bawah ini.
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Konsep logika yang digunakan dalam pemilihan wilayah potensial untuk pengembanganpertanian padi sawah organik adalah logika sebab akibat. Secara ringkas dapat dilihat pada Gambar1 di bawah ini.

Gambar 1. Logika Sebab Akibat Pemilihan Wilayah Pengembangan Pertanian padi Sawah Organik TingkatNagari Kecamatan Baso, Kabupaten AgamBerdasarkan Gambar 1 dan didukung oleh data-data yang terdapat pada Tabel 2 di atas,maka dapat ditetapkan beberapa Nagari untuk menjadi wilayah pengembangan pertanian padisawah organik. Dari 6 Nagari yang ada di Kecamatan Baso, maka ada 4 Nagari yang dapat dijadikanwilayah pengembangan, yaitu:1. Nagari Koto Tinggi2. Nagari Padang Tarok3. Nagari Simarasok4. Nagari Tabek PanjangKeempat Nagari yang dipilih memiliki dukungan input yang dapat membantu kelancaranpengembangan pertanian padi sawah organik. Adapun dukungan potensial yag dimiliki keempatwilayah tersebut adalah SDA, SDM, sarana&prasarana, dukungan pemerintah, ketersedian bahanpembuat pupuk organik, peptisida organik dan kandungan organik tanah.
KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pada tingkat Kecamatan,wilayah yang potensial untuk dijadikan tempat pengembangan pertanian padi sawah organik diKabupaten Agam adalah Kecamatan Baso. Sedangkan untuk wilayah tingkat Nagari, terdapat empatnagari yang potensial untuk lokasi pengembangan pertanian padi sawah organik, yaitu: Nagari KotoTinggi, Nagari Padang Tarok, Nagari Simarasok, Nagari Tabek Panjang.

UCAPAN TERIMA KASIHPada kesempatan ini penulis beserta tim peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepadaDRPM KEMENRISTEK DIKTI yang telah mempercayakan kami untuk mendapatkan dana penelitianmelalui skim Hibah Bersaing yang didanai pada tahun 2016. Selanjutnya ucapan terimakasih kepadaseruh pihak yang telah membantu penyediaan data, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakandengan baik.

Goal: berembangnya pertanian padi sawah
organik di Kab. Agam

Purpose: pengembangan pertanian padi
sawah organik di Kab. Agam

output: bertambah luas lahan pertanian
padi sawah organik di Kab. Agam

input: SDA, SDM, sarana&prasarana,
dukungan pemerintah, input organik

Jika

Maka
Jika

Jika

Maka

Maka
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Penggunaan Tanaman Air Sebagai Fitoremediasi
Limbah Kelapa Sawit

ErlanggaDosen Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Unimale-mail : erlangga_spl12@yahoo.com
ABSTRAKHasil akhir dari kegiatan pengolahan suatu industri tidak semua termanfaatkan menjadi sebuahbarang jadi dari kegiatan tersebut. Sebagian kecil tidak termanfaatkan, sisa yang tidaktermanfaatkan akan di alirkan kembali kelingkungan sekitar. Hasil yang di alirkan ke lingkungansekitar dalam bentuk zat cair yang mengandung bahan organik sedikit banyak akan mempengaruhistruktur dari kualitas air. Tanaman merupakan makhluk hidup yang bisa memanfaatkan bahan-bahan organik tersebut secara langsung. Dengan mengacu pada prinsip tersebut tujuan penelitianini dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar tanaman air mampu berfungsi sebagaifitoremediasi pada limbah kelapa sawit terutama parameter kualitas air. Penelitian ini dilakukan diLaboratorium Hatchery dan Teknologi Budidaya perairan program Studi Budidaya PerairanFakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, pada bulan Juni- Juli 2015. Metode yang digunakandalam penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan Rancangan AcakLengkap (RAL) non faktorial. Perlakuan yang digunakan yaitu empat perlakuan dan tiga ulanganyaitu perlakuan A : 20 liter limbah sawit + 600 gr kangkung, B : 20 liter limbah sawit + 600 gr ecenggondok, C : 20 liter limbah sawit + 600 gr apu-apu, D : 20 liter limbah sawit. Parameter pengamatanpada penelitian ini meliputi pH, DO, Suhu, Nitrat dan Fosfat. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa yang terbaik yaitu perlakuan B (Eceng gondok) mampu berfungsi sebagai fitoremediasisecara maksimal dari limbah kelapa sawit.

Kata kunci : Fitoremediasi, Tanaman air, Limbah kelapa sawit, Kualitas air
PENDAHULUANPerkembangan industri di berbagai bidang dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusiasemakin pesat. Salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri pengolahan kelepa sawitmenjadi minyak. Hasil akhir dari kegiatan pengolahan suatu industri tidak semua termanfaatkanmenjadi sebuah barang jadi dari kegiatan tersebut. Sebagian kecil tidak termanfaatkan, sisa yangtidak termanfaatkan akan di alirkan kembali ke lingkungan sekitar. Hasil yang di alirkan kelingkungan sekitar dalam bentuk zat cair yang mengandung bahan organik sedikit banyak akanmempengaruhi struktur dari kualitas air.Air merupakan materi esensial di dalam kehidupan. Tidak ada satupun makhluk hidup didunia ini yang tidak membutuhkan air baik manusia, tumbuh – tumbuhan ataupun hewan. Hal inisebagian besar tubuhnya tersusun oleh air yaitu lebih dari 75 % isi sel manusia dan tumbuhan ataulebih dari 67% isi sel hewan tersusun oleh air. Karena itu air digunakan oleh makhluk hidupterutama manusia, untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya, harus selalu dijaga kualitasnya,khususnya air permukaan dari berbagai sumber pencemar yang ada.Pencemaran air permukaan adalah masuknya zat atau benda – benda dan mikroorganismedalam jumlah yang melebihi batas toleransi sehingga menyebabkan adanya perubahan padakualitas air permukaan. Menurut Wardhana (1999), Indikator bahwa air lingkungan telah tercemaradalah ditandai dengan adanya perubahan atau tanda – tanda yang dapat diamati melalui: (1)Adanya perubahan suhu air, (2) Adanya perubahan nilai pH atau konsentrasi ion hidrogen, (3)Adanya perubahan warna, bau dan rasa air, (4) Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut, (5)Adanya mikroorganisme, dan (6) Meningkatnya radioaktifitas air lingkungan. Sehingga kualitaslingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
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Limbah dapat mempengaruhi suatu kualitas dan kuantitas air sehingga dapat merusak suatuperairan atau sungai termasuk organisme yang ada didalamnya seperti ikan. Limbah –limbahtersebut bisa menyebabkan air menjadi keruh, menimbulkan bakteri, penyakit, dan gangguanlainnya yang sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan. Maka diperlukan beberapaupaya untuk mengurangi permasalahan terhadap kuantitas dan kualitas air yang diakibatkan olehlimbah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas air, yaitu dengan melakukanteknik fitoremediasi.Fitoremediasi (Phytoremediation) merupakan suatu sistim dimana tanaman tertentu yangbekerjasama dengan micro-organisme dalam media (tanah, koral dan air) dapat mengubah zatkontaminan (pencemar/pollutan) menjadi kurang atau tidak berbahaya bahkan menjadi bahanyang berguna secara ekonomi.Fitoremediasi merupakan salah satu teknologi yang secara biologiyang memanfaatkan tumbuhan atau mikroorganisme yang dapat berasosiasi untuk mengurangipolutan lingkungan baik pada air, tanah dan udara yang diakibatkan oleh logam atau bahan organik.Ada beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan bahan fitoremediasi seperti tumbuhan air.Salah satu dari tumbuhan air tersebut adalah kangkung (Ipomoea aquatica), eceng gondok
(Eichhornia crassipes), dan apu – apu (Pistia stratiotes). Menurut Yuliana (2009) dalampenelitiannya mengatakan, 10 jenis vegetasi akuatik yaitu Eichhornia crassipes,Pistia stratiotes,
Hydrilla veticillata, Ipomoea aquatica, Potamogeton crispus, Salvinia molesta, Leersia hexandra,
Myriophllum dicoccum, Najasminor dan Equisetum hyemale dapat memperbaiki kualitas airBeberapa penelitian menujukkan bahwa tumbuhan air mampu memperbaiki konsetrasikualitas air yang tercemar. Adapun tumbuhan – tumbuan tersebut seperti kangkung¸ eceng gondok,dan apu – apu. Tumbuhan air tersebut merupakan gulma di air karena pertumbuhannya yang begitucepat. Karena pertumbuhan yang cepat kangkung, eceng gondok dan apu – apu dapat menutupipermukaan air dan menimbulkan masalah pada lingkungan. Selain merugikan kerena cepatmenutupi permukaan air, dan ternyata juga bermanfaat karena mampu menyerap zat organik,anorganik serta logam berat lain yang merupakan bahan pencemar. (Hidayat 1993). Berdasarkanhal tersebut perlu dilakukannya penelitian mengenai penggunaan tanaman air untuk menurunkankadar limbah kelapa sawit.Adapun Tujuan PenelitianUntuk mengetahui pengaruh tumbuhanKangkung, Eceng gondok dan Apu – apu sebagai bahan fitoremediasi terhadap kualitas air padalimbah pabrik kelapa sawit.

BAHAN DAN METODEBahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain wadah penelitian, timbanganelektrik, alat ukur parameter kualitas air (pH meter, termometer, DO meter, Spektrofotometer).Bahan yang digunakan antara lain sampel limbah kelapa sawit, kangkung, eceng gondok dan apu-apu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental dengan menggunakanrancangan acak lengkap (RAL) Non Faktorial dengan perlakuan antara lain perlakuan A : kangkung(Ipomoeaaquatica), perlakuan B: eceng gondok (Eichorniacrassipes), Perlakuan C :apu – apu(Pistiastratiotes) dan Perlakuan D : Kontrol.Parameter utama yang diamati dari penelitian ini adalah parameter kualitas air yaitu : pH,DO (Oksigen Terlarut), Suhu, Nitrat dan Posfat. Pada penelitian ini, pengambilan sempel airdilakukan pada setiap wadah disetiap 5 hari sekali atau pada hari ke 0, 5, 10, 15.
HASIL DAN PEMBAHASANNilai parameter kualitas air yang diamati meliputi pH, DO, Suhu, Nitrat dan Fosfat.Pengamatan kualitas air tersebut dilakukan sebelum dan sesudah diberi perlakuan.

a. pH pH merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen yang nenunjukkan suasana asam atau basasuatu perairan Effendi (2003). Selama penelitian pH dalam media uji memiliki nilai yang berbedauntuk lebih jelasnya, grafik nilai pH selama penelitian ini disajikan dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Grafik nilai pHBerdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa perlakuan A (Kangkung) mengalamipeningkatan nilai pH dari hari ke-0 sampai hari ke-5 dan mengalami penurunan pada hari ke-10 danhari ke-15. Pengamatan pada perlakuan B (Eceng gondok) pH tidak menunjukkan adanyaperubahan baik kenaikan nilai pH maupun penurunan nilai.pH pada hari ke-0 sampai hari ke-5, sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-15mengalami penurunan nilai pH. Perlakuan C (Apu – apu)tidak terjadi peningkatan nilai pH namunhanya terjadi penurunan nilai pH dari hari ke-0 sampai hari ke-15. pada perlakuan D ( Kontrol)tidak terjadi penurunan maupun peningkatan nilai pH pada hari ke-0 sampai hari ke-5 danmengalami penurunan pada hari ke-10. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali terjadi pada harike-15. Selama penelitian berlangsung pertumbuhan eceng gondok memperlihatkan pertumbuhanyang baik tanpa mengalami kematian, dan dapat disimpulkan bahwa eceng gondok juga dapattumbuh dengan baik pada pH 7-7,80 (nilai pH selama penelitian) ini sesuai pendapat Julien dkk(2001) Ecenggondok sangat bagus tumbuh pada kisaran pH 7-7,5dan pertumbuhannya akanterhambat apabila nilai pH < 4 dan pH > 7,5.
b. Oksigen Terlarut (DO)Kandungan oksigen terlarut dalam air sangat penting untuk kelangsungan hidup organismeair dan lainnya untuk proses respirasi. Oksigen terlarut junga sangat berfungsi dalam air limbahuntuk proses nitrifikasi untuk lebih jelasnya Grafiknilai DO selamapenelitiandisajikandalamGambar2.

Gambar 2.Grafiknilai DOBerdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa perlakuan A (Kangkung) mengalamipenurunan nilai DO hanya pada hari ke-15. Pengamatan pada perlakuan B (Eceng gondok) nilai DOmengalami peningkatan pada hari ke-0 sampai hari ke-5, sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-15 mengalami penurunan nilai DO. Perlakuan C (Apu – apu) terjadi penurunan nilai DO dari hari ke-
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0 sampai hari ke-10 dan terjadi peningkatan pada hari ke-15. Selanjutnya pada perlakuan D(Kontrol)penurunan nilai DO terjadi pada hari ke-10 dan terjadi peningkatan nilai DO pada hari ke-15. Perlakuan C (Apu – apu) merupakan perlakuan terbaik walaupun sampai hari ke-10mengalami penurunan, pada hari ke-15 mengalami kenaikan lebih dari hari ke-0. Semakin nilai DOdalam air mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus (Kordi dan Andi,2009).
c. SuhuSuhu sangat berperan dalam mengendalikan suatu perairan. Organisme air memiliki kisaransuhu tertentu dalam kelangsungan hidupnya untuk lebih jelasnya Grafik nilai suhu selamapenelitian ini disajikan dalam Gambar 3

Gambar 3.GrafikNilaiSuhuBerdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan A (Kangkung) mengalamipenurunan suhu dari hari ke-10 sampai hari ke-15. Pengamatan pada perlakuan B (Eceng gondok)suhu menurun dari hari ke-0 sampai hari ke-15. Perlakuan C (Apu – apu) penurunan suhu terjadidari hari ke-0 sampai hari ke-5, sedangkan pada hari ke-10 terjadi peningkatan suhu, kemudianpada hari ke-15 terjadi penurunan kembali nilai suhu. Perlakuan D (Kontrol) terjadi penurunan nilaisuhu dari hari ke-0 sampai hari ke-5, sedangkan pada hari ke-10 terjadi peningkatan suhu, setelahitu pada hari ke-15 terjadi penurunan kembali nilai suhu.Nilai suhu ini juga tidak mengalami perubahan yang drastis, karena penggunaan jumlah airyang sedikit dalam wadah penelitian sangat berpengaruh terhadap suhu air. Menurut Hartati(2014) nilai suhu tidak menunjukkan perbedaan karena kedalaman bak – bak percobaan yangdigunakan dalam penelitian sangat dangkal sehingga penyebaran suhu relatif homogen atauseragam.
d. NitratNitrat (NO3) adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utamabagi pertumbuhan dan algae (Effendi,2003). Penurunan berdasarkan waktu pengamatan secaradetail dapat diamatipada Gambar 4.

Gambar 4. Grafik Kandungan Nitrat
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Berdasarkan Gambar 4 nilai kandungan nitrat pada perlakuan A (Kangkung) terjadipenurunan dari hari ke-0 sampai hari ke 15. Hal yang sama juga terjadi pada perlakuan B (Ecenggondok) dan C (Apu – apu). Peningkatan kandungan nitrat pada perlakuan D (Kontrol) terjadi darihari ke-0 sampai hari ke-15.Naik turunnya nilai nitrat di suatu perairan diduga dipengaruhi oleh tanaman air yang adapada setiap wadah dan proses dekomposisi bahan – bahan organik air limbah oleh bakteri yangdiduga berada didalam air limbah. Penyerapan nitrat oleh tanaman air menyebabkan berkurangnyajumlah nitrat pada air limbah. Peningkatan nitrat diduga disebabkan oleh proses nitrifikasi yaitupembentukan nitrat dari nitrit dan amonia.Dari hasil pengamatan pada Gambar 4 maka dapat disimpulkan perlakuan B yangmenggunakan tanaman eceng gondok dapat menurunkan konsentrasi nitrat secara signifikan.Walaupun pada perlakuan A (Kangkung) dan C (Apu – apu) juga menunjukkan hasil yang hampirsama seperti pada perlakuan B (Eceng gondok), akan tetapi perlakuan B (Eceng gondok) lah yanglebih baik. Daya serap dari akar eceng gondok sangat efektif dan juga dibantu dengan keberadaanbakteri yang ada pada akar eceng gondok tersebut.Pada akar tumbuhan eceng gondok terdapat 3 jenis bakteri yang paling dominan yaitu
Bacillus flexus, Aeromonashydrophila dan Bacillusbrevis. Dimana bakteri ini sel berbentuk batang,gram negatif dan menghasilkan endospora (Mehta., 2012). Kondisi ini menunjukkan bahwa ecenggondok mempengaruhi penyerapan bahan-bahan organik di dalam air limbah secara maksimal,sehingga eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan fitoremediasi.
e. FosfatFosfat merupakan fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan nila hasil pengamatanfosfat selama penelitian pada masing –masing waktu pengamatan secara rinci disajikan padaGambar 5.

Gambar 5. Grafik kandungan fosfatGambar 5 menunjukkan bahwa perlakuanA (Kangkung) mengalami penurunan kandunganfosfat dari hari ke-0 sampai hari ke 15. Pengamatan pada perlakuan B (Eceng gondok)terjadipenurunan kandungan fosfat dari hari ke-0 sampai hari ke-15, begitu juga pada perlakuan C (Apu –apu) terjadi penurunan kandungan fosfat pada hari ke-0 sampai hari ke-15.Pada perlakuan D(Kontrol) selalu terjadi peningkatan dari hari ke-0 sampai hari ke-15.Penurunan kandungan fosfat yang paling bagus diperlihatkan pada perlakuan B yaitudengan penggunaan tumbuhan eceng gondok, dari hal tersebut menunjukkan bahwa eceng gondokmampu menurunkan konsentrasi fosfat yang ada pada air limbah yaitu melalu penyerapanmenggunakan akar. Hal ini disebabkan karena adanya bakteri aktif yang ada pada akan ecenggondok tersebut.
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Peningkatan kandungan fosfat bisa disebabkan oleh tingginya zat unsur hara baik yangberasal dari dekomposisi sedimen maupun senyawa organik yang berasal dari jasad flora dan faunayang mati.
KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pH, suhu, DO, nitrat danfosfat, yang terdapat dalam limbah kelapa sawit mampu diserap secara baik oleh tanaman ecenggondok hal ini dibuktikan terjadinya penurunan nilai paramater kualitas air dari limbah kelapasawit tersebut. Nilai pH : 7,80 menjadi 7,20, DO : 9,80 – 9,50 mg/l, Suhu : 29,60 menjadi 29,00 0 C,Nitrat : 4,00 menajdi 0,2 ppm dan posfat 4,00 menjadi 0,2 ppm. Berdasarkan hal tersebut tanamaneceng gondok dapat digunakan sebagai tumbuhan pada proses fitoremediasi.
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(Eichornia crassipes) Terhadap Penurunan Logam Chromium Pada Limbah Cair. UniversitasBrawijaya. MalangHidayat, S. 1993, “Peranan Eceng gondok (Eichornia crassipes mart) dan Kangkung Air (Ipomea
Aquatica Poir) Tehadap Peningkatan Kualitas Air Limbah”, Tesis S2, Program Studi IlmuTanaman, Jurusan Ilmu – Ilmu Pertanian, Yogyakarta.Kordi, M.G. dan Andi, B.T. 2009. Pengelolaan Kualitas Air dalam Budidaya Perairan. PT. Rineka Cipta.Jakarta.Mehta, Owen. 2012. Pengolahan Limbah Cair Industri Pulp dan Kertas Kasar Secara BiologisMenggunakan Tumbuhan Eceng Gondok (Eichornia crassipes (Mart.) Solm). Skripsi, ITENAS,BandungWardhana, W.A. 1999. Dampak Pencemaran Lingkungan. Andi Offset. Yogyakarta.Yuliana, R. 2009. Mengatasi Zat Besi (Fe) Tinggi Dalam Air. Diakses 23 Oktober2015 dari http:// www.advancebpp.com
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Pengaruh Serbuk Daun Jambu Biji (Psidium guajava L) untuk Mengobati
Infeksi Bakteri Streptococcus iniae pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
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1Dosen Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Unimal,2Alumni Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian UnimalEmail: eva.ayuzar@yahoo.co.id
ABSTRAKPenyakit merupakan salah satu kendala dalam mencapai target produksi ikan nila. Jenis penyakityang berbahaya dalam budidaya ikan nila adalah bakteri Streptococcus iniae. Penelitian inidilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2015 bertempat di Laboratorium Fisiologi, LaboratoriumAquatic Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala, dan Laboratorium MikrobiologiBPBAP Ujung Batee, Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serbukdaun jambu biji (Psidium guajava L) yang dilakukan secara perendaman untuk mengobati infeksibakteri Streptococcus iniae pada ikan nila (Oreochromis niloticus). Penelitian ini menggunakanmetode eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) non faktorial denganlima perlakuan tiga kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman serbuk daunjambu biji terhadap ikan nila dengan dosis yang berbeda berpengaruh terhadap kelangsunganhidup, gejala klinis, lama waktu penyembuhan, dan total leukosit. Pemberian serbuk daun jambu bijiuntuk mengobati infeksi bakteri Streptococcus iniae menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyataterhadap kelangsungan hidup, dimana F hitung (52.643) > F tabel 0.01 (5.99). Perlakuan terbaikterdapat pada perlakuan C dengan dosis 450 mg/l dengan persentase kelangsungan hidup sebesar83.33 %, tingkat kelangsungan hidup terendah terdapat pada perlakuan E (kontrol) dengankelulusan hidup 10 %. Total leukosit setelah ikan uji di uji tantang dengan bakteri Streptococcus

iniae meningkat dengan drastis, setelah ikan perlakuan diberi pengobatan dengan serbuk daunjambu biji total leukosit menurun.
Kata Kunci: Streptococcus iniae, Ikan Nila, Serbuk Daun Jambu Biji, Perendaman

PENDAHULUANProduksi ikan nila (Oreochromis niloticus) yang semakin meningkat berpengaruh terhadapketersediaan ikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.Oleh karena itu perlu diadakan usahabudidaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan produksi.Peningkatan produksi dapatdilakukan dengan cara pembudidayaan ikan secara intensif. Namun pembudidayaan ikan secaraintensif yang tidak memperhatikan lingkungan, dan pemberian pakan yang tinggi akanmenyebabkan dampak negatif diantaranya yaitu munculnya serangan penyakit pada ikan.Penyakit merupakan salah satu kendala dalam budidaya ikan yang dapat menyebabkanpenurunan tingkat produksi ikan.Perkembangan suatu penyakit dalam akuakultur meliputi suatuinteraksi yang tidak serasi antara ikan, kondisi lingkungan dan organisme penyakit (Afrianto danLiviawaty, 1992).Salah satu penyakit yang menyerang ikan nila (Oreochromis niloticus) adalahbakteri Streptococcus iniae.Streptococcus iniae merupakan salah satu bakteri penyebabStreptococcosis pada ikan nila (Oreochromis niloticus).Pada budidaya ikan nila (Orechromis
niloticus), infeksi jenis bakteri Streptococcus iniae bersifat akut yang dapat menyebabkan kematianmassal dalam tempo 3-7 hari, atau kematian berpola kronis selama beberapa minggu.Selama ini bahan yang sering digunakan untuk menanggulangi penyakit pada ikan budidayaadalah pengobatan dengan zat kimia atau antibiotik. Penggunaan antibiotik secara terus menerusdan apabila penggunaannya tidak tepat dapat menyebabkan bakteri patogen menjadi resisten,terjadi penimbunan residu obat-obatan di dalam tubuh ikan dan lingkungan perairan yang akhirnyaberbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Salah satu alternatif untuk mengobati infeksi
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penyakit dapat dilakukan dengan pemberian bahan alami yang murah dan ramah lingkungan, yaitudengan penggunaan bahan fitofarmaka salah satunya adalah daun jambu biji (Psidium guajava L).Menurut Kurniawati (2006), daun jambu biji terdiri dari tanin, polifenol, flavonoid, monoterpenoid,siskulterpen, alkaloid, kuinon dan saponin. Menurut Sujatno (1997) dalam Ajizah (2004), daun
Psidium guajava mengandung antara lain tanin, minyak atsiri,flavonoid, ursolic, oleanolic, karoten,vitamin B1, B2, B3, B6, dan vitamin Cserta resin, selain avicularin danguaijaverin. Tanin, flavonoidmerupakan zat antibakteri yang terkandung dalam daun jambu biji (Psidium guajava L).

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan TempatPenelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2015.Penelitian ini dilakukan di tigaLaboratorium, yaitu Laboratorium Fisiologi, Laboratorium Aquatic Fakultas Kedokteran Hewan,Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan Laboratorium Mikrobiologi BPBAP Ujung Batee, AcehBesar.
2. Bahan dan alatBahan dan alat yang digunakan adalah:Ikan nila, Daun jambu biji, Pakan pellet, Isolate murnibakteri Streptococcus iniae,TSA (Triptic Soya Agar), TSB (Triptic Soya Broth), Alkohol, Akuades,Desinfektan, EDTA, Larutan Turk , sedangkan alat yang digunakan adalah Ember, Aerator, Tabungreaksi, Blender, Erlemenyer, Timbangan analitik, Penggaris, Jarum ose, Hot plate, Inkubator, Pipettetes, Thermometer, pH meter, Turbidimeter, Autoclave, Lesung, Hemasitometer, Jarum suntik,Laminar flow, Lampu Bunsen, Shaker, Cawan petri.
3. Rancangan PenelitianRancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) nonfaktorial yang terdiri dari5 perlakuan dan 3 kali ulangan.Penelitian ini mengacu pada RosidahdanAfizia (2012) dengan dosis yang digunakan 600 ppm dengan mortalitas 50%.Perlakuan A = Pemberian serbuk daun jambu biji 250 mg/lPerlakuan B = Pemberian serbuk daun jambu biji 350 mg/lPerlakuan C = Pemberian serbuk daun jambu biji 450 mg/lPerlakuan D = Pemberian serbuk daun jambu biji 550 mg/lPerlakuan E = Kontrol, tanpa pemberian serbuk daun jambu biji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gejala KlinisGejala klinis diamati untuk mengetahui tingkah laku dan perubahan fisik yang terjadi padaikan uji selama penelitian berlangsung dengan cara mengamati tingkah laku dan perubahaneksternal tubuh ikan uji. Gejala klinis diamati pada tiga waktu yaitu, pertama sebelum ikan nila diujitantang dengan bakteri, setelah uji tantang dan setelahperendaman dengan serbuk daun jambu biji(Psidium guajava L).Gejala klinis ikan nila sebelum uji tantang, ikan nila setelah uji tantang dan ikan nila setelahpengobatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini
a. Gejala Klinis sebelum Uji TantangBerdasarkan data pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa ikan uji yang belum diuji tantangdengan bakteri Streptococcus iniae tidak menunjukkan gejala klinis, ini dapat dilihat dengan tidak adanyaperubahan gejala klinis, hal ini dikarenakan ikan uji dalam keadaan sehat. Ikan uji matanya masihnormal, badan ikan uji tidak kembung, sisik ikan uji masih normal, keadaan ekor ikan uji masih normal,tidak terdapat luka pada tubuh ikan uji, ikan uji tidak whirling, ikan uji berenang dengan normal, ikan ujitidak megap-megap dan ikan uji sangat responsif terhadap pakan serta pakan tidak tersisa. Hal ini sesuaidengan pendapat Tim Perikanan WWF Indonesia (2011), ikan nila sehat ciri-cirinya yaitu bentuk badannormal, gerakan ikan lincah, mempunyai respon yang tinggi terhadap pakan, tidak terdapat luka ditubuhikan, warna cerah, dan ikan tidak cacat.
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b. Gejala klinis pada saat uji tantangBerdasarkan Tabel1 diatas dapat disimpulkan bahwa ikan nila yang dilakukan uji tantangdengan bakteri selama 15 menit menunjukkan gejala klinis yang berbeda-beda pada setiapperlakuan.Perubahan gejala klinis ini merupakan efek dari uji tantang dengan perendaman bakteri
Streptococcus iniae. Perubahan gejala klinis ikan uji diduga dipicu karena adanya stressor.Padapenelitian ini stressor penyebab perubahantingkah laku ikan diduga adalah ageninfeksiStreptococcus iniae yang direndam ke tubuh ikan.Streptococcus iniae merupakan ageninfeksius yang dapat menginfeksi secarasistemik dan menimbulkan stress.Penurunan nafsumakan pada ikan yang diberi perlakuan diduga disebabkan oleh stresakibat masuknya bahan atau benda asing yang masuk dalam tubuh dan diduga terjadi kerusakanorgan dalam.Tim Perikanan WWF Indonesia (2011) menyatakan bahwa ciri-ciri ikan nila sakit yaituberenang tidak beraturan, terdapat luka dipermukaan tubuh ikan, mata ikan mengalamipembengkakan, warna tubuh tidak cerah dan tidak ada nafsu makan.Setelah 72 jam uji tantang pada semua perlakuan ikan nila menunjukkan gejala klinis yangsangat signifikan dari ikan sehat sebelum diuji tantang dengan bakteri Streptococcus iniae, setelah72 jam uji tantang gejala klinis yang timbul berupa mata ikan uji menonjol,ikan uji kembung, sisikikan uji terkelupas, warna tubuh pucat, keadaan ekor geripis, terdapat luka pada tubuh, ikanberenang mengejar ekor(whirling), ikan berenang di permukaan, ikan uji megap-megap dan ikankurang respon terhadap pakan dan pakan tersisa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwaningsihdan Taukhid (2010), ikan yang terserang streptococosismenunjukkan gejala seperti sisiknya hilang,gerakan berenang yang tidak menentu (erratic), sirip gripis, pigmen kulit lebih gelap (melanosis),bola mata menonjol (exopthalmia), pendarahan (haemorhagic), perut kembung (dropsy), padainfeksi yang akut terdapat infeksi pada hati menjadi pucat, limpa membesar (bengkak), dan terjadikerusakan pada otak.Bakteri Streptococcus iniae masuk ke tubuh ikan melalui insang dan kulit, kemudian bakteri
Streptococcus masuk ke dalamginjal melalui aliran darah dan menginfeksi tubulus ginjal danmerusak struktur dan fungsi ginjal, yang mengakibatkan terganggunya proses-proses fisiologik didalam tubuh ikanbahkan dapat menyebabkan kematian. Rusaknya ginjal akan memudahkan bakterimasuk ke dalam jaringan ginjal dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Keberadaan bakteripada ginjal ikan dapat menyebabkan perubahan warna tubuh menjadi tidak normal. Selain itu,bakteri juga masuk dalam aliran darah dan menyebar ke organ lain.Ikan akan menunjukkan gerakanrenang abnormal (whirling) saat bakteri Streptococcus menginfeksi organ otak, dan pada saatbakteri menginfeksi organ mata dapat menyebabkan perubahan padamata (exopthalmia) (Hardi,2011).
c. Gejala klinis setelah perendaman dengan serbuk daun jambu bijiPerendaman serbuk daun jambu biji dilakukan 30 menit setiap hari selama satuminggu.Berdasarkan pengamatan hari ke-8 dapat disimpulkan bahwa perendaman serbuk daunjambu biji untuk pengobatan infeksi bakteri Streptococcus iniae menunjukkan gejala klinis yangberbeda-beda. Pada setiap perlakuan mulai menunjukkan kesembuhan yang berangsur-angsur,kecuali perlakuan E (kontrol). Perlakuan terbaik pada perlakuan C (serbuk daun jambu biji 450mg/l), gejala klinisnya yaitu mata sudah kembali normal, ikan tidak kembung lagi, keadaan sisikhampir normal,warna tubuh normal, keadaan ekor sudah normal,tidak ada luka pada tubuh,pergerakan ikan uji sedikit whirling, ikan uji berenang normal, ikan tidak megap-megap lagi, responterhadap pakan dan pakan tidak tersisa.Perlakuan B (serbuk daun jambu 350 mg/l), dan perlakuan A ( serbuk daun jambu 250mg/l) berangsur-angsur membaik dan menunjukkan kesembuhan. Ini dikarenakan kemampuanserbuk daun jambu biji dalam mengobati luka akibat infeksi bakteri Streptococcus iniaekarenadalam serbuk daun jambu biji terdapat zat fitokimia.Hal ini sesuai dengan pernyataan Kurniawati(2006) dan Sujatno (1997) dalam Ajizah (2004), daun Psidium guajava mengandung tanin,flavonid,minyak atsiri dan alkaloid yang dapat digunakan sebagai zat fitokimia yang bisa membunuhdan menghambat pertumbuhan bakteri.
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Minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman denganmengganggu proses terbentuknya membran dan atau dinding sel, sehingga membran atau dindingsel tidak terbentuk atau terbentuk tidak sempurna. Tanin mempunyai sifat sebagai pengelat yangmengkerutkan usus sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunyapermeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat ataubahkan mati.Alkaloid dapatmengganggu terbentuknya jembatan seberang silang komponen penyusunpeptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh danmenyebabkan kematian sel tersebut (Ajizah 2004). Flavonoid bersifat antibakteri dan antioksidanserta mampu meningkatkan sistem imunkarena leukosit sebagai pemakan antigen lebih cepatdihasilkan dan sistem limfosit lebih cepat diaktifkan.Hal ini menandakan bahwa zat yang terdapatdalam serbuk daun jambu biji sudah bekerja sebagai antibakteri.Sedangkan perlakuan D (serbuk daun jambu biji 550 mg/l) gejala klinis yang ditunjukkanberbeda dengan perlakuan C,B dan A, dalam perlakuan ini dosis yang digunakan sudah tinggi,semakin tinggi konsentrasi, senyawa yang yang terdapat dalam serbuk jambu biji juga akan semakinbanyak, diantaranya adalah saponin. Apabila dalam jumlah besar saponin dapat mengganggu sistempencernaan ikan.Pada perlakuan E (kontrol) gejala klinis ikan uji sangat berbeda dengan yang diberiperlakuan dengan serbuk daun jambu biji, pada perlakuan kontrol ikan uji hanya memiliki antibodialami sehingga kemampuan bakteri Streptococcus iniae untuk menyerang ikan uji lebih tinggi, dankemampuan ikan uji untuk mempertahankan diri lebih rendah, sehingga ikan uji makin hari makinlemas, dan mengalami kematian.
2. Kelangsungan HidupHasil penelitian menunjukkan bahwa ikan nila yang diberi perlakuan peredaman denganserbuk daun jambu biji dengan dosis yang berbeda berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikannila yang diinfeksi bakteri Streptococcus iniae. Rata-rata nilai kelangsungan hidup ikan nila dapatdilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Kelangsungan Hidup Ikan Nila
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Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa pemberian serbuk daun jambu bijimemberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan nila. Hasil di atas menunjukkan bahwarata-rata tertinggi terdapat pada perlakuan C dengan persentase kelangsungan hidup 83,33%,kemudian perlakuan B 73,33%, diikuti perlakuan A 66,66%, kemudian perlakuan D 63,33%, danterakhir perlakuan E dengan persentase 10,00%.Kelangsungan hidup tertinggi pada perlakuan C yaitu dengan dosis 450mg/l. Hal inimenunjukkan bahwa dengan dosis 450 mg/l mampu mengobati ikan nila yang terserang bakteri
Streptococcus iniae dengan efektif.Semakin besar konsentrasi yang digunakan, semakin besar pulakemampuan antibakterinya yang diperoleh.Sesuai dengan pendapat Nursal (1998) dalam Rosidahdan Afizia (2012), konsentrasi yang semakin tinggi, maka kemampuan antibakterinya juga semakinbesar. Tetapi apabila konsentrasi melebihi batas kemampuan ikan, maka akan menjadi racun bagiikan itu sendiri.Pada perlakuan E(kontrol) kelangsungan hidup ikan sangat rendah dibandingkan perlakuanlain.Hal ini disebabkan karena ikan nila yang sakit tidak direndam dengan serbuk daun jambu biji,sehingga ikan yang terinfeksi bakteri Streptococcus iniaekekebalan tubuhnya tidak didukung olehzat antibakteri dari serbuk daun jambu biji.Dalam keadaan imunitas yang lemah maka sangatmudah terserang bakteri karena tubuh ikan tidak mampu menahan serangan bakteri. Dampak yangpertama ditimbulkan oleh ikan uji adalah ikan mengalami stres sehingga menyebabkan nafsumakan menurun dan dalam jangka waktu tertentu ikan mengalami kematian. Hal ini sesuai denganpernyataan Affandi dan Tang (2002) dalam Syahida et al.,(2013), kondisi lingkungan yang burukbagi kehidupan ikan serta ditunjang oleh adanya mikrooganisme patogen, akan menyebabkanterjadinya infeksi dan kematian pada ikan.Berdasarkan analisis statistik dengan uji F menunjukkan bahwa pemberian serbuk daunjambu biji untuk mengobati infeksi bakteri Streptococcus iniae menunjukkan pengaruh sangat nyataterhadap kelangsungan hidup, dimana F hitung (52.643) > F tabel 0,01 (5.99) (Lampiran 2).Darihasil uji Tukey menunjukkan bahwa perlakuan A, B, C dan D berbeda dengan perlakuan E, danpersentase kelulusan hidup terbaik terdapat pada perlakuan C.
3. Perhitungan LeukositHasil perhitungan leukosit dilakukan pada awal penelitian (sebelum uji tantang), setelah ujitantang dengan bakteri, dan setelah perendaman dengan serbuk daun jambu biji.Hasil perhitunganleukosit selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.Tabel 2 Total Leukosit Ikan Nila (sel/mm3)Perlakuan Total leukositSebelum ujitantang Setelah uji tantang Setelah pengobatan denganserbuk daun jambu bijiA 22.000 96.750 28.500B 22.000 122.000 62.250C 22.000 154.000 96.750D 22.000 159.250 151.500E 22.000 152.500 163.750Total leukosit yang dihasilkan pada perlakuan A pada keadaan normal adalah 22.000sel/mm3, setelah uji tantang 96.750 sel/mm3, setelah pengobatan dengan serbuk daun jambu biji28.500 sel/mm3. Pada perlakuan B pada keadaan normal 22.000 sel/mm3, setelah uji tantang122.000 sel/mm3, setelah pengobatan dengan serbuk daun jambu biji 62.250 sel/mm3. Padaperlakuan C pada keadaan normal 22.000 sel/mm3, setelah uji tantang 154.000 sel/mm3, setelahpengobatan dengan serbuk daun jambu biji 96.750 sel/mm3. Pada perlakuan D pada keadaannormal adalah 22.000 sel/mm3, setelah uji tantang 159.250sel/mm3, setelah pengobatan denganserbuk daun jambu biji 151.500sel/mm3. Pada perlakuan E pada keadaan normal 22.000 sel/mm3,setelah uji tantang 152.750 sel/mm3, dan setelah pengobatan dengan serbuk daun jambu biji163.750 sel/mm3.
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Jumlah leukosit pada ikan nila sehat berada dalam kisaran normal.Hal ini dikarenakankondisi lingkungan yang mendukung hidup ikan, yaitu tidak adanya stres dan kualitas air yanglayak. Jumlah kisaran normal leukosit pada ikan air tawar adalah 20.000-150.000 sel/mm3 (Rastogi
et al., 1977 dalamMaftuchet al., 2012).Sedangkan pada ikan yang diuji tantang dengan bakteri
Streptococcus iniae, jumlah leukosit terus meningkat. Ini disebabkan karena ikan perlakuanberusaha mempertahankan diri dari kondisi buruk akibat pemaparan bakteri yang dapat dilihatdari jumlah sel darah putih yang terus meningkat serta tubuh ikan tersebut akan membentukantibodi. Hal ini sesuai dengan pendapatJaneway et al., (2001) dalam Hastuti (2013), ikan yang sakitakan menghasilkan banyak leukosit untuk memfagosit bakteri dan mensintesa antibodi. Selain inimeningkatnya total leukosit pada sel darah dapat digunakan sebagai suatu tanda adanya faseinfeksi, stres atau pun leukimia.Naiknya jumlah leukosit ikan nila yang terinfeksi diduga juga karena sifat leukosit yangbersifat aktif atau mobileyaitu leukosit akan bergerak menuju pada organ yang terinfeksi ataumengalami gangguan.Jumlah rata-rata leukosit pada ikan yang diobati dengan serbuk daun jambubiji terlihat menurun.Hal ini disebabkan adanya aktifitas serbuk daun jambu biji yang membuatbakteri mati, sehingga infeksi berhenti, dan ikan tidak dalam kondisi stres.Infeksi berhenti makakeberadaan leukosit sebagai fagositor tidak diperlukan lagi.Pada perlakuan E (kontrol) yang terinfeksi tetapi tidak diobati, jumlahnya terus meningkatsampai akhir penelitian, hal ini disebabkan ikan berusaha meningkatkan daya tahan tubuhnya dariserangan bakteri, sehingga leukosit bergerak aktif menuju daerah yang terkena infeksi.Selain ituikan juga dalam keadaan stres yang mengakibatkan metabolisme ikan terganggusehinggapembentukan energi juga terganggu.Hal inilah yang membuat ikan terlihat lemah, tidak mau makandan tidak mau berenangdan akhirnya ikan akan mengalami kematian.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh serbuk daun jambu biji untuk mengobatiinfeksi bakteri Streptococcus iniae pada ikan nila dapat diambil kesimpulan:
 Penggunaan serbuk daun jambu biji (Psidium guajava L) berpengaruh terhadapkelangsungan hiduppada ikan nila (Oreochromis niloticus)yang terinfeksi bakteri

Streptococcus iniae.
 Tingkat Kelangsungan hidup terbaik terdapat pada perlakuan C (450 mg/l) Tingkatkelangsungan hidup terendah terdapat pada perlakuan E (kontrol)
 Kisaran kualitas air selama penelitian berada pada kisaran normal.
 Total leukosit setelah diuji tantang dengan bakteri Streptococcus iniaeleukosit meningkatdengan drastis, setelah ikan perlakuan diberi pengobatan dengan serbuk daun jambu bijitotal leukosit menurun.

2. SaranPerlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas fitofarmaka untuk pencegahandan pengobatan bakteri Streptococcus iniae dengan metode dan dosis yang berbeda.
DAFTAR PUSTAKAAjizah, A. 2004. Sensitivitas Salmonella Typhimurium TerhadapEkstrak Daun Psidium guajavaL.Bioscientiae, Vol. 1, No. 1: 31-38Afrianto, E. dan E. Liviawaty.1992.Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan. Kanisius, Yogyakarta.Hardi, H.E., Sukenda., Harris, E., Lusiastuti, M.A.2011.Karakteristik dan Patogenisitas Streptococcus

Agalactiae Tipe β-hemolitik dan Non-hemolitik pada Ikan Nila. Jurnal Veteriner, Vol. 12 No.2: 152-164.Hastuti, D.S.2013.Aplikasi Antigen Bakteri Streptococcus Agalactiae Sebagai Kandidat Vaksin UntukPencegahan Penyakit StreptococcosisPada Ikan Nila (Oreochromis sp). Jurnal Gamma, Vol 8No. 2.
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Kurniawati, A. 2006. Formulasi Gel Antioksi dan Estrak daun Jambu Biji (Psidium guajava L) dengan
menggunakan aquapec HV-505. Skripsi. Jurusan Farmasi FMIPA Unpad. 64 hlm.Maftuch. Nursyam,H. Sukarni. 2012. Kajian Penggunaan Ciprofloxacin terhadap Hematologi IkanBotia (Botia macracanthus, Bleeker) yang Diinfeksi Bakteri Aeromonas hydrophila.J.Exp. Life
Sci, Vol. 2 No. 2.Purwaningsih U & Taukhid. 2010. Vaksin Anti Streptocococus spp. Inaktivasi Melalui Heatkilleduntuk Pencegahan Penyakit Streptococosis pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus). Prosiding
Forum Inovasi Teknologi Akuakultur. 901-904.Rosidah dan Afizia W.M. 2012. Potensi Estrak Daun Jambu Biji Sebagai Antibacterial untukMenanggulangi Serangan Bakteri Aeromonas Hydrophila Pada Ikan Gurami (Osphronemus
gouramy lacepede). Jurnal Akuatika,Vol. III No.1.Syahida,I. E. A., Sarjito., Prayitno, S. B. L., Angela, M..2013.Pengaruh Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper
crocatum) Terhadap Profil Darah dan Kelulushidupan Ikan Mas (Cyprinus carpio) yangDiinfeksi Bakteri Aeromonas Hydrophila.Journal Of Aquaculture Management And
Technology, Vol. 2 No. 4, hal 94-107.Tim Perikanan WWF Indonesia. 2001. Panduan Budidaya Ikan Nila Sistem Keramba Jaring Apung.Seri Panduan Perikanan Skala Kecil. ISBN no. 978-979-1461-160. WWF-Indonesia, JakartaSelatan.
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Identifikasi Karakteristik dan Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap
Peran Panglima Laot di Kota Lhokseumawe

Eva WardahDosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas MalikussalehEmail; eva.pwd@gmail.com
ABSTRAKTujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan peran pemmpin LembagaHukum Adat Laot dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Provinsi Aceh yang berbasismasyarakat dan kearifan lokal secara bekelanjutan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1)Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kota Lhokseumawe ProvinsiAceh, (2) Mengetahui dan menganalisis peran Panglima Laot bagi masyarakat pesisir di KotaLhokseumawe dalam pengelolaan sumber daya pesisir, (3) Mengetahui persepsi masyarakat pesisirterhadap peran Panglima Laot di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini mengunakan metode surveydimana penentuan lokasi ditentukan secara purposive( sengaja) di Kota Lhokseumawe. Data pimerdidapatkan dari responden melalui wawancara terstruktur (quisioner) sedangkan data skunderdiperoleh dari berbagai instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data dianalisis secarakuantitatif dan kualitatif dengan beberapa model analisis data sesuai dengan kebutuhan penelitianini diskripsikan dalam hasil penelitian yang akhirnya akan menghasilkan sebuah model pengelolaansumberdaya pesisir secara bekelanjutan berbasis masyarakat di Provinsi Aceh. Hasil penelitianmenunjukakan karakteristik umur masyarakat nelayan berada pada katergori umur produktifdengan tingkat pendidikan kategori sedang (tamatan SLPT). Mayoritas nelayan belum mendapatkanpendidikan non formal. Persepsi masyarakat pesisir terhadap peran Panglima Laot secarakeseluruhan berada pada ketegori sedang. Urutan persepsi masyarakat pesisir terhadapa perananPanglima Laot secara berurut adalah: 1) Peran Panglima Laot mengawasi ketentuan hukum adatlaot, (2)Peran Panglima Laot menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan serta(3) Peran panglima laot sebagai penghubung nelayan dengan pihak pemerintah.

Kata Kunci: Karakteristik,Masyarakat Pesisir, Persepsi, Peran, Panglima Laot,
PENDAHULUANProvinsi Aceh yang sangat potensial untuk dikembangkan potensi wilayah dan lautandengan pengelolaannya mengacu pada kondisi ekosistem lokal. Nilai budaya dan lembaga adat yangtelah mengakar dalam masyarakat setempat telah terbukti mampu mengatur dan mengendalilkananggota masyarakatnya dalam memamfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada dan juga dapatmenciptakan keadilan diantara sesama masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian sumberdayaalam yang ada.Salah satu lembaga adat yang mempunyai peranan penting dalam pengaturanpemaamfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan adalah Lembaga Hukum AdatLaot. Lembaga ini berperan sebagai penguasa dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturan-aturan adat dibidang laut yang telah ditetapkan dan disepakati melalui musyawarah adat parapawang laot yang berdomisili di daerah tersebut.Panglima laot yang merupakan peminpin pada kelembagaan hukum adat laot padahakekatnya memiliki memiliki potensi sebagai agen pembangunan yang selama ini kurangmendapatkan perhatian pemerintah untuk dilibatkan dalam pembangunan masyarakat pesisir(nelayan), yaitu dalam mendukung terwujudnya kelompok yang dinamis dan terjagakelangsungannya. Panglima Laot juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan hukumadat laut tersebut agar tetap dilaksanakan sebagai pranata sosial dalam masyarakat nelayan.
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Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengambarkan karakteristik anggota kelompok nelayanKota Lhokseumawe, (2) mengetahui peranan Panglima Laot bagi masyarakat pesisir KotaLhokseumawe, dan (3) mengetahui persepsi masyarat pesisir Kota Lhokseumawe terhadapkeberadaan Panglima Laot.
METODE PENELITIANPenelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tepatnya nelayanGampong Pusong lama dan Gampong Pusong Baru. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini karenadaerah ini merupakan desa pantai dan mempunyai Lembaga Hukum Adat Laot dipimpin olehPanglima Laot sebagai pelaksana hukum adat laot yang ada di daerah tersebut.Populasi penelitian ini adalah keseluruhan nelayan yang berada dibawah hukum adatPanglima Laot Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang bermata pencahariansebagai nelayan perikanan tangkap.Sampel penelitian adalah nelayan perikanan tangkap Gampong Pusong Lama dan GampongPusong Baru yang keseluruhannya berjumlah 64 orang. Objek penelitian adalah individu nelayanperikanan tangkap yang berfungsi sebagai respondenData dikumpulkan dengan mengunakan daftar pertanyaan, wawancara yang mendalam,pangamatan langsung dan pengkajian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dikaji meliputibuku-buku, laporan hasil penelitian dan keperpustakaan lain mengenai monografi desa, sosiolosimasyarakat pesisir, dan sejumlah literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini.Dalam pengisian daftar pertanyaan, jawaban responden di gali dari wawancara yangberpedoman pada daftar pertanyaan. Pengamatan dilapangan dilakukan dengan terlibat aktif dalamkegiatan penjabaran peran Panglima Laot dan interaksinya dengan masyarakat nelayan.Kajian terhadap data sekunder dilakukan dengan mengambil data pada sumber data, yaitu :kantor desa, kantor statistik, kantor lembaga adat laot di tingkat propinsi dan tingkat kabupaten.

HASIL DAN PEMBAHASANJumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 64 orang nelayan perikanan tangkapGampong Pusong Lama dan gampong Pusong Baru. Gampong Pusong lama dan Gampong PusongBaru Kota Lhokseumawe mayoritas masyarakatnya sebagai nelayan perikanan tangkap. Hanyasebagaian kecil yang berprofesi (Profil Gampong Pusong, 2015)Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di analisis dan hasilnya di interprestasikanuntuk mencapai tujuan penelitian. Ada tiga tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitianini, yaitu: (1) Menerangkan karakteristik Masyarakat pesisir Di Kota Lhokseumawe, (2) Mengetahuiperanan panglima laot bagi masyarakat pesisir Kota Lhokseumawe, (3) Mengetahui persepsiMasyarakat pesisir terhadap keberadaan Panglima Laot.
1. Distribusi Responden Menurut Sejumlah Karakteristik TerpilihKarateristik Responden yang diamati dalam penelitian ini adalah: 1) umur, 2) pendidikanformal, 3) pendidikan non-formal.
1.1 Distribusi Responden Menurut UmurResponden termuda dalam penelitian ini berumur 18 tahun dan tertua berusia 67tahun. Dengan memperhatikan sebaran umur mereka maka responden dibagi menjadi tigakelompok umur seperti pada Tabel 1, yaitu : 1) Muda (18 - 35 tahun), 2) Sedang (36 -52tahun), dan 3) Tua (> 52 tahun).Hasil penelitian tentang distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat padaTabel 1 berikut ini;
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Tabel 1. Distribusi Responden Menurut UmurNo Kelompok Umur Responden Persentase (%)1 Muda (18 - 35 tahun) 34 53.132 Sedang (36 - 52 tahun) 18 28, 133 Tua (> 52 tahun) 12 18.74Jumlah 64 100.00Tabel 1 menunjukkan dari 64 responden yang di wawancarai dalam penelitian iniseparuh lebih berusia muda, lebih dari sepertiga berusia sedang dan selebihnya berusiatua.Secara umum tabel tersebut menunjukkan masyarakat nelayan dilokasi penelitian masihtermasuk mayoritas dalam kelompok berusia produktif (usia kerja). Mayoritas masyarakat nelayankelompok yang diamati berusia di bawah atau sama dengan 52 tahun. Sebagian kecil respondenberusia lanjut (tua).
1.2 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan FormalDalam penelitian ini tingkat pendidikan formal responden dibagi menjadi tiga kelompok,yaitu: 1) rendah, 2) sedang, dan 3) tinggi. Hasil penelitian tentang distribusi responden menurutpendidikan formal mereka dapat dilihat pada Tabel 2 berikut iniTabel 2. Distribusi Responden Menurut Pendidikan formalNo Lamanya Pendidikan Formal Responden Persentase (%)1 Rendah (0 - 6 tahun ) 16 25.002 Sedang (7 - 9 tahun) 40 62.503 Tinggi (10 - 15 tahun ) 8 12.50Jumlah 64 100.00Tabel 2 menunjukkan dari 64 responden yang diamati, mayoritas berpendidikan formalpada kategori sedang atau setingkat SLTP (sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), sedangkan sepertigaberpendidikan sekolah dasar dan sebagian kecil responden yang berpendidikan tinggi.
1.3 Distribusi Responden Menurut keikutsertaan Dalam Pendidikan Non-FormalPendidikan non-formal responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkankeikutsertaan nelayan pada kegiatan penyuluhan/ pelatihan dan pendampingan dan diketegorikandua yaitu; 1) tidak pernah, dan 2) pernah mengikuti baik penyuluhan/pelatihan, pendampingankursus atau magang. Hasil penelitian tentang distribusi responden berdasarkan pendidikan non-formal dapat dilihat pada Tabel 3.Tabel 3. Distribusi Responden Menurut keikutsertaan dalam Pendidikan Non-formalNo Pendidikan Non-Formal Responden Persentase (%)1 Tidak pernah 42 65.632 Pernah 22 34.37Jumlah 64 100.00Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 64 responden yang diamati, hanya sebahagian kecil yangpernah mengikuti pendidikan non-formal baik dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan danpendampingan sementara selebihnya belum pernah mengikuti pendidikan non-formal.Hal ini mengambarkan melebihi separuh dari nelayan nelayan yang belum memilikipengalaman mengikuti pendidikan non-formal untuk menunjang kegiatan perikanan mereka.
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2. Peranan Panglima Laot Bagi Masyarakat PesisirPada dasarnya sesuai dengan ketentuan Lembaga Hukum Adat Laot (LHAL) yang dipimpinoleh Panglima Laot. Peranan Panglima Laot meliputi: (1) memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan Hukum Adat Laot, (2) mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapanikan dilaut, (3) menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi diantara sesama nelayan ataukelompoknya, (4) mengurus dan menyelenggarakan upacara Adat Laot, (5) menjaga dan mengawasiagar pohon-pohon di tepi sungai tidak ditebang, karena ikan akan menjauh sampai ke tengah laut,(6) penghubung antara nelayan dan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunanperikanan, dan (7) mengatur jadwal acara-acara ritual yang berhubungan dengan masyarakat.Peranan Panglima Laot yang disebutkan diatas mayoritas masyarakat nelayan di KotaLhokseumawe berpendapat tidak semua peranan tersebut dilaksanakan oleh Panglima Laot dilokasipenelitian dan sudah mulai terjadi pergeseran dan penciutan peranan Panglima Laot baik yangdisebabkan oleh kurang pengetahuan tentang lembaga hukum adat laot nelayan maupun rendahkemampuan Panglima laot dalam menjalankan peranan yang sesuai dengan amanat LembagaHukum Adat Laot.Dari sejumlah peranan panglima laot tersebut manyoritas responden memberikan argumenhanya ada tiga peranan Panglima Laot yang masih dijalankan dengan kadar pelaksanaan yangberbeda yaitu; (1) mengawasi ketentuan-ketentuan Hukum Adat Laot, (2) menyelesaikanpeselisihan dan persengketaan antar nelayan, (3) sebagai penghubung nelayan dengan pihakpemerintah.
3. Persepsi Responden Tentang Peranan Panglima LaotPersepsi responden tentang peranan Panglima Laot dalam penelitian ini terdiri dari tigabutir; (1) peranan panglima Laot dalam mengawasi ketentuan hukum adat laot, (2) PerananPanglima Laot dalam menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan, (3) perananPanglima Laot sebagai penghubung nelayan dengan pihak pemerintah,Hasil penelitian terhadap persepsi responden tentang peranan Panglima Laot ditunjukkanoleh Tabel 4 berikut ini.Tabel 5. Rata-Rata Skor Persepsi Responden Tentang Peranan Panglima Laot

Peranan Panglima Laot Jumlah responden(n=64)Jenjang Rata-rata Skor*1. Penghubung Nelayan dengan Pihak Pemerintah 3 2.732. Mengawasi Ketentuan Hukum Adat Laot 1 3.423. Menyelesaikan Peselisihan dan Persengketaanantar Nelayan 2 2.72Rata-rata 2.96*Keterangan: (1) tidak berperan (2) kurang berperan (3) berperan(4) sangat berperan.Tabel 4 memperlihatkan bahwa, menurut persepsi responden terhapap peranan PanglimaLaot yang utama adalah mengawasi ketentuan hukum adat laot. Persepsi peranan pemimpin iniditempatkan pada jenjang pertama diantara bentuk pengawasan tersebut dengan mensosialisasikanhari pantangan melaut yang harus dipatuhi oleh seluruh nelayan misalnya tidak melaut pada harijum’at dan pada saat hari raya Idul fitri dan Idul Adha. Berikutnya jenjang 2, dan 3 masing-masingadalah: menyelesaikan peselisihan dan persengketaan antar nelayan dan peran panglima laotsebagai penghubung nelayan dengan pihak pemerintah. Hal Ini juga sejalan dengan hasil penelitianSyiha Bunardi (2014) peranan panglima laot Lhok telah menunjukan beberapa hal yang sangat baikterutama dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat nelayan serta menjalin hubungankemitraan dengan pihak pemerintah namun masih memiliki beberapa dalam pengawasan wilayahdan penegakan aturan hari pantangan melaut.
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KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat di kemukakan beberapa kesimpulansebagai berikut:1. Karakteristik Umur masyakat nelayan mayoritas usia kerja yang produktif. MayoritasMasyarakat nelayan perikanan tangkap Kota Lhokseumawe mempunyai tingkat pendidikanformal Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Lebih dari separuh masyarakat nelayan KotaLhokseumawe belum pernah mendapatkan pendidikan nonformal yang berhubungan denganperikanan tangkap mareka.2. Seiring dengan perjalan waktu sejumlah peranan Panglima Laot yang sesuai dengan ketentuanLembaga Hukum adat Laot pada masyarakat pesisir mulai terjadinya pergeseran dan penciutanperanan Panglima Laot baik yang disebabkan oleh kurang pengetahuan tentang lembaga hukumadat laot nelayan maupun rendah kemampuan Panglima laot dalam menjalankan peranan yangsesuai dengan amanat Lembaga Hukum Adat Laot.3. Persepsi Masyarakat pada umunnya merasakan belum optimalnya peranan Panglima Laot.Jenjang persepsi tersebut secara berurut adalah: 1) Peran Panglima Laot mengawasi ketentuanhukum adat laot, (2)Peran Panglima Laot menyelesaikan peselisihan dan persengketaanantar nelayan serta (3) Peran panglima laot sebagai penghubung nelayan dengan pihakpemerintah.
Saran Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut ;1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya perludilakukan pembenahan-pembenahan karakteristik nelayan mulai dari perhatian terhadappeningkatan pendidikan formal dan non-formal melalui penyuluhan dan pendampingan , kursusdan magang untuk meningkatkan ketrampilan dari masyarakat nelayan.2) Memposisikan panglima laot sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunandisubsektor perikanan tanpa harus ikut campur dalam menentukan dan penunjukan sepihakoleh pihak pemerinthan baik muspika kecamatan maupun dinas terkait terhadap individu yangakan menjadi penanggung jawab pelaksanaan hukum adat laot (Panglima Laot).3) Masih sangat perlu dilakukan sosialisasi kepada nelayan tentang Peranan Lembaga Hukum Laotserta Peranan Panglima Laot kepada masyarakat nelayan sebagai wadah sudah mengakar padamasyarakat nelayan di Provinsi Aceh yang mempunyai nilai lokalitas spesifik.

DAFTAR PUSTAKAAnonimous, 2003 Peranan Hukum Adat Laot/ Panlima Laot dalam Menyelesaikan Sengkata Nelayan
di Nanggroe Aceh Darussalam. (makalah seminar pusat studi keamanan dan perdamaianUGM), Yogyakarta.________, 2002 Keputusan Pertemuan/ Musyawarah Panglima Laot Se Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, Banda Aceh.________, 2008, Sistem pengtahuan kenelayanan di Kabupaten Aceh Besar, LAKA, Banda Aceh.________, 2015. Profil dan RPJM Gampong Pusong Lama. Kota Lhokseumawe.Hakim Nya’ Pa .2010. Panglima Laot: Peranannya Dalam Lembaga Adat Laot (Menuju Hukum Adat
yang Berkekuatan Tetap). Makalah Lokakarya dan Duek Pakat Adat Laot Oleh Panglima LaotSe-Aceh di Sabang, 19-20 Maret 2010Setia Budi 2007, Keberadaan Hukum adat Laot sebagai kearifan lokal dalam pengelolaansumberdaya alam pada masyarakat pesisir Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Agrium Fak.Pertanian Universitas Malikussaleh.Syiha Bunardi. 2014. Peranan Panglima Laot Lhok Dalam kegiatan Perikanan Masyarakat TrumonKabupaten Aceh Selatan. Fakultas Pertanian Unsyiah. Banda Aceh.
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Studi Pendahuluan Pembenihan
Ikan Gabus (Channa striata) di Kolam Terpal

Rahmanuddin dan Hendri Bugar

ABSTRAKIkan Behau atau ikan Gabus (Channa striata) merupakan salah satu jenis ikan yang biasa mendiamiperairan rawa sebagai wilayah hidupnya dan bisa hidup pada perairan yang minim oksigen. Dalambidang budidaya ikan Ikan gabus bisa juga dipelihara di kolam, dengan pemberian makanan berupapakan buatan (pelet comersial). Ikan gabus ini bisa juga memijah pada kolam budidaya yang dirancang khusus, pelaksanaan pembenihan minimal membutuhkan kolam berukaran 4 x 2 x 1 meterper satu pasang indukan gabus. Sedangkan untuk 3-5 pasang indukan dapat di pijahkan pada kolamberukuran besar berukuran 15 x 5 x 1 meter. Hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan diLaboratorium Basah Prodi BP, Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian, menggunakan kolamberukuran 4x 2 x 1 meter, di pijahkan 1 pasang induk (betinadan jantan) berukuran 1.5-2.0 kg dapatmenghasilkan larva atau anakan kurang lebih 60.000 – 100.000 ekor larva.
Kata Kunci : Perairan Rawa, Ikan Gabus (Channa Striata, Budidaya, Kolam Pemijahan.

PENDAHULUANPengembangan sektor perikana, di masa sekarang dan mendatang sangatlah diperlukanuntuk pengembangbiakan jenis-jenis ikan local perairan sungai dan perairan Rawa, dimana salahsatunya adalah jenis ikan gabus (Channa striata), yang merupakan satu jenis ikan rawa, sertamampu hidup pada daerah perairan dengan keadaan oksigen terlarut dalam air sangat minim,selain fungsi mengambil oksigen terlarut, oleh alat pernapasan (insang), jenis ikan ini jugamempunyai bagian alat pernafasan tambahan. Cara mengambil oksigen oleh alat pernafasantambahan, dengan kebiasaan ikan ini menyembulkan mulut pada permukaan air.Selain itu, jenis ikan ini di alam mempunyai sifat, menyukai makanan dari jenis ikan-ikankecil atau pemakan danging (Carnivor) apabila ikan tersebut sudah berukuran benih. Untuk ikandewasa dan yang sudah menjadi induk, kebiasaannya memakan ikan ikan-ikan yang lebih kecil yaitu3-4 kali dari ukuran tubuhnya.Untuk ikan yang masih berukuran larva sampai ukuran benih biasanya anak ikan gabus ini,menyukai makanan dari jenis Plankton, Zooplankton dan kutuan air.Kebiasaan ikan gabus ini dalam mempertahankan kelangsungan hidup danperkembangannya, menyukai daerah-daerah perairan rawa yang agak dalam. Sedangkan untukmelakukan aktivitas perkawinan, di alam adalah dengan mencari daerah perairan yang agakdangkal dengan kedalaman, kurang lebih 60 cm, dimana ada ditemui tumbuhan air pada bagianpermukaan. Sedangkan pada bagian dasarnya ada terdapat tumpukan ranting atau tumpukan kayusebagai tempat atau wilayah perkawinan dan sekaligus sebagai daerah sarang telur danpersembunyian.
BAHAN DAN METODE

Metode Studi PendahuluanPenulisan dalam studi pendahuluan ini di buat berdasarkan data hasil penelitian dilapangan, tentang pembenihan ikan gabus yang dilaksanakan di kolam terpal pada tanggal 25Oktober dan sampai tanggal 7 Nopember 2012.Studi kepustakaan diambildari beberapa hasil wawancara dengan para petani ikan dansebagai pendukung juga diambil dari beberapa hasil penelitian dan jurnal serta buku-buku bacaanlainnya tentang ikan gabus ini.
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Rancangan Kolam PemijahanTempat pemijahan/pembenihan ikan gabus, sedikit agak berbeda dari pada kolampembenihan jenis-jenis ikan budidaya lainnya, Karena ikan ini memerlukan sarang tempatmeletakan telur dan apabila pemijahan selesai maka indukan mempunyai naluri alamiah untukmenjaga telur, dan ciri lainnya adalah ikan ini mengiring larva (anakan) pada seputaran kolam, danmenghindari sifat-sifat pemangsasan antara indukan lainnya terhadap larva/anakan dari indukanyang berbeda.Bahan untuk membuat kolam pemeliharaan induk, tergantung dari ukuran dan banyaknyainduk ikan yang di pelihara. Pemeliharaan induk ikan biasanya 3-5 ekor per m2. Sedangkan untukkolam pembenihannya, dapat ditebar induk ikan gabus sebanyak 2-3 pasang per 10-15 m2.Rancangan untuk kolam tempat pemijahan/pembenihan ikan gabus ini, bias berupa kolam terpal,kolam tanah, dan kolam semen atau beton.Persyaratan Pertama yang harus terpenuhi untuk ikan betina dan jantan untuk biasamelakukan pemijahan pada kolam, dimana di bagian dasar kolam di isi dengan ranting atautumpukan kayu/dedaunan kering sebagai sarang, sedangkan pada permukaanair di sediakan jenistanaman air sebagai perlindungan, dapat dari jenis apu-apu, eceng gondok, atau kangkung atautanamam sejenis lainnya.Persyaratan ke-dua dimana ukuran kolam pemijahan minimal berukuran panjang 15 meterdan lebar 5 meter, dan tinggi kolam 1.5 meter.Untuk persyaratan ke-tiga rancangan pembuatan kolam harus persegi panjang dan terdiridari dua bagian dasar kolam. Ada dasar kolam yang dalam dan ada bagian dasar kolam yangdangkal. Pembagian dasar kolam tersebut yaitu:Setengah dari panjang kolam dibuat atau dirancang lebih dalam minimal 1 meter, dan 2.sebagian lagi dari panjang kolam dibuat lebih dangkal yaitu 60 cm saja. Untuk kolam pemeliharaaninduk dapat dibuat kolam persegi saja atau persegi panjang, di jaring apung atau dipelihara dikaramba saja.Untuk jelasnya mengenai bentuk kolam untuk pemijahan ikan gabus dapat dilihat padagambar berikut :

Gambar 1. Rancangan Kolam Untuk Pemijahan Ikan GabusKeterangan :1. Ukuran kolam, minimal 4 x 2 x 1 m.2. Permukaan air kolam, ditempatkan tumbuhan air.3. Areal pemijahan/perkawinan minimal panjang 7 m, ketinggian air 0.6 meter. Pada dasarditempatkan tumpukan ranting atau tumpukan kayu.4. Untuk menghidari ikan melompat dari kolam, pada bagian atas kolam dibagun minimal tinggi 0.5meter. Dan ditutup pada bagian keliling dan atas kolam kolam dengan menggunakan jaring atauhapa.Persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan larva, benih, dan indukan, serta media airuntuk pelaksanaan pembenihan ikan gabus ini, tidak memerlukan persyaratan yang khusus,mengingat ikan ini tahan dan mampu bertahan hidup pada kondisi kualitas air yang minimOksigennya, namun walau demikian kualitas air juga perlu di perhatikan, di mana :
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1. Oksige terlarut minimum 2.8 ppm.2. pH air minimum 3.34.3. Suhu air 28 derajat Celcius.4. Kecerahan minimum 60 cm.5. NH3 minimum 5 ppm
Pemilihan Indukan GabusSebelum ikan gabus (Channa striata) dijadikan indukan, maka tahapan yang harus dipenuhiadalah. 1. Bagaimana menjadikan ikan gabus tersebut menjadi induk ikan yang jinak, 2. Melatih ikantersebut agar biasa dan mampu hidup serta menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, yaitumampu hidup pada kolam pemeliharaan.Biasanya yang paling sulit, adalah membiasakan induk ikan untuk menyesuaikan kebiasaanmemakan, dimana ikan ini yang dulunya terbiasa memakanan ikan-ikan kecil, berubah menjaditerbiasa memakan makanan buatan atau pakan komersial, dalam bentuk pellet terapung.Untuk menghidari pemangsaan dan persaingan makan, Calon-calon induk ikan gabus(Channa striata), harus dipersiapkan dengan baik, yaitu dengan melakukan penyeleksian danpemisahan antara ikan gabus betina dan jantan, dimana antara induk jantan dan induk betinamempunyai ukuran berbeda, Dimana indukan betina ukuran lebih besar dan jantan ukurannya lebihkecilnya ukuran tubuh.Untuk lebih terkontrol penangannan terhadap induk-induk ikan, sebaiknya pemeliharaaninduk jantan dan betina dilakukan peliharaan secara terpisah.Cara membedakan antara induk jantan dan induk betina selain dari ukurannya, adalahdengan cara melihat morfologinya, terutama pada bagian perut. Biasanya induk betina apabilamatang gonad/matang telur, pada bagian perut terlihat membesar/ membengkak ataumembengkak kearah urogenital, warna lebih cerah dari warna jantan. Sedangkan ciri ikan jantanwarna agak gelap dan perut normal atau tidak membengkak, serta ukuran lebih kecil.Cara melatih/mengubah kebiasaan makan induk-induk ikan gabus supaya dapat memakanmakanan pellet terapung. Tahap Pertama adalah mencampur makanan pellet terapung ini setiappemberian makanan, dengan ikan teri atau udang ebi yang kering dan banyak dijual di pasar-pasartradisional. Cara ini diharapkan induk ikan mau dan menyukai pellet terapung yang diberikan padainduk-induk ikan yang di pelihara dalam kolam.Biasanya Jenis ikan gabus (Channa striata) ini, bertelur dengan menempelkan telur-teluryang sudah di buahi pada sarang, bahkan pernah ditemui telur-telur menempel di tubuh induk ikanjantan, dan bahkan ditemukan juga telur-telur menempel atau ditumpukan pada ranting-rantingkayu atau dedaunan yang tenggelam di dasar perairan/kolam. Biasanya yang menjaga telur-teluryang sudah dibuahi adalah dari jenis ikan jantan. Sedengkan ikan betina setelah bertelur,meninggalkan telur dan mecari makan dan berada di sekitar sarang. Apabila telur-telur sudahmenetas biasanya induk jantan dan betina bersama-sama menjaga larva dan menggiringnya untukmencari makanan.

HASIL DAN PEMBAHASANIkan gabus mempunyai potensi yang sangan baik untuk dikembangkan dalam lingkunganbudidaya ikan, mengingat ikan ini juga memiliki prospek dan nilai jual yang cukup tinggi di pasaranlokanl, khususnya kota palangka raya dengan kisaran harga Rp 40,000– 60,000 per klogramnya.Menurut Muslim (2007), menyatakan bahwa selain sebagai prodal lokal dalam bentuk ikan segar,ikan gabus juga dapat dipergunakan sebagai bahan produk olahan jadi yang menggunakan ikangabus ini sebagai bahan baku produksinya.Ikan Gabus ini ternyata selain memijah di alam, dapat juga dilakukan untuk pemijahan dikolam budidaya. Dari hasil studi pendahuluan bahwa ikan gabus ini, apabila di pijahkan pada kolamukuran minimual 4x2x1 m yang ditebarkan 1 pasang indukan betina berukuran, berat betina 2,0 kgdan jantan berat1,5 kg dapat menhasilkan anakangabus sebanyak 40.000 – 60.000 ekor. Menurut
Pillay (1993), menyatakan bahwa untuk ukuran indukan berukuran berat 600 grm – 1000 grmdapat menghasilkan anakan ikan sebanyak 22.000 – 34.000 ekor.
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Sebagai sampel pembanding, dimana anakan ikan gabus yang di ambil dari alam yangberhasil di tangkap dengan menggunakan alat tangkap serok, diperoleh anakan ikan dari 1 pasangindukan (Berat tidak diketahui) berjuklah 3.873 ekor dan 5.421 ekor. Untuk jelasnya dapat dilihatpada Tabel berikut.Tabel 1. Perbandingan hasil pemijahan di kolam dan pemijahan di alamNo. Berat indukan Jumlah Anakan Keterangan1. 1 indukan tidak diketahui beratnya(Sampel 1) 3.873 ekor Pijahan dari Alam2 1 indukan tidak diketahui beratnya(Sampel 2) 5.421 ekor Pijahan dari Alam3. Satu indukan 2.0 kg 60.000 ekor Pijahan di Kolam
KESIMPULANKeberhasilan studi pendahuluan tentang pembenihan ikan behau/ikan gabus ini diLaboratorium Basah Prodi BP, Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Unpar, maka kegiatan usahapembenihan ikan gabus di kolam bisa berhasil dengan baik, sehingga dapat di lanjutkan padapenelitian yang lebih mendalam terutama pembenihan dengan menggunakan air ganbut. Dariukuran berat induk betina 2,0 kg dan jantan 1,5 kg dapat dihasilkan 40.000-60.000 ekor larva untukkolam ukuran 4 x 2 x 1 m. Diharapkan studi pendahuluan ini dapat dipergunakan untuk acuandalam pengembangan dan pembudidayaan ikan gabus di Kalimantan Tengah dan khususnya di kotaPalangka Raya.

DAFTAR PUSTAKAPillay T.V.R. (1993). Aquaculture, Principles and Practices. Food and Agriculture Organization of theUnited National, Rome, Italy. Halaman 410 – 412.Muslim (2007). Potensi, Peluang dan Tantangan Budidaya Ikan Gabus (Channa striata) Di PropinsiSumatra Selatan. Hasil Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya.Halaman 1-11.Suriansyah. 2003. Pemijahan Ikan Betok (Anabas testudineus Bloch) Dalam Baskom Plastik DenganKelenjar Hipofisa Berdeda: analisis procrustes (Laporan Penelitian). Palangka Raya JurusanPerikanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya.Yushinta F, 2004. Fisiologi Ikan Dasar Pengembangan Teknik Perikanan Ed ke-1 Jakarta: RinekaCipta.Zairin Jr M. 2003. Endokrinologi dan Peranannya Bagi Masa Depan Perikanan Indonesia (Orasi IlmiahGuru Besar Tatap Ilmu Fisiologi Reproduksi dan Endokrinologi Hewan Air). Bogor: FakultasPerikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
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Toksisitas Merkuri Terhadap Ikan Bandeng
(Chanos chanos Forsskal) yang Dipelihara pada Air Tawar

Riri Ezraneti1

1Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh. Kampus Utama ReuleutKabupaten Aceh Utara. Aceh. Indonesia. Email: ririezra@yahoo.com
ABSTRAKPenggunaan logam merkuri semakin meningkat terutama di bidang industri, sehingga apabilamasuk ke perairan terutama perairan tawar akan dapat mempengaruhi kualitas air dan organismeyang hidup di dalamnya. Dewasa ini, ikan bandeng sebagai salah satu ikan konsumsi yang banyakdiminati masyarakat mulai banyak dipelihara di perairan tawar. Apabila perairan tempatpemeliharaan ikan bandeng tersebut terkontaminasi merkuri, maka tidak tertutup kemungkinanikan tersebut akan mengakumulasi merkuri sehingga tidak layak konsumsi. Studi ini menggunakanmetode eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui LC50 96 jam merkuri terhadap ikanbandeng yang dipelihara pada air tawar dan dianalisis dengan analisa probit. Pada uji toksisitasdigunakan lima perlakuan yaitu Tanpa merkuri, 0.110 mg Hg/l, 0.195 mg Hg/l, 0.347 mg Hg/l dan0.618 mg Hg/l. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merkuri bersifat sangat toksik terhadap ikanbandeng yang dipelihara pada air tawar dengan LC 50 96 jam adalah 0.147 mg Hg/l dengan gejalaklinis ikan kehilangan gerak refleks, berenang tidak beraturan dan sering muncul ke permukaandengan bukaan mulut dan operculum yang lebih lebar dan frekuensinya lebih cepat. Ikan jugamengalami kejang-kejang dan ramjet ventilation sebelum mengalami kematian di dasar akuarium.

Kata kunci: Toksisitas, Bandeng, Merkuri, LC 50
PENDAHULUANDiantara berbagai macam logam berat, merkuri digolongkan sebagai pencemar yang palingberbahaya. Merkuri adalah salah satu logam berat yang terdapat di alam walaupun hanya dalamjumlah yang kecil.Kadar merkuri di air tawar secara alami berkisar antara 10 – 100 µg/l, sedangkandi perairan laut berkisar antara <10-30 µg/l (Moore 1991 dalam Saputra 2009). Selanjutnya Conneldan Miller (1995) menyatakan bahwa konsentrasi logam akan meningkat seiring menurunnyasalinitas. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kadar merkuri di alam terus meningkatakibat penggunaannya diberbagai bidang yang cukup luas. Penggunaan merkuri antara lain padapabrik alat-alat listrik seperti pembuatan baterai, pabrik klor alkali yang memproduksi klorin (Cl2),dibidang pertanian sebagai pembasmi jamur, bahan campuran cat dan pertambangan sepertitambang emas yang marak dilakukan sekarang ini. Merkuri yang digunakan akan tercuci dan masukke perairan tawar seperti sungai, danau dan waduk, sehingga menyebabkan terjadinya penurunankualitas air dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya merkuri akan dibawa oleh aliran sungai kemuara yang airnya payau dan akhirnya merkuri akan masuk ke perairan laut.Logam merkuri yang masuk ke perairan baik dalam bentuk organik maupun anorganikbersifat toksik dan dapat diakumulasi dalam tubuh organisme yang hidup di perairan.Toksisitasmerkuri di perairan berbeda antara perairan tawar, payau dan laut karena salinitas merupakansalah satu faktor yang dapat mempengaruhi akumulasi logam berat pada makhluk hidup.Salah satu organisme perairan yang dapat mengakumulasi merkuri adalah ikan bandeng.Ikan bandeng memiliki sifat eurihalin yang mampu hidup pada rentang salinitas yang lebar yaituantara 0 ppt sampai dengan 50 ppt. Apabila salinitas naik secara bertahap, bandeng mampu hiduphingga salinitas 70 ppt (Sihmiati 2009). Ikan ini kebanyakan di perlihara di kawasan tambak dankeramba jaring apung di daerah pesisir. Namun belakangan ini pemeliharaan ikan bandeng jugadilakukan di perairan tawar seperti di waduk. Kadar salinitas pada pemeliharaan ikan bandeng akanmempengaruhi osmoregulasi pada ikan tersebut.
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Dengan menurunnya kualitas perairan akibat adanya senyawa merkuri tentu akanmemberikan pengaruh terhadap budidaya ikan bandeng terutama yang dipelihara di perairantawar.Sejauhmana toksisitas merkuri terhadap ikan bandeng yang dipelihara pada media air tawarbelum banyak diketahui, oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan.Penelitian ini dilakasanakan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas akut merkuriterhadap ikan bandeng yang dipelihara di air tawar. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalahsebagai informasi bagi para pelaku budidaya perikanan mengenai bahaya toksisitas merkuri dalamperairan bagi organisme budidaya khususnya ikan bandeng yang dipelihara pada air tawar sehinggalebih memperhatikan manajemen budidaya ikan bandeng tersebut agar tetap berkelanjutan.
BAHAN DAN METODEPenelitian ini terdiri atas 2 tahap yaitu uji nilai kisaran (range value test) dan uji toksisitasakut merkuri terhadap ikan bandeng pada media air tawar. Wadah yang digunakan adalahakuarium dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm3 sebanyak 15 unit. Masing-masing akuarium diisi denganair sebanyak 20 liter air tawar. Ikan yang digunakan adalah ikan bandeng dengan ukuran 7-8 cmdan bobot 3-5 gram sebanyak 150 ekor dengan padat tebar 10 ekor/akuarium. Sedangkan bahanpencemar yang digunakan adalah Merkuri Nitrat (Hg(NO3)2). Pada penelitian tahap I penentuankonsentrasi menggunakan metode logaritmik berbasis 10 yaitu A (kontrol), B (0.006), C (0.06), D(0.6), dan E (6) mg Hg/l dengan 3 ulangan tiap perlakuan. Selama penelitian, setiap unit akuariumdiberi aerasi namun tidak dilakukan pergantian air dan pemberian pakan. Parameter yang diukuradalah mortalitas ikan yang dihitung pada jam ke- 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dan 24.Sedangkan perhitungan berikutnya dilakukan setiap 6 jam sekali sampai jam ke- 48.Penelitian tahap 2 adalah melakukan uji toksisitas akut untuk mengetahui toksisitas akutmerkuri yang dinyatakan dengan LC50. Nilai LC50 yang dilihat adalah nilai yang dapat mematikanikan pada jam ke 48 dan jam ke 96. Dari uji nilai kisaran didapatkan bahwa nilai ambang batas atas(N) adalah 0.6 mg Hg/l dan nilai ambang batas bawah adalah 0.06 mg Hg/l. Nilai ambang batas danambang bawah ini dimasukkan kedalam rumus menurut Wardoyo (1977), sehingga didapatkankonsentrasi yang akan digunakan dalam uji toksisitas ini. Rumus tersebut adalah sebagai berikut:

Log N/n = k (log a – log n)
a/n = b/a = c/b = d/c = N/dKeterangan:N : Konsentrasi ambang atasn : Konsentrasi ambang bawahk : Jumlah konsentrasi yang diujia,b,c,d : Konsentrasi yang diuji dengan nilai a sebagai konsentrasi terkecilSelama penelitian tidak dilakukan pergantian air dan setiap perlakuan diberi aerasi agarkematian ikan tidak disebabkan karena kekurangan oksigen. Parameter yang diukur adalahmortalitas ikan yang dihitung pada jam ke- 0, 6, 12, 18, 24 dan selanjutnya dilakukan perhitungansetiap 12 jam sekali sampai jam ke- 96. Indikator pengamatan tingkah laku ikan uji yaitu gejala

Ram-jet ventilation (mulut terbuka terus menerus dan tutup insang terabduksi), frekuensipernafasan yaitu gerak membuka dan menutup insang/mulut per menit (perhitungan dimulai dari30 menit setelah pemberian bahan uji dan selanjutnya dibandingkan dengan kontrol), pola gerakrenang dan refleksi (normal, diam di dasar, ke permukaan, tidak seimbang, atau kehilangan gerakreflek). Sedangkan pengukuran fisika kimia air dilakukan setiap hari. Untuk dapat menentukan nilaikonsentrasi LC50 dilakukan analisa probit dengan SPSS 17.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Uji Nilai KisaranHasil uji nilai kisaran (Range value test) merkuri pada ikan bandeng menunjukkan bahwanilai konsentrasi ambang bawah sebesar 0.06 mg Hg/l yang merupakan konsentrasi tertinggi
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merkuri yang tidak mematikan ikan bandeng dalam waktu pemaparan selama 48 jam. Sedangkannilai ambang atas sebesar 0.6 mg Hg/l yang merupakan konsentrasi terendah merkuri yang dapatmematikan 100 % ikan bandeng dalam waktu pemaparan selama 24 jam. Berikut tabel datamortalitas ikan bandeng pada uji nilai kisaran (Range value test).Tabel 1. Data mortalitas ikan bandeng pada uji nilai kisaran (Range value test)Konsentrasi(mg Hg/l) Jumlah ikan(ekor) Mortalitas pada jam ke- (%)0 6 12 18 24 36 48A (0) 30 0 0 0 0 0 0 0B (0.006) 30 0 0 0 0 0 0 0C (0.06) 30 0 0 0 0 0 0 0D (0.6) 30 0 100 100 100 100 100 100E (6) 30 0 100 100 100 100 100 100Pada perlakuan kontrol setelah jam ke- 48 tidak ditemukan ikan yang mati, hal inimenunjukkan bahwa kualitas air sebagai media pemeliharaan selama masa pemaparan dalamkondisi baik.
Uji Toksisitas AkutUji toksisitas akut yang dilakukan selama 96 jam dibuat dengan konsentrasi yang lebih kecildibandingkan uji nilai kisaran. Konsentrasi yang digunakan diperoleh dari nilai yang didapatkandari uji nilai kisaran. Untuk konsentrasi uji toksisitas yaitu perlakuan A (tanpa merkuri), perlakuanB (0,110 mg Hg/l), perlakuan C (0,195 mg Hg/l), perlakuan D (0,346 mg Hg/l) dan perlakuan E(0.618 mg Hg/l).Pengamatan gejala klinis yang ditimbulkan oleh pemaparan ikan bandeng pada merkuri danpencatatan kelangsungan hidup ikan dilakukan pada jam ke- 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84 dan 96jam setelah pemberian merkuri. Pada pengamatan jam ke- 6 setelah pemaparan merkuri perlakuandengan konsentrasi 0.618 mg Hg/l (E) mengalami kematian sampai 100 %. Sedangkan konsentrasi0,346 mg Hg/l (D) pada pengamatan jam ke- 36 juga mengalami kematian sampai 100 %.Selanjutnya konsentrasi 0,195 mg Hg/l (C) sampai akhir penelitian mengalami kematian sampai 90%. Untuk perlakuan konsentrasi 0,110 mg Hg/l (B) pada jam ke- 96 kelangsungan hidup ikanbandeng mencapai 90 %. Pada ikan kontrol tidak ditemukan ikan yang mati dan gejala klinis akibatstres sampai waktu pemaparan 96 jam, hal ini menunjukkan bahwa media pemeliharaan dankeadaan ikan selama uji toksisitas akut dalam keadaan baik.Data mortalitas ikan bandeng selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa probit(SPSS 17) untuk menentukan nilai LC50 pada waktu pemaparan pada jam ke- 24, 48, 72 dan 96 jam.Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai LC50 pada waktu pemaparan 24, 48, 72 dan 96 jam berturut-turut adalah 0.3497 mg/l (0.216 mg Hg/l), 0.2758 mg/l (0.171 mg Hg/l), 0.2467 mg/l (0.152 mgHg/l) dan 0.2371 mg/l (0.147 mg Hg/l). Berikut grafik nilai LC50 pada uji toksisitas akut.

Gambar 1. Nilai LC50 merkuri pada ikan bandeng selama uji toksisitas akut
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Nilai LC50 dari grafik di atas menunjukkan bahwa semakin lama waktu pemaparan makanilai LC50 merkuri terhadap ikan bandeng akan semakin rendah. Dari nilai LC50 96 jam yangdiperoleh dapat dikatakan bahwa merkuri bersifat toksik sangat tinggi terhadap benih ikanbandeng.Frekuensi buka tutup operculum ikan bandeng selama uji toksisitas akut merkuri meningkatseiring meningkatnya konsentrasi merkuri yang diberikan. Frekuensi rata-rata bukaan operculumikan bandeng pada perlakuan A (0 ppm) adalah 68.13 kali/menit. Selanjutnya terjadi peningkatanpada setiap perlakuan yaitu perlakuan B (0.110 mg Hg/l) sebanyak 124.93 kali/menit, perlakuan C(0.195 mg Hg/l) sebanyak 130.5 kali/menit, perlakuan D (0.347 mg Hg/l) sebanyak 139.62kali/menit dan perlakuan E (0.618 mg Hg/l) sebanyak 173.17 kali/menit. Hal ini dapat dilihat padagrafik berikut ini:

Gambar 2. Rata-rata frekuensi pergerakan operculum ikan bandeng selama uji toksisitas akutPemaparan ikan bandeng pada merkuri mengakibatkan rusaknya sistem pernafasan ikanbandeng tersebut, sehingga ikan akan lebih sering membuka mulut dan operculumnya untukmendapatkan oksigen lebih banyak. Hal ini dilakukan sebagai suatu adaptasi fisiologis sehingga ikandapat bertahan hidup atau memperlambat kematian.Respon tingkah laku ikan bandeng setelah dipaparkan pada merkuri menunjukkan bahwasemakin tinggi konsentrasi merkuri yang diberikan, akan mempercepat perubahan tingkah lakuikan bandeng tersebut. Perubahan tingkah laku ikan tersebut antara lain: ikan kehilangan gerakrefleks, berenang tidak beraturan dan sering muncul ke permukaan dengan bukaan mulut danoperculum yang lebih lebar dan cepat. Kemudian kembali ke dasar dengan posisi tegak dan sampaike dasar dengan posisi bagian ventral ke atas. Ikan juga mengalami kejang-kejang sebelummengalami kematian di dasar akuarium. Pada perlakuan C (0.195 mg Hg/l), ikan mengalami ram-jet
ventilation sebelum mengalami kematian. hal ini disebabkan karena ikan terpapar merkuri padakonsentrasi yang tinggi dan jangka waktu yang lama sehingga sistem pernafasannya mengalamikerusakan yang parah.
PembahasanMerkuri adalah salah satu unsur kimia yang mempunyai nomor atom 80 dengan berat atom200.59 g/mol yang merupakan satu-satunya unsur yang berbentuk cair pada suhu kamar (25 0C)dan sangat mudah menguap (Palar 1994). Merkuri di perairan dapat berada dalam bentuk metal,senyawa organik dan senyawa anorganik. Diantara berbagai macam logam berat, merkuridigolongkan sebagai pencemar paling berbahaya. Sehingga kehadirannya di lingkungan perairandapat mengakibatkan kerugian pada manusia karena sifatnya yang mudah larut dan terikat dalam
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jaringan tubuh organisme air baik melalui proses bioakumulasimaupun biomagnifikasiyaitu melaluijaring makanan (Budiono 2003).Pengaruh langsung polutan termasuk merkuri terhadap ikan biasanya dinyatakan dengantoksisitas akut sebagai akibat yang timbul pada waktu kurang dari 96 jam atau sublethal(kronis)yaitu akibat yang timbul pada waktu lebih dari 96 jam (empat hari). Pada penelitian ini dilakukanuji nilai kisaran selama 48 jam, uji toksisitas akut selama 96 jam dan penelitian inti selama 30 hariuntuk melihat pengaruh toksisitas merkuri dan salinitas berbeda terhadap kondisi fisiologis ikanbandeng.Hasil pengamatan pada uji toksisitas akut 96 jam memperlihatkan bahwa nilai LC50 96 jammerkuri terhadap ikan bandeng yang dipelihara di air tawar adalah 0.2371 mg/l (0.147 mg Hg/l).Siahaan (2003) mengemukakan bahwa nilai LC50 Pb terhadap ikan bandeng yang dipelihara di airtawar adalah 62.248 mg/l. Selanjutnya Biuki et al (2010) menyatakan bahwa nilai LC50 Cd terhadapikan Bandeng adalah 62.8 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa merkuri merupakan logam berat yangsangat berbahaya dibandingkan logam berat lainnya seperti Pb dan Cd karena dengan konsentrasiyang jauh lebih kecil telah dapat mematikan 50 % dari ikan bandeng dalam waktu 96 jam. Hal inisesuai dengan Balazs (1970) yang menyatakan bahwa nilaiLC50< 1 mg/l tergolong pada toksikanyang memiliki potensi ketoksikan yang sangat tinggi. Selanjutnya Darmono (1995) menyimpulkanbahwa daftar urutan logam dari toksisitas yang paling tinggi ke toksisitas yang paling rendah adalahHg2+> Cd2+> Ag2+> Ni2+> Pb2+> As2+> Cr2+> Sn2+> Zn2+.Gejala klinis yang diperlihatkan pada uji toksisitas akut antara lain adalah ikan kehilangangerak refleks, berenang tidak beraturan dan sering muncul ke permukaan dengan bukaan mulut danoperculum yang lebih lebar dan frekuensinya lebih cepat. Kemudian kembali ke dasar dengan posisitegak dan sampai ke dasar dengan posisi bagian ventral ke atas. Ikan juga mengalami kejang-kejangdan ram jet ventilation sebelum mengalami kematian di dasar akuarium. Respon tersebut terjadikarena adanya pengaruh sifat merkuri yang menyerang sistem saraf pusat sebagai jaringan sasaranpada ikan bandeng. Hal ini sesuai dengan pendapat Connel dan Miller (1995) yang menyatakanbahwa organisme pada saat terpapar logam berat akan mengganggu kerja sistem saraf pusat.Penyerapan merkuri oleh tubuh ikan bandeng tergantung pada gradien osmotik dari ikantersebut. Semakin tinggi gradien osmotiknya maka merkuri akan semakin mudah masuk ke dalamtubuh ikan. Namun apabila ikan bandeng di pelihara pada kondisi yang isoosmotik atau gradienosmotiknya lebih rendah maka resiko akumulasi merkuri akan dapat dikurangi. Relevan denganModassir (2000) yang menyatakan bahwa tingginya pergantian/pengambilan air karena prosesosmoregulasi akan menyebabkan akumulasi merkuri lebih cepat sehingga toksisitas dari merkurimenjadi lebih besar.
SIMPULANBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapatdisimpulkan bahwa Merkuri bersifat sangat toksik terhadap ikan bandeng yang pelihara di air tawardengan nilai LC50 96 jam yaitu 0.2371 mg/l (0.147 mg Hg/l).

DAFTAR PUSTAKABalazs. 1970. Measurement of acute toxicity in method in toxicology. Oxford: Blackwell ScientificPublications.Biuki NA, Savari A, Mortazavi MS and Zolgharnein H. 2010.Acute toxicity of cadmium chloride(CdCl2H2O) on Chanos chanos and their behavior responses. World Journal of Fish andMarine Science 2(6): 481-486. ISSN 2078-4589.Budiono A. 2003. Pengaruh Pencemaran Merkuri terhadap Biota air. Makalah Pengantar FalsafahSains. IPB.Bogor. 11 hal.www.google.com.http://rudyct.tripod.com/sem1_023/a_budiono.pdf. [28 Juli 2004].Connell DW dan GJ Miller. 1995. Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran. Jakarta: UI Press.Darmono.1995. Logam Dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup. Jakarta: UI Press.Modassir Y. 2000. Effect of Salinity on the Toxicity of Mercury in Mangrove Clam polymesoda erosa(Ligthfoot 1786). Asian Fisheries Science. 13: 335-341.
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Palar H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta: Rineka Cipta.Saputra A. 2009. Bioakumulasi logam berat pada ikan patin yang dibudidayakan di perairan wadukcirata dan laboratorium [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.Siahaan DH. 2003. Toksisitas logam berat Pb terhadap ikan Bandeng Chanos chanos Forsskal padaberbagai tingkat salinitas [Tesis]. Bogor:Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.Sihmiati N. 2009. Silvofishery ikan bandeng (Chanos chanos) sebagai alternatif pemanfaatan hutanmangrove lestari. Warta konservasi: Lahan basah edisi juli. ISSN 0854-963X.Wardoyo STH. 1977. Panduan uji biologis untuk evaluasi minyak dispersan. Proyek LingkunganHidup Studi Grup Pencemaran. Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor.
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Persepsi Nelayan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap
Purse Seine di Kuala Langsa, Kota Langsa

Suri Purnama FebriProgram Studi Budidaya Perairan, Universitas Samudra
surifebri@gmail.com

ABSTRAKSumberdaya perikanan khususnya ikan mempunyai nilai ekonomisdan harga jual yangtinggi. Hal ini berakibat pada pemanfaatan sumberdaya perikanan semakin tinggiditandai denganbanyaknya upaya penangkapan. Tanpa adanya pengendalian dan pengelolaan yang baikberakibatpada penurunan stok sumberdaya ikan. Purse seine (pukat cincin) biasa disebut juga jaring kerutatau jaring kolor adalah alat tangkap ikan yang digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis.Purse
seinebanyak digunakan oleh nelayan di perairan Kuala Langsa, Kota Langsa dikarenakan purse seinedapat menghasilkan hasil tangkapan yang banyak dan cara pengoperasiannya mudah.Penelitiandilaksanakan pada bulan Mei 2016 di Kuala Langsa, Kota Langsa, dimana sebelah utaraKuala Langsa langsung berbatasan dengan perairan Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui sejauh mana persepsi nelayan tentangpenggunaan alat tangkap purse seinepadapemanfaatan sumberdaya ikan pada perikanan tangkap.Analisis data yang digunakanadalah analisisnon-parametrik menggunakan skala nilai (rating scale). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa animonelayan sangat tinggi menggunakan alat tangkap purse seine.

Kata kunci : Persepsi, Nelayan Purse seine, Perairan Kuala Langsa

PENDAHULUANKuala Langsa termasuk kedalam Kecamatan Langsa Barat yang terletakantara Lintang UtaraN 4.47075o - N 4.50200 dan BujurTimur E 97.96050- E 97.97730.Secara geografis Kuala Langsasebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka (BPS 2015). Sektor terpenting di daerahKuala Langsa adalah sektor perikanan. Dimana sektor perikanan merupakan sektor penting yaknidengan peningkatan ekspor perikanan, hal ini sejalan dengan tujuanpembangunan dalam sektorperikanan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatanmasyarakat pesisir.Di sektor perikanan terkandung kekayaan laut yang beragam antara lainadalah ikan,udang,kepiting, dll. Hampir 70% dari produksi sector perikanan dipergunakan secara langsung untukkonsumsi manusi, dan perikanan laut memainkan peranan yang penting dalam ketahanan pangan.Sebagian produksi ikan dunia (terutama dari laut) digunakan untuk fishmeal dan minyak ikan yangdigunakan untuk hewan ternak, unggas, dan ikan, dan pada akhirnya digunakan untuk konsumsimanusia secara tidak langsung (Garcia dan Grainger, 2005). Akan tetapi, pemanfaatan danpengelolaan biota perairan tersebut, kadang-kadang kurangbegitu dikenal ataupun belum dikenalataupun belum dimanfaatkan secara optimal untukmeningkatkan perekonomian nelayan diIndonesia dan sebagai salah satu sumberdaya pentingyang dapat meningkatkan devisa negara.Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh, berkembang dan mencarinafkah di kawasan pesisir dan wilayah laut. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsungmaupun tidak langsung menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensisumberdaya perikanan. Hal ini juga yang dilakukan oleh nelayan Kuala Langsa, Kota Langsa.Nelayan Kuala Langsa yang berada di sekitar kawasan perairan Langsa umumnya menggunakan alattangkap purse seine. Purse seinemerupakan suatu alat penangkap ikan yang digolongkandalamkelompok jaring lingkar (surrounding net) yang dilengkapi tali kerutdan cincin untukmenguncupkan jaring bagian bawah pada saatdioperasikan (Baskoro dan Yusfiandayani,2010).Menurut Subani dan Barus (1989) purse seine atau pukat cincin adalah jenisalat tangkap yangaktif untuk menangkap ikan-ikanpelagis yang hidup umumnya membentuk kawanan atau
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Kuala
LangsaK

bergerombol dalam suatu kelompok besar. Dipakainya alat tangkap purse seineoleh nelayan di KualaLangsa, Kota Langsa sebab purse seine dapat menangkap ikan dalam jumlah yang besar dan mudahdalam pengoperasiannya. Melihat banyaknya nelayan Kuala Langsa menggunakan alat tangkap
purse seine sehingga perlua dilakukan suatu pengelolaan sumberdaya perikanan.Pengelolaan sumberdaya perikanan menurut Nikijuluw (2002), adalah pengelolaanterhadapmanusia yang memanfaatkan sumberdaya perikanan tersebut, pengelolaan terhadapmanusiaadalah pengaturan tingkah laku manusia dalam hal pemanfaatan dan pengelolaansumberdaya.Apapun cara atau pendekatan yang dilakukan manusia dalam memanfaatkansumberdaya jikapemanfaatan itu dilakukan secara berlebihan, pada akhirnya akan mengalamitekanan secaraekologi, bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Oleh sebab itupengelolaan atau dalamterminologi yang lebih umum disebut dengan manajemen sumberdayaperikanan patut dilakukansupaya pembangunan perikanan dapat dilaksanakan dengan baik dantujuan pembangunanperikanan dapat tercapai.Memperhatikan beberapa perkembangan dalam perikanan dunia, Badan-badan PengarahFAO merekomendasikan perumusan untuk perikanan yang Bertanggungjawab atau dikenal dengan
Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), merekomendasikan agarpendekatan pengelolaansumberdaya perikanan diarahkan untuk menjadi solusi permasalahan-permasalahansebagaiberikut:(1) kelebihan kapasitas penangkapan ikan; (2) ketidak seimbangan antara kepentinganberbagai pihak dalam memanfaatkan sumberdaya; (3) kerusakan habitat, kecenderungankepunahan jenis ikan tertentu dan turunnyakeanekaragaman hayati, serta; (4) kerusakan dankemunduran mutu lingkungan yang diakibatkan oleh polusi, sampah danbuangan ikan-ikan yangtidak ekonomis padahal penting nilai biologinya (FAO, 1995).Atas dasar inilah diperlukan suatupenelitian terkait persepsi nelayan terhadap penggunaan alat tangkap purse seine di Kuala Langsa,Kota Langsa dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana persepsi nelayantentangpenggunaan purse seinepada pemanfaatan sumberdaya ikan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu PenelitianTempat penelitian dilakukan di Kuala Langsa, Kota Langsa dan penelitian ini dilaksanakanpada bulan Mei 2016.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
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Metode Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi langsung ke lapanganyangdilanjutkan dengan wawancara terhadap nelayan responden dengan menggunakan kuesioner,dan bersifat deskriptif. Data yang diambil berupa data primer (data dari nelayan) sebanyak 10%darinelayan purse seinedan data sekunder yang diperoleh dari instansiterkait (DKP) Kota Langsa.Responden nelayanpurse seine diambil secara random sampling sebanyak 60 orang yang berasaldari Kuala Langsa.
Analisis DataData yang diperoleh berupa data primer dari nelayan, kemudian direkapitulasidanditabulasi untuk mendapatkan rata-rata atau gambaran tentang respon/tanggapan nelayansecarakeseluruhan tentang penggunaan alat tangkap purse seinedalam mencari ikan. Adapunanalisis data yangdigunakan adalah analisis non parametrik yaitu dengan menggunakan skala nilai(rating scale),dengan menggunakan rumus skala nilai sebagai berikut (Sulistyowati, 2014):

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usia nelayanUsia nelayan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui dalam menentukankeberhasilansuatu usaha penangkapan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepadaresponden yaitu nelayan purse seine, makausia nelayan disajikan seperti Gambar 2.Terlihat bahwausia produktif nelayan purse seineyang ada di Kuala Langsa pada umumnya berumur 31-40 tahunsebanyak 24 orang (39 persen), yangberarti sangat berpeluang dalam upaya peningkatanproduktivitas melalui kemampuanusaha perikanan tangkap. Jika dilihat berdasarkan penggolonganusia produktif dan tidak produktif,maka sebagian besar nelayan purse seine yang terdapat di KualaLangsa, Kota Langsa berada dalam kategori usia produktif, dimana kisaranusia produktif berkisarantara 15-55 tahun. Hal ini sesuai sebagaimana yang dikatakan oleh Rochani, dkk (2004), yaitu padausia antara 20 hingga 55 tahun, kemampuan fisiknelayan sangat berpengaruh untuk dapat bekerjasecara optimal.

Gambar 2. Umur Nelayan Purse seine di Kuala Langsa
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Tingkat PendidikanTingkat pendidikan formal nelayan sangat berpengaruh terhadap kemampuandalammerespon suatu inovasi. Makin tinggi tingkat pendidikan formal nelayan, diharapkanmakinrasional pola pikir dan daya nalarnya. Sementara itu dalam hal pendidikan, saat ini nelayanKuala Langsa sudah banyak sadar akan pentingnya pendidikan. Sebagian besar anaknya merekatidak hanya lulus SMA saja melainkan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Akan tetapipendidikan untuk kepala keluarga (Ayah) masih banyak yang hanya lulusan SD dan bahkan tidaksekolah. Hal tersebut dikarenakan akses serta modal yang terbatas untuk melanjutkan ke jenjangsekolah yang lebih tinggi. Pada Gambar 3 terlihat sebagian besar nelayan purse seine di KualaLangsa telahmenempuh pendidikan formal walaupun masih tergolong pada tingkat pendidikan SDsebanyak 30 orang (50 persen). Akan tetapi masih didapati nelayan purse seine yang sedangmelanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi walaupun hanya 1 orang (2 persen). Secarakeseluruhan tingkat pendidikan di Kuala Langsa masih dikatakan bahwa sumberdaya manusia(SDM) nelayanpurse seinemasih tergolong rendah. Tingkat pendidikan nelayan yang rendahmerupakan salah satupenyebab sulitnya penerapan teknologi perikanan terbaru di lapangan danjuga pendidikan merupakan penyebab nelayan terus mengalami kemiskinan dan jauh darikesejahteraan.Tingkat pendidikan sangat diperlukan dalam suatu pengelolaan perikanan. Dimana didalamsuatu pengelolaan sangat dibutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Nuhung (2003)menyatakanbahwa pengelolaan usahatangkap yang dilakukan secara tradional merupakan indikasilemahnya kualitas SDMmasyarakat perikanan di Indonesia untuk saat ini. Untuk mengatasi haltersebut perlu diupayakan pembinaansecara kontinueoleh semua pihak yang terkait terutamapenyuluh perikanan di lapangan.Semakin tinggi tingkat pendidikan nelayan, maka wawasanberpikirnya juga semakin luas dantentunya akan lebih cepat dalam menerima suatu inovasi yangdisampaikan. Salakin (2003)menyatakan bahwa pengembangan sumberdaya manusia (SDM)perikanan sebagai pelaku utama pembangunanperikanan sangat diharapkan dan merupakan suatuinvestasi masa depan nelayan menuju“responsible fisheries”.

Gambar 3. Tingkat Pendidikan Nelayan Purse seine di Kuala Langsa
Pengalaman Kerja Menjadi NelayanPengalaman kerja yang dimiliki oleh nelayan sangat dibutuhkan dalam menentukankeberhasilan suatu operasi penangkapan pada saat di lapangan. Pengalaman nelayan dalamberusahatangkap berpengaruh terhadap daya respon,tanggapan, penerimaan nelayan pada suatuinformasi teknologi yang disampaikan kepadanelayan. Semakin lama pengalaman berusahatangkap,maka tingkat respon terhadap suatuteknologi akan semakin tinggi (Nuhung, 2003). Pada Gambar 4,
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nelayan purse seine yang ada di Kuala Langsa, Kota Langsa sebagian besar telah mempunyaipengalaman berusahatangkap sebagai nelayanselama 1-5 tahun. Dari hasil data yang diperolehbahwa nelayan purse seine telah banyak memiliki pengalaman kerja yaitu sebesar 56 persen.

Gambar 4. Pengalaman Kerja Nelayan Purse seine di Kuala Langsa
Tingkat Persepsi Nelayan Purse seine Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya IkanDalam mengukur efektivitas kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap
purse seinedapatdiukur melalui kegiatan evaluasi. Adapun maksud dari evaluasi tersebut adalahmengetahuitingkat persepsi atau respon nelayan terhadap penggunaan alat tangkap purse
seine.Adapun penilaian evaluasi didasarkan pada proses penerapan penggunaan purse seine kepadanelayan dengan mengacu pada lima tahapan gambaran alur penerapan (Rogers, 1983)yaitu sebagaiberikut :
a. Tahap PengenalanPada tahap ini nelayan senang membuka diri terhadap keberadaanpurse seine, karena dapatmenghasilkan banyak tangakapan ikan dan mudah dalam pengoperasian.
b. Tahap PersuasifNelayan mengambil keputusan untuk tetap menggunakan purse seine, secara psikologisnelayan tetap giat menginovasi alat tangkap iniagar tetap dapat digunakan.
c. Tahap KeputusanPada tahap ini nelayan dapat memutuskan menerima atau menolak penggunaan alattangkappurse seine.
d. Tahap ImplementasiNelayan telah sering menggunakan alat tangkap purse seinesebagai alat tangkap untukmenangkap ikan.
e. Tahap KonfirmasiUntuk tahap konfirmasi, nelayan lebih bersemangat menggunakan purse seine sebagai alattangkap yang paling efektif dan efisien.Untuk mengetahui sejauhmana tingkatrespon nelayan terhadap penggunaan alat tangkap
purse seinedan pemanfaatannya dalam sistempenangkapan maka dilakukan evaluasi denganmenggunakan skala nilai (rating scale) dengan cara : memberikan pertanyaan kepada masing-masing nelayanpurse seine dan meminta mereka untuk memberikan jawaban dengan memilih satu
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angka dari alternatif angka-angkayang telah disediakan. Jawaban dari nelayan kemudian diberi nilaidengan standarisasi tingkatrespon/pemahaman sebagai berikut :4 = Sangat paham3 = Paham2 = Cukup paham1 = Tidak paham0 = Sangat tidak pahamHasil evaluasi tingkat respon/pemahaman teknologi dan aturan yang berlaku yangdilakukanterhadap 60 responden nelayan purse seinesebagai berikut:
Adapun skor yang diperoleh berdasarkan jawaban dari kuesioner adalah 920 poin, yangberarti bahwa tingkat respon teknologi dan pemanfaatannya serta penerapan aturan yang ada pada

nelayan purse seine di Kuala Langsa, Kota langsa termasuk kedalam kategori paham. Berdasarkanjumlah skor tersebut diperoleh total nilai yaitu :Total nilai = (920/1200) x 100% = 76,66 persen.

Gambar 5. Tingkat respon/pemahaman teknologi penggunaan alat tangkap purse seine danpemanfaatannya dalam penerapan sistem perikanan yang bertanggungjawab“Responsible Fisheries” di Kuala Langsa.
KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanTingkat adopsi nelayan terhadap penggunaan alat tangkap purse seine pada penerapanpenangkapan ikan mencapai 76,6 persen yaitu termasuk kedalam kategori paham.Berdasarkan hasi penelitian diperoleh bahwa banyak nelayan purse seine yang terdapat diKuala Langsa, Kota Langsa akan tetap menggunakan alat tangkap purse seine sebagai alat untukmelakukan operasi penangkapan ikan, khusunya ikan pelagis.
Saran Saran di dalam penelitian ini adalah perlu adanya turun tangan instansi pemerintah danaparatur daerah serta partisipasi warga sekitar dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdayaperikanan untuk menghasilkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan (sustainable fisheries).
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Studi Kondisi Perairan dan Habitat
Ikan Endemik Pirik (Lagusia micracanthus BLEEKER, 1860)

di Sungai Sanrego, Sulawesi Selatan Sebagai Dasar Domestifikasi

Muhammad Nur*1 dan Teuku Fadlon Haser2

1)Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Sulawesi Barat2)Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas SamudraJalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa SH, Majene, Sulawesi Barat*Korespondesi : mn.unsulbar@gmail.com
ABSTRAKIkan pirik (Lagusia micracanthusBleeker, 1860) merupakan salah satu ikan air tawar endemik yanghabitatnya hanya pada sungai-sungai di Sulawesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikondisi perairan dan habitat ikan pirik yang sesuai di Sungai Sanrego, Sulawesi Selatan.Pengambilan sampel dilakukan pada bulan September 2014 hingga Februari 2015 di SungaiSanrego, Dusun Soppo, Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Kualitas Air, Jurusan Perikanan, Universitas Hasanuddin,Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan karasteristik habitat yang sesuai untuk ikan pirikdiantaranya adalah perairan yang relatif jernih, dan berarus dengan kondisi substrat meliputisubtrat berpasir, kerikil dan berbatu. Sementara itu kondisi kualitas air yang sesuai, Suhu berkisarantara 26,35°C – 27,65°C, oksigen terlarut berkisar 4,05 ppm - 7,45 ppm, pH berkisar 7 – 8 dan TDSberkisar 112 – 228 ppm.

Kata kunci: Kondisi perairan, habitat, ikan endemik pirik, Sulawesi Selatan
PENDAHULUANIkan pirik (Lagusia micracanthusBleeker, 1860) merupakan salah satu dari 56 spesies ikanendemik di Sulawesi. Menurut Parenti, 2011, komposisi ikan air tawar endemik Sulawesidiantaranya terdiri dari 44 spesies ikan Atherinomorphs dan sisanya merupakan spesies dariPerciformes, Gobiidae, dan Terapontidae. Ikan endemik pirik (L. micracanthus) ini merupakanbagian dari kekayaan hayati sehingga keberadaan ikan ini patut untuk dilindungi. Namun, ikanhingga saat ini belum mendapat perhatian dari para peneliti, pemerhati lingkungan maupunpemerintah setempat. Hal tersebut tersebut dibuktikan dengan masih sangat kurangnya informasitentang aspek biologi dan ekologi spesies ini.Ikan pirik (L.micracanthus) merupakan ikan komsumsi yang sangat digemari olehmasyarakat. Aktifitas penangkapan yang intensif dan terus menerus yang dilakukan olehmasyarakat lokal tanpa adanya kontrol, diduga telah memberikan tekanan yang berlebih terhadappopulasi ikan ini di habitatnya. Belum lagi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan(penggunaan racun dan tuba) yang sangat intensif terhadap spesies ekonomis tertentu, ternyatatelah memberikan dampak juga terhadap degradasi populasi ikan endemik ini di habitatnya.Akibatnya, jika tidak segera dilakukan upaya pengelolaan maka dikhawatiran akan terjadikepunahan spesies ikan endemik ini secara permanen dimasa mendatang. Salah satu bentukpengelolaan yang dapat dilakukan selain upaya konservasi adalah dengan melakukan domestifkasibudidaya. Domestikasi merupakan suatu upaya agar ikan, yang biasa hidup liar (tidak terkontrol)menjadi dapat hidup dan dapat dikembangbiakkan dalam kondisi yang terkontrol.Domestikasibudidaya ikan pirik selain untuk mengurangi ketergantungan penangkapan ikan ini di alam jugadalam rangka restocking/pengkayaan stok pada habitat-habitat asli spesies ikan endemik ini. Salahsatu informasi dasar yang dibutuhkan dalam rangka domestifikasi spesies tersebut adalahpenelitian mengenai kondisi perairan dan habitat yang sesuai bagi kehidupan ikan pirik.
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BAHAN DAN METODEPenelitian dilakukan di Sungai Sanrego, bertempat Dusun Soppo, Desa Langi, KecamatanBontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan selama enam bulan, sejak bulan September 2014hingga Februari 2015. Pengukuran dan pengambilan sampel kualitas air dilakukan setiap bulan.Sampel kualitas air diamati secara langsung di lokasi dan dianalisis di Laboratorium Kualitas Air,Jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.Pengamatan habitat meliputi kondisi subtrat dilakukan pengamatan secara langsung.Sementara itu, pengamtan kualitas air yang diantaranya : suhu (oc) menggunakan termometerdigital, oksigen terlarut (ppm) menggunakan Winkler/titrasi, pH menggunakan pH meter dan Total
Dissolved Solid (ppm) menggunakan TDS meter.

HASIL DAN PEMBAHASANKualitas air merupakan parameter lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap distribusidan kelangsungan hidup makhluk hidup yang terdapat di dalam suatu perairan. Perairan yangmemiliki kualitas air yang baik akan memiliki tingkat keanekaraman dan kelimpahan biota perairanyang sangat tinggi. Sebaliknya, perairan yang memiliki kualitas air yang buruk, keanekaragamandan kelimpahan biota perairan yang dimiliki juga relatif lebih rendah. Penurunan kualitas airdiketahui telah banyak terjadi, baik pada perairan sungai maupun danau, di berbagai daerah diIndonesia. Oleh karena itu, pemantauan habitat suatu biota perairan melalui pengukuran parameterkualitas air merupakan hal yang sangat penting dilakukan, khususnya dalam rangka menjaminkesesuaian hidup antara organisme tersebut dan habitatnya.Kondisi habitat di Sungai Sanrego yang diamati selama penelitian diantaranya perairanrelatif jernih, dan berarus.Substrat ditemukannya ikan pirik diantaranya subtrat berpasir, kerikil,hingga berbatu. Ikan ini seringkali ditemukan berenang-berenang di sela-sela batu (Gambar 1).

Gambar 1. Kondisi habitat ikan pirik (Lagusia micracanthus Bleeker, 1860) di Sungai Sanrego,Sulawesi Selatan
Suhu Suhu mempunyai peranan penting dalam menentukan pertumbuhan suatu organisme.Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, rataan nilai suhu pada setiap pengambilan sampeldi Sungai Sanrego. Sebaran suhu pada Gambar 2, menunjukkan nilai suhu tertinggi pada habitat ikanpirik di Sungai Sanrego terjadi pada bulan September yaitu mencapai 27.65°C, namun pada bulanselanjutnya mengalami penurunan hingga mencapai suhu terendah 25,90°C pada bulan Februari.Tingginya nilai suhu pada bulan September hingga November dikarenakan waktu tersebutmerupakan musim Kemarau, sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairansangat tinggi. Pada bulan selanjutnya suhu mengalami penurunan dikarenakan pada bulan tersebutsudah memasuki Musim Penghujan sehingga intensitas cahaya yang masuk ke dalam perairansangat rendah. Secara umum kondisi suhu pada habitat ikan pirik di S. Sanrego relatif stabildikarenakan cuaca pada daerah tersebut relatif stabil dan tidak mengalami perubahan yang ekstrimsetiap bulannya. Menurut Barus (2001), pola suhu ekosistem air dipengaruhi oleh berbagai faktorseperti intensitas cahaya matahari, pertukaran panas antara air dan udara sekelilingnya, ketinggian
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geografis, dan juga faktor canopy dari pepohonan yang tumbuh di tepi. Selain faktor penutupan
canopy, cuaca saat pengambilan sampel juga memengaruhi tinggi rendahnya suhu.Suhu dapat menjadi faktor penentu atau pengendali kehidupan organisme akuatik, terutamasuhu di dalam air yang telah melampaui ambang batas. Jenis, jumlah, dan keberadaan organismeakuatik seringkali berubah dengan adanya perubahan suhu air, terutama oleh adanya kenaikansuhu dalam air (Rakhmanda, 2011). Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, rataan suhuhabitat ikan pirik di perairan S. Sanrego berkisar antara 26,35°C – 27,65°C. Hal tersebutmenunjukkan suhu di kedua lokasi masih berada dalam kondisi yang sesuai dan dapat ditolerir olehkehidupan organisme akuatik. Boyd (1988) menyatakan suhu optimal bagi ikan dan organismeakuatik lainnya adalah berkisar antara 25 – 30°C. Sementara itu kisaran yang baik untuk menunjangpertumbuhan optimal adalah 28 – 32°C (Tatangindatu et al., 2013).
Oksigen TerlarutOksigen terlarut (dissolved oxygen/DO) adalah konsentrasi oksigen yang terlarut dalam air.rataan nilai DO pada setiap pengambilan sampel pada habitat ikan pirik di S. Sanrego dapat dilihatpada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, nilai oksigen terlarut tertinggi terjadi pada bulanNovember. Hal tersebut terjadi pada saat Musim Kemarau. Nilai oksigen terlarut kemudianmengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada Musim Penghujan di bulan Februari.Tingginya oksigen terlarut pada Musim Kemarau diduga disebabkan oleh aktifitas fotosintesis olehtumbuhan yang berklorofil dan rendahnya oksigen terlarut pada Musim Penghujan dikarenakanbanyaknya bahan-bahan organik yang mencemari badan air sehingga mikroba banyakmenggunakan oksigen untuk oksidasi bahan organik. Salmin (2005) menyatakan bahwa sumberutama oksigen dalam suatu perairan berasal sari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasilfotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. Sementara itu, hilangnya oksigen diperairan, selain akibat respirasi hewan dan tumbuhan, disebabkan juga oleh mikroba yangmenggunakan oksigen untuk oksidasi bahan organik (Boyd, 1988). Apabila bahan-bahan organikyang mencemari badan air cukup banyak maka jumlah oksigen yang dikonsumsi untukmenguraikan bahan-bahan tersebut semakin banyak pula sehingga kandungan oksigen terlarutdalam air turun sampai sedemikian rendah.Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, kisaran oksigen terlarut pada habitat ikanpirik di S. Sanrego berkisar 4,05 ppm - 7,45 ppm. Hal tersebut menunjukkan kandungan Do padalokasi tersebut masih berada dalam kondisi yang sesuai dan dapat ditolerir oleh kehidupanorganisme akuatik. Baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 82 tahun2001, menyatakan bahwa perairan tawar yang diperuntukkan bagi kepentingan perikanan harusmemiliki nilai oksigen terlarut di atas 6 mg L-1 dan 4 mg L-1. Swingle (1968) dalam Salmin, (2005)menyatakan kandungan oksigen terlarut (DO) minimum adalah 2 ppm dalam keadaan normal dantidak tercemar oleh senyawa beracun (toksik). Kandungan oksigen terlarut minimum ini sudahcukup mendukung kehidupan organisme. Idealnya, kandungan oksigen terlarut tidak boleh kurangdari 1,7 ppm selama waktu 8 jam dengan sedikitnya pada tingkat kejenuhan sebesar 70% (Huet,1970 dalam Salmin, 2005).
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Gambar 2. Sebaran rataan nilai suhu (°C) dan DO (ppm) pada habitat ikan pirik (Lagusia
micracanthus Bleeker, 1860) di Sungai Sanrego selama penelitian

Derajat keasaman (pH)Nilai pH suatu perairan mencirikan keseimbangan antara asam dan basa dalam air danmerupakan pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Rataan nilai pH pada setiappengambilan sampel pada habitat ikan pirik di S. Sanrego dapat dilihat pada Gambar 3.Berdasarkanhasil pengamatan pada setiap pengambilan sampel nilai pH selama penelitian berkisar 7 – 8. Effendi(2003) menyatakan sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai pHantara 7 – 8,5.

Gambar 3. Sebaran rataan nilai derajat keasaman (pH) dan TDS (ppm) pada habitat ikan pirik(Lagusia micracanthus Bleeker, 1860) di Sungai Sanrego selama penelitianSementara itu biota perairan tawar umumnya memiliki pH ideal adalah antara 6,8 - 8,5(Tatangindatu et al., 2013). Baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 82tahun 2001, menyatakan bahwa perairan tawar yang diperuntukkan bagi kepentingan perikananharus memiliki nilai pH berkisar dari 6 – 9. Hal tersebut menunjukkan kondisi perairan pada habitatikan pirik di S. Sanrego masih tergolong layak untuk organisme akuatik untuk hidup danpertumbuhan secara optimal.
Total Dissolved Solid (TDS)Total Dissolved Solid (TDS) atau padatan terlarut total adalah bahan-bahan terlarut(diameter 10-6 mm) dan koloid (diameter 10-6 mm - 10-3 mm) yang berupa senyawa-senyawa kimiadan bahan-bahan lain, yang tidak tersaring pada kertas saring berdiameter 0,4 µm. Nilai padatanterlarut total perairan sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah, danpengaruh antropogenik (berupa limbah domestik dan industri) (Effendi, 2003). Rataan nilai TDSpada setiap pengambilan sampel pada habitat ikan pirik di S. Sanrego dapat dilihat pada Gambar3.Berdasarkan hasil tersebutdiperoleh nilai TDS berkisar 112 – 228 ppm. Hal tersebut menunjukkanbahwa kondisi tersebut dalam kondisi yang sangat sesuai untuk kehidupan organisme akuatik. Bakumutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 82 tahun 2001, menyatakan bahwaperairan tawar yang diperuntukkan bagi kepentingan perikanan harus memiliki nilai padatanterlarut total maksimal sebesar 1000 mg L-1.

KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian terhadap habitat dan kondisi ikan pirik (Lagusia micracanthusBleeker,1860) di S. Sanrego, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Karakteristik habitat yang sesuai untuk ikan pirik diantaranya adalah perairan yang relatifjernih, dan berarus dengan kondisi substrat meliputi subtrat berpasir, kerikil dan berbatu.
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2. Kondisi kualitas air yang sesuai, Suhu berkisar antara 26,35°C – 27,65°C, oksigen terlarutberkisar 4,05 ppm - 7,45 ppm, pH selama penelitian berkisar 7 – 8 dan TDS berkisar 112 – 228ppm.
SaranPerlunya penelitian lanjutan terkait komposisi jenis plankton yang terdapat di perairan S. Sanrego.
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Peningkatan Pertumbuhan Kambing Peranakan Etawah Melalui
Pemberian Ransum Jerami Jagung Fermentasi

Adriani, Fatati dan Sri NoviantiFakultas Peternakan UNJAJl. Jambi Muaro Bulian km15 Mandalo Darat Jambi
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan kambing Peranakan Etawah jantanmelalui aplikasi pemberian ransum jerami jagung fermentasi.Proses fermentasi dilakukan denganmenggunakan starter probiotik dan EM4. Penelitian ini terbagi mwnjdi2 tahap yaitu tahap pertamaadalah proses pembuatan jerami jagung fermentasi dalam bentuk pakan komplitdan tahap keduaadalah pemberian jerami jagung fermentasi kepada kambing Peranakan Etawah jantan. Rancanganyang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan3ulangan.Perlakuan teridiri atas T0= erami jagung fermentasi + konsentrat (kontrol), T1 =T0 + 2.5%probiotik, T2=T0+2.5% EM4.Paramenter penelitian adalah pertambahan bobot badan kambing,dimensi tubuh kambing yang dilakukan setiap 1minggu sekali sebagai gambaran pertumbuhan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik dan EM4 untuk fermentasi pakankomplit dapat meningkatkan pertambahan bobot badan kambing Peranakan Etawah Jantan denganhasil T0 = 25,93, T1= 44,44 dan T2 = 44,44 gram/ekor/hari. Serta meningkatkan dimensi tubuhyaitu lingkar dada dan panjang badan kambing, namun tidak mempengaruhi tinggi pundakkambing. Perlakuan probiotik dan EM4 juga meningkatkan konsumsi BK pakan berturut-turut T0 =698,35, T1 = 931,54 dan T2 = 887,57 gram/ekor/hari. Juga meningkatkan konsumsi protein kasarpakan, lemak kasar pakan dan serat kasar pakan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberianprobiotik dan EM4 dalam pakan komplit yang difermentasi menggunakan bahan jerami jagungdapat meningkatkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan kambing.

Keyword : Kambing PE, jerami jagung,probiotik, EM4

PENDAHULUANPermasalahan utama yang dihadapi peternak untukmemelihara kambing dalam jumlahbanyak adalah ketersedian pakan secara kontinu, mudah, murah dan berkualitas.Ketersediaanpakan akan sangat berlimpah pada saat musim hujan dan akan kekurangan pada musim kemarau.Tentunya kendala ini bisa diatasi dengan cara mengawetkan pakan disaat ketersediaanya berlimpahuntuk disimpan dan dipergunakan pada saat ketersediaan pakan terbatas. Salah satu cara yang bisadilakukan adalah dengan fermentasi dalam bentuk pakan komplit.Pakan fermentasi ini cukuppraktis, mudah dan murah dilakukan pada usaha peternakan (Wijayanti et al., 2012). Kondisi iniakanmemudahkan dalam penanganan, pengolahan, pemberian pada kambing dan dapat disimpandalam waktu yang lama. Sehingga penyediaan pakan kambing ini tidak tergantung padamusimsebagai penyediaan hijauan pakan.Secara umum limbah jerami jagung mempunyai potensi cukup tingi yang berasal darilimbah daun dan batang setelah jagugnya dipanen. Potensi limbah jerami jagung untuk pakanruminansia di Indonesia yaitu sebesar 6.6%. Jika ini diberikan pada ternak denganpopulasi yang adasekarang sebesar 13.582.000 ekor, maka perhitungan kebutuhan TDN dari limbahjerami jagung inimasih diatas kebutuhan ternak, dan masih memungkinkan untuk penambahanpopulasi ternaksebesar 2,7 juta (Syamsu, 2011). Namun kendala yang dihadapi dari pemanfaatkanjerami jagungadalah kualitasnya yang rendah dan penggunaannya dalambentuk segar tidak menguntungkansecara ekonomis dan tidak tersedia secara terus-menerus.Kambing Peranakan Etawah termasuk ternak ruminansia kecil yang membutuhkan pakanhijauan yang cukup banyak yaitu 10% bobot badan. Untuk itu perlu penyediaan yang terus menerus
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untuk meningkatkanbobot badannya.Kemampuan produksi kambing Peranakan Etawah (PE)sebagai penghasil dagingsudah banyak dilaporkan peneliti, tetapi produktivitas danpertumbuhannya masih sangatberagam (Adriani et al., 2003: Adriani, 2005). Tentunnya inimerupakan suatu potensi yang sangat baik untuk dapat meningkatkanproduktivitas kambing PEdengancara memacu pertumbuhan.Untuk mempercepat proses fermentasi pakan digunakan starter probiotik yang sudahdiproduksi di Fakultas Peternakan dan efektive mikroorganisme (EM4). Stater ini merupakanmikroba hidup yang di dalam tubuh menguntungkan induk semangnya. Kerja starterlebih banyakmembantu proses pencernaan serat kasar didalam rumen dan mengatur keseimbangan mikrobarumen dalam saluran pencernaan, sehingga pakan menjadi lebih mudah dicerna dan diserap, padaakhirnya meningkatkan pertumbuhan bobot badan (Fuller, 1992; Adriani, 2009). Starter bersifatmemacu metabolisme dan meningkatkan proses pencernaan dalam rumen dan mengimbangikemampuan pakan, terutama pakan berkualitas rendah (Winogroho et al,. 1993; Winogroho danMarijati, 2001; Linder, 1992).Starter yang digunakan pada penelitian ini adalah probiotik yangmengandung Bacillus sp dan Bacillus circulans yang hidup pada kondisi anaerop dengan pH 3.5 – 4.5(Manin et al., 2005). Probiotik ini mempunyai kemampuan untuk mendegradasi karbohidrat sepertiselulosa dan hemiselulosa yang memang sulit dicerna didalam saluran pencernaan dan dapatmeningkatkan protein kasar. Sementara EM4 yang digunakan adalah yang sudah beredar dipasaransehingga mudah didapat peternak. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kecernaanserat kasar di dalam saluran pencernaan yang dapat meningkatkan proses penyerapan yangakhirnya menyediakan nutrien yang bisa meningkatkan bobot badan.Berdasarkan kondisi di atas, maka ingin diketahui bagaimana peningkatanpertumbuhankambing Peranakan Etawah jantan melalui pemberian jerami jagung fermentasi yang dibuat dalambentuk pakan komplit .
METODE PENELITIANPenelitian terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama adalah proses persiapan, prosespembuatan jerami jagung fermentasi dan tahap kedua adalah pemberian jerami jagung fermentasikepada kambing Peranakan Etawah jantan dan anilisis di laboratorium.

Eksperimen Tahap I. Produksi Jerami Jagung FermentasiPenelitian tahap pertama ini adalah pembuatan jerami jagung fermentasi dalam bentukpakan komplit.Proses fermentasi dalam bentuk pakan komplit ini dilakukan selama 21 hari dandisesuaikan dengan perlakuan penelitian. Pada tahap awal jerami jagung yang didapat dari kebunpetani dicacah menggunakan coperdengan ukuran 5-10 cm untuk menyamakan ukurannya,selanjutnyajerami jagungdiangin-anginkan untuk menurunkan kadar air. Setelah kadar air sekitar60% maka dilakukan pencampuran dengan bahan pakan konsentrat lainnya dengan komposisibahan pakan dapat dilihat pada Tabel 1. Kandungan nutrisi bahan pakan penelitian disajikan padaTabel 2.Tabel 1. Komposisi Bahan Pakan Kambing PenelitianNo. Bahan Pakan Perlakuan-------------------------------------------------------------T0 T1 T21. Jerami Jangung (%) 68 68 682. Dedak (%) 12 12 123. Ampas Tahun (%) 8 8 84. Bungkil Kedelai (%) 5 5 55. Bungkil Kelapa (%) 5 5 56. Urea (%) 0.5 0.5 0.57. Top Mix (%) 0.5 0.5 0.5
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8. Kapur (%) 0.5 0.5 0.59. Garam (%) 0.5 0.5 0.510. Probiotik (liter) - 2.5 -11. EM4 (liter) - - 2,5Tabel2. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan PenelitianNo. Bahan Pakan Perlakuan---------------------------------------------------------------TO T1 T31. Bahan kering (%) 91,23 91,28 91,732. Protein kasar (%) 17,99 16,23 16,243. Serat Kasar (%) 16,60 18,77 17,274. Lemak kasar (%) 6,51 6,86 7,18
Hasil Analisis Proximat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fak. Peternakan UNJA

Eksperimen Tahap II. Pemberian Jerami Jagung Fermentasi pada KambingPenelitian ini bertujuan untuk mencari perlakuan terbaik dari pemberian jerami jagungfermentasidalam bentuk pakan komplit terhadap pertumbuhan kambing jantan. Penelitian tahapkedua ini dilaksanakan di kandang percobaan ProduksiRuminansia Fakultas Peternakan UNJAmenggunakan kambing jantan muda sebanyak 9 ekor umur 6-8 bulan, dengan bobot badan antara14-17 kg.Pada tahap awal kegiatan pemeliharaan kambing, kambing penelitian tersebutdikelompokkan berdasarkan bobot badan yaitu bobotbadan rendah, bobot badan sedang dan bobotbadan tinggi.Kemudian dilakukan pengacakan kambing untuk diberikan perlakuan sesuai denganrangking bobot badan. Setelah itu kambing diberi nomor sesuai dengan perlakuandan ditempatkandalam kandang individu yang telah disediakan untuk diadaptasikan dengan kondisi pakan dankandang selama satu bulan. Selanjutnya kambing dipelihara dalam kandang individu dan diberikanperlakuan selama 2 bulan. Setelah itu dilakukanpengacakan sesuai dengan perlakuan yangdiberikan, sehingga semua perlakuan akantersebar pada kelompok bobot badan yang berbeda.Selama penelitian berlangsung dilakukanpenimbangan bobot badan dan pengukurandimensi tubuh kambing seminggu sekali pada pagi hari sebelum kambing diberi makan untukmelihat perubahan bobot badan kambing.Sebelum kambing dimasukkan kedalam kandangpercobaan sesuai dengan perlakuan, setiap petak kandang yang dipakai dibersihkan dan diberinomor sesuai kambing yang akan menempatinya. Setelah itu kambing diberikan pakan sesuaiperlakuan.Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan3kelompok ulangan.Perlakuan penelitian adalah T0 =Kontrol (Pakan hijauan + konsentrat, T1= T0+2.5% probiotik, T2=T0+2.5% EM4.Pengambilan data penelitian berlangsung selama 2 bulan untuk melihatpertambahan bobotbadan kambing, dimensi tubuh kambing yang dilakukan setiap minggu sekali sebagai gambaranpertumbuhan kambing. Peubah yang diamati meliputi konsumsi pakan, penambahan bobot badan,dimensitubuh ternak.Konsumsi pakan didapat dari selisih antara pemberian pakan dan sisa yang ditimbang setiaphari untuk mendapatkan konsumsi per ekor per hari. Pertambahan bobot badan kambing didapatdengan cara menimbangan bobot badan kambing sekali seminggu selama penelitian, kemudianpertambahan bobot badan dalam gram per ekor per hari.Dimensi tubuh kambing didapat dengancara mengukur panjang badan, tinggi pundak dan lingkar dada sekali seminggu bersamaan denganpengukuran bobot badan kambing.Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis sesuai dengan rancanganyang digunakan,jika terdapat perbedaan secara nyata, akan dilanjutkan dengan uji Duncan (Steeland Torrie, 1991).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi PakanKonsumsi nutrien kambing Peranakan Etawah sebagai respon pemberian jerami jagungfermentasi dalam bentuk pakan komplit yang ditambah probiotik dan EM4 dapat dilihat pada Tabel3. Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan probiotik dan EM4 berbahan hijauan jeramijagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan konsumsi bahan keringpakan kambing Peranakan Etawah (P<0.05).Konsumsi bahan kering pada T0 lebih rendahdibandingan dengan T1 dan T2, sementara antara perlakuan T1 dan T2 relatif sama. Kondisi inididuga karena pada perlakuan pemberian probiotik dapat meningkatkan palatabilitas pakan,sehingga konsumsi BK meningkat. Proses fermentasi pakan dapat pemecah lignoselulosamempunyai arti penting dalam meningkatkan nilai nutrisi bahanpakan. Fermentasi yang ditambahdengan bahan aditif sebagai perlakukan biologis,disamping dapat menyebabkan depolimerisasipakan sehingga meningkatkankecernaannya juga dapat mengubah struktur fisik oleh enzimdelignifikasi danmemperkaya bahan pangan dengan protein mikroba, peningkatan pencernaan jugaakam meningkatkan palatabilitas ternak.Tebel 3. Konsumsi Nutrisi Pakan Kambing Peranakan Etawah Jantan yang Mendapat PerlakuanPemberian Probiotik dan EM4No Parameter Perlakuan RataanT0 T1 T21. Konsumsi Bahan Kering(gram/ekor/hari) 698,35a 931,54b 887,58b 839,162. Konsumsi Protein Kasar(gram/ekor/hari) 125,07a 151,07b 144,15b 140,303. Konsumsi Lemak kasar(gram/ekor/hari) 45,48a 63,87b 63,71b 57,694. Konsumsi Serat Kasar((gram/ekor/hari) 115,94a 174,81b 153,16c 147,97
Keterangan: Superkrip huruf kecil yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0.05)Rataan konsumsi bahan kering pakan adalah 839,16 gram/ekor/hari dan rataan antara641,01–1147,16 gram/ekor/hari. Konsumsi BK penelitian ini lebih tinggi daripada penelitianMartawidjaja (2001) bahwa konsumsi bahan kering kambing Kacang dengan bobot badan 29.6 kgadalah sebesar 731 gram/ekor/hari.Konsumsi bahan kering pakan dari kambing sangatdipengaruhi oleh kondisi kambing pada saat penelitian berlangsung. Kambing yang berada padamasa pertumbuhan, laktasi dan bunting mengkonsumsi pakan yang lebih banyak. Selain itu kondisifisiologis kambing seperti dalam keadaan bunting dan menyusui juga akan meningkatkankebutuhan pakan (Devendra dan Burns, 1994; Mayer, 1995;Sutardi, 1981).Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan probiotik dan EM4 berbahan hijauan jeramijagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan konsumsi protein kasarkambing Peranakan Etawah (P< 0.05). Kondisi ini sejalan dengan konsumsi bahan keringpakan.Rataan konsumsi protein kasar kambing penelitian adalah 140,30 gram/ekor/hari dan rataanantara 115.7–186.31gram/ekor/hari.Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan probiotik dan EM4 berbahan hijauan jeramijagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan konsumsi lemak kasarkambing Peranakan Etawah jantan (P<0.05). Konsumsi lemak perlakuan T1 dan T2 lebih tinggidaripada konstrol. Rataan konsumsi lemak lambing penelitian adalah 57.69 gram/ekor/hari,dengan kisaran antara 41,75 – 82,34 gram/ekor/hari.Analisis ragam menunjukkan bahwa konsumsi serat kasar kambing penelitian yang diberiprobiotik dan EM4 berbeda nyata (P<0.05). Dimana perlakuan konsumsi serat kasar tertinggiterdapat pada perlakuan probiotik, diikuti perlakuan EM4 dan yang paling rendah pada kontrol.
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Bobot Badan dan Dimensi Tubuh KambingBobot badan dan dimensi tubuh kambing Peranakan Etawah jantan yang mendapatperlakuan pemberian probiotik dan EM4 untuk fermentasi pakan dapat dilihat pada Tabel 4.Tabel 4. Bobot Badan dan Dimensi Tubuh Kambing PE yang Mendapat Perlakuan Probiotik danEM4 untuk FermentasiNo Parameter Perlakuan RataanT0 T1 T21. PBB (gram/ekor/hari) 25.93A 44.44B 44.44B 38.272. Tinggi Pundak (cm) 57.67 62.00 60.33 60.003. Lingkar Dada (cm) 54,41A 58,41B 59,35B 57,394. Panjang Badan (cm) 51,33a 57,33b 52,67a 53,78
Ket.: Superkrip huruf besar yang berbeda pada baris yang samamenunjukkan berbeda sangat nyata
(P<0.01)Superkrip huruf kecil yang berbeda pada baris yang samamenunjukkan berbeda nyata (P<0.05)Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan probiotik dan EM4 berbahan hijauan jeramijagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan pertambahan bobotbadan kambing PE jantan selama penelitian (P<0.01). Pertambahan bobot badan perlakuanpemberian probiotik dan EM4 lebih tinggi (44.44 gram/ekor/hari) dibandingkan kontrol (25,93gram/ekor/hari). Kondisi ini diduga karena pemberian EM4 dan probiotik dapat meningkatkan nilaicernak bahan pakan, sehingga banyak nutrisi yang tersedia untuk pemtumbuhan.Hasil penelitian ini lebih rendah daripada penelitian lainnya yang mendapatkan rataanpertambahan bobot badan kambing Kacang adalah 63.54 ± 20.07 gram/ekor/hari, dengan kisaranantara 40.88 – 121.43 gram/ekor/hari. Dan penelitian lainnya pada kambing yaitu 66.31gram/ekor/hari (Martawidjaja et al., 2001), 46 – 64 gram/ekor/hari (Ella et al., 2001).MenurutSoenardjo et al. (1997) bahwa pertambahan bobot badan sangat dipengaruhi oleh pemberianransum yangberkualitas, dimana formula ransum yang baik akan mempercepat laju pertumbuhanyang optimal.Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian probiotik dan EM4 berbahanhijauan jerami jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit tidak mempengaruhi tinggipundak kambing Peranakan Etawah jantan (P>0.05). Rataan tinggi pundak kambing sebesar 60.0cm dengan kisaran antara 57 - 64 cm.Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian ptobiotik dan EM 4 berbahanhijauan jerami jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatkan lingkardada kambing kambing Peranakan Etawah jantan (P<0.01). Perlakuan pemberian probiotik danEM4 menghasilkan lingkar dada kambing Peranakan Etawah yang lebih tinggi dibandingkan dengankontrol. Kondisi ini diduga karena probiotik dan EM4 dapat meningkatkan proses pencernaan danmeningkatkan pertumbuhan yang tergambar dari peningkatan lingkar dada kambingRataan lingkar dada kambing sebesar 57.39 cm dengan kisaran antara 52 - 61 cm. Hasil inirelatif sama dengan penelitian lainnya yang mendapatkan lingkar dada sebesar....Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian probiotik dan EM4 berbahanhijauan jerami jagung yang difermentasi dalam bentuk pakan komplit dapat meningkatan panjangbandan kambing kambing Peranakan Etawah jantan (P<0.05). Perlakuan pemberian probiotik danEM4 menghasilkan panjang badan kambing peranakan Etawah yang lebih tinggi dibandingkandengan kontrol. Kondisi ini diduga karena probiotik dan EM4 dapat meningkatkan kecernaan,sehingga menghasilkan pertimbuhan lingkar dada yang leih tinggi. Rataan panjang badan kambingPeranakan Etawah sebesar 53.78 cm dengan kisaran antara 50 -59 cm.

KESIMPULANKesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberian probiotik dan EM4 dalam pakan komplityang difermentasi menggunakan bahan jerami jagung dapat meningkatkan konsumsi pakan,pertambahan bobot badan kambing.
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Karakterisasi Protease Ekstrak Kasar Isolat Bakteri Asam Laktat BK
7.1.5 Sebagai Kandidat Pengempuk Dendeng Daging Sapi

1)Afriani, 2)Arnim, 2)Yetti Marlida dan, 2) Yuherman1)Fakultas Peternakan, Universitas Jambi 363612)Fakultas Peternakan, Universitas Andalas Padangemail : afrianiazis89@yahoo.com
ABSTRAKProtease merupakan enzim penting dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena aplikasinya yangsangat luas di industri pangan adalah sebagai pengempuk daging. Penggunaan protease dalamindustri terlebih dahulu perlu mengetahui kemampuan enzim tersebut dan factor-faktor yangmempengaruhi percepatan reaksi enzim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristikprotease meliputi waktu inkubasi, suhu dan pH optimum, ion-ion logam serta stabilitas enzim.Aktivitas enzim diamati pada berbagai rentang waktu produksi (0, 8, 16, 24, 36, 48 dan 56 jam).Hasil yang didapat dengan aktivitas tertinggi pada waktu inkubasi 24 jam, suhu 50 ºC dan pH 8berturut-turut adalah sebesar 18.84 U/mL,29.30 U/mL dan 32.38 U/mL. Aktivitas enzim dapatmeningkat dengan penambahan ion logam Mg2+ dan Mn2+ dan menurun aktivitasnya oleh ion logamCu2+, Ca2+, Zn2+dan Fe2+. Stabilitas enzim pada suhu 50°C selama 3 jam.

Kata kunci: Isolasi, Karakterisasi, protease, BAL
PENDAHULUANProtease merupakan enzim yang sangat penting dalam industri pangan maupun non pangan.Pemanfaatan protease dalam industri pangan diantaranya adalah untuk mengurangi kekeruhandalam industri bir, mengurangi gluten pada industri roti, untuk menggumpalkan susu pada industrikeju dan untuk mengatasi daging liat pada industry pengolahan daging (Takagi et al., 1992; Wilson

et al., 1992). Menurut Oyeleke et al., (2010) protease dapat dengan mudah diisolasi dari berbagaisumber dari tanaman, hewan dan mikroba dengan proses fermentasi .Mikroba sebagai sumber enzim lebih menguntungkan dibandingkan dengan tumbuhan danhewan karena pertumbuhannya cepat, dapat tumbuh pada substrat yang murah, lebih mudahditingkatkan hasilnya melalui pengaturan kondisi pertumbuhan (Burhan et al., 2003) dan rekayasagenetika (Sandhya et al., 2005), serta mampu mencukupi aplikasi bioteknologi (Kumar et al., 2005).Adanya mikroba yang unggul merupakan salah satu faktor penting dalam usaha produksi enzimSalah satu mikroba potensial penghasil enzim protease adalah bakteri asam laktat (BAL).Beberapa jenis bakteri asam laktat diketahui mempunyai aktivitas proteolitik seperti L. plantarum,
L. brevis, Pediococcus, dan Lactobacillus spp. yang diisolasi dari pla-ra (Vichasilp et al. 2008).
Pediococcus acidilactici ATCC 8042 diketahui menunjukkan aktivitas proteolitik ekstraseluler(Adriana et al. 2008). L.plantarum, L. pentosus dan Pediococcus pentosaseus ditemukan pada produkbekasam (Wikandari et al., 2012). Afriani et al. (2013) pada produk bekasam ikan sepat, ikantembakan dan ikan lais ditemukan bakteri asam laktat yang menunjukkan aktivitas proteolitik, yaitustrain L. Plantarum 1, dan L. Pentosus.Penggunaan protease dalam industri terlebih dahulu perlu mengetahui kemampuan enzimtersebut. Faktor yang mempengaruhi percepatan reaksi enzim adalah pH, suhu (Pelczar 1986) danlogam sebagai aktivator atau inhibitor (Soeka et al., 2011). Peningkatan produksi protease seiringdengan meningkatnya pertumbuhan bakteri dan dipengaruhi oleh nutrien, oksigen, potensialoksidasi reduksi dan adanya zat-zat penghambat (Putri, 2012) waktu, suhu, dan pH inkubasi (Soeka
et al., 2011). Faktor ini yang menyebabkan enzim tersebut mempunyai karakter tertentu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter protease yang dihasilkan oleh bakteriasam laktat asal bekasam yang dapat digunakan sebagai kandidat pengempuk dendeng daging sapi.
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MATERI DAN METODEBakteri asam laktat BK 7.1.5 yang digunakan merupakan hasil isolasi dari bekasam,Mediayang digunakan adalah MRS agar, MRS broth, Horikoshi, dan pepton, bacto Agar, SkimMilk Powder,Casein, tirosin, larutan standart pH 7 dan 4, CaCO3, NaCl, CaSO4, CuSO4, FeSO4, MnSO4, ZnSO4, NaOH ,HCl, CaCl2, asam trikloro asetat (TCA), Folin ciocalteau, EDTA, NaH2PO4, Na2HPO4, NaCl dan CaCO3.Alat-alat yang digunakan meliputi alat-alat gelas, inkubator shaker,sentrifuse refrigerated,autoklaf, spektrofotometer, laminar air flow, water bath, vortex, pH meter, mikro pipet, dan hot platstirrer.
Uji Bakteri Asam Laktat Proteolitik. (Dakwa et al., 2005)Isolat bakteri asam laktat diuji aktivitas proteolitiknya menggunakan media skim milk agar(SMA) dengan komposisi 3% skim dan 3% agar. Inokulasi dilakukan dengan cara menusukkan isolatpada medium skim agar dengan tusuk gigi steril, selanjutnya diinkubasi pada suhu kamar selama 24jam. Isolat proteolitik ditandai dengan pembentukan zona jernih pada medium skim agar dandiukur zona jernih.
Optimasi waktu produksi proteaseInokulum disiapkan dengan cara menambahkan satu ose isolat pada 50 mL MRS broth dandiinkbasi dalam shaker incubator dengan kecepatan agitasi 150 rpm pada suhu 37°C selama 24 jam.Inokulum kemudian diinokulasikan pada media produksi Horikoshi (Tari et al., 2005). Inkubasidilakukan dalam shaker incubator dengan kecepatan agitasi 150 rpm pada suhu 37°C dengan variasiwaktu produksi 8, 16, 24, 32, 40, 48 dan 56 jam.
Ekstraksi proteaseEkstraksi protease dilakukan dengan sentrifugasi media fermentasi pada 10.000 rpm suhu4°C selama 10 menit dimana sebelumnya ditambahkan 0,25 ml Na-asida 10 ppm. Supernatan yangdihasilkan merupakan protease ekstrak kasar.
Pengukuran Aktivitas Protease (Bergmeyer et al.,1983)Aktivitas protease diukur dengan menggunakan substrat kasein Hammerstein 2% (b/v).Prosedur pengujian aktivitas protease adalah : mereaksikan 0,2 ml enzim dengan 1 ml substratkasein Hammerstein dan 1 ml bufer. Campuran reaksi diinkubasi padasuhu 37 0C selama 10 menit,kemudian ditambahkan 0,2 M TCA. Selanjutnya larutan diinkubasi kembali pada suhu 370Cselama10 menit, dilanjutkan dengan sentrifugasi pada kecepatan 10.000 rpm 10 menit. Dari campuranhasil sentrifugasi diambil supernatan dan ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi Na2CO30,4 M kemudian ditambahkan pereaksi folin Ciocalteau (1:2) dan diinkubasi pada suhu 37 0C selama20 menit. Hasil inkubasi diukur dengan spektrofotometer pada λ =578 nm. Satu unit aktivitasprotease didefinisikan sebagai jumlah enzim yang dapat menghasilkan satu μ mol produk tirosinper menit pada kondisi optimum pengukuran
Karakterisasi protease (Hanlon and Hodges,1981 dalam Utarti et al., 2009).Pengujian didahului dengan penentuan pH optimum aktivitas protease dan dilanjutkandengan penentuan suhu optimum pada pH optimum aktivitas protease yang didapatkan. Penentuanpengaruh ion logam, serta termostabilitas dilakukan pada pH dan suhu aktivitas protease yang telahdidapatkan sebelumnya.
a. pH optimumKondisi pH optimum enzim diperoleh dengan cara memberi perlakuan yang berbeda padabufernya. Masing-masing ekstrak enzim dilihat aktivitasnya dengan metode Bergmeyer et al (1983),buffer universal yang digunakan bervariasi mulai dari pH 3 sampai dengan pH 9. Kondisi pH denganaktivitas enzim tertinggi menunjukkan pH optimum enzim tersebut.
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b. suhu optimumEkstrak enzim dianalisis aktivitas enzim dengan menggunakan metode Bergmeyer et al(1983). Inkubasi pertama dilakukan pada variasi suhu yang berbeda,, yakni mulai dari suhu 30ºC,40ºC, 50ºC, 60ºC, 70ºC, 80 dan 90ºC. Aktivitas tertinggi menunjukkan suhu optimum enzim.
c. Pengaruh ion logam.Pengaruh aktivitas protease terhadap penambahan ion logam dilakukan dengan konsentrasi5 mM , lalu diuji aktivitas enzim sama seperti pengujian penentuan pH optimum denganmenggunakan buffer pH optimum dan pada suhu optimum. Logam yang digunakan, yaitu Mg2+, Cu2+,Ca2+, Fe2+, Zn2+ dan Mn2+ dalam garam sulfat. Sebagai pembanding digunakan buffer tanpapenambahan ion logam (non logam).
d. Termostabilitas enzim (Utarti et al., 2009)Termostabilitas enzim diuji dengan menginkubasi protease pada suhu optimum aktivitasprotease dan suhu kamar selama 8 jam. Pengujian aktivitas protease dilakukan setiap 1 jam sekalidengan cara seperti pada pengujian pH optimum dengan menggunakan buffer pH optimum danpada suhu optimum. Setelah mendapat hasil kemudian membuat kurva antara waktu dan aktivitasprotease

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji aktivitas ProteolitikHasil pengujian aktivitas protease secara kualitatif memperlihatkan bahwa BAL mampumenghasilkan protease ekstraseluler pada media susu skim agar yang ditandai denganpembentukan zona bening di sekeliling koloni sel sebesar 25,15 mm (Gambar 1).Kemampuan suatumikroba dalam mengubah substrat dapat dilihat dari daerah zona bening yang terbentuk pada suatumedium tumbuh. Semakin besar daerah zona bening yang terbentuk menandakan bahwa mikrobatersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengubah substrat yang terkandung di dalammedium (Nurmalinda et al., 2013).

Gambar 1. Zona bening sebagai aktivitas kualitatif protease BALPada Gambar 2 terlihat bahwa aktivitas protease tertinggi dicapai pada waktu inkubasi 24jam suhu 37 0C adalah 18,84 U/ml. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aktivitas proteasehasil penelitian Putranto (2006), bakteri asam laktat Lactobacillus acidophilus mengekskresikanprotease ektraseluler dengan aktivitas tertinggi adalah pada saat jam ke-18 ( 0,752 U/mg).
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Gambar 2. Aktivitas enzim Bakteri asam laktatberbagai waktu inkubasi
Karakter Ekstrak Kasar Protease

Pengaruh pHProfil aktivitas pH dari suatu enzim menggambarkan pH pada saat gugus pemberi ataupenerima proton yang penting pada sisi katalitik enzim berada dalam tingkat ionisasi yangdiinginkan. Gambar 3 memperlihatkan aktivitas protease isolat BAL memiliki pH optimum 8 denganaktivitas enzim sebesar 32.38 unit/ml. Hasil ini lebih tinggibila dibandingkan dengan penelitianPutranto (2006), Bakteri asam laktat Lactobacillus acidophillus pada suhu 370C memiliki pHoptimumnya 6 dengan aktivitas enzim 13,5 unit/mg.
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Gambar 3. Pengaruh pH terhadap aktivitas protease Bakteri asam laktat7.1.5Diperkirakan perubahan keaktivan enzim diakibatkan oleh ionisasi pada gugus ionik enzim,pada sisi aktifnya atau sisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi sisi aktif. Gugus ionikberperan dalam menjaga konformasi sisi aktif dalam mengikat substrat dan dalam mengubahsubstrat menjadi produk. Ionisasi juga dapat dialami oleh substrat atau kompleks enzim-substrat,yang juga berpengaruh terhadap aktivitas enzim (Muchtadi et al., 1996).
Pengaruh SuhuPada umumnya setiap enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu tertentu, aktivitasenzim akan semakin meningkat dengan bertambahnya suhu sampai suhu optimum tercapai. Setelahitu kenaikan lebih lanjut akan menyebabkan aktivitas enzim menurun. Aktivitas protease BALmeningkat seiring dengan bertambahnya suhu dan mencapai optimum pada suhu 50°C dengan
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aktivitas sebesar 29.20 U/ml selanjutnya pada suhu 60 sampai 90°C terjadi penurunan aktivitas(Gambar 4).Suhu merupakan salah satu faktor vital yang mempengaruhi aktivitas protease. MenurutBaehaki (2011), pada umumnya setiap enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu tertentu,aktivitas enzim akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya suhu sampai suhu optimumtercapai. Peningkatan suhu akan mempengaruhi perubahan konformasi substrat sehingga sisi aktifsubstrat mengalami hambatan untuk memasuki sisi aktif enzim dan menyebabkan turunnyaaktivitas enzim.
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Gambar 4. Pengaruh suhu terhadap aktivitas protease Bakteri asam laktat7.1.5
Pengaruh ion logamBeberapa enzim membutuhkan ion logam sebagai kofaktor untuk mendukung efisiensikatalitik enzim. Logam tersebut membantu reaksi katalitik dengan cara mengikat substrat pada sisipemotongan. Selain berperan dalam pengikatan enzim dengan substrat, beberapa logam juga dapatmengikat enzim secara langsung untuk menstabilkan konformasi aktifnya atau menginduksiformasi situs pengikatan atau situs aktif suatu enzim.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ion logam yang berfungsi sebagai kofaktor proteasedari BAL BK 7.1.5 adalah ion Mg2+dan Mn2+ (Gambar 5) pada konsentrasi 5 mM menunjukkanaktivitas protease sebesar 23,16 U/ml dan 68,78 U/ml. Sedangkan ion logam Cu2+ , Ca2+ , Fe2+ danZn2+ aktivitas protease menurun bila dibandingkan dengan perlakuan tanpa penambahan ion logamaktivitas enzim sebesar 12,67 U/ml.Adanya penghambatan ion logam terhadap aktivitas protease pada konsentrasi tertentuberkaitan dengan kekuatan ion, dimana kekuatan ion itu sendiri mempengaruhi konformasi ataustruktur tiga dimensi dari protein enzim atau protein substrat (Suhartono1989).
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Gambar 5. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas protease Bakteri asam laktat7.1.5
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Termostabilitas enzimSifat termostabilitas enzim disebabkan oleh daya tahan protein terhadap denaturasi proteinoleh pengaruh panas (Lehninger, 1995). Hasil pengujian terhadap termostabilitas enzimmenunjukkan bahwa protease dari BAL tetap stabil pada suhu 50°C. Hal ini ditunjukkan padaGambar 6 bahwa protease pada suhu ini mampu mempertahankan aktivitasnya antara 33.81sampai 31.40 U/ml selama 3 jam pemanasan. Penurunan aktivitas mulai terjadi pada pemanasan 4jam dan terus manurun sampai pemanasan 6 jam.
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Gambar 6. Pengaruh lamainkubasiterhadap aktivitas protease Bakteri asam laktat7.1.5
KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BAL BK 7.1.5 dapat mendegradasi proteinyang terdapat pada susu skim, aktivitas enzim protease tertinggi didapat dengan waktu inkubasi 24jam, suhu 50ºC, pH 8. Aktivitas enzim meningkat dengan penambahan ion logam Mg2+dan Mn2+dandapat menurun aktivitasnya dengan penambahan ion logam Fe2+, Cu2+, Ca2+dan Zn2+. Enzim ini stabilpada suhu 50°C selama 3 jam.
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Bacillus sp. APR-4. Exp Biol.42: 515-517Lehninger A.L. 1995. Dasar-Dasar Biokimia. Terjemahan M. Suhartono dari Basic of Biochemistry(1987). Airlangga . Jakarta.Muchtadi D. N., S. Palupi, dan M. Astawan. 1996, Enzim dalam Industri Pangan. Bogor: PAU Pangandan Gizi IPB.Nurmalinda A, Periadnadi dan Nurmiati. 2013. Isolasi dan Karakterisasi Parsial Bakteri IndigenousPemfermentasi dari Buah Durian (Durio zibethinus). Jurnal Biologi Universitas Andalas2(1),8-13.
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Pengaruh Penggunaan Enzim Cairan Rumen Sapi Asal Rumah Potong
Hewan Dalam Ransum Terhadap Performa Ayam Petelur

Agus Budiansyah1), Resmi1) dan Heru Handoko1)1) Fakultas Peternakan Universitas JambiE-mail: budiansyah_agus@yahoo.com
ABSTRAKTujuan penelitian adalah memanfaatkan dan mendayagunakan cairan rumen sapi, limbah rumahpemotongan hewan (RPH) secara optimal sebagai sumber enzim dalam ransum ayam petelurberbasis pakan lokal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan ayam petelur strain Isa Brownyang memasuki periode bertelur umur 22 minggu sebanyak 100 ekor yang dibagi kedalam 20 unit,setiap unit terdapat 5 ekor ayam. Ayam dipelihara selama 8 minggu dan diberikan 5 (lima) macamransum perlakuan dengan masing-masing 4 ulangan. Perlakuan adalah : R1 = Ransum tanpapenambahan enzim cairan rumen (kontrol);R2 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen0.5 %; R3 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen 1.0 %; R4 = Ransum denganpenambahan enzim cairan rumen 1.5 % dan R5 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumensebanyak 2.0 % dalam ransum. Peubah yang diamati antara lain adalah konsumsi ransum, produksitelur Hen-day, konversi ransum, tebal kerabang telur, bobot kerabang telur dan haugh unit telurpada umur 1 hari yang baru diambil dan telur setelah disimpan selama 7 hari. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa penambahan enzim cairan rumen pada taraf 0,5% sampai 2,0% tidak nyataterhadap peubah-peubah yang diamati, tetapi ada kecenderunga dapat meningkatkan produksitelur Hen-day dan menurunkan angka konversi ransum. Kualitas telur yang dihasilkan termasukkedalam kualiatas AA (baik).Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penambahan enzim cairanrumen sapi asal rumah potong hewan ada kecenderunganmenghasilkan perbaikan terhadapperforma ayam petelur (peningkatan produksi telur Hen-day dan penurunan konversi ransum).Kualitas telur yang dihasilkan dari ayam-ayam petelur perlakuan mempunyai kualitas yang baik,tergolongan kedalam kualitas AA (baik)

Kata kunci: enzim, cairan rumen sapi, pakan lokal, ayam petelur.
PENDAHULUANTernak unggas terutama ayam petelur adalah salah satu jenis ternak di Indonesia yangsangat potensial untuk dikembangkan sebagai penghasil telur dan daging untuk memenuhikebutuhan protein masyarakat. Pertumbuhannya yang cepat, produktivitas yang tinggi, waktupanen yang relatif singkat serta harga telur dan daging yang relatif lebih murah merupakan faktoryang menguntungkan. Namun demikian harga pakan unggas cenderung semakin mahal. Hal inidisebabkan karena sebagian besar bahan baku pakan masih harus diimpor. Untuk itu diperlukanteknologi untuk memanfaatkan bahan pakan lokalBahan pakan lokal banyak terdapat di dalam negeri sebagai hasil produksi pertanian, hasilsamping pertanian dan hasil samping industri seperti, tepung gaplek (ubi kayu), dedak padi, bungkilkelapa, serta bungkil inti sawit. Kendalanya adalah kualitas pakan lokal tersebut umumnya rendahyaitutingkat kecernaan yang rendah yang disebabkan tingginya serat kasar dan karbohidrat bukanpati (NSP) serta kandungan asam-asam amino, vitamin dan mineral yang rendah. Untukmengatasinya diperlukan penggunaan enzim-enzim pencernaan serat (enzim-enzim karbohidrase),dan penambahan (supplementasi) asam amino, vitamin dan mineral (feed supplement) dalamjumlah tertentu ke dalam ransum. Harga enzim-enzim komersial relatif mahal.Di lain sisi, isi rumensapi yang merupakan limbah rumah pemotongan hewan (RPH) cukup melimpah. Jika tidakditangani dengan baik limbah ini berpotensi mencemari lingkungan. Padahal hasil penelitiansebelumnya membuktikan bahwa isi rumen sapi limbah dari RPH ini mempunyai aktivitas enzim-
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enzim karbohidrase yang cukup tinggi dan karakteristik enzim yang baikyangpotensial untuk dapatdijadikan sebagi feed additive(sumber enzim) untuk meningkatkan kualitas pakan unggas(Budiansyah et al., 2010). Hasil penelitian tahap I juga mendapatkan bahwa enzim cairan rumenasal RPH mampu menurunkan kadar serat kasar dan asam fitat dan dapat meningkatkan kadarglukosa terlarut pada beberapa bahan pakan lokal. Pada penelitian tahap II, aplikasi enzim cairanrumen sapi pada ayam petelur periode developer mendapatkan bahwa penambahan enzim cairanrumen sapi asal rumah potong hewan dapat memperbaiki kualitas pakan dengan menghasilkanperbaikan terhadap performa ayam petelur dapat meningkatkan konsumsi ransum, pertambahanbobot badan harian dan bobot badan akhir umur 22 minggu, produksi telur paling danmeningkatkan nilai energi metabolis pakan / ransum ayam petelur periode developer. Perlakuanyang paling baik adalah penambahan enzim cairan rumen sapi pada taraf 1,5% denganmenghasilkan performa ayam petelur yang tertinggi.Penggunaan cairan rumen sapi dari RPH sebagai sumber enzim pada penelitian yang akandilakukan ini selain membantu mengatasi pencemaran lingkungan juga dapat menjadi solusi daripenggunaan ransum unggas berbasis pakan lokal. Permasalahannya adalah bagaimana aplikasienzim cairan rumen sapi dari RPH ini dalam ransum unggas (ayam petelur), karena belum pernahdilakukan pengujian sehingga belum diketahui secara jelas. Diharapkan dengan penelitian ini selaindapat diketahui aplikasinya pada ransum ayam petelur periode grower dan developer juga dapatdiketahui aplikasinya pada ayam petelur periode produksi sehingga penggunaan pakan lokal dapatmeningkat dan mengurangi penggunaan pakan impor, dan tidak kalah pentingnya adalahproduktivitas ayam petelur meningkat dan dapat dipertahankan cukup tinggi.Tujuan umum penelitian adalah memanfaatkan dan mendayagunakan cairan rumensapi,limbah dari rumah pemotongan hewan (RPH) secara optimal untuk menghasilkan feed additivesebagai sumber enzim untuk peningkatan produktivitas ayam petelur, meningkatkan penggunaanpakan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pakan impor. Tujuan khusus adalahmenentukan taraf optimal penggunaan enzim cairan rumen sapi RPH pada ransum ayam petelurberbasis pakan lokal untuk peningkatan produktivitas tanpa menyebabkan gangguan terhadapperforma dan kesehatannya.
MATERI DAN METODEPenelitian telah dilakukan di kandang percobaan Nutrisi Ternak Unggas, dan analisislaboratorium terhadap bahan pakan dilakukan di Laboratorium Bahan Makanan Ternak FakultasPeternakan Universitas Jambi. Penelitian dilakukan selama 4 (empat) bulan dimulai dari bulan Juli2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.Sebanyak 100 ekor ayam petelur betina umur 22 minggu digunakan dalam penelitian.Penambahan enzim ke dalam ransum dengan cara disemprotkan dan diaduk merata sebelumransum diberikan pada ternak ayam petelur Enzim yang digunakan adalah enzim cairan rumenyang berasal dari sapi lokal. Ransum disusun berdasarkan kebutuhan ayam petelur periodeproduksi menurut NRC (1994) dengan menggunakan bahan pakan lokal antara lain dedak halus,jagung kuning, kacang kedele, tepung ikan, daun ubi kayu, bungkil kelapa, bungkil inti sawit sertabahan-bahan lain seperti dikalsium-fosfat (DCP), kalsium karbonat (CaCO3), DL-metionin, L-lisin,dan premix B. Perlakuan yang akan diterapkan adalah sebagai berikut :R1 = Ransum tanpa penambahan enzim cairan rumen (kontrol);R2 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen 0.5 % (R1+0.5% enzim cairanrumen);R3 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen1.0 % (R1+ 1.0% enzim cairanrumen);R4 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen1.5 % (R1+ 1.5% enzim cairanrumen);R5 = Ransum dengan penambahan enzim cairan rumen2.0 % (R1+ 2.0% enzim cairanrumen);
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Enzim Cairan rumen sapi diperoleh dengan cara ekstraksi yang dilakukan sebagai berikut:Isi rumen sapi diambil dari ternak sapi yang dipotong di rumah pemotongan hewan (RPH) Jambi.Cairan rumen diambil dari isi rumen sapi dengan cara filtrasi dibawah kondisi dingin. Cairan hasilfiltrasi disentrifuse dengan kecepatan 10.000 g selama 10 menit pada suhu 4 oC untuk memisahkansupernatan dari sel-sel dan isi sel mikroba (Lee et al., 2000). Supernatan kemudian diambil sebagaisumber enzim kasar.Supernatan yang terdiri atas enzim-enzim selanjutnya direaksikan denganamonium sulfat pada tingkat kejenuhan 60%, diaduk menggunakan magnetik stirer selama kuranglebih 1 jam dan didiamkan semalam pada suhu 4 oC. Supernatan kembali disentrifuse dengankecepatan 10.000 g selama 15 menit pada suhu 4 oC. Endapan (enzim) yang diperoleh diambilkemudian dilarutkan dalam buffer fosfat pH 7,0 dengan perbandingan 10:1 (endapan dari 100 mlsupernatan cairan rumen dilarutkan dalam 10 ml buffer fosfat pH 7,0). Enzim dalam bufferkemudian disimpan pada lemari pendingin dan siap digunakan sebagai perlakuan sumber enzimdalam ransum ayam petelur.Setiap perlakuan dikenakan 4 kali ulangan, dan setiap ulangan terdiri atas 5 ekor ayampetelur sehingga terdapat 20 unit kandang percobaan. Ayam petelur dipelihara selama 3 bulandengan pemberian makan sesuai perlakuan dan air minum yang disediakan ad libitum.Pada mingguke-empat setiap bulan pemeliharaan, produksi telur diambil sampel untuk dilakukan pengukurankualitas telur antara lain bobot telur, tebal kerabang telur, tinggi putih dan kuning telur, warnakuning telur dan haugh unit telur. Produksi telur dihitung berdasarkan produksi hen-day selamadua bulan pemeliharaan.Peubah yang diamati adalah produksi telur, bobot telur, konversi ransum, tebal kerabangtelur, bobot kerabang telur, tinggi putih dan kuning telur, warna kuning telur dan haugh unit telur.Rancangan yang dipakai adalah Rancangan Acak Lengkap, dan analisis statistik dilakukanterhadap peubah-peubah yang diamati. Bila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan ujiDuncan menurut Steel dan Torrie (1980).Untuk mengetahui titik optimum penggunakan enzimpada ayam broiler dilakukan uji Polinomial Ortogonal menurut Steel dan Torrie (1980).
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Enzim Cairan Rumen Terhadap Performa Ayam PetelurHasil penelitian pengaruh taraf enzim cairan rumen sapi dalam ranusm terhadap performaayam petelur disajikan pada Tabel 1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan enzim cairanrumen sapi asal rumah potong hewan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum(bahan kering), produksi telur Hen-day, konversi ransum dan bobot telur selama delapan mingguproduksi.Hasil analisis statitik menunjukkan bahwa konsumsi bahan kering ransum tidak berbedanyata (P>0,05) antar perlakuan penambahan enzim cairan rumen dalam ransum. Hal inimenunjukkan bahwa penambahan enzim cairan rumen sapi asal rumah potong hewan dari 0,5%sampai 2,0% tidak meningkatkan atau menurunkan konsumsi ransum dibandingkan ransumkontrol, ransum antar perlakuan dikonsumsi dalam jumlah yang relative sama. Ini disebabkanbahwa ransum antara perlakuan disusun dalam komposisi yang sama sehingga komposisi energydan nutrient/ zat makanan lain juga relative sama.Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahn enzim cairan rumen sapiasal rumah potong hewan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap produksi telur Hen-day.Tetapi ada kecenderungan bahwa perlakuan penambahan enzim cairan rumen pada taraf 0,5% dan1,0% akan memperbaiki produksi telur Hen-day. Ini terlihat bahwa produksi telur dari keduaperlakuan tersebut diperoleh hasil yang lebih tinggi dari perlakuan kontrol tanpa penambahanenzim cairan rumen dalam ransum. Hasil ini terkait dengan penelitian sebelumnya penambahanenzim cairan rumen sapi pada ayam petelur periode developer (Resmi dkk., 2014)memperlihatkanadanya perbaikan. Penambahan enzim cairan rumen pada taraf 0,5% sampai 2,0%dapat meningkatkan konsumsi ransum serta mampu juga meningkatkan pertambahan bobot badanharian dan bobot badan akhir umur 22 minggu. Pertambahan bobot badan harian dan bobot badanakhir tertinggi diperoleh pada perlakuan R3 yaitu pada penambahan enzim cairan rumen sapi pada



271

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

taraf 1,0%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan enzim cairan rumen pada taraf 0,5% sampaitaraf 2,0% mampu meningkatkan pertumbuhan ayam petelur. Walaupun ayam petelur tidakditujukan untuk produksi daging, tapi perbaikan terhadap terhadap pertambahan bobot badan danbobot badan akhir ini diharapkan memberikan perbaikan terhadap peningkatan produktivitas telurpada periode bertelur.Penambahan enzim cairan rumen terhadap produksi telur selama 14 harimasa bertelur pertama kali juga memperlihatkan adanya perbaikan (Resmi dkk., 2014). Walaupunsecara statistik tidak nyata, tetapi penambahan enzim cairan rumen pada taraf 1,0% sampai 2,0%diperoleh produksi telur yang lebih tinggi dari perlakuan tanpa penamabahan enzim cairan.Gambar 1 memperlihatkan grafik produksi telur selama 8 minggu produksi.Dari gambartersebut telihat bahwa produksi telur menunjukkan peningkatan setiap minggu dan memasukipuncaknya pada minggu kedelapan. Ada kecenderungan bahwa produksi telur pada perlakuanpenambahan enzim cairan rumen pada taraf 0,5% dan 1,0% lebih tinggi dari perlakuan ransumkontrol tanpa penambahan enzim cairan rumen. Pada minggu ke delapan produksi telur perlakuanR0 adalah 73.57%, sedangkan R1 adalah 88,57%, R2 adalah 73,57%, R3 adalah 92,14% dan R4adalah 94,29% Hen-day.Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahn enzim cairan rumen sapiasal rumah potong hewan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap konversi ransum. Adaketerkaitan antara produksi telur Hen-day dengan konversi ransum. Perbaikan terhadap produksitelur juga akan memperbaiki konversi ransum, konversi ransum semakin rendah pada R1 dan R2dibanding R0 tanpa penambahan enzim cairan rumen sapi. Budiansyah (2010) melaporkan bahwapenambahan enzim cairan sebanyak 0,5 persen mampu meningkatkan performa ayam broilerdengan peningkatan pertambahan bobot badan sebesar 18,67% dan penurunan angka konversiransum sebesar 19,57%.Gambar 2, memperlihatkan grafik penurunan konversi ransum setiap minggu, danperlakuan R1 dan R2 memperlihatkan konversi ransumyang lebih rendah dari R0 tanpapenambahan enzim cairan rumen sapi asal rumah potong hewan.Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahan enzim cairan rumen sapiasal rumah potong hewan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap bobot/berat telur. Bobottelur relative sama. Hal ini disebabkan umur ayam petelur yang digunakan dalam penelitian sertakomposisi ransum adalah sama dan konsumsi ransum antara perlakuan juga tidak ada perbedaan,sehingga berat/bobot telur yang dihasilkan oleh ayam-ayam petelur antar perlakuan relative sama.

Gambar 1. Pengaruh perlakuan terhadap produksi telur Hen-day selama delapan minggu produksi
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Gambar 2. Pengaruh perlakuan terhadap konversi ransum selama delapan minggu produksi
2. Pengaruh Enzim Cairan Rumen Terhadap Kualitas Telur Ayam PetelurHasil penelitian pengaruh taraf enzim cairan rumen sapi dalam ranusm terhadap kualitastelur ayam petelur periode bertelur disajikan pada Tabel 2.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan enzim cairan rumen sapi asal rumahpotong hewan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadaptebal kerabang, bobot kerabang, danHaugh Unit telur, baik yang diukur pada telur-telur yang baru diambil, maupun pada telur-telursetelah disimpan selama 7 hari.Rataan tebal kerabang pada semua perlakuan penambahan enzim cairan rumen asal rumahpotong hewan tidak nyata.Rataan Tebal kerabang berkisar antara yang terrendah 0.4400 ± 0.0091mm pada perlakuan R1 sampai yang tertinggi 0.4712 ± 0.0292 mm pada perlakuan R4. Mampioperdkk. 2008 melaporkan bahwa tebal kerabang telur yang dihasilkan dari telur-telur yang berwarnacoklat berkisar antara 0,44 – 0,46 mm, sedangkan tebal kerabang telur dari telur-telur yangberkerabang pucat berkisar antara 0,35 – 0,37 mm. Mirnawati (2011) melaporkan bahwa tebalkerabang telur yang dihasilkan dari ayam petelur yang diberi ransum mengandung bungkil intisawit dan bungkil inti sawit fermentasi asam humat berkisar antara 0,062 sampai 0,12 mm.Wahyuni (2011) melaporkan bahwa ayam petelur strain Golden Comet yang diberi makan ransumyang mengandung dedak padi fermentasi Aspergillus ficum menghasil telur dengan tebal kerabangtelur berkisar antara 0,305 dan 0,322 mm. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkanbahwa tebal kerabang telur yang dihasilkan dari ayam petelur yang diberi ransum perlakuanpenambahan enzim cairan rumen asal rumah potong hewan pada taraf 0,5 % sampai 2,0% cukupbaik dan lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh Mirnawati (2011). Bobot Kerabang juga tidakberbeda nyata (P>0,05). Bobot kerabang berkaitan erat dengan tebal kerabang. Tebal kerabangyang semakin tebal, maka ada kecenderungan bahwa bobot kerabang akan semakin tinggi atauberat. Hasil penelitain mendapatkan nilai haugh unit telur yang cukup baik, baik nilai haugh unittelur pada telur-telur yang baru diambil maupun telur-telur yang diambil dan disimpan selama 7hari (satu minggu).Menurut USDA (2000) bahwa nilai haguh unit telur (HU) > 72 tergolong kualitasAA (bagus), 60-71 tergolong kualitas A (cukup bagus), < 60 tergolong kualitas B (tidak bagus).Darihasil ini telur-telur yang dihasil dari penelitian ini tergolong kedalam kualitas AA (bagus). Wahyuni(2011) melaporkan bahwa ayam petelur starin Golden Comet yang diberi makan ransum yangmengandung dedak padi fermentasi dengan Aspergillus ficum mendapatkan nilai haugh unit telurberkisar antara 88,49 sampai 92,07, sedangakan Pasaribu dkk (2016) mendapatkan bahwa nilaihaugh unit telur yang dihasilkan dari ayam petelur yang mendapat ransum yang mengandungbahan bioaktif lidah buaya berkisar antara 88,44 sampai 96,91.



273

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4



274

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4



275

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

KESIMPULANHasil penelitian disimpulkan bahwa penambahan enzim cairan rumen sapi asal rumahpotong hewan cenderung dapat memperbaiki kualitas pakan dengan kecenderungan menghasilkanperbaikan terhadap performa ayam petelur (peningkatan produksi telur Hen-day dan penurunankonversi ransum). Kualitas telur yang dihasilkan dari ayam-ayam petelur perlakuan mempunyaikualitas yang baik, tergolongan kedalam kualitas AA (baik)
DAFTAR PUSTAKAAOAC, 1984.Official Methods of Analysis of the Association Analytical Chemistry.14th Ed. AOAC Inc.Arlington, Virginia.Brewes A, W. Guenter, RR. Marquardt and BA. Ratler, 1993. Effect of β-glucanase / pentosanaseenzyme supplementation on the performance of chickens and laying hens fed wheat, barley,naked oats and rye diets. Canadian J of Anim Sci.73:941-951.Budiansyah, A., Resmi, K. G. Wiryawan, Nahrowi, M. T. Soehartono, and Y. Widyastuti, 2009. Thecharacteristics of phytase enzyme in in beef cattle rumen liquor from abbatoir. Full-paper.The first International Seminar on Animal Husbandry: Sustainable animal production forfood security and safety, Bogor 23-24 November 2009.Budiansyah, A, 2010.Aplikasi Cairan Rumen Sapi sebagai Sumber Enzim, Asam Amino, Mineral danVitamin pada Ransum Broiler Berbasis Pakan Lokal. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor[Disertasi].Budiansyah, A., Resmi, K. G. Wiryawan, M. T. Soehartono, Y. Widyastuti, dan Nahrowi, 2010. Isolasidan karakterisasi enzim-enzim karbohidrase cairan rumen sapi asal rumah potong hewan.Jurnal Media Peternakan 33(1):36-43, periode April 2010.[Ditjennak Deptan] Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI, 2010. Statistik
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Pemanfaatan Gamal (Glisidia sepium) dan Rumput Gajah Drawf
Pennisetum purpureum cv. Mott) Sebagai Buffer Mitigasi Amonia (NH3)

Dari Kandang dan Pengaruhnya Terhadap Kandungan Nutrisi

Akmal1 , Novirman J2, Mardiati Zain2 dan Adrizal1

1)Fakultas Peternakan Universitas Jambi2). Fakultas Peternakan Universitas Andalasakmal.nursal@yahoo.com
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan gamal (Glisidia sepium) dan rumput gajahdwarf (Pennisetum purpureum cv. Mott) memanfaatkan amonia (NH3) yang berasal dari kandangayam. Rancangan penelitian yang digunakan adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap) pola faktorial2x3 dengan 6 ulangan. Faktor A adalah jenis tanaman (gamal dan rumput gajah drawf) dan faktor Badalah jarak tanam (1.5, 3 dan 100 m) dari kandang ayam. Ayam yang digunakan ISA brownsebanyak 209 ekor umur 64 minggu. Rumput gajah dwarf dan gamal ditanam dalam pot yangdiletakkan 1 m dari tanah dan hanya diberi satu kali pemupukan. Peubah yang dihitung adalahproduksi segar, kandungan protein, BK dan kandungan NH3 pada lokasi penelitian. Data yangdidapatkan diolah dengan analisis ragam dan bila terdapat perbedaan nyata maka dilanjutkandengan uji Tukey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam 1,5 m dari kandangmemberikan produksi (BK) gamal dan rumput gajah dwarf yang tertinggi (0,63 kg/pot dan 0,28kg/pot). Kandungan protein gamal memberikan hasil terbaik (21,77%), kandungan BK pada jaraktanam 1,5 m lebih tinggi dari yang lainnya. Kandungan gas NH3dalam kandang, tirai, jarak 1.5 dan 3m berturut-turut 7,7 ppm, 3,06 ppm, 2,33 dan 0,87 ppm. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jaraktanaman yang dekat dari kandang ayam mempunyai produksi, protein, bahan kering yang lebihtinggi dari jarak 3 dan 100 meter.

Key word: gamal, rumput gajah dwarf, migitasi NH3, produksi, zat gizi

PENDAHULUANPenyediaan hijauan berupa rumput alam semakin lama makin berkurang seiring dengansemakin berkembang perumahan, perkebunan dan industri. Pilihan yang tersedia adalah hijauanberupa rumput-rumput unggul dan tanaman leguminosa. Rumput unggul mempunyai produksiyang lebih tinggi dari rumput alam tetapi harus ditunjang dengan menggunakan pupuk organikmaupun anorganik.Penanaman rumput pada lahan-lahan marjinal dengan tingkat kesuburan rendahdirekomendasikan tingkat pemupukan urea sebesar 200 kg/ha/tahun, TSP 100 kg/ha/tahun danKCL 100 kg/ha/tahun (Sajimin et al. 2001).Pakan yang dikonsumsi ternak unggas, tidak semuanya dimanfaatkan oleh ternak, sebagiandikeluarkan dalam bentuk manure atau ekstreta yang ternyata terdiri dari nitrogen (N amonia).Patterson dan Lorenz, (1996) menyimpulkan bahwa 40 % asupan Nitrogen pada ayam petelurterbang keudara dalam bentuk NH3 dan 25 % bersumber dari manure yang terurai dalam bentukamonium (NH4+) atau nitrat (NO3-) (Koerkamp, 1994).Akumulasi manur dalam kondisi terbukamerupakan sumber NH3 yang berpotensi dalam mencemari lingkungan.Tanaman dapat menyerap ammonia (NH3)yang ada disekelilingnya melaluitunas,sedangkanpenyerapan NH4+terjadimelaluitunas, akar, dan keduajalur(Inokuchi danOkada,2001;Cruzdkk., 2004). Penyerapan NH3 udara atau NH4+ melalui stomata daun terjadi dengan rata-rata asimilasi seluler melalui jalur glutamin sintetase dan glutamat sintase (GS-GOGAT) (Yin et.al.,1998). Prosesnya adalah NH4+ dimasukkan ke glutamin oleh GS, dikonversi dengan 2-oksoglutarat(2-OG) ke glutamat oleh GOGAT dengan bantuan glutamat dehidrogenase.Bila N dari NH3 manure ini
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dimanfaatkan sebagai sumber Nitrogen pada hijauan makanan ternak maka biaya yang dikeluarkanuntuk pembelian pupuk N bisa dikurangi karena tersedia secara gratis.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan gamal (Glisidia sepium) dan rumputgajah dwarf (Pennisetum purpureum cv. Mott) memanfaatkan amonia (NH3) yang berasal darikandang ayam.
MATERI DAN METODEPenelitian dilaksanakan pada kandang peneltian unggas Fapet Farm Fakultas PeternakanUniversitas Jambi. Penelitian dilaksanakan 10 bulan. Analisis zat makanan dilakukan diLaboratorium Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Jambi.Penelitian menggunakan ayam petelur ISA brown umur 64 minggu sebanyak 209 ekor.Pemeliharaan dilakukan dikandang ukuran 20x10x5 m. Ayam-ayam ditempatkan pada kandangindividual ukuran 40x40x30 cm. Ayam petelur diberikan pakan standar. Steks rumput gajah dwarfdan gamal ditanam pada pot diameter 40 cm dan diletakkan diatas tanah dengan ketinggian 1 meterdan tata letaknya sesuai dengan perlakuan. Pemupukan dengan NPK s hanya dipupuk satu kali padaawal penanaman.Rancangan yang digunakan adalah RAL pola faktroial 2x3 dengan 6 kali ulangan. Faktor Aadalah jenis tanaman yaitu Rumput gajah dwarf dan gamal. Sedangkan faktor B adalah jarak tanamdari kandang ayam yaitu: 1,5 m, 3 m dan 100 m.Konsentrasi amonia akan diukur menggunakan BW Technologies GAXT-A-DL Gas AlertExtreme NH3 Single Gas Detector di dalam kandang dan di antara tanaman.Peubah yamg dihitung adalah produksi segar, kandungan protein, BK serta kandungan NH3pada lokasi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA)danbila terdapat perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji BNJ atau Tukey.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi TanamanProduksi Rumput gajah dwarf dan gamal pada jarak yang berbeda dari kandang ayamterlihat pada Tabel 1 berikut:Tabel 1. Rataan Produksi Bahan Segar Rumput Gajah Dwarf dan Gamal (kg/pot)Perlakuan B1 B2 B3 Rata2A1 3,04 2,55 1,53 2,37aA2 0,59 0,51 0,41 0,50bRata2 1,81a 1,53b 0,97c 1,44Keterangan: Angka yang dikuti huruf kecil yang berbeda pada kolom/baris yang sama menunjukkanpengaruh yang berbedaa antar perlakuan (BNJ<0.05).Rataan produksi daun pada kedua jenis tanaman (rumput dan gamal) menunjukkanproduksi yang berbeda nyata (2,37 vs 0.50 kg/pot), hal ini disebabkan rumput merupakan tanamanyang cepat tumbuh dan umur 60 hari sudah dipanen dan secara periodik sudah bisa dipanen setiap40 hari. Setiap stek rumput yang ditanam bisa menghasilkan sampai 60 anakan sehinggamenghasilkan produksi yang lebih banyak. Berdasarkan uji lanjut BNJ<0.05 produksi rata-ratatanaman yang paling tinggi pada jarak tanam 1,5 m dari kandang dan berbeda nyata dengan jaraktanam 3 meter dan jarak tanam 100 meter memberikan hasil yang paling sedikit. Begitu jugaproduksi pada jarak 3 m berbeda nyata dengan 100 m (1,81 vs 1,53 vs 0.97 kg/pot).Produksi rumput gajah dwarf pada penelitian ini mendekati hasil penelitian Polakitan danKairupan (2010) yang dilakukan pada plot peneltian dan memakai pupuk anorganik yaitu 33,25kg/plot penelitian atau 2,7 kg per batang. Hasil penelitian ini menunjukan ada dugaan bahwatanaman penelitian mampu menangkap amonia yang berasal dari kandang ayam.
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Kandungan ProteinRataan kandungan protein kasar rumput gajah dwarf dan gamal terlihat di Tabel 2.Tabel 2. Rataan Kandungan Protein Kasar Rumput Gajah Dwarf dan Gamal (%)Perlakuan B1 B2 B3 Rata2A1 10,89 10,36 10,70 10,65aA2 23,70 21,58 20,04 21,77bRata2 17,29 15,97 15,37 16,21Keterangan: Angka yang dikuti huruf kecil yang berbeda pada kolom/baris yang sama menunjukkanpengaruh yang berbeda antar perlakuan (BNJ<0.05).Hasil analisis ragam menunjukkan kandungan protein jenis tanaman sangat berbeda nyatadan setelah uji lanjut menunjukkan kandungan protein kasar daun gamal lebih tinggi (BNJ<0.05)dari rumput gajah dwarf, karena gamal termasuk kedalam leguminosa yang kandungan proteinnyalebih tinggi. Kandungan protein kedua jenis tanaman yang ditanam pada jarak 1,5 m, 3m dan 100meter menunjukkan hasil berbeda tidak nyata, tetapi mempunyai kecendrungan terjadi penurunankandungan protein bila jarak tanam semakin jauh dari kandang. Tanaman yang ditanam dekatkandang akan lebih cepat menyerap amonia dan kosentrasi amonia pun lebih banyak dibandingyang lainnya.Serapan amonia pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi melalui tunas, sedangkan NH4+diserap melalui tunas, akar, dan kedua jalur(Inokuchi danOkada, 2001;Cruzetal, 2004.) PenyerapanNH3 udara atau NH4 + melalui stomata daun terjadi umumnya pada asimilasi seluler melalui jalurglutamin sintetase dan glutamat sintase (GS-GOGAT) (Yin et al., 1998). Adrizal et.al (2007)menunjukkan kandungan N pada daun lebih tinggi bila ditanam dekat dengan saluran pembuangangas amonia pada kandang tertutup dibanding yang ditanam lebih jauh.Menurut Smith dan Van Houtert (2000) bahwa daun gamal mempunyaikandungan PKsekitar 23,00 %, SK 20,70 %, dan Ca 1,71 %. Sedangkan kandungan protein rumput gajah dwarfadalah 11,50% (Yasin et.al, 2003).
Kandungan Bahan KeringRataankandungan bahan kering Rumput Gajah Dwarf dan Gamal (%) dapat dilihat padaTabel 3.Tabel 3.Rataan Kandungan Bahan Kering Rumput Gajah Dwarf dan Gamal (%)Perlakuan B1 B2 B3 Rata2A1 92,12 87,81 87,35 89,09A2 90,28 89,71 89,50 89,83Rata2 91,20a 88,76b 88,43b 89,46Keterangan: Angka yang dikuti huruf kecil yang berbeda pada kolom/baris yang sama menunjukkanpengaruh yang berbeda antar perlakuan (BNJ<0.05).Hasil uji lanjut (BNJ<0.05) menunjukkan kandungan BK tanaman pada jarak tanam 1,5 mdari kandang memberikan hasil yang berbeda nyata dengan jarak 3 dan 100 meter, sedangkan jarak3 dan 100 m tidak berbeda nyata.Lebih tingginya BK pada jarak tanam 1,5 meter karena daun lebih banyak menyerap amoniasehingga peningkatan BK sejalan dengan peningkatan kandungan protein. Adrizal et.al(2007)menyatakan kandungan BK daun tanaman dekat saluran pembuangan amonia kandang lebih tinggidibanding pada jarak yang lebih jauh.
Kandungan Amonia pada Tempat penelitian

Kandungan amonia (NH3) pada tempat penelitian ditempat penelitian pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rataan Kandungan Amonia (NH3) di Lokasi PenelitianTempat Kandungan NH3 (ppm)Dalam Kandang 7,7Tirai Kandang 3,06Jarak 1,5m dr kandang 2,33Jarak 3 m dr kandang 0,88Jarak 100 m dari kandang -Dari Tabel 4 dapat dilihat kandungan amonia dari kandang akan mengalami penurunan bilasemakin jauh dari kandang ayam. Bila jumlah ayam yang digunakan lebih banyak maka kandungangas amonia yang dihasilkan juga lebih banyak.Konsenstrasi amonia secara singnifikan dipengaruhi oleh jarak dari tempat pengeluaranamonia (exhaust fans) (Adrizal et. al. 2007). Amonia merupakan gas hasil dekomposisi bahanlimbah nitrogen dalam ekskreta, seperti uric acid, protein yang tidak terserap, asam amino dansenyawa non protein nitrogen (NPN) lainnya akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalamfeses (US-EPA, 2002). Menurut Setiawan (2006), kandungan amonia 5 ppm merupakan kadar palingrendah yang tercium baunya, 6 ppm mulai timbul iritasi pada mukosa mata dan saluran napas danpada 11 ppm ter jadi penurunan produktivitas ayam.
KESIMPULANKesimpulan dari penelitian ini rumput gajah dwarf (Pennisetum purpureum cv. Mott) dangamal (Glisidia sepium) yang ditanam pada jarak 1,5 m dari kandang ayam menghasilkan produksidaun segar, protein dan bahan kering yang lebih tinggi dari yang ditanam pada jarak 3 m dan 100meter.
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ABSTRACT

The study aims to determine the effect of goad (Peranakan Etawa) milk feeding with mangosteen flour
as feed additive on total microbial, pH and appearance. This study used 16 female goats Peranakan
Etawa, with a Randomized Block Design(RBD) consisted of 4 groups and 4 replications, each treatment
consisting of of A (0% control, B (2.5% flour mangosteen rind) , C (5% of mangosteen peel flour), and
treatment of D (7.5% of mangosteen peel flour). Data were analyzed using ANOVA (Analysis of
Variance). Parameters measured were total microbes, pH and organoleptic tests. The conclusion of this
study showed thatthere are significant differences (P> 0.05) on pH and organoleptic test, but
significantly (P <0.05) effect on total microbial fresh milk

Keywords: Mangosteen flour, goat milk, total microbes, pH, organoleptic

PENDAHULUANManggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia yangmempunyai potensi ekspor sangat besar. Tanaman ini mendapat julukan ratunya buah (queen of
fruit) karena keistimewaan dan kelezatannya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai buahkejujuran, lambang kebaikan dan mendatangkan keberuntungan, sehingga di beberapa negaradijadikan sebagai buah utama untuk sesaji (Balai Penelitian Tanaman Buah, 2006). Kulit buahmanggis yang dikategorikan sebagai limbah, mengandung 62,05% air, 1,01% abu, 0,63% lemak,0,71% protein, 1,17% gula dan 35,61% karbohidrat. Berbagai hasil penelitian menunjukkan kulitbuah manggis kaya akan antioksidan terutama antosianin, xanthone, tannin dan asam fenolat yangberguna sebagai anti diabetes, anti kanker, anti peradangan, meningkatkan kekebalan tubuh, antibakteri, anti fungi, dan aktifitas sitotoksik (Permana, 2010).Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan salah satu ternak yang cukup potensial sebagaipenyedia protein hewani (daging dan susu). Kambing PE merupakan bangsa kambing hasilpersilangan antara kambing Kacang (lokal) dengan kambing Etawah (impor). Kambing PE memilikisifat antara kambing Etawah dengan kambing Kacang. Bobot badan kambing PE sekitar 32 – 37 kgdan produksi susunya 1 – 1,5 liter per hari. Kambing PE berfungsi sebagai ternak penghasil dagingdan susu (Setiawan dan Tanius, 2002). Manfaat susu kambing sangat banyak salah satunya air susukambing tidak menyebabkan faktor lactosa intolerance, yaitu kelainan yang disebabkan kepekaanalat pencernaan terhadap susu sapi, sehingga yang sensitif terhadap laktosa susu sapi dapatmengkonsumsi susu kambing agar tidak terjadi diare (Sunarlim, 1992).Menurut Winarno (1991), Penentuan mutu bahan makanan pada umumnya sangattergantung pada beberapa faktor diantaranya cita rasa, bau, warna, tekstur dan nilai gizinya,disamping itu ada faktor lain, misalnya pH dan sifat mikrobiologis. Oleh karena itu, penting sekalidilakukan penilaian citarasa untuk menjajaki daya penerimaan konsumen. Cita rasa suatu bahanpangan adalah respon ganda dari bau dan rasa. Bila digabungkan dengan perasaan (konsistensi dantekstur) dari makanan didalam mulut, konsumen dapat membedakan suatu makanan dengan jenismakanan lain (Soekarto, 1985).
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MATERI DAN METODE PENELITIANPenelitian ini telah dilakukan di UD Atjeh Livestock Jln. lingkar kampus Unsyiah,Laboratorium Pengolahan Susu, dan Laboratorium Ilmu Teknologi Produksi Ternak Perah ProdiPeternakan Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Materi yang digunakan dalam penelitian iniadalah Susu dari kambing Peranakan Etawa betina yang sedang laktasi dan kulit manggis yangdiperoleh dari pedagang buah di sekitar peternakan.
Prosedur Pengujian di LaboratoriumSampel susu yang diteliti terdiri dari 7 merek susu pasteurisasi murni yang mempunyai izindari Departemen Kesehatan dan diproses secara high temperature short time (HTST). Pada masing-masing merek diambil 7 buah untuk 7 hari pemeriksaan dan dilakukan 2 (dua) kali pengulangansehingga sampel berjumlah 98 sampel. Sampel dibawa dalam kotak pendingin yang diberi es yangsuhunya dipertahankan 4 0C. Pengujian pada S. aureus dimulai sejak sampel susu diambil denganwaktu kadaluarsa atau sampai 7 hari dari setiap sampel .
Pengukuran pHpH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan larutan penyangga pH 4, 7 dan 9pada suhu 20o C,Elektroda pH meter dicuci dengan aquades dan dikeringkan menggunakantissue.pH sampel diukur dengan menggunakan elektroda pH meter ke dalam botol berisisampel.Dicatat angka yang tertera pada pH meter.Elektroda harus dicuci dengan aquades dandikeringkan menggunakan tissue sebelum dimasukkan sampel lain.
Uji OrganoleptikUji organoleptik meliputi uji kesukaan (hedonik). Panelis menilai dan membandingkan susudari kambing yang tanpa perlakuan (Kontrol) dan susu kambing yang diberikan tepung kulitmanggis ke ternak sebagai feed aditive.Setiap kali panelis selesai dan akan menilai susu berikutnya,diberi tenggang waktu serta diberi kue dan air sebelumnya.Pada uji hedonik, panelis diharapkan dapat menanggapi persepsi kesukaannya pada sampelyang meliputi nilai hedonik warna, aroma, konsistensi dan rasa. Skala hedoniknya adalah ; (1)sangat tidak suka ; (2) tidak suka ; (3) agak tidak suka ; (4) biasa ; (5) agak suka ; (6) suka, dan (7)sangat suka. Penilaian dilakukan sebanyak 3 kali ulangan oleh 25 orang panelis yang tidak terlatih.
Perhitungan Jumlah MikroorganismeMedia dibuat dengan menimbang 8,75 gram PCA (Plate Count Agar) yang dilarutkan ke dalam500 ml aquades dan disterilkan kemudian didinginkan ke dalam waterbath sampai suhu 450C.Ambil1 ml sampel dan dimasukkan ke dalam 9 ml larutan pengencer, lalu di vortex sampai homogen.Selanjutnya dibuat hingga pengencera 10-5.Dari pengenceran 10-5, diambil 1 ml suspensidimasukkan kedalam cawan petri dan di tambahkan 10 ml media PCA cair serta digoyang secararotasi hingga media merata kemudian dibiarkan sampai media mengumpal.Inkubasi pada suhu370C( cawan petri diletakkan secara terbalik).Hitung jumlah koloni yang tumbuh setelah 48 jammasa inkubasi (CFU/ml) = Jumlah bakteri yang tumbuh
Analisa StatistikData yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam ( ANOVA). Jika terdapat perbedaan yangberpengaruh atau sangat berpengaruh maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan(Duncan Multiple Range Test), (Steel dan Torrie, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASANBerdasarkan hasil analisa data yang diperoleh bahwa, susu dari kambing dengan pemberiantepung kulit manggis (Garcinia Mangostana L) tidak menunjukkan pengaruh yang nyata (P>0,05)
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terhadap nilai pH dan uji organoleptik akan tetapi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap uji totalmikroba.
Derajat Keasaman (pH)Rataan derajat keasaman (pH) susu dari kambing dengan pemberian tepung kulit manggisyang diperoleh dari penelitian ini tertera pada Tabel 1berikutTabel 1. Rataan nilai derajat keasaman (pH) dengan pemberian tepung kulit manggis (Garcinia

Mangostana L)
Perlakuan Kelompok Jumlah Rerata SD SE1 2 3 4A 6.33 6.44 6.41 6.38 25.56 6.39 0.05 0.02B 6.49 6.44 6.41 6.35 25.69 6.42 0.06 0.03C 6.53 6.36 6.46 6.36 25.71 6.43 0.08 0.04D 6.55 6.34 6.41 6.33 25.63 6.41 0.10 0.05Jumlah 25.90 25.58 25.69 25.42 102.59 25.65 0.20 0.10Keterangan: Nilai rerata dalam kolom yang sama secara statistik tidak berbeda nyata (p>0,05)Hasil analisa uji sidik ragam menunjukkan bahwa susu kambing dengan penambahantepung kulit manggis kedalam pakan sebagai feed aditive tidak menunjukkan pengaruh nyata(P>0,05) terhadap derajat keasaman (pH) susu kambing. Rataan derajat keasaman susu kambingakibat pemberian tepung kulit manggis berkisar antara 6,39 – 6,43. Nilai pH terendah terdapat padaperlakuan A (kontrol) yaitu 6,39 dan tertinggi pada perlakuan C (5 %) , B (2,5 %) da D (7,5 %) yaitu(6,43, 6,42 dan 6,41). Hal ini sesuai dengan Pernyataan Darma (2015) bahwa penambahan tepungkulit manggis kedalam susu pasteurisasi dan hasil penelitian yang ditambahkan ke dalam pakanternak memperoleh hasil yang sama (6,39-6,63).Nilai derajat keasaman (pH) yang diperoleh dari penelitian ini termasuk ke dalam nilaistandar pH susu kambing segar menurut TAS (2008) sebesar 6,5-6,7. Apabila terjadi pengasamanoleh aktivitas bakteri, maka nilai pH akan menurun di bawah nilai normal 6,5-6,7 (Swadayana etal.,2012), sedangkan nilai pH lebih tinggi dari 6,7 biasanya menunjukkan kemungkinan adanyamastitis (Legowo etal., 2009).

Uji OrganoleptikUji organoleptik atau uji penerimaan (Preference test) ialah suatu uji hedonik yang dilakukanterhadap 25 panelis yang tidak terlatih, adapun tujuan dari uji kesukaan ini adalah untukmengetahui apakah suatu sampel dapat di terima oleh masyarakat yang diwakili oleh para panelis.Tingkat kesukaan panelis terhadap pemberian tepung kulit manggis dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:Tabel 2. Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa, kekentalan, aroma, dan warna pada susu kambingdengan pemberian tepung kulit manggis sebagai feed additive

Perlakuan
Kode Sampel

A B C DRasa 6 6 5 5Kekentalan 5 4 5 5Aroma 5 5 5 5Warna 5 5 5 6
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Rataan 5.25 5 5 5.25Keterangan : 1= Sangat Tidak Suka, 2=Tidak Suka, 3=Agak Tidak Suka, 4= Biasa, 5=Agak Suka, 6 = Suka 7=Sangat SukaRataan penilaian panelis terhadap uji organoleptik susu kambing dengan penambahantepung kulit manggis kedalam pakan sebagai feed additive yaitu agak suka (5). Panelis sama-samamenyukai susu kambing dengan penambahan tepung kulit manggis dan susu kambing tanpapenambahan tepung kulit manggis (kontrol). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberiantepung kulit manggis sebagai feed additive tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) padauji organoleptik.

Gambar 1. Grafik Spiderweb karakteristik tingkat kesukaan susu dengan penambahan tepung kulit manggissebagai feed additive
Uji rasaDari hasil analisa uji organoleptik terhadap rasa susu kambing tidak berpengaruh nyata(P>0,05) akibat pemberian tepung kulit manggis sebagai pakan aditive. Rata-rata nilai hedonikpanelis terhadap rasa susu kambing dengan penambahan tepung kulit manggis sebagai feed additivekedalam pakan berkisar antara 6-5 yaitu suka hingga agak suka. Hasil analisa uji sensori tingkatkesukaan panelis untuk parameter rasa susu dengan penambahan kulit manggis dapat dilihat padagambar 5Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa susu kambing akibat pemberian tepung kulitmanggis yang tertinggi terdapat pada susu kambing A (0%), dan B (2,5 %) yaitu 6 yangmenunjukkan panelis mempunyai tanggapan suka terhadap susu kambing tanpa pemberian tepungkulit manggis dan yang diberikan tepung kulit manggis sebanyak 2,5 %. Susu terasa sedikit manisdan asin yang dikarenakan adanya kandungan gula laktosa dan garam mineral di dalam susu.Penilaian rasa terendah terdapat pada susu kambing yang diberikan tepung kulit manggis sebanyak5 % (C) dan 7,5 % (D) yaitu 5 dimana panelis menilai rasa agak suka. Hal ini diduga karenapemberian tepung kulit manggis terlalu banyak sehingga menimbulkan efek tannin yangmempengaruhi cita rasa pada susu kambing.Rasa susu kambing yang diberikan tepung kulit manggis dan tanpa pemberian tepung kulitmanggis masih sesuai dengan standar air susu menurut SK Direktorat Jendral Peternakan No.17 /Kpts / DJP / Deptan / 1983. Cita rasa susu dipengaruhi oleh kadar lemak, protein, dan mineral yangterdapat pada susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumudhita (1989) yang menyatakan bahwafaktor yang mempengaruhi bau dan rasa susu adalah pemberian pakan, macam bahan pakan yangdiberikan, persiapan kambing yang akan diperah.
Uji KekentalanBerdasarkan dari hasil analisa uji penerimaan terhadap kekentalan susu kambing tidakberpengaruh nyata (P>0,05) akibat pemberian tepung kulit manggis sebagai pakan additive. Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap kekentalan susu kambing dengan pemberian tepung kulitmanggis sebagai feed additive dengan nilai hedonik bersikar antara 4-5 yaitu agak tidak suka hinggaagak suka.Tingkat kesukaan panelis terhadap kekentalan susu kambing yang tertinggi terdapat padapemberian tepung kulit manggis A, C dan D ( 0%, 5% dan 7,5%) yaitu 5 dengan tingkat agak suka.
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Sedangkan nilai terendah terdapat pada sampel B (2,5%) yaitu 4 dengan tingakat biasa. Hal inididuga karena kekentalan suatu larutan dipengaruhi oleh kadar air dan jumlah padatan terlarutyang dikandung oleh susu. Menurut Melia dan Sugita (2007), Faktor –faktor yang mempengaruhikekentalan susu adalah konsentrasi dan keadaan protein, kosentrasi dan keadaan lemak, suhu danlamanya susu disimpan sehinnga kenaikan kadar protein dapat meningkatkan kekentalan.
Uji AromaDari hasil sidik ragam uji sensori tingkat kesukaan untuk aroma susu kambing denganpemberian tepung kulit manggis sebagai pakan additive tidak berpengaruh nyata (P>0,05) Rata-ratanilai hedonik panelis terhadap aroma susu kambing dengan pemberian tepung kulit manggissebagai feed aditive berkisar 5 yaitu agak suka. Tingkat uji organoleptik terhadap aroma susukambing yang tidak diberikan tepung kulit manggis (kontrol) dan yang diberikan tepung kulitmanggis tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap aroma susu kambing yaitu memiliki tingkatanyang sama antara A, B, C dan D.
Uji warnaBerdasarkan uji sidik ragam, rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap warna susu kambingdengan pemberian tepung kulit manggis sebagai feed aditive bersikar antara 5-6 yaitu agak sukahingga suka. Tingkat kesukaan panelis pada warna susu kambing tidak berpengaruh nyata (P>0,05)terhadap pemberian tepung kulit manggis sebagai feed additive. Nilai kesukaan panelis terhadapwarna susu kambing yang tertinggi terdapat pada pemberian tepung kulit manggis D (7,5%) yaitu 6(suka), sedangkan penilaian terendah terdapat pada kode sampel A (0%), B (2,5%) dan C (5%) yaitu5 (agak suka). Hal ini diduga pada perlakuan D pemberian tepung kulit manggis lebih banyakdibandingkan dengan perlakuan A, B, dan C, hal ini menyebabkan warna pada susu kambing lebihdisukai oleh panelis.
Total Mikroba (Log5)Rataan total mikroba susu kambing dengan pemberian tepung kulit manggis yang diperolehdari penelitian ini tertera pada tabel 3 berikut:Tabel 3. Rataan jumlah total mikroba pada susu kambing akibat pemberian tepung kulit manggissebagai feed additive.

Perlakuan Kelompok Jumlah Rerata SD SE1 2 3 4A 5.18 4.70 5.84 5.00 20.72 5.18a 0.48 0.24B 5.00 4.70 5.30 5.47 20.47 5.12ab 0.34 0.17C 0.00 5.54 0.00 0.00 5.54 1.39b 2.77 1.39D 0.00 0.00 4.70 0.00 4.70 1.18b 2.35 1.18Jumlah 10.18 14.94 15.84 10.47 51.43 12.86 2.95 1.47
a,ab,bSuperskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,05) antara perlakuan.Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa total mikroba susu kambing denganpenambahan tepung kulit manggis kedalam pakan sebagai feed aditive berpengaruh nyata (P<0,05)terhadap perlakuan A, B, C dan D. Rataan total mikroba susu kambing dengan penambahan tepungkulit manggis kedalam kosentrat sebagai feed aditive berkisar antara 1.18 –5.18. Total mikroba susuyang terendah terdapat pada perlakuan D (5%) 1.18 dan perlakuan C (7.5%) 1.39, dan total mikrobayang tertinggi terdapat pada perlakuan A ( 0 )%) 5.18 dan B (5.12).Berdasarkan hasil uji Duncan menunjukkan bahwa perlakuan D (7.5% tepung kulit manggis)dan C (5% tepung kulit manggis) mempunyai total mikroba cenderung lebih rendah dan berbedasangat nyata terhadap perlakuan A (kontrol) dan B (2,5% tepung kulit manggis).
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Gambar 2. Grafik total mikroba pada susu segarHasil dari penelitian ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) (2000) jumlahbakteri susu segar maksimal 1 x 106 cfu/ml. Hal ini sependapat dengan pernyataan Darma (2005)yang menyatakan bahwa semakin banyak penambahan kulit manggis kedalam susu, maka zonahambat bakteri semakin meningkat.
KESIMPULANPenambahan tepung kulit manggis kedalam pakan kosentrat sebagai feed additive tidakmenunjukkan perbedaan yang nyata terhadap tingkat keasaman (pH) dan nilai uji organoleptikakan tetapi berpengaruh nyata terhadap total mikroba. Namun pemberian tepung kulit sesuaidengan harapan, dimana tidak ada perubahan yang terjadi, baik pada flavor susu maupun padatingkat palatabilitas kambing. Dari berbagai perlakuan menunjukkan bahwa pemberian tepung kulitmanggis sebanyak 5% menunjukkan nilai yang positif terhadap nilai pH uji organoleptik, dan jumlahmikroba yang masih sesuai dengan standar SNI.

DAFTAR PUSTAKADarma, 2015. Karakteristik Dan Sifat Daya Hambat Terhadap Esherichia Coli Dengan PenambahanEkstrak Kulit Manggis (Garcinia Mangostana L.) Pada Susu Pasteurisasi.UniversitasHasanuddin.Gaman, P.M., dan K.B. Sherrington. 1981. The Science of Food, An Introduction to Food Science, Nutrition,and Microbiology. Terjemahan oleh Murdjati Gardjito, Sri naruki, Agnes Murdiati, dan Sarjono.Edisi kedua. 1992. Pengantar Ilmu Pangan Nutrisi dan Mikrobiologi. Gadjah Mada UniversityPress. YogyakartaLegowo, A.M., Kusrahayu dan S. Mulyani. 2009. Ilmu dan Teknologi Susu. Badan Penerbit UniversitasDiponegoro. Semarang.Melia, S. dan I.M. Sugita. 2007. ”Kualitas Dadih Susu Sapi Mutan Lactococcus lactis Pada Beberapa LevelWaktu Fermentasi” (Jurnal). Padang : Universitas AndalasPermana, A.W. 2010. Kulit Buah Manggis dapat Menjadi Minuman Instan Kaya Antioksidan. WartaLitbang Deptan 32(2): 3 hal.Setiawan, T dan A. Tanius. 2002. Beternak Kambing Peranakan Etawa. Penebar Swadaya. Bandung.SNI No. 01-2981,199. 2000 Pusat Standarisasi Industri Departemen Perindustrian dan Perdagangan,JakartaSteel.R .G. D dan Torrie. J. H. 1995. Prinsip dan Prosedur Statistika. Edisi kedua. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.Sumudhita, M. W. 1989. Air Susu dan Penanganannya. Program Studi Ilmu Produksi Ternak Perah.Fakultas Peternakan Universitas Udayana, Denpasar. Hal; 1-45.Sunarlim 1992 .Beternak Kambing Etawah.Jogjakarta.UGM.PressSwadayana A., P. Sambodho, dan C. Budiarti. 2012. Total bakteri dan pH susu akibat lamawaktu diping puting kambing Peranakan Ettawa laktasi. Animal Agricultural Journal. 1(1) : 12 –21.Thai Agricultural Standard. TAS 6006-2008. Raw Goat Milk. National Bureau ofWinarno, F. G. 1991. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia. Jakarta.
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Substitusi Biji Kapok (Ceiba Petandra) Fermentasi dengan Bungkil Kedelai
Terhadap Produksi dan Kualitas Telur Ayam Kampung Petelur

Erman Syahruddin1 dan R. Herawaty2

1Department of Animal Production, 2Department of Animal NutritionFaculty of Animal Sciences, Andalas University, Kampus Limau Manis, Padang 25163, IndonesiaE-mail: erman_syahruddin@yahoo.co.id
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat penggunaan biji kapok fermentasi (BKF) sebagaipengganti 100% bungkil kedelai dalam ransum ternak Ayam Kampung Petelur sehingga tidakmengganggu produksi ternak Ayam Kampung Petelur. Penelitian terdiri dari serangkaian percobaanlapangan. Percobaan di lapangan/kandang melakukan uji biologi terhadap peubah yang diamatiadalah konsumsi ransum, konversi ransum, dan income over feed cost (keuntungan kotor). Sertapeubah-peubah yang berhubungan dengan produksi telur (Hen day dan berat telur) dan peubah-peubah yang mempengaruhi kualitas telur (tebal kerabang telur dan indek warna kuning telur),pada ternak Ayam Kampung Petelur umur 20 minggu sebanyak 240ekor.Rancangan RAL6perlakuan yaitu penggantian 0, 20, 40, 60, 80 serta 100% protein bungkil kedelai dengan biji kapokfermentasi dan 4ulangan. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakanAnova, dan jika menunjukkan pengaruh yang nyata dilanjutkan dengan Uji Duncans/ DMRT. Peubahyang diamati adalah konsumsi pakan, konversi pakan, income over feed cost(IOFC), Hen day, berattelur, tebal kerabang telur dan indek warna kuning telur pada ternak Ayam Kampung Petelur. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penampilan produksi ayam kampung petelur terutama padakonsumsi ransum, konversi ransum dan produksi telur tidak terlalu banyak dipengaruhi olehpemakaian biji kapok fermentasi (BKF) dalam ransum ternak. Tingkat penggantian protein bungkilkedelai dengan biji kapok fermentasi dalam ransum dapat dilakukan sampai 100% dalam ransumayam kampung petelur.

Kata Kunci : Biji kapok(Ceiba petandra), fermentasi, substitusi, produksi, ayamkampung petelur
PENDAHULUANPakan merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam usaha peternakankarena dalam usaha peternakan 60 — 80 % biaya produksi digunakan untuk biaya pakan(Anggorodi, 1985). Harga pakan yang tinggi merupakan penyebab kerugian pada usaha peternakanunggas di Indonesia. Salah satu penyebab harga pakan unggas yang tinggi ini adalah karenamahalnya harga bahan baku pakan terutama yang masih diimpor seperti tepung ikan, bungkilkedelai dan jagung.Bungkil kedelai merupakan salah satu bahan pakan sumber protein nabati penyusunransum ternak unggas yang mengandung protein tinggi dan asam amino yang lengkap dibandingbahan pakan nabati lainnya, dilain pihak ketersediaannya kadangkala terbatas. Padahal kebutuhanbahan baku seperti bungkil kedelai selalu meningkat seiring dengan berkembangnya usahapeternakan unggas. Kebutuhan bungkil kedelai ini lebih banyak dipenuhi dari impor bahkan hampir100%, yaitu sekitar 1.965.048 ton pada tahun 2013 (BPS, 2013). Untuk mengurangi ketergantunganterhadap bahan pakan impor seperti bungkil kedelai ini perlu usaha untuk mencari bahan bakupakan pengganti bungkil kedelai dengan bahan pakan alternatif. Salah satunya yang belum banyakdigunakan adalah biji tanaman kapok (Ceiba petandra) yang merupakan limbah pertanian. Tanamanini mempunyai daya adaptasi tinggi, dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1500 meter. Tanamankapok hidup menjadi tanaman perkebunan. Menurut Biro Pusat Statistik (2013) luas kebun kapokdi Indonesia adalah 13.896.212 ha. Setiap 1 hektare kebun karet ditanami 200-300 pohon.
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Rendahnya kandungan gizi dan terdapatnya zat anti nutrisi mengakibatkan penggunaannyadalam ransum belum maksimal, (Sahid et al., 2000). Hasil analisis terhadap biji kapok diperolehkandungan protein kasar 27,40%, lemak kasar 5,60% , energi metabolis sebesar 1762,95 – 2301,64dan kadar protein dapat dicerna 24,70, retensi nitrogen sebesar 70,38 serta serat kasar sebesar25,30 (Laboratorium Ternak Unggas Fak. Peternakan Unand Limau Manis Padang, 2013). MenurutZahirma., (1986) energi metabolis biji kapok adalah sekitar 4.835 Kkal/kg, biji kapok jugamengandung berbagai asam amino seperti asam aspartat 9.50, asam glutamat 12.41, lisin 2.30,arginin 7.18, metionin 0.87 dan trionin 2.43 dari total protein (Sihombing., 1974). Kendala utamadalam penggunaan biji kapok sebagai pakan ternak adalah tingginya kadar asam Siklopropenoat.Menurut Zahirma., (1986) kandungan asam Siklopropenoat biji kapok segar adalah 325 mg/ 100gr.Menurut Syahruddin dan Rita., (2011) kandungan asam Siklopropenoat biji kapok dapat dikurangiatau dihilangkan dengan proses penyimpanan, ekstraksi, penjemuran, perendaman dalam air atauperebusan, selanjutnya dikatakan bahwa biji kapok yang direndam selama 24 jam dapatmengurangi kadar asam Siklopropenoat, sedangkan menurut Toh dan Chia., (1977) biji karet yangdirebus pada suhu 1600C dapat menghilangkan racun HCN. Hasil penelitian Syahruddin dan Rita.,(2012) memperlihatkan bahwa biji kapok segar yang diberikan dalam ransum ternak ayam broilermelebihi dari 9% dalam ransum dapat menurunkan pertambahan berat badan dan konsumsiransum. Untuk mengantisipasinya perlu dilakukan pengolahan sehingga kualitas biji kapok bisameningkat. Cara yang dapat digunakan adalah teknologi fermentasi terhadap biji kapok denganmikroba (Trichodermaharzianum mampu meningkatkan persentase protein kasar menjadi 33,85%,(Syahruddin dan Rita., 2012; Chalal.,1985).Aspek yang diteliti adalah menentukan bagaimana pengaruh pemanfaatan produk biji kapokfermentasi dengan mikroba Trichodermaharzianum dengan percobaan biologis dalam bentuk ujiransum pada ternak Ayam Kampung Petelur. Produk biji kapok olahan ini akan digunakan sebagaisubstitusi sebanyak 0%, 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% protein bungkil kedelai dalam ransumternak Ayam Kampung Petelur.
BAHAN DAN METODEPercobaan biologis untuk menentukan pengaruh penggantian 100% protein bungkil kedelaidengan biji kapok fermentasi dalam ransum ternak Ayam Kampung Petelur. Penelitian dilakukan diUPT Fakultas Peternakan Universitas Andalas Limau Manis Padang.

Bahan PenelitianPada percobaan ini digunakan 240 ekor ternak Ayam Kampung Petelur. yang berumur 20minggu dan pemberian ransum selama 8 minggu. Kandang penelitian yang digunakan berbentukbattery. Ransum penelitian disusun sendiri dengan menambahkan biji kapok fermentasi (BKF) .Ransum disusun iso protein dan iso energi. Perlakuan adalah sbb:RO sebanyak 0% BKF (ransum kontrol atau tanpa penggantian bungkil kedelai)RI penggantian 20% protein bungkil kedelai dengan BKFR2 penggantian 40% protein bungkil kedelai dengan BKFR3 penggantian 60% protein bungkil kedelai dengan BKFR4 penggantian 80% protein bungkil kedelai dengan BKFR5 penggantian 100% protein bungkil kedelai dengan BKFKomposisi ransum perlakuan pada masing-masing ternak dapat dilihat pada Tabel 1,sedangkan kandungan zat-zat makanan dan energi metabolis pada Tabe1 2.Tabel 1. Susunan Ransum untuk Ayam Kampung Petelur (PK 17% dan EM 2800 kkal/kg)
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Bahan makanan Ransum perlakuan

RO Rl R2 R3 R4 R5Jagung 50 49,13 48,26 47,39 46,52 45,65Bungkil kedelai 20 16 12 8 4 0BKF 0,0 5,87 11,74 17,61 23,48 29,35Dedak halus 15,5 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5T. ikan 6,0 6 6 6 6 6T.tulang 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5Ku1it pensi 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0M. kelapa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5Top mix 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Jum1ah 100 100 100 100 100 100Tabel 2. Kandungan Zat-zat Makanan dan Energi Metabolis Ransum Ayam Kampung PetelurKomponen RO Rl R2 R3 R4 R5Protein Kasar (%) 17,68 17,59 17,49 17,40 17,31 17,21Lemak(%) 3,91 3,90 3,89 3,88 3,87 3,86Serat Kasar (%) 4,78 5,17 5,56 5,95 6,34 6,73Ca(%) 3,03 3,01 2,99 2,92 2,90 2,88P total (%) 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73ME (KkallKg) 2842,80 2840,30 2837,80 2835,30 2832,80 2830,30Methionin 0,296 0,295 0,293 0,291 0,290 0,289Lysin (%) 1,11 1,053 0,99 0,93 0,87 0,82Keterangan : Hasil perhitungan
Rancangan PercobaanPercobaan pemberian ransum pada ternak ayam kampung petelur dilakukan denganRancangan Acak Lengkap dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Peubah yang diamati adalah konsumsiransum, konversi ransum, dan income over feed cost (keuntungan kotor). Serta peubah-peubahyang berhubungan dengan produksi telur (Hen day dan berat telur) dan peubah-peubah yangmempengaruhi kualitas telur (tebal kerabang telur dan indek warna kuning telur).
Pengolahan dan Analisis DataSemua data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian (Anova) dari RancanganAcak Lengkap menurut Steel and Torrie, 2012. Perbedaan antar perlakuan diuji dengan uji Duncan'sMultiple Range Test (DMRT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Ransum, Produksi Telur Hen-day, Berat Telur,
dan Konversi Ransum Ayam Kampung Petelur.

Percobaan pada ayam kampung petelur menggunakan 240 ekor yang berumur 20 minggudan pemberian ransum selama 8 minggu. Rataan konsumsi ransum, produksi telur hen-day, berattelur, dan konversi ransum setiap ekor per minggu selama penelitian terlihat pada Tabel 3.
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggantian protein bungkil kedelai denganprotein biji kapok fermentasi (BKF) sampai 100% dalam ransum ayam kampung petelurmemberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum, produksitelur henday, berat telur dan konversi ransum.Tabel 3. Rataan Konsumsi Ransum, Produksi Telur Hen-day, Berat Telur, dan Konversi RansumAyam Petelur Setiap Ekor per Minggu Selama Penelitian
Perlakuan Konsumsi Ransum(gram/ekor/minggu) ProduksiTelur Hen-day (%) Berat Telur(gram/ekor/minggu) KonversiRansumRO 556,30 33,76 98,76 5,41R1 562,36 34,09 101,30 5,34R2 566,65 33,06 102,23 5,33R3 569,05 33,74 99,84 5,48R4 565,05 33,10 96,60 5,61R5 562,89 32,38 96,48 5,60Rataan 563,72 33,50 99,20 5,46Dari Tabel 3 terlihat bahwa konsumsi ransum yang diperoleh selama penelitian dengan levelbiji kapok fermentasi (BKF) yang berbeda berkisar dari 556,30-569,05 gram/ekor/minggu atauberkisar antara 79,47-81,38 gram/ekor/hari. Rata-rata konsumsi ransum pada penelitian ini lebihrendah dari yang dilaporkan oleh Nurtini (1988) yaitu 90-100 gram/ekor/hari dan oleh Cresswelldan Gunawan (1982) yaitu 88 gram/ekor/hari. Menurut Murtijo (1992), konsumsi ransum ayamkampung petelur umur 25-70 minggu adalah 115 gram/ekor/hari.Berbeda tidak nyatanya konsumsi ransum disebabkan oleh biji kapok fermentasi yangdiberikan telah diolah dengan tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas biji kapok fermentasidan memberikan palatabilitas yang sama dengan bungkil kedelai, akibatnya pemakaian biji kapokfermentasi sampai 29,35% dalam ransum ayam kampung petelur sebagai pengganti 100% bungkilkedelai tidak berpengaruh terhadap konsumsi ransum. Selain itu, berbeda tidak nyatanya konsumsiransum juga disebabkan kandungan energi metabolis, protein, dan kandungan zat-zat makanan lainyang juga sama pada setiap perlakuan.Pengaruh perlakuan terhadap produksi telur hen-day selama penelitian seperti disajikanpada Tabel 3, yang menunjukkan bahwa antar perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda tidaknyata (P>0,05). Hal ini disebabkan konversi ransum, kandungan protein dan energi ransum (17%dan 2800 kkal/kg) serta zat-zat makanan lain relatif sama dan telah sesuai dengan kebutuhan ayamkampung petelur, sehingga akan menghasilkan produksi telur yang sama pula. Di samping itu,tatalaksana pemeliharaan dan lingkungan juga sama. Iskandar et.al.,(1991) menyatakan bahwafaktor-faktor yang mempengaruhi produksi telur adalah pengandangan yang baik, fasilitas kandang,ransum yang cocok dan seimbang, daya hidup dan performa ayam yang baik. Selain kualitasmakanan, yang mempengruhi produksi telur adalah faktor umur, pemeliharaan, lingkungan,managemen, penyakit, dan jumlah makanan (NRC, 1994).Secara umum, produksi telur hen-day yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar dari32,38-34,09% atau rata-rata 36,53% lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitianKingston (1979), bahwa produksi telur hen-day ayam kampung di Indonesia adalah 41,3%.Rendahnya produksi hen-day ini disebabkan sifat genetik yang dimiliki oleh ayam kampung yaitutidak setiap hari ayam-ayam tersebut menghasilkan telur. Keadaan ini sesuai dengan yangdikemukakan oleh Kingston (1979) bahwa produksi telur dipengaruhi oleh faktor genetik, carapemeliharaan dan pemberian pakan. Selain faktor genetik, produksi telur juga dipengaruhi olehkandungan zat-zat makanan yang dikonsumsi, terutama kandungan protein, energi, methionin,lysin, kalsium dan fosfor dalam ransum yang diberikan.Pemanfaatan biji kapok fermentasi (BKF) dalam ransum ayam kampung petelur sampai29,35% atau 100% pengganti protein bungkil kedelai dapat dilakukan dengan produksi sekitar
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36,53%. Walaupun produksi pada R5 hanya 32,38%, namun dengan biaya ransum yang relatifrendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar.Hal ini disebabkan dengan pengolahan biji kapok fermentasi dapat meningkatkan kualitas biji kapokfermentasi tersebut yang akan mempengaruhi kualitas ransum dan akhirnya dapatmempertahankan produksi telur. Menurut Rasyaf (2004), pemberian biji kapok pada ayamkampung petelur jangan lebih dari 20% dalam ransum, dengan adanya pengolahan, biji kapokfermentasi (BKF) ini dapat diberikan sebanyak 29,35% dalam ransum atau 100% pengganti proteinbungkil kedelai tanpa mempengaruhi produksi dan memberikan keuntungan yang lebih besar.Rataan berat telur ayam kampung selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 yaituberkisar antara 96,48-102,23 gram/ekor/minggu atau 37,70-38,94 gram/butir. Hasil ini sedikitlebih rendah dari yang dilaporkan oleh Iskandar et al., (1991) bahwa berat telur ayam kampungyang dipelihara secara intensif mencapai 41 gram/butir, tetapi tidak jauh berbeda dengan yangdilaporkan oleh Murtidjo (1992) yaitu 39,96 gram/butir. Berat telur yang dihasilkan pada penelitianini tidak banyak dipengaruhi oleh tingkat penggantian protein bungkil kedelai dengan biji kapokfermentasi (BKF). Keadaan ini disebabkan konsumsi ransum, kandungan energi dan proteinransum, serta zat-zat makanan lain relatif sama setiap ransum perlakuan, akibat adanya pengolahandari biji kapok fermentasi sehingga berat telur yang dihasilkan juga relatif sama. Menurut Romanofdan Romanof (1983), kadar protein dalam ransum mempunyai pengaruh besar terhadap berattelur. Penurunan konsumsi energi dan protein dapat mengakibatkan penurunan berat telur(Balnave, 1981). Berat dan besar telur juga dipengaruhi oleh kandungan methionin, lysin, kalsiumdan fosfor dalam ransum. Kandungan methionin sebesar 0,037 gram dan kandungan lysin 0,66gram/ekor/hari mampu menghasilkan berat dan besar telur yang normal. Kebutuhan kalsiumuntuk menghasilkan telur yang besar normal adalah 3,7% untuk ayam umur 40 minggu dankebutuhan fosfor 0,353% (Wahju, 1992). Konsumsi methionin pada penelitian ini sebesar 0,23gram/ekor/hari dan lysin 0,68-0,88 gram/ekor/hari.Rataan konversi ransum selama penelitian terlihat pada Tabel 3 berkisar antara 5,33- 5,61.Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa antar perlakuan memberikan pengaruh berbeda tidaknyata (P>0,05). Hal ini disebabkan konsumsi ransum dan berat telur yang dihasilkan sama, sehinggadiperoleh konsumsi ransum yang sama pula karena konversi ransum merupakan perbandinganjumlah ransum yang dikonsumsi dengan berat telur yang dihasilkan. Keadaan ini menunjukkanbahwa tingkat penggantian bungkil kedelai sampai 100% dengan biji kapok yang difermentasidengan kapang Trichoderma harzianum selama 8 hari dengan suhu 30°C dapat meningkatkanpenggunaan ransum dan pada gilirannya akan menghasilkan angka konversi yang relatif samadengan ransum kontrol. Nilai konversi ransum perlakuan pada penelitian ini lebih besar dari yangdikemukakan oleh Iskandar et al., (1991) yaitu sebesar 4,9 dan tidak jauh berbeda dengan nilaikonversi ransum ayam kampung petelur yang dikemukakan oleh Abbas (1988) bahwa konversiransum ayam kampung petelur di daerah Sumatera Barat yaitu 5,52.
2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang, Warna Kuning Telur dan Income Over

Feed CostRataan tebal kerabang telur, skor wama kuning telur dan income over feed cost dapat dilihatpada Tabel 4.Tabel 4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Tebal Kerabang Telur, Skor Warna Kuning Telur danIncome Over Feed Cost Selama Penelitian.Perlakuan Ketebalan Kulit Telur(mm) Skor Warna KuningTelur Income OverFeed Cost (Rp)RO 0,30 8,46 3819,72Rl 0,29 .8,52 4149,00R2 0,30 8,97 4350,12R3 0,30 9,02 4534,20R4 0,29 9,14 4719,72
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R5 0,28 9,03 4816,04Rataan 0,29 8,86 4397,63Rataan tebal kerabang telur dan skor warna kuning telur berkisar antara 0,28-0,30 mm dan8,46-9,14. Hasil analisis ragam pada peubah tebal kerabang telur menunjukkan bahwa antarperlakuan memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan oleh kandungankalsium dan fosfor ransum perlakuan yang hampir sama yaitu antara 2,88-3,03% dan fosforberkisar antara 0,66-0,0,73%. Hal ini sesuai dengan yang direkomendasikan oleh NRC (1994). Tebalkerabang telur pada penelitian ini sama seperti yang direkomendasikan oleh Stadelmant danCotterrill (1997), bahwa tebal dan warna kulit telur disebabkan oleh pigmen ovophirin yangdideposisikan pada permukaan telur dengan ketebalan kurang lebih 0,33 mm. Menurut Murtidjo,(1992), ketebalan kerabang telur kurang dari 0,31 mm terlalu tipis untuk dipasarkan, sedangkantelur yang baik mempunyai ketebalan kerabang telur sekitar 0,29 mm.Warna kuning telur yang dihasilkan pada penelitian ini bervariasi dari kuning sampaiorange dengan skor warna kuning telur berkisar dari 8,46-9,14. Menurut Nurtini, (1988), konsumentelur pada umumnya menyukai warna kuning telur keemasan yang memberikan warna menarikpada penampilannya sehingga merangsang selera atau animo. Intensitas warna kuning telur padaunggas ditentukan oleh konsumsi pigmen karotenoid (Romanof dan Romanof, 1983). Anggorodi(1985), menyatakan bahwa lutein, zeaxanti, dan criptoxantin bertanggung jawab terhadappigmentasi warna kuning telur dan penambahan xanthopil dalam pakan unggas dapatmemperbesar skor warna kuning telur.Rataan pendapatan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. Keuntungan yangdiperoleh selama penelitian berkisar dari Rp 3819,72 sampai Rp 4816,04 atau Rp 180,33,- sampaiRp 235,28,- per butir telur. Terlihat bahwa keuntungan yang diperoleh selama penelitian semakintinggi dengan semakin meningkatnya penggunaan biji kapok fermentasi (BKF) dalam ransum. Halini disebabkan karena ransum yang menggunakan biji kapok fermentasi biayanya lebih murahdibandingkan bungkil kedelai.
KESIMPULANPenampilan produksi ayam kampung petelur terutama pada konsumsi ransum, konversiransum dan produksi telur tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh pemakaian biji kapok fermentasi(BKF) dalam ransum ternak. Tingkat penggantian protein bungkil kedelai dengan biji kapokfermentasi dalam ransum dapat dilakukan sampai 100% dalam ransum ayam kampung petelur.
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Pengaruh Pemberian Probio_FM Padat dan Cair Terhadap
Performa Itik Alabio Jantan dan Betina

Manin, F. Pudji R, and Bobby Aidi RahmanDepartment of Animal HealthFaculty of Animal Science Jambi UniversityEmail: manin_105@yahoo.co.id
ABSTRAKProbio_FM adalah sutau produk probiotik cair dan padat yang dihasilkan oleh Manin dkksejak tahun 2010-sekarang. Probio_FM mengandung bakteri asam laktat dengan kosentrasibakteri 1010cfu/ml. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaanprobio_FM padat dan cair pada itik Alabio jantan dan betina, serta interaksinya terhadapperforma (bobot badan akhir, konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversipenggunaan pakan (FCR). Target khusus yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untukmeningkatkan produktivitas ternak itik Alabio dalam menghasilkan safe-food-safe-feeddengan menggunakan probio_FM padat dan cair. Materi yang digunakan adalah probio_FMpadat dan cair, itik Alabio jenis kelamin jantan dan betina sebanyak 54 ekor, ransumkomersial, bungkil inti sawit, bungkil kelapa, dedak dan tepung limbah udang. Metodepenelitian adalah eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) polafaktorial 3x2 sebagai faktor A adalah bentuk probiotio_FM (A0, A1, A2), dan faktor B adalahjenis kelamin itik Alabio (b1 dan b2). Ada 6 kombinasi yang di ulang 3 kali setiap unitulangan ada 3 ekor. Peubah yang diamati adalah performa itik periode pertumbuhan (bobotbadan akhir, konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi penggunaanransum). Jika terdapat perbedaan antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji lanjutDuncant Multiple Range Test (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatinteraksi sangat nyata (P<0.01) antara bentuk probio_FM dan jenis kelamin itik Alabio,terhadap bobot akhir, konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan. Namun tidak adainteraksi (P>0.05) antara bentuk probio_FM dan jenis kelamin terhadap konversipenggunaan ransum (FCR). Sebagai simpulan dari hasil penelitian ini adalah pemberianprobio_FM dalam bntuk cair dan padat dapat meningkatkan performa itik Alabio jantanmaupun betina.

Kata kunci : probio_FM cair, padat, Performa, itik Alabio
PENDAHULUANProbio_FM merupakan probiotik cair yang mengandung beberapa spesies Bakteri AsamLaktat (BAL), berasal dari hasil isolasi mikroba saluran pencernaan itik Kerinci (Manin dkk., 2003;Manin dkk., 2004), saluran pencernaan ayam kampung yang dipelihara di lahan gambut (Manindkk., 2007; Manin dkk., 2008) dan ayam broiler yang diberi probiotik (Manin dkk., 2010).Penggunaan Probio_FM cair tersebut telah terbukti dapat mengurangi jumlah bakteri patogen padasaluran pencernaan unggas, meningkatkan kesehatan ternak serta mengurangi pencemaranlingkungan yang berasal dari bau ammonia feses (Hendalia, dkk. 2009; Manin, dkk. 2010). Dalamrangka pengembangan produk, khususnya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan danpendistribusian di lapangan, Probio_FM cair telah dikembangkan menjadi Probio_FM padat denganmemanfaatkan bahan baku lokal sebagai pengemban (sumber prebiotik) (Manin dkk. 2012). Darihasil penelitian tersebut telah dihasilkan probiotik padat (Probio_FM padat) dengan jumlah bakteriasam laktat sebanyak 128x1010 cfu/gr.
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Sekalipun Probio_FM padat memiliki kegunaan yang relatif sama dengan Probio_FM cair,namun secara teknis pengaplikasian probiotik padat ini relatif lebih rumit, karena dalampenggunaannya sejumlah kecil probiotik (1.0–2,0%) harus dicampurkan ke dalam ransum secarahomogen. Pengunaan probio_FM dalam bentuk padat dan cair telah dilakukan pada itik Kerinci.Hasil Penelitian Manin dkk (2012) penggunaan probiotik cair dapat menurunkan konversi pakanitik Kerinci. Selanjutnya Manin dkk (2013) penggunaan probio_FM padat nyata pengaruhnya padapertumbuhan itik, jika probio_FM padat tersebut di campur dalam pakan dan air minum.Penggunaan probio_FM pada itik lokal lainnya seperti itik Mojosari, Tegal dan Alabio belumdilakukan, karena sulitnya untuk mendapatkan kemurnian ternak itik lokal tersebut. Penelitian inibertujuan untuk menguji ke-ampuhan probiotik Probio_FM padat dan cair baik yang diberikanmelalui air minum dan ransum terhadap performa, dan status kesehatan itik Alabio.Hasil penelitian penggunaan probio_FM padat dan cair pada itik Kerinci pada umumnyadapat meningkatkan kesehatan dan efisiensi penggunaan pakan ternak itik, namun pemberianprobio_FM pada itik Alabio belum dilakukan. Tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian iniadalah apakah probio_FM padat dan cair yang diberikan pada itik Albio akan memberikan hasil yangsama dalam meningkatkan performa yang sama dengan itik Kerinci?
BAHAN DAN METODEMateri yang digunakan itik Alabio yang berasal dari Kecamatan Alabio jumlah itik Alabioyang digunakan sebanyak 54 ekor yang terdiri dari 27 ekor jantan dan 27 ekor betina. Probio_FMyang digunakan adalah probio_FM padat dan cair dengan kosentrasi bakteri asam laktat 1010cfu/ml.Ransum yang diberikan terdiri dari ransum komersial (25%), bungkil inti sawit (25%) dan dedak(25%), bungkil kelapa (15%) dan tepung limbah udang (10%) kandungan protein kasar (PK) 21.8%dan energi metabolism (EM) 2800 kkal/kg ransum.Metode penelitian adalah eksperimental secara invivo berdasarkan Rancangan AcakLengkap (RAL) pola Faktorial 3x2 sebagai faktor A adalah bentuk probio_FM (tanpa, cair dan padat)dan factor B adalah jenis kelamin itik Alabio (jantan dan betina). Ada 6 kombinasi yang di ulang 3kali dan setiap unit ulangan terdapat 3 ekor itik Alabio, kombinasi yang diberikan adalah sebagaiberikut :A0b1 = tanpa probio_FM itik Alabio betinaA0b2 = tanpa probio_FM itik Alabio jantanA1b1 = probio_FM cair itik Alabio betinaA1b2 = probio_FM cair itik Alabio jantanA2b1 = probio_FM padat itik Alabio betinaA2b2 = probio_FM padat itik Alabio jantanSetiap perlakuan mendapat ulangan sebanyak 3 kali, dan setiap unit ulangan terdapat 3 ekoritik Alabio. Sehingga terdapat 18 unit percobaan, Setiap unit percobaab terdiri dari 3 ekor itikAlabio. Penempatan perlakuan pada setiap unit kandang koloni (unit percobaan) dilakukan secaraacak dengan menggunakan bilangan teracak.

Rancangan PercobaanRancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) polaFaktorial. Datayang diperoleh di analisis secara statistik menggunakan sidik ragam dengan bantuanprogram SAS (1997),dan apabila ada perbedaan pada perlakuan pemberian probio_FM cair danpadat dilanjutkan dengan uji Duncan menurut prosedur Steel dan Torrie (1993). Peubah yangdiamati meliputi, konsumsi pakan, Bobot badan hidup Pertam-bahan bobot badan dan Konversipakan (FCR).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perlakuan Terhadap Bobot Badan AkhirTabel 1 memperlihatkan bahwa pem-berian probiotik probio_FM cair dan padat lebih baikdari pada tanpa pemberian probio_FM, terhadap bobot badan akhir itik. Hasil analisis sidik ragammenunjukkan bahwa bentuk probio dan jenis kelamin berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadapbobot badan akhir itik Alabio betina dan jantan, serta terdapat interaksi sangat nyata (P<0.01)antara bentuk probio_FM dan jenis kelamin itik.Hasil uji lanjut dengan menggunakan Duncant multiple range test (DMRT) menjelaskanbahwa pemberian probio cair dan padat berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap peningkatanbobot badan mutlak, sedangkan tanpa pemberian probio tidak berpengaruh terhadap bobot badanakhir (P>0.05). Bobot badan tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian probio_FM padat(1420.55±11.10) gr/ekor (itik Alabio betina) dan 1503.05 ± 116.67 gr/ekor (itik Alabio jantan).Perlakuan jenis kelamin berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap bobot badan itik.Tabel 1 memperlihatkan bahwa bobot badan itik Alabio jantan lebih tinggi dari pada bobot badanitik Alabio betina pada perlakuan pemberian probio_FM cair dan padat dibandingkan tanpapemberian probio_FM. Bobot badan itik Alabio jantan yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitianSubhan dkk (2010) bobot badan itik Alabio jantan umur 8 minggu berkisar antara1497.81-1554.79gr/ekor yang mendapat perlakuan kombinasi sagu kukus dan tepung keong mas.Peningkatan bobot badan pada per-lakuan pemberian probio_FM bentuk cair dan padat,disebabkan karena kandungan bakteri asam laktat (Lactobacillusacidophilus, L.bulgaricus,
L.fermentum, L.plantarum dan S.termophlius) mampu meningkatkan kesehatan ternak itik jantandan betina dengan cara menurunkan pH usus halus, dan mengurangi jumlah bakteri E.coli dalamusus halus, sehingga penyerapan akan semakin baik, dan pada akhirnya pertumbuhan itik semakinbaik. Tabel 1 memperlihatkan bahwa pemberian probio_FM dalam bentuk cair maupun padat dapatmeningkatkan bobot badan akhir itik Alabio jantan. Pada perlakuan tanpa pemberian probio_FMterlihat tidak ada perbedaan bobot akhir antara itik Alabio betina dan itik Alabio jantan.Tabel. 1. Rataan bobot badan awal ,bobot badan akhir (gr/ekor) umur 8 mingguPerlakuan Bbt awal Bobot AkhirKuan gram/ekor gram/ekorA0b1 36.37±3.06 1259.33±37.50AaA0b2 37.00±3.18 1306.78±10.83 AaA1b1 43.11±1.35 1313.89±29.33BbA1b2 43.11±2.80 1492.42±14.45BaA2b1 49.11±4.02 1420.22±11.43BbA2b2 45.11±3.56 1585.55±61.42BaKeterangan: Huruf besar yang berbeda pada baris yang sama dan huruf kecil yang berbeda pada kolom yangsama menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0.01)
Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan dan Konversi
RansumRataan konsumsi ransum itik Alabio betina berkisar antara 4019.11-4670.80 gr/ekor (itikbetina) dan5057.75-5598.68 gr/ekor (itik jantan). Tabel diatas terlihat bahwa konsumsi ransum itikselama penelitian pada itik betina yang mendapat perlakuan probio_FM cair lebih rendah padaperlakuan tanpa probio_FM dan probio_FM padat. Namun pada itik Alabio jenis kelamin jantan,konsumsi ransum ter-rendah terdapat pada perlakuan tanpa pemberian probio_FM(A0b1).Rataankonsumsi pakanyang diperoleh dalam penelitian pada itik Alabio betina sejalandengan hasil penelitian Ketaren dan Prasetyo (2001), dilaporkan bahwa rataan konsumsi silanganMojosarijantan dengan Alabiobetina(MA) selama 8 minggu adalah sebanyak 4324gr/ekor. Hasilanalisis sidik ragam menunjukkan bahwa bentuk probio_FM dan jenis kelamin berpengaruh sangatnyata (P<0.01) terhadap total konsumsi ransum, serta terdapat interaksi antara bentuk probio_FM
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(probio_FM cair dan padat) serta jenis kelamin itik Alabio jantan dan betina, berpengaruh sangatnyata (P<0.01) terhadap total konsumsi ransum.Tabel. 2. Rataan konsumsi ransum, Pertambahan Bobot Badan ( gram/ekor), Konversi Ransum ItikAlabio jantan dan betina umur 8 mingguKombinasi Konsumsi Ransum Pertambahan Bobot Konversi PakanPerlakuan gram/ekor Badan (gram/ekor) (FCR)A0b1 4670.79±300.58 Aa 1222.67±36.33 Aa 4.24±0.25 AaA0b2 5057.75±96.50 Ba 1269.78±7.90 Ba 4.24±0.19 AaA1b1 4019.11±60.39 Bb 1217.68±116.94 Bb 3.81±0.13 BbA1b2 5213.40±151.66 Ba 1449.33±15.37 Ba 4.02±002 AaA2b1 4651.11±182.39 Ab 1371.11±15.08 Ab 3.96±0.16 AbaA2b2 5598.68±110.10 Aa 1540.44±58.35 Aa 4.00±0.07 AaKeterangan: Huruf besar yang berbeda pada baris yang sama dan huruf kecil yang berbeda pada kolom yangsama menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0.01)Perlakuan bentuk probiotik probio_FM yang digunakan selama penelitian berpengaruhsangat nyata (P<0.01) terhadap konsumsi ransum. Bentuk probio_FM padat berpengaruh tidaknyata (P>0.05) dengan perlakuan tanpa pemberian probio_FM, namun pada perlakuan probio_FMcair berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap total konsumsi ransum selama penelitian.Konsumsi ransum yang terendah terdapat pada perlakuan pemberian probio_FM cair (A2b1).Rendahnya konsumsi ransum pada perlakuan A2b1 kemungkinan disebabkan karena bakteri asamlaktat yang terkandung dalam probio_FM cair dapat memperbaiki sistim pencernaan, sehinggapenyerapan semakin baik, dan pada gilirannya pakan yang masuk dalam saluran pencernaan lebihbanyak diabsorbsi oleh usus halus dibandingkan dengan yang tidak diabssorbsi.Jenis kelamin itik Alabio yang digunakan selama penelitian berpengaruh sangat nyata(P<0.05) terhadap total konsumsi ransum. Pada Tabel 3 terlihat bahwa itik Alabio jantanmengkonsumsi pakan lebih banyak pada perlakuan yang mendapatkan probio cair dan probiopadat, namun pada perlakuan tanpa pemberian probio_FM berpengaruh tidak nyata (P>0.05)terhadap konsumsi ransum. Konsumsi pakan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitianSubhan dkk (2010) yang meng-gunakan kombinasi sagu dan tepung keong mas pada itik jantanAlabio, Mojosari dan silangannya diperoleh konsumsi ransum itik jantan Alabio berkisar antara5213.48–5265.37 gr/ekor.Konsumsi pakandapat dipengaruhi olehberbagai faktorantara lainkandungangizi dalampakan (Hernnndezetal.,2004; Fanetal.,2008).Kebutuhan giziitikpedaging umur2-7 minggudisarankanmengandungprotein kasar sebanyak16%,sedangkan energi metabolis 3000 kkal/kg(NRC,1994).FANetal.,(2008) yang menyatakan bahwa pemberian pakan yang mengandung energi tinggidapatme-ningkatkankonsumsipakan yang erat denganpertumbuhanternak unggas. Jumlah konsumsi ternakdengan tingkat protein dan EM yang tinggi cenderung menurun dan sebaliknya jumlah konsumsiransum meningkat apabila tingkat protein dan EM rendah(Leesonetal.,1996; Hernandezetal.2004).Kandungan protein kasar ransum penelitian berkisar antara 21.80 %, lebih tinggi dari kebutuhanprotein yang disarankan untuk itik umur 8 minggu.Tabel 3 memperlihatkan bahwa pada perlakuan pemberian probio_FM cair dan padatmenghasilkan rataan pertambahan bobot badan itik Alabio betina dan jantan lebih tinggidibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian probio_FM. Rataan pertambahan bobot badantertinggi pada itik betina Alabio adalah pada perlakuan pemberian probio_FM padat yaitu sebesar1371.11±15.08 gr/ekor, sedangkan itik Alabio jantan adalah 1473.78±85.50 gr/ekor.Hasil analisis sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan pemberian probio_FM cair danpadat berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap pertambahan bobot badan itik Alabio betina danjantan. Jenis kelamin itik Alabio berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap pertambahan bootbadan serta terdapat interaksi interaksi antara bentuk probio_FM dan jenis kelamin terhadappertambahan bobot badan itik Alabio betina dan jantan (P<0.01).Bentuk probio_FM yang diberikan selama penelitian berpengaruh sangat nyata (P<0.01)terhadap pertambahan bobot badan itik Alabio betina maupun itik Alabio Jantan. Meningkatnya
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pertambahan bobot badan ini dikarenakan bakteri asam laktat yang terdapat dalam probio_FM cairdan padat dalam usus halus mampu meningkatkan penyerapan dalam usus halus.Bakteri yang terdapat dalam probio_FM adalah Lactobacillus acidophilus, L.bulgaricus,
L.fermentum, L.plantarum dan S.termohlilus) mampu berkolonisasi dan menempel pada sel-sel usushal ini akan menyebabkan bakteri asam laktat ini berkembang dengan baik dan mikroba patogenakan terreduksi dari sel-sel usus itik, sehingga perkembangan organisme patogen penyebabpenyakit seperti E,coli dan S.thypimurium dalam saluran pencernaan akan mengalami hambatan,akibatnya zat makanan yang masuk dalam saluran pencernaan lebih mudah diserap oleh usus halus.Rataan pertambahan bobot badan yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan denganhasilpenelitianKetaren da nPrasetyo (2001) melaporkan bahwa rataan pertambahan bobot badan itikMojosari Alabioumur 8 minggu sebesar 1260 gr/ekor. Iskandar dkk. (2001) juga telah melaporkanbahwa rataan pertambahan bobot badan itik jantan lokal dengan pemberian 20% ikan rucah +80% dedak padi pada umur2-10 minggu sebesar1138gr/ekor.Rataan konversi penggunaan ransum (FCR) pada perlakuan yang mendapat probio_FM cairpada itik Alabio betina dan jantan lebih rendah dibandingkan pada perlakuan yang tidak mendapatprobio_FM (3.97±0.16 vs 3.81±0.13 vs 4.21±0.28) untuk itik Alabio betina dan 4.00±0.07 vs4.02±0.02 vs4.24±0.19 (itik jantan). Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa bentukprobio_FM berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap konversi peggunaan ransum, tetapi padaperlakuan jenis kelamin itik Alabio berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap konversipenggunaan ransum, serta tidak terdapat interaksi antara bentuk probio_FM dan jenis kelamin(P>0.05) terhadap konversi pengunaan ransum.Konversi pengunaan ransum (FCR) dipengaruhi oleh faktor konsumsi pakan danpertambahan bobot badan. Pada perlakuan pemberian probio_FM (cair dan padat) dan jeniskelamin (betina dan jantan) berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap konsumsi ransum danPBB. Namun pada perlakuan tanpa pemberian probio_FM berpengaruh tidak nyata (P>0.05)terhadap konsumsi ransum, PBB dan konversi penggunaan ransum (FCR) pada itik Alabio betinadan itik Alabio jantan.Rataan konversi penggunaan pakan selama penelitian pada perlakuan yang tidak mendapatprobio_FM adalah 4.23 ± 0.02 (A0b1b2), 3.92 ± 0.15 (A1b1b2) dan 3.99 ± 0.02 (A2b1b2). Konversipenggunaan pakan pada itik Alabio betina (4.00 ± 0.28) dan itik Alabio jantan (4.09 ± 0.16).Konversi penggunaan pakan (FCR) yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkandengan konversi pakan hasil penelitian Subhan, dkk (2010) pada itik Alabio jantan umur 8 mingguyaitu 3.66 ± 0.23. Namun lebih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian Ismoyowati (1999)FCR 5.33, Susetyo (2000) FCR 4.5, Sobri (2005) FCR 4.4,Winarti (2007), FCR 4.68, dan Manin dkk(2012) FCR 5.60. Purba dkk. (2011) melaporkan bahwa rataan konversi pakan itik Mojosari Alabiojantan umur delapan minggu dengan penambahansan toquin dan vitamin E berkisar antara 5,03±0,06 hingga 5,35±0,25.

KESIMPULANPemberian probiotik probio_FM dalam bentuk cair dan padat dapat meningkatkan performaitik Alabio jantan dan betina umur 8 minggu (pertambahan bobot badan dan efsiensi penggunaanpakan).
DAFTAR PUSTAKAFuller, R. 1992. History and Development of Probiotics. In Probiotics the Scientific basis. Edited byFuller. Chapman and hall. London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras. Pp. 1 – 7.Hendalia, E. Yusrizal dan Manin. F. 2010. Pemanfaatan Berbagai Spesies Bakteri Bacillus danLactobacillus dalam Probiotik Untuk Mengatasi Polusi Lingkungan Kandang Unggas. JurnalPenelitian Universitas Jambi. Seri Sains. Vol. 12, Nomor 3. Agustus 2010. Hal. 26-32.Hernandez,F.,J.Madrid,V.Garcia,J.OrengoandM.D.Megia. 2004. Influence of two plants extracts onbroilersperformance,digestibility,anddigestiveorgan size.Poult.Sci.83:169-174.Iskandar, R,S.,VanvanS.Nugroho,D.M.Suci danA.R.Setioko.2001.Adaptasibiologisitikjantanmudalokalterhadap ransum berkadar dedak padi tinggi. Pros. Lokarya Unggas Air . Pengembangan
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Agribisnis Unggas air Sebagai Peluang Unggas Air sebagaiPeluangUsahaBaru.Ciawi,5-6Agustus 2001. Fakultas Peternakan IPB Bogor-Balai PenelitianTernak.Bogor.hlm.118-127.Ismoyowati, 1999. Pengaruh pejantan induk, aras protein pakan dan seks terhadap pertumbuhandan karkas itik lokal. Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Ketaren,P.Pdan L.H. Prasetyo.2001. Pengaruh pemberian pakan terbatas terhadap penampilan itiksilang Mojosarix Alabio(MA)umur 8 minggu. Pros. Loka karya Unggas Air. PengembanganAgribisnis Unggas Air sebagai Peluang Usaha Baru. Ciawi, 5-6 Agustus 2001. FakultasPeternakan IPB Bogor-Balai Penelitian Ternak, Bogor.hlm.105-110.Leeson, S., L. Castonand J.D. Summer.1996. Broiler responsetodietaryenergy. Poult.Sci.75:529-535.NRC (National Resesrch Council)1994. N u t r i e n RequirementsofPoultry. AcademyPress,Washington,D.C.Lopez, J. 2000. Probiotic in Animal Nutrition. Recent Advences In Animal Nutrition Asian-AustralianJournal of Animal Science 55 : 1238-1246.Manin, F, Ella H, Yatno, dan Pudji Rahayu, 2013. Dampak Pemberian Probiotik Probio_FM TerhadapKinerja itik Kerinci Jantan. Prosiding Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan.Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Peternakan. Hal. 235-239.Manin, F. E.Hendalia, Yatno dan I.P.Kompiang, 2004. Potensi saluran pencernaan itik lokal Kerincisebagai sumber probiotik dan implikasinya terhadap produktivitas ternak danpenanggulangan kasus salmonellosis. Jurnal Peternakan dan Lingkungan Vol. 10 No.1 Feb.2004. Hal.12-19 Akreditasi DITJEN DIKTI DEPDIKNAS No. 134/Dikti/ Kep/2001. tgl 14 – 09– 2001Manin, F., Ella H, Yusrizal, dan Yatno. 2010. Penggunaan Simbiotik yang Berasal dari Bungkil IntiSawit dan Bakteri Asam Laktat Terhadap Performans, Lingkungan dan Status KesehatanAyam Broiler (Laporan Penelitian Strategi Nasional).Manin, F., Ella Hendalia, A.Aziz, 2008. Isolasi dan Produksi Isolat Bakteri Asam Laktat dan Bacillussp dari Saluran Pencernaan Ayam Buras Asal Lahan Gambut Sebagai Sumber Probiotik.Jornal AGRITEK (Jornal Ilmu-ilmu Pertanian Teknologi Pertanian dan Kehutanan)Terakreditasi No. 026/DIKTI/KEP/2005. Agritek Edisi Khusus Dies Natalis IPM ke-16November 2007.Manin, F., Ella Hendalia, Yusrizal, 2009. Penggunaan Berbagai Bakteri Bacillus dan Bakteri AsamLakat Sebagai Sumber Probiotik Dalam Air Minum Terhadap Performans Ayam Broiler.Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2009.Manin. F., Ella Hendalia, Yusrizal dan Nurhayati. 2006. Effect of Kerinci Duck’s Intestinal Probiotic(Bacillus circulans and Bacillus sp) as Feed Addtive on Broiler Performans. Proceedings ofThe 4th ISTAP “ Animal Production and Sustanable Agriculture in The Tropics” Faculty ofAnimal Sience, Gajah mada Uniersity, November 8 – 9, 2006. p : 276 – 286.Purba, M.,Pius. Ketaren, 2011. Konsumsidan konversi Pakan Itik Lokal Jantan Umur Delapan Minggudengan Penambahan Santoquin dan Vitamin E dalam Pakan JITV Vol.16No.4Th.2011:280-287.SAS.1997.SAS/STAT Guide for Personal Computers.Ver: 6.12Edit.SAS InstituteInc.Cary,NC.SNI 2009. Bobot Induk (Parent Stock) Itik Alabio Jantan Muda. SNI 7556. 2009. Badan StandarNasional Jakarta.Sobri. M. 2005. Pengaruh sumbber energi dan asam lemak ransum terhadap kinerja produksi danperlemakan tubuh itik Mojosari jantan. Tesis Program Pascasarjana. Universitas GadjahMada. Yogyakarta.Steel,R.G.Dand J.H.Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika. Suatu Pendekatan Biometrik.Terjemahan B. Sumantri. Cetakanke-3,PT Gramedia,Jakarta.Subhan. A., 2010. Pengaruh kombinasi sagu kukus (metroxylon Spp) dan tepung keong mas(Pomocea Spp) sebagai pengganti jagung kuning terhadap penampilan itik jantan Alabio,Mojosari, dan hasil silangannya. Bulletin Peternakan Vo. 34 (1) : 30-37, Februari 2010.Susetyo, B.H. 2000. Pengaruh suplementasi methionin syntetis pada ransum itik lokal terhadapkinerja dan nilai ekonomi. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.
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Winarti, E. 2007. Perlakuan fermentasi dan evaluasi nilai nutrisi bahan pakan kaya serat dalamransum itik jantan umur 5-10 minggu. Tesis Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.



301

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

Kemampuan Adaptasi Hijauan Pakan Alami yang Tumbuh pada
Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Muaro Jambi

Hutwan Syarifuddin1) dan Sri Novianti1) dan Adriani1)1)Fakultas Peternakan Universitas JambiJl. Jambi-Ma. Bulian KM 15 Mendalo Darat Jambi 36361Email:hutwan@yahoo.co.id
ABSTRAKPenelitian dilakukan pada lahan sistem usahatani terintegrasi antara perkebunan kelapa sawitdengan ternak sapi di Kabupaten Muaro Jambi untuk mengetahui kemampuan adaptasi hijauanyang tumbuh alami di perkebunan kelapa sawit. Tujuan penelitian untuk mengetahui indeks nilaipenting (INP), indeks keragaman dan indeks kesamaan.Metode yang digunakan adalah metodeanalisis vegetasi. Hasil penelitian menunjukkan indeks nilai penting tertinggi di Kecamatan SungaiBahar adalah Chromolaena odorata (INP=51.13%), Kecamatan Sungai Gelam adalah Axonophus

compresus (INP=46.19%) dan Kecamatan Sekernan adalah Clidemia hirta(INP=44.48%). Indekskeseragaman sebesar 0,55 dan indeks kemerataan tertinggi adalah 4,00 yang terdapat di KecamatanSungai Gelam.
Kata kunci: perkebunan kelapa sawit, pakan ternak, hewan

PENDAHULUANSistem usaha tani dalam bentuk integrasi perkebunan sawit dengan peternakan sapi terusdikembangkan dalam mendukung program swasembada ternak. Perkebunan kelapa sawit yangterdapat di Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi untuk budidaya ternak sapi. Data statistikperkebunan menunjukkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi seluas 688.810 (Ha)dengan produksi 1.857.260 ton dan luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi231.982 Ha (BPS, 2014).Dalam mendukung program integrasi ternak dengan perkebunan kelapa sawit sangatdiperlukan adanya ketersediaan hijauan pakan ternak. Hijauan pakan yang tumbuh secara alamimemiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan ternak sapi baik kualitas, kuantitas dan kontinyuitas.Berdasarkan Permentan No 105 tahun 2014 untuk setiap hektar kebun sawit dapat menampungpaling banyak 2 (dua) ekor ternak sapi.Dalam pemanfaatan hijauan pakan yang tumbuh alami di perkebunan kelapa sawit makaperlu dilakukan pengukuran terhadap kemampuan adaptasi dari masing-masing jenis hijauan.Devendra (2011) menyatakan kemampuan adaptasi hijauan pakan alami dipengaruhi oleh kondisibiofisik lingkungan, dan sumber daya alam yang berbeda serta manajemen dalam penggunaanlahan. Menurut Kaswari et al. (2010) indeks nilai penting hijauan pakan antara tanaman kelapasawit seperti Axonopus compresus (86,35%), Ludwigia perennis L (115,95%), Ottochloa nodosa(70,22%) dan Cyperus kyllingia (54,69%). Hutabarat (2002) menyatakan bahwa diperkirakansekitar 70-80% dari areal perkebunan sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber hijauan pakan.Permasalahan terhadap hijauan yang tumbuh secara alami di antara tanaman kelapa sawitadalah pertumbuhan dan produksi masih kurang optimal karena sering dilakukan penyemprotanherbisida dan insektisida oleh petani dan sejalan dengan bertambahnya umur tanaman kelapa sawitmaka intensitas cahaya yang sampai ke permukaan tanah akan semakin berkurang sehingga akanberdampak terhadap aktifitas fotosintesis. Ada beberapa jenis tanaman yang tahan terhadapnaungan kelapa sawit seperti Arachis pintoi dan Stylosanthesguianensis (Chong et al., 1994).Sesuai dengan Permentan No 105 Tahun 2014 tentang integrasi usaha perkebunan kelapasawit dengan usaha budi daya sapi potong maka perlu adanya usaha tani terpadu antara
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perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi dalam rangka mendukung swasembada daging danprotein hewani serta pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal.Tujuan penelitian ini untuk memenuhikemampuan adaptasi hijauan pakan alami yangtumbuh pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan indeks nilai penting,indeks keragaman dan indeks keseragaman.
BAHAN DAN METODEPenelitian sebelumnya yang telah dilakukan adalah pemetaan hijauan pakan pada ekosistemperkebunan kelapa sawit di Kabupeten Muaro Jambi (Syarifuddin, et al., 2015). Hasil penelitiandiperoleh INP hijauan pakan yang dominan untuk Kabupaten Muaro Jambi adalah hijauan Axonupus

compresus memiliki INP tertinggi (59,46%) pada umur sawit 10 tahun untuk wilayah Bukit Baling,wilayah Sungai Gelam INP tertinggi adalahOttochloa nodosa (44,59%) pada umur sawit 15 tahun,dan wilayah Sungai Bahar INP tertinggi adalah phaspalum conjugatum (48,64%) pada umur sawit 4tahun. Indeks nilai penting yang tinggi mencerminkan dominansi suatu vegetasi yang mampuberadaptasi pada suatu lahan (Syarifuddin, 2009).Penelitian terhadap naungan buatanmenunjukkan bahwa Axonupus compresus lebih mampu beradaptasi terhadap naungan(Syarifuddin, 2012).
Tempat dan WaktuPenelitian tahap kedua dilakukan di pada perkebunan kelapa sawit yang terdapat di tigalokasi, yaitu Kecamatan Sekernan, Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Sungai Bahar.Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwalokasi penelitian banyak terdapat integrasi ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit.
Bahan dan Alat PenelitianBahan penelitian ini meliputi vegetasi alami (meliputi habitus rumput, legume dan gulma)yang ada di areal perkebunan kelapa sawit. Adapun alat-alat yang digunakan antara lain peta lokasi,kuadran (1 m x 1 m), kompas, kamera, golok, pisau, tali rafia, kalkulator, komputer, jas hujan,lembar pengamatan/tally sheet, buku monografi tumbuhan dan/atau buku kunci identifikasi, bukutulis, dan pensil atau pena, timbangan ohaus, kantong plastic, GPS.Data yang dihimpun meliputi jenis tumbuhan bawah/vegetasi hijauan pakan, kerapatan(jumlah individu per luas), dan frekuensi, indeks keanekaragaman (H’), indeks kemerataan (E) danindeks keseragaman jenis (J’) dari hijauan pakan yang tumbuh secara alami. Data tersebut dihimpundengan metode kombinasi jalur dan garis berpetak dengan intensitas pengambilan sampel sebesar0,1%, sehingga untuk satu titik lokasi sampel sebanyak 30 petak. Setiap petak contoh berbentuksegi empat dengan ukuran 1 m x 1 m. Petak contoh tersebut disusun secara sistematis dengan jarakantarpetak contoh dalam satu garis rintis 10 m, sedangkan jarak antar garis rintis 10 m. Garis rintisdibuat searah dengan gradien ketinggian tempat dan tegak lurus garis dasar (base line).
Prosedur Pelaksanaan

Penentuan LokasiTahap awal penelitian adalah menentukan lokasi pengambilan sampel hijauan pakan alamiyang terdapat pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari 3kecamatan (Kecamatan Sekernan, Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Sungai Bahar) sebagaititik sampel adalah daerah yang memiliki populasi ternak ruminansia (sapi) dan kebun kelapa sawitdengan pola integrasi.
Analisis VegetasiAnalisis vegetasi untuk menentukan komposisi dan struktur vegetasi dengan menggunakantranseks atau petak contoh yang disusun secara sistematis. Dalam melakukan analisis vegetasisemua jenis hijauan pakan yang ditemukan di dalam kuadran ukuran 1 m x 1 m akan dicatat dan
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dipotong setinggi 1 cm dari permukaan tanah. Hijauan pakan ditimbang, kemudian dimasukkankedalam kantong untuk dilakukan identifikasi, penilaian dan pengukuran serta analisa bahankering. Penentuan lokasi garis berpetak dilakukan dengan purposive sampling untuk setiap tipevegetasi. GPS digunakan untuk menentukan titik-titik koordinat lokasi komposisi jenis hijauanpakan. Data klasifikasi hijauan pakan yang diperoleh digunakan untuk menghitung Kerapatan,Dominansi, Frekuensi dan Indek Nilai Penting (INP), Indeks J’ dan Indeks E.
Parameter yang diamatiParameter yang diamati meliputi; Indeks nilai penting, Kekayaan jenis, indekskeanekaragaman jenis, Indeks kemerataan jenis dan indeks keseragaman jenis.
Pengumpulan dan Analisis DataPengumpulan data di lapang menggunakan metode kombinasi jalur dan garis berpetak(Kusmana 1997; Soerianegara, dan Indrawan, 2005; Syarifuddin, 2009). Pengambilan sampelhijauan pakan pada perkebunan kelapa sawit dengan kelerengan 0-8o. Perhitungan menggunakanrumus sebagai berikut;Kerapatan = Jumlah individu suatu jenisLuas petak ukurKerapatan relative (%)=Kerapatan suatu jenis x 100Kerapatan seluruh jenisFrekuensi = Jumlah sub petak ditemukannya suatu jenisJumlah seluruh sub petak pengamatanFrekuensi relatif (%) = Frekuensi suatu jenis x 100Frekuensi seluruh jenisIndeks nilai penting = Kerapatan relatif + Dominansi relatif + Frekuensi relatifKekayaan jenis (S) ditentukan berdasarkan jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan, indekskeanekaragaman jenis (H’) dihitung berdasarkan persamaan Shannon dan Wiener (Krebs, 1989;Krebs, 2001; Molles, 2002).
keterangan :H’ = nilai indeks keanekaragaman Shannon -Wienerpi = proporsi antara individu jenisloge = logaritma alami piS = jumlah jenis dalam komunitasIndeks kemerataan jenis (E) dihitung berdasarkan rumus menurut Barbour et al. (1987)sebagai berikut:E = H’LogSketerangan :E = indeks kemerataanH’ = indeks keanekaragaman jenisS = jumlah jenis
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Keseragaman jenis tumbuhan merupakan keseragaman spesies atau jenis tumbuhan dalamsuatu komunitas, perhitungan berdasarkan rumus Simpson (1949) dalam Smith (1996):HJ’ = -----------Hmaxdimana: J’ = indeks keseragaman jenisBesarnya indeks nilai penting (INP) dihitung dengan persamaan INP = Kerapatan Relatif +Frekuensi Relatif (Cox, 2002), Indeks keanekaragaman (H’) dilakukan berdasarkan Shanon danWiener, indeks kemerataan jenis (E) berdasarkan Barbour, et al. (1987), dan indeks keseragamanjenis (Smith, 1996). Data dihitung menggunakan Ecological Methodology 2nd edition (Kreb 2001).
HASIL DAN PEMBAHASANAnalisa vegetasi secara garis besar adalah mempelajari komunitas tumbuhan yangmencakup identifikasi species, bentuk pertumbuhan species (Mueller dan Ellenberg, 1974). Analisisvegetasi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mempelajari karakter suatu komunitas(Syarifuddin, 2009). Analisa kuantitatif digunakan sebagai corak yang dapat diukur dengan mudah(Sugiyono, 2010).Hijauan pakan alami yang ditemukan di antara tanaman kelapa sawit di tiga lokasipenelitian seperti; di Kecamatan Sekernan Clidemia hirta(INP 44,48%) pada umur sawit 16 tahun,wilayah Sungai Gelam INP tertinggi adalah Axonophus compresus(INP 46,19%) pada umur sawit 16tahun, dan wilayah Sungai Bahar INP tertinggi adalah Chromolaena odorata (INP 51,13%) padaumur sawit 11 tahun. Hasil penelitian ini menghasilkan hijauan pakan alami yang berbeda denganmeningkatnya umur tanaman kelapa sawit dengan hasil penelitian sebelumnya (Syarifuddin, et al.,2015). Menurut Kaswari et al., (2010) hijauan pakan yang dominan ditemukan di Sungai Baharadalah Ottochloa nodosa (Kunth) dengan INP sebesar 46,49% pada tanaman kelapa sawit yangberumur 10 tahun.Adanya hijauan pakan yang tumbuh secara alami di bawah tanaman kelapa sawit akanmendukung program integrasi ternak dengan perkebunan kelapa sawit. Menurut Syarifuddin(2010) pola integrasi ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit berikan nilai indekskeberlanjutan yang cukup (52,92%) apabila ditinjau dari dimensi ekologi, ekonomi dan sosial.

Analisis VegetasiHasil analisis vegetasi terhadap jumlah jenis hijauan di tiga lokasi penelitian pada kawasanpemeliharaan ternak yang diintegrasikan dengan pekebunan kelapa sawit disajikan pada Tabel 1.Hasil analisis data jumlah jenis menunjukkan bahwa jumlah jenis untuk masing-masing lokasibervariasi.Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis vegetasi atau hijauan yang terdapat di Kecamatan SungaiBahar lebih beragam dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan perkebunan kelapa sawit.Bervariasi jumlah dan jenis vegetasi menunjukkan bahwa walaupun lokasi penelitian berada didaerah perkebunan sawit dengan umur yang hampir sama namun kondisi lingkungan vegetasi darimasing-masing lokasi penelitian berbeda.Berdasarkan Indeks Nilai Penting (INP) yang tertinggi pada masing-masing lokasi penelitian,yaitu indeks yang menggambarkan dominasi suatu jenis tumbuhan, menunjukkan bahwa berturut-turut untuk Kecamatan Sekernan Clidemia hirta(INP 44,48%), Kecamatan Sungai Gelam INPtertinggi adalah Axonophus compresus(INP 46,19%), dan Kecamatan Sungai Bahar INP tertinggiadalah Chromolaena odorata (INP 51,13%).
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Tabel 1. Jenis hijauan yang terdapat di tiga lokasi penelitian
Kecamatan
Sekernan

Kecamatan
Sungai Gelam

Kecamatan
Sungai Bahar

Desa Bukit Baling umur sawit
8 tahun

Desa Sungai Gelam umur
sawit 10 tahun

Desa Sungai Bahar umur
sawit 5 tahun

Axonopus compressus Clidemia hirta Chromolaena odorata
Clidemia hirta Asystacea gigantean Axonophus compresus
Borreria Alata Centotheca lappacea Borreria latifolia
Paspalum conjugatum Axonophus compresus Mimosa pudica
Ottochloa nodosa Borreria latifolia Borreria alata
Panicum sarmentosum Ottochloa nodosa Asystacea gigantean
Melastoma malabatricum Borreria alata Ageratum houstonianum
Nephrolepis biserrata Eupatorium odoratum Cyperus Kyllingia
oil palm seed Mimosa pudica Cyperus compressus
Borreria latifolia Cleome rutidosperma Centotheca lappacea
Stenochlaena palustris
Asystacea gigantean
Mimosa pudica
Lygodium flexuosum
Phymatodes scolopendria
Panicum brevifolium
Borreria laevicaulis
Mimosa pudica
Chromolaena odorata

Desa Bukit Baling umur sawit
11 tahun

Desa Sungai Gelam umur
sawit 13 tahun

Desa Sungai Bahar umur
sawit 11 tahun

Axonopus compressus Axonophus compresus Asystacea gigantean
Ottochloa nodosa Centotheca lappacea Commelina diffusa
Borreria alata Asystacea gigantean Ageratum houstonianum
Cyperus kylingia Borreria latifolia Chromolaena odorata
Cyperus pilosus Clidemia hirta Borreria alata
Asystacea gigantean Borreria alata Oil palm seed
Clidemia hirta Melastoma malabatricum Borreria latifolia
Polygala paniculata oil palm seed Melastoma malabatricum
Mimosa pudica Cyperus kyllingia Clidemia hirta
Centotheca lappacea Imperata cylindrical Mimosa pudica
Borreria latifolia Dranella nemerosa
Euphorbia hirta
oil palm seed
Calopogonium mucunoides
Ottochloa lappocea
Melastoma malabatricum
Hyptes capitata

Desa Bukit Baling umur sawit
16 tahun

Desa Sungai Gelam umur
sawit 16 tahun

Desa Sungai Bahar umur
sawit 16 tahun

Axonopus compressus Centotheca lappacea Borreria alata
Hyptes capitata Axonophus compresus Ottochloa nodosa
Clidemia hirta Asystacea gigantean Centotheca lappacea
oil palm seed Imperata cylicaind Axonophus compresus
Ottochloa nodosa Mimosa pudica Asystacea gigantean
Brachiaria paspaloides Borreria latifolia Chromolaena odorata
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Centotheca lappacea Cyperus kyllingia Mimosa pudica
Asystacea gigantean Borreria alata Oil palm seed
Nephrolepis biserrata Melastoma malabatricum Cyperus Kyllingia
Lygodium flexuosum Eleusin indica Ageratum houstonianum
Eleusin indica Nephrolepis biserrata Borreria latifolia
Borreria latifolia Clidemia hirta
Panicum repensHasil analisis vegetasi di Kecamatan Sekernan berdasarkan INP menunjukkan bahwahijauan pakan alami yang dominan pada perkebunan kelapa sawit umur 8 tahun (Clidemia hirtaINP=42,64%), kelapa sawit umur 11 tahun (Ottochloa nodosa INP=40,56%) dan perkebunan kelapasawit umur 16 tahun (Clidemia hirta INP=44,48%).Hasil analisis vegetasi di Kecamatan Sungai Bahar berdasarkan INP menunjukkan bahwahijauan pakan alami yang dominan pada perkebunan kelapa sawit umur 5 tahun (Axonophus

compresus INP=47,31), kelapa sawit umur 11 tahun (Chromolaena odorata INP=51,13%) danperkebunan kelapa sawit umur 16 tahun (Axonophus compresus INP=39,36%).Hasil analisis vegetasi di Kecamatan Sungai Gelam berdasarkan INP menunjukkan bahwahijauan pakan alami yang dominan pada perkebunan kelapa sawit umur 10 tahun (Asystacea
giganteanINP=40,78%), kelapa sawit umur 13 tahun (Axonopus compressus INP=45,55%) danperkebunan kelapa sawit umur 16 tahun (Axonophus compresus INP=46,19%).Dari hasil analisis vegetasi hijauan pakan ternak yang terdapat di tiga lokasi penelitian (tigakecamatan) menunjukkan bahwa INP yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Sungai Bahar
Chromolaena odorata (INP 51,13%). Perbedaan INP antar lokasi penelitian berkaitan dengan faktorbiofisik lingkungan yang berbeda. Tingginya nilai INP suatu vegetasi pada daerah tertentumenunjukkan bahwa vegetasi tersebut dominan dan mampu beradaptasi dengan daerah setempat.Vegetasi hijauan pakan yang terdapat di tiga kecamatan memiliki nilai indeks keseragaman(Evenness=J') yang tertinggi 0.55 terdapat di Desa Petaling dengan umur tanaman kelapa sawit 16tahun, sedangkan indeks keanekaragaman (Hmax) tertinggi 4.00 terdapat di Desa Petaling denganumur sawit 13 tahun.Keragaman jenis vegetasi hijauan pakan alami pada perkebunan kelapa sawit disebabkanoleh faktor alami dan campur tangan manusia. Keragaman dapat dibentuk dengan mengintroduksijenis rumput dan legume yang mampu beradaptasi dengan perkebunan kelapa sawit. Jenis-jenisleguminosa yang umum digunakan sebagai tanaman penutup pada saat umur sawit muda adalah
Centrosema pubescens, Stylosanthes guianensis, Pueraria phaseoloides, Leucaena leucocephala,
Desmodium heterophylum, Macroptillium atropurpureum dan Desmodium intortum. Sedangkan jenis-jenis rerumputan yang umum dipakai adalah Panicum maximum, Setaria anceps, Digitaria
decumbens, Brachiaria mutica, Digitaria spp, Beta sppdan Brachiaria humidicola (Nitis, 2001;Casella, Charudattan dan Vurro, 2010).Tanaman cover crop seperti rumput ataupun leguminosa bermanfaat untuk mengurangierosivitas tanah. Didapatkan adanya korelasi negatif antara kehilangan tanah harian dan curahhujan harian sedangkan kehilangan tanah itu berkorelasi negatif dengan waktu periodepertumbuhan kembali setelah tanaman dipanen. Dengan demikian, pemeliharaan rumput dapatmengurangi resiko erosi. Faktor erosivitas tanah dan pertumbuhan hijauan pakan ternak adalahsuhu udara dan curah hujan dikendalikan oleh keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer(Mundiyarso, 2003; Ramos dan Casasnovas, 2010). Menurut Indrasti dan Fauzi (2009) Penggunaanhijauan yang terdapat di bawah perkebunan kelapa sawit merupakan rangkaian dari kegiatanproduksi bersih (Reuse, reduce dan recycle).

KESIMPULAN DAN SARANHijauan pakan alami yang terdapat di tiga kecamatan memiliki kemampuan adaptasiyangberbeda terhadap naungan kelapa sawit dan renggutan sapi. Dominasi hijauan pakan alamidicerminkan dari nilai INP. Clidemia hirtamemiliki INP tertinggi (44,48%) pada umur sawit 16tahun untuk Kecamatan Sekernan, wilayah Sungai Gelam INP tertinggi adalah Axonophus
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compresus(INP 46,19%) pada umur sawit 16 tahun, dan wilayah Sungai Bahar INP tertinggi adalah
Chromolaena odorata (INP 51,13%) pada umur sawit 11 tahunBerdasarkan nilai indeks keseragaman (Evenness=J') yang tertinggi 0,55 dan indekskeanekaragaman (Hmax) tertinggi 4.00 terdapat di Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam.Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kandungan gizi dari masing-masing spesieshijauan pakan yang tumbuh alami di antara tanaman kelapa sawit.
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Isolasi, Karakterisasi dan Produksi Enzim Mannanase Dari Bakteri yang
Berasal Dari Saluran Pencernaan Rayap

Mairizal1,3), Yetti Marlida2), Mirzah 2) dan Fahmida Manin 3)

1) Mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Peternakan Universitas Andalas, Padang2) Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang3)Fakultas Peternakan Universitas Jambi, JambiKampus Pinang Masak, Jalan Raya Jambi - Muara Bulian Km 15Mendalo Darat, Jambie-mail : mairizal.mairizal@gmail.com
ABSTRAKEnzim mannanase merupakan enzim pendegradasi mannan yang dapat dihasilkan olehmikroorganisme seperti bakteri dari saluran pencernaan rayap. Enzim mannanase banyakdigunakan dalam bidang industri pakan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bahanpakan yang mengandung mannan yang tinggi seperti bungkil inti sawit. Penelitian ini bertujuanuntuk mengisolasi, karakterisasi dan produksi enzim mannanase dari bakteri yang berasal darisaluran pencernaan rayap. Penelitian ini bersifat eksperimen dengan pengolahan data bersifatdeskriptif. Isolasi bakteri dilakukan dengan cara menumbuhkannya dalam media agar padat yangmengandung locus bean gum (LBG) 0,5 % selama 24 jam pada suhu 30oC. Kemudian diukur indekmannanolitiknya dengan penambahan Congo Red 2 % dan dicuci dengan NaCl 1M. Sebanyak 8 isolatberhasil diisolasi,selanjutnya dipilih tiga isolat yang mempunyai indeks mananolitik tertinggi untukdikarakterisasi yaitu isolat V-9, isolat-AZ, dan isolat-AD. Aktivitas enzim mannanase diukurberdasarkan metode asam dinitrosalisilat (DNS) sedangkan kadar protein diukur berdasarkanmetode Bradford (1976). Hasil pewarnaan gram menunjukkan bahwa Isolat V-9, Isolat-AZ, danIsolat-AD adalah bakteri gram positif dan selnya berbentuk batang dan mempunyai spora. Isolat V-9mempunyai aktivitas mananase lebih tinggi jika dibandingkan dengan isolat-AZ dan Isolat-AD (29,5U/mL, 8,43 U/mL dan 6,45 U/mL) dan produksi enzim mannanase Isolat V-9 paling tinggi pada jamke 88 masa inkubasi sedangkan Isolat-AZ dan Isolat-AD pada jam ke 64 dan 106. Isolat V-9mempunyai aktivitas spesifik sebesar 110,32 U/mg atau 3,74 kali lebih tinggi dari aktivitasenzimnya, sedangkan aktivitas enzim mannanasenya optimum pada pH 8 dan suhu inkubasi 50oC.Enzim mannanase yang diproduksi dari Isolat V-9 stabil pada suhu 4oC dan suhu ruang (30oC) jikadibandingkan dengan suhu optimumnya (50oC) sehingga sangat menguntungkan dalam aplikasinyauntuk menghidrolisis bahan pakan mengandung mannan yang tinggi pada suhu ruang.

Kata kunci: rayap, mannanase, locus bean gum, enzim, karakterisasi

PENDAHULUANManan merupakan salah satu bentuk polisakarida yang banyak ditemukan di alam dalambentuk glukomanan dan galaktomanan. Senyawa manan merupakan komponen utama dariendosperma kelapa sawit, kelapa, locust bean gum (Ceratonia siliqua), biji kopi, atau umbiporang(Amorphophallus konjak). Manan dengan komponen utama D-manosa merupakan bahanpenting dalam industri pangan maupun pakan ternak. Manan dapat dihidrolisis oleh enzimmananase menjadi produk akhir berupa manooligosakarida dapat berfungsi sebagai nutrisi untuktumbuhnya probiotik, seperti Bifidobacterium sp. dan Lactobacillus sp (Schrezenmeiret al., 2001).Enzim mannanase merupakan enzim pengurai mannan, glukomannan dan galaktomannanmenjadi mannosa, glukosa, dan galaktosa (Dhawan and Kaur, 2007). Enzim dapat diproduksi darimikroorganisme, hewan dan tanaman. Sebagai sumber enzim, mikroorganisme dianggap lebihmenguntungkan karena pertumbuhannya cepat dan mudah diatur, dapat tumbuh pada substrat
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yang murah, dapat diproduksi dalam skala besar dan mutu lebih seragam (Suhartono, 1989). Salahsatu mikroorganisme yang mempunyai kemampuan penghasil enzim adalah bakteri yang terdapatdalam saluran pencernaan rayap.Rayap merupakan serangga yang makanan utamanya adalah kayu menyerang pohon dantanaman hidup sehingga terjadi perubahan status rayap menjadi hama potensial yang merugikanmanusia (Nandika dkk, 2003). Rayap berperan dalam proses daur ulang nutrisi tanaman melaluiproses disintegrasi dan dekomposisi material organik dari kayu dan serasah tanaman menjadimaterial organik. Hal ini disebabkan oleh adanya mikroba dalam saluran pencernaan rayap yangmampu menghasilkan enzim selulase dan lignin (Itakura et al., 1997).Sistem pencernaan rayap terdiri dari usus depan, usus tengah dan usus belakang. Mikrobayang terdapat di dalam saluran pencernaan rayap terdiri dari protozoa, bakteri, spirochetes, danfungi (Ramin et al., 2008). Jenis mikroba pada rayap yang berperan dalam penguraian serat kasarseperti selulosa dan hemiselulosa dapat berupa bakteri atau protozoa yang umumnya terdapat padasaluran pencernaan rayap. Deteksi pada ekstrak rayap Glyptotermes montanus menunjukkan adanyaaktivitas enzim selulase dan mannanase akan tetapi diduga aktivitasnya jauh lebih rendah jikadibandingkan dengan bakteri atau protozoa yang terdapat dalam saluran pencernaan rayap(Purwadaria et al., 2003).Rayap memiliki kesamaan aktivitas dengan ruminansia dalam proses pencernaannya, antaralain sumber pakan berupa serat kasar dan adanya mikroorganisme pendegradasi serat kasar dalamsaluran pencernaannya (Oldeson and Breznak, 1983). Deteksi pada ekstrak rayap Coptotermes
formosanus (Itakura et al., 1997;) dan Glyptotermes montanus (Purwadaria et al., 2003)menunjukkan aktivitas kompleks enzim selulase dan mannanase. Wijaya (2001) melaporkan bahwaekstrak rayap Neotermes dalbergia mempunyai enzim selulase, mannanase dan xylanase denganaktivitas yang rendah dan diduga aktifitas enzim tersebut lebih tinggi jika diisolasi dari bakteri atauprotozoa dalam saluran cerna rayap. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan suatu penelitianuntuk mengisolasi dan mengkarakterisasi serta memproduksi enzim mannanase yang berasal daribakteri saluran pencernaan rayap.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan alat penelitianPenelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pusat dan Terpadu Universitas Jambi selama 6bulan dari tanggal 10 Januari 2016 sampai 15 Juni 2016. Penelitian ini bersifat eksperimen denganpengolahan data secara deskriptif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rayap kastapekerja Microtermes insperatus, parafin, etanol 80 %, larutan pepton 0,1 %, NaCl, mineral Mendelsdan Sternberg (1976), locus bean gum (LBG), reagent Dinitrosalicylic (DNS). pepton, ekstrak khamir(Yeast), indikator Congo red, bacto agar. Reagent Bredford (1976), bufer fosfat, bufer sitrat fosfat,dan Bovine serum albumin.Alat-alat yang digunakan adalah pinset, pisau bedah, kapas, cawan petri (petridish), vortex,tabung reaksi, rak tabung reaksi, erlenmeyer, gelas ukur, tabung eppendorf, tip pipet mikro,
autoclave, magnetic stirrer,hot-plate spread, , bunsen, lamina air flow, aluminium foil, sentrifuse,
spectrofotometer, beker glass, inkubator, mikroskop, pH meter, freezer, volumetrik, timbangananalitik, cling wrap, mikro pipet, dan jarum ose.
Isolasi Bakteri MannanoloitikIsolasi bakteri dilakukan dengan menggunakan metode cawan gores. Isolasi bakteri dimulaidengan persiapan pengambilan sampel saluran cerna rayap dari 20 ekor rayap pekerja spesies
Microtermes insperatus dibius menggunakan es dan akuades steril, kemudian permukaannyadisterilkan dengan menggunaka netano l80% untuk menghindari kontaminasi. Usus dipisahkandengan menggunakan instrumen bedah steril kemudian dihomogenisasi dalam pepton 0,1 % sterildengan cara di vortexse lama 4 menit.Isolasi bakteri mannanolitik dilakukan dengan menggunakan media locust bean gum (LBG)0,5 %, 0,075 % pepton, 0,05 % yeast (ekstak khamir), dan campuran mineral menurut Mendels &
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Sternberg (1976). Sebanyak 1 mL sampel hasil pengayaan dilakukan pengenceran serial denganpepton 0,1 % dari 10-1 hingga 10-5. Masing-masing hasil pengenceran konsentrasi 10-2-10-5 diambil 1mL untuk diinokulasikan kedalam 10 ml media cair LBG 0,5 %. Selanjutnya suspensi digoyangselama 24 jam dengan shaker pada suhu ruang, kemudian digoreskan dengan metode goreskuadran secara berulang sehingga didapatkan koloni yang murni pada medium padat yang terdiridari locust bean gum (LBG) 0,5 %, larutan mineral Mendels & Sternberg (1976), 0,075 % pepton dan0,05 % ekstrak kamir dan 1,5 % agar pada pH 6. Isolat yang dapat menghasilkan enzim mannanaseakan membentuk zona bening disekitar koloni. Pengamatan zona bening diperjelas denganpenambahan Congo Red 2 % kemudian di cuci dengan NaCl 2 M dan dibiarkan selama 15 menit,kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Zona bening yang terbentuk akan diukur indeksmannanolitiknya (IM) yaitu nisbah antara diameter zona bening dan diameter koloni denganmenggunakan jangka sorong.
Pembuatan Kurva PertumbuhanPembuatan kurva pertumbuhan terdiri atas dua tahap, yaitu pra-kultivasi dan kultivasi.Komposisi media cair terdiri atas locust bean gum (LBG) 0,5 %, 0,075 % pepton, 0,05 % yeast(ekstak khamir), dan campuran mineral menurut Mendels & Sternberg (1976).Media tersebutkemudian dibagi ke dalam dua tabung, yaitu untuk pra-kultivasi dan kultivasi. Media pra-kultivasisebanyak 30 mL dalam labu Erlenmeyer 300 mL, sedangkan media kultivasi sebanyak 300 mLdalam labu Erlenmeyer 500 mL. Setelah disterilisasi dan didinginkan, sebanyak 3 ose isolat terpilihdimasukkan ke dalam media secara aseptik, kemudian isolat pra-kultivasi diinkubasi pada incubator
shaker semalam dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 300C. Kemudian dilanjutkan dengan tahapkultivasi isolat selama 6 hari pada incubator shaker 150 rpm pada suhu ruang. Pengambilan sampelsebanyak 5 mL dilakukan setiap 8 jam selama 5 hari. Pembuatan kurva pertumbuhan dilakukandengan cara diambil sampel sebanyak 1 mL dan dibaca pada spektrofotometer pada panjanggelombang 660 nm.
Produksi Ekstrak Kasar Enzim MannanaseEkstrak kasar mananase (EEK) didapatkan dari ekstraksi kultur sel dengan cara sentrifugasipada kecepatan 12.000 rpm selama 15 menit pada suhu 4oC, kemudian supernatan digunakan untukproses pengujian aktivitas enzim mannanse dan kadar protein. Ekstrak enzim mananasedipertahankan pada suhu dingin yaitu minimal 4°C untuk menjaga aktifitas enzimnya. Penetapanwaktu optimum produksi enzim dilakukan dengan mengukur aktivitas enzim setiap 8 jam.
Pengukuran Aktivitas MananaseAssay aktivitas mananase dilakukan berdasarkan metode dinitrosalicylic acid (DNS) (Miller1959). Pengukuran jumlah gula yang tereduksi menggunakan substrat LBG 0.5% (dalam 50 mMbufer fosfat pH 6). Sebanyak 500 μL substrat ditambahkan 500 μL enzim ekstrak kasar (EEK) dandiinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. Reaksi dihentikan dengan menambahkan 1500 μL (1,5mL) reagen DNS. Kontrol dibuat dengan cara 500 μL substrat direaksikan dengan 1500 μL reagenDNS lalu ditambahkan 500 μL enzim ekstrak kasar. Blanko dibuat dengan mensuspensikan 500 μLsubstrat LBG 0,5 % ditambahkan 500 μL buffer fosfat ditambahkan 1500 μL DNS. Sampel, kontroldan blanko dimasukkan dalam penangas dengan suhu 100 oC selama 15 menit lalu didinginkan dandiukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nm. Pembuatan kurva standar dilakukandengan mereaksikan berbagai konsentrasi manosa dari 0-10 mg/mL.Penentuan kadar protein dari ekstrak kasar enzim ditunjukan untuk mengetahui aktivitasspesifik dari enzim dengan menggunakan metode Bradford ( 1976) yaitu dengan menambahkan 5ml reagen Bradford kedalam 0,1 ml ekstrak kasar enzim, kemudian divorteks agar tercampursempurna dan diinkubasi pada suhu ruang selama 10 menit. Setelah itu diukur absorbannya pada λ595 nm sedangkan untuk blangko, enzim diganti dengan akuades. Standar yang digunakan adalah
Bovine serum albumine (BSA).
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Pengaruh pH dan Suhu terhadap Aktivitas Enzim Mananase dan Stabilitas Enzim.Penentuan pH optimum dilakukan dengan menguji aktivitas enzim pada pH 3-9 pada suhuruang. Komposisi pereaksi mengandung 0.5% LBG dalam 0.5 mL bufer pH masing-masing dan 0.5mL ekstrak kasar enzim yang diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. Bufer yang digunakanadalah bufer sitrat 50 mM untuk pH 3-5 (citric acid + sodium citrate) dan bufer fosfat 50 mM untukpH 6-9 (monobasic sodium phospate + dibasic sodium phospate). Penentuan suhu optimum dilakukandengan menguji aktivitas enzim pada tingkatan suhu 30-100 oC selang 10 oC. Komposisi pereaksimengandung 0.5% LBG dalam 0.5 mL bufer pH optimum, dan 0.5 mL ekstrak kasar enzim yangdiinkubasi dalam penangas air (water bath) sesuai suhu masing-masing selama 30 menit.Pengukuran aktivitas mananase pada berbagai pengaruh pH dan suhu dilakukan menggunakanmetode DNS.Pengujian kestabilan ekstrak kasar enzim mananase isolat diuji dengan menginkubasitanpa substrat pada suhu 4, 30 dan 50 oC dan pH optimum selama 5 hari. Aktivitas enzim diukurpada 0, 2, 4, 6, 8, 16, 24, dan 48 jam.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Isolat Bakteri Mannanolitik.Isolasi bakteri dari sampel saluran pencernaan rayap pekerja spesies Microtermes
insperatusyang ditumbuhkan pada media locus bean gum (LBG) 0,5 % merupakan tahap awal dalamproduksi enzim mannanase. LBG dijadikan sebagai sumber karbon untuk metabolisme bakteri yangdiperkaya dengan mineral-mineral untuk menginduksi enzim mananase.Kemampuan isolat bakteri dalam mendegradasi manan secara kualitatif dapat dilihat dariterbentuknya zona bening disekitar koloni dan diperjelas dengan pewarnaan merah kongo. Hasilpengamatan menunjukkan dari 8 isolat yang telah diisolasi hanya terdapat tiga isolat yangmempunyai indek mananolitik yang tinggi, yaitu isolat V-9, isolat-AZ dan isolat-AD dengan indeksmananolitik berturut-turut 2,5661, 1,8375 dan 1,4693. Isolat- V9 menghasilkan indeks mananolitikterbesar yang ditunjukkan oleh zona bening yang terbentuk disekitar koloni (Gambar 1.a) danberdasarkan pewarnaan gram menunjukkan bahwa isolat V-9 adalah bakteri gram positif berbentukbatang dan berspora (Gambar 1.b).

a. b.Gambar 1. a. Zona bening pada isolat V9 dan b. Pewarnaan gram Isolat V-9Pada Gambar 1a terlihat zona bening pada isolat V9 cukup besar, meskipun demikian isolatV-9 ini belum tentu menjadi isolat yang terpilih untuk digunakan sebagai penghasil enzimmannanase. Oleh sebab itu, perlu diketahui kurva pertumbuhan dan aktivitas enzim mannanase dariketiga isolat sehingga isolat yang terpilih nantinya adalah yang mempunyai aktivitas enzimmannanase yang paling tinggi diantara ketiga isolat tersebut.
Kurva PertumbuhanKurva pertumbuhan isolat V-9, AZ dan AD dengan LBG 0,5 % sebagai substrat dapat dilihatpada Gambar 2. Isolat V-9, AZ dan AD yang ditumbuhkan dalam media cair yang mengandung locustbean gum (LBG) 0,5 % sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya dan akan memacu bakteriuntuk mensekresikan metabolit selnya seperti enzim mannanase. Pertumbuhan bakteri pada media
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cair yang mengandung LBG dapat terlihat dari perubahan warna media yaitu dari warna putih agakbening menjadi warna putih kekuningan dan keruh. LBG merupakan galaktomannan denganperbandingan mannosa dan galaktosanya 4 : 1 (Sachslehner et al., 2000) dan dapat digunakansebagai substrat yang akan dimanfaatkan oleh bakteri sebagai sumber karbon bagi pertumbuhanbiomassa, pemeliharaan sel dan menghasilkan produk.Isolat V-9, AZ dan AD yang ditumbuhkan dalam media cair yang mengandung locust beangum (LBG) 0,5 % sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya dan akan memacu bakteri untukmensekresikan metabolit selnya seperti enzim mannanase. Pertumbuhan bakteri pada media cairyang mengandung LBG dapat terlihat dari perubahan warna media yaitu dari warna putih agakbening menjadi warna putih kekuningan dan keruh. LBG merupakan galaktomannan denganperbandingan mannosa dan galaktosanya 4 : 1 (Sachslehner and Haltrich, 1999) dan dapatdigunakan sebagai substrat yang akan dimanfaatkan oleh bakteri sebagai sumber karbon bagipertumbuhan biomassa, pemeliharaan sel dan menghasilkan produk.

Gambar 2. Kurva Pertumbuhan bakteri isolat V-9, AZ dan AD dalam media cair mengandung LBG 0,5 %Kurva pertumbuhan bakteri antara isolat V-9, AZ dan AD menunjukkan laju pertumbuhanyang berbeda dimana isolat V-9 dan isolat AD mencapai puncak pertumbuhan pada jam ke-96 masainkubasi, tetapi puncak pertumbuhan isolat AD lebih rendah jika dibandingkan dengan isolat V-9,sedangkan isolat AZ mencapai puncak pertumbuhan pada jam ke-64. Tingginya puncakpertumbuhan pada isolat V-9 mengindikasikan bakteri mampu berkembang dengan baik denganmemanfaatkan substrat LBG sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya, sehingga bakteri jugaakan mensekresikan enzim mannanase untuk mendegradasi mannan dalam jumlah yang tinggi.Pada Gambar 2 diatas, menunjukkan bahwa fase adaptasi (lag phase) terhadaplingkungannya tidak begitu terlihat dari kurva pertumbuhan diatas, hal ini disebabkan isolat V-9, AZdan AD telah beradaptasi dengan lingkungan pada saat pre kultivasi. Isolat V-9 memasuki faseperbanyakan (exponential phase) dari jam ke-0 sampai ke-40 masa inkubasi, sedangkan fase statis(stationer phase) dari jam ke-48 sampai ke -80, kemudian terjadi fase perbanyakan kembali sampaimasa inkubasi pada jam ke-96 dan setelah itu memasuki fase kematian (death phase) pada jam ke-104 sampai jam ke-120. Isolat AZ dan AD terlihat fase statisnya lebih panjang jika dibandingkandengan isolat V-9.
Produksi Enzim MannanaseProduksi enzim mannanase dari isolat V-9, AZ dan AD yang ditumbuhkan pada mediaspesifik yang mengandung LBG 0,5 % terlihat pada Gambar 3.Aktivitias enzim mannanase isolat V-9lebih tinggi produksinya jika dibandingkan dengan isolat AZ maupun AD sehingga isolat V-9merupakan isolat terpilih untuk memproduksi enzim mannanse dalam jumlah yang optimal.Mannanase merupakan metabolit primer yang dibutuhkan dalam pemecahan sumber karbon yaitumannan yang terkandung dalam substrat LBG untuk kebutuhan pertumbuhan bakteri. Satu unitaktivitas mananase didefinisikan sebagai jumlah enzim yang diproduksi untuk mereduksi 1 μmolmanosa setiap menit berdasarkan kondisi eksperimen.
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Gambar 3. Aktivitas Enzim Mannanase Isolat V-9, AZ dan AD.Fase adaptasi dari Isolat AZ mulai dari jam ke 0 sampai jam ke 24, kemudian baru memasukifase perbanyakan sampai pada waktu inkubasi jam ke 80 dan mencapai titik optimumnya pada jamke 88 dengan aktivitas enzimnya 8,431 U/mL. Demikian juga dengan isolat AD baru mencapai titikoptimum produksi enzim mannanase pada jam ke 80 masa inkubasi dengan aktivitas enzimnyasebesar 6,4467 U/mL.Aktivitas mannanase isolat V-9 cendrung meningkat setelah 8 jam pertama masa inkubasi.Aktivitas mannanase pada awal inkubasi sebesar 5,1188 U/mL pada jam ke 0 dan mencapai titikoptimumnya menjadi 29,5004 U/mL pada jam ke 88. Setelah jam ke 96 terjadi penurunan aktivitasenzim mannanase dan sejalan dengan bakteri yang mulai memasuki fase kematian (death phase).Waktu produksi enzim mannanase tertinggi ini selanjutnya digunakan sebagai standar untukmenentukan produksi mannanase selanjutnya.Kemampuan aktivitas enzim mannanase Isolat V-9 ini lebih tinggi jika dibandingkan denganaktivitas enzim mannanase yang dihasilkan dari Bacillus pumilus S5 yaitu 0,1989 U/ml , Bacillus
megaterium sebesar 1,561 U/ml (Tayo et al., (2013), dan Brevibacillus borstelensissebesar 0.37 U/mlyang ditumbuhkan pada media cair mengandung Locust Bean Gum ( Utami et al., 2013).Aktivitas spesifik enzim mannanase dari ketiga isolat sejalan dengan laju aktivitas enzimmannanase (Gambar 4).

Gambar 4. Aktivitas spesifik enzim mannanase Isolat V-9, AZ, dan AD.Aktivitas spesifik enzim mannanase ketiga isolat cendrung meningkat dari aktivitasenzimnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kadar protein sehingga kemurnian protein enzimmenjadi tinggi.Aktivitas spesifik enzim mannanase isolat V-9 mencapai titik optimum pada waktuinkubasi jam ke 88 yaitu 110,3232 U/mg atau 3,74 kali lebih tinggi dari aktivitas enzimnyasedangkan isolat AZ pada jam ke 88 yaitu 29,9183 U/mg dan isolat AD pada jam ke 80 sebesar
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20,8361 U/mg. Aktivitas spesifik enzim ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Saccharopolysporasebesar 0,137 – 0,352 U/mg (Yopi et al., 2006) , streptomyces costaricaus sebesar 0,535 nkat/mg(Meryandini et al., 2008)
Karakterisasi Mannanase Isolat V-9Isolat V-9 merupakan isolat yang dipilih untuk memproduksi enzim mannanase karenaisolat V-9 ini mampu memproduksi enzim mannanase dalam jumlah yang tinggi jika dibandingkandengan isolat AZ dan AD. Isolat terpilih selanjutnya dikarakterisasi untuk mengetahui pH dan suhuoptimal dari aktivitas enzim mannanase yang dihasilkanserta stabilitas enzimnya pada pH dan suhuoptimal.Mannanase yang dihasilkan isolat V-9 memberikan pengaruh yang berbeda terhadapperubahan pH yang tergambar dari nilai aktivitas enzim yang berfluktuatif pada rentang pH yangdiujikan (pH 3 – 9). Terlihat pada Gambar 5 bahwa isolat V-9 menghasilkan aktivitas enzimmannanase tertinggi pada pH 8 yaitu mencapai 24,6006 U/mL. Kondisi pH yang terlalu asam ataubasa menyebabkan penurunan aktivitas enzim yang sangat nyata. Bila bakteri terdapat dalamkondisi pH yang optimal, maka aktivitas enzim juga akan mencapai puncaknya Hal ini dikarenakanadanya perubahan ionisasi gugus ionik enzim pada sisi aktif yang menyebabkan konformasi sisiaktif menjadi lebih efektif dalam berikatan dengan substrat dan mengubahnya menjadi produk.Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilaporkan oleh Dan et al. (2012) bahwa bakteri jenis
Bacillus sp. HDYM-05 optimum memproduksi mananase pada pH 8.

Gambar 5. Pengaruh pH terhadap aktivitas Enzim Mannanase Isolat V-9Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim mannanase isolat V-9 pada kondisi pH optimumdapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Pengaruh Suhu terhadap Aktivitas Enzim Mannanase Isolat V-9 yang diinkubasi pada pH optimumAktivitas enzim mannanase isolat V-9 lebih rendah pada suhu 30 oC (23,2253 U/mL) danmeningkat sampai pada suhu optimum yaitu suhu 50 oC dengan nilai aktivitas ( 33,2361 U/mL).Kemudian pada suhu 60 sampai 90 oC kembali menurun aktivitas enzim. Inaktivasi enzim oleh suhuterjadi akibat melemahnya kekuatan intermolekuler sehingga mempengaruhi kestabilan strukturtiga dimensi dari enzim dan kemampuan katalitiknya berangsur-angsur menurun (Bommarius and
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Broering, 2005). Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilaporkan oleh Jiang et al. (2006) bahwakondisi optimum untuk produksi mananase dari Bacillus subtilis WY34 adalah 50oC. Demikian jugadengan Mou et al. (2011) melaporkan bahwa Bacillus circulans M-21 mempunyai aktivitasmannanase optimum pada suhu 50oC dan pH 7.
Stabilitas Enzim Mannanase Isolat V-9Stabilitas enzim mannanase isolat V-9 sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan. Aktivitasenzim mananase isolat V-9 yang disimpan pada suhu optimum (50 oC) menunjukkan penurunanyang sangat signifikan (Gambar 8). Aktivitas enzim pada jam pertama inkubasi masih stabil padanilai aktivitasnya yaitu 27,6523 U/mL dan menurun nilainya setelah diinkubasi sampai jam ke 48yaitu 15,5149 U/mL atau penurunannya sebesar 43,8929 %.

Gambar 7. Stabilitas Enzim Mannanase Isolat V-9 pada pH 8Aktivitas enzim mannanase isolat V-9 cendrung stabil pada suhu 4 oC (suhu freezer) dan 30oC (suhu ruang) dengan kisaran nilai aktivias enzimnya 23,5456 – 28, 7662 U/mL. Berdasarkan hasiltersebut diatas, maka enzim mannanase yang diproduksi dari isolat V-9 untuk menghidrolisis fraksimannan dalam bahan pakan sebaiknya menggunakan suhu ruang karena aktivitas enzimnyacendrung lebih stabil jika dibandingkan dengan menggunakan suhu optimalnya.
KESIMPULANIsolat V-9 mempunyai aktivitas mananase lebih tinggi jika dibandingkan denganisolat-AZ dan Isolat-AD (29,5 U/mL, 8,43 U/mL dan 6,45 U/mL). Produksi enzimmannanase Isolat V-9 mencapai titik optimal pada jam ke 88 masa inkubasi denganaktivitas spesifik sebesar 110,32 U/mg atau 3,74 kali lebih tinggi dari aktivitasenzimnya.Aktivitas enzim mannanasenya optimum pada pH 8 dengan suhu inkubasi 50oCdan cendrung stabil pada penyimpanan suhu 4 oC dan 30 oC (suhu ruang).
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Pengolahan Pakan Ternak Dalam Bentuk Wafer Ransum Komplit
dengan Formulasi Jerami Padi yang Berbeda

Muhammad Daud1, M. Aman Yaman, Cut Aida Fitri1, Zahrul Fuadi2 dan Mulyadi2Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala,Banda AcehProgram Studi Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Abulyatama- Aceh Besare-mail: daewood_vt@yahoo.co.id
ABSTRAKJerami padi merupakan salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan. Kendalayang dihadapi dalam penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak yaitu sifatnya yang voluminous,sehingga masih belum banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Untuk memudahkanpenyimpanan dan menjaga ketersediaannya maka jerami padi dimanfaatkan dengan pengolahanfisik dalam bentuk wafer. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan jeramipadi sebagai bahan penyusun wafer ransum komplit.Rancangan percobaan yang digunakan adalahRancangan Acak Lengkap (RAL), terdiri atas 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan wafer ransumkomplit adalah sebagai berikut: R1 = Wafer ransum komplittanpajerami padi (kontrol), R2 = Waferransum komplit 10% jerami padi, R3 = Wafer ransum komplit 15% jerami padi, dan R4 = Waferransum komplit 20% jerami padi. Data yang diperoleh dianalisis dengan analysis of variancedan jikamemberikan hasil yang berbeda nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan. Peubah yangdiamati meliputi: sifat fisik, kadar air, dan kerapatan wafer ransum komplit. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa perlakuan R1 dan R2, R3 dan R4 berpengaruh nyata (P<0,05) terhadapkandungan air dan kerapatan wafer ransum komplit, tetapi perlakuan R3 dan R4 tidak berpengaruhterhadap kandungan air dan kerapatan wafer ransum komplit. Nilai kandungan air berkisar antara11,95 - 12,90%, dan nilai kerapatan wafer ransum komplit berkisar antara 0,66 g/cm3-0,69 g/cm3.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jerami padi dapat digunakan sebagai bahan penyusunwafer ransum komplit sampai 20% tanpa mempengaruhi penampilan fisik dan kerapatan waferransum komplit.

Kata kunci : wafer ransum komplit, jerami padi, pakan, ternak

PENDAHULUANPenggunaan jerami padi sebagai bahan pakan ternak merupakan alternatif dalammeningkatkan ketersediaan bahan baku penyusun ransum ternak. Potensi produksi jerami padiyang tinggi namun belum termanfaatkan dengan baik menjadi tantangan untuk mengupayakanpemanfaatan jerami padi sebagai sumber pakan ternak secara optimal. Penggunaan limbahpertanian seperti jerami padi sebagai pakan basal tidak cukup memenuhi kebutuhan pertumbuhanternak secara optimal. Oleh karena itu pemberian pakan tambahan berupa pakan campuran dalambentuk wafer ransum komplit harus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan nutrien ternak.Pemanfaatan jerami padi sebagai salah satu komponen inovasi teknologi menempati urutan terkecildiantara inovasi teknologi penggemukan ternak sapi yang diserap oleh petani peternak. Hendayana& Yusuf (2003) melaporkan bahwa tingkat adopsi pemanfaatan jerami padi pada usahapenggemukan tternak sapi hanya sebesar 3.57% dari nilai bobot standar sebesar 100%, padahalpenerimaan inovasi teknologi pakan menempati urutan pertama dari seluruh komponen inovasiyang diterapkan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan masih tingginya keengganan petanipeternak untuk memanfaatkan jerami padi, meskipun pakan menjadi problem utama yang merekahadapi, bahkan dari lima alternatif teknologi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkanproduksi dan mutu pakan ternak pada wilayah persawahan yang direkomendasikan oleh Santoso &Tuherkih (2003), penggunaan jerami padi tidak termasuk di dalamnya.
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Jerami padi apabila digunakan sebagai bahan baku pakan memiliki beberapa kelebihan yaitumemiliki nilai ekonomis karena harganya murah, mudah didapat dan tidak bersaing dengankebutuhan manusia. Selain itu juga dapat mengurangi masalah pencemaran lingkungan akibatlimbah pertanian jerami padi yang menumpuk. Kelemahan jerami padi antara lain adalah kecernaandan proteinnya rendah serta kurang palatabel sehingga diperlukan teknologi pengolahan untukmembuat bahan pakan tersebut menjadi tahan lama, mudah disimpan dan disukai olehternak(Coleman and Lawrence, 2000).Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatuinovasi teknologi pengolahan pakan untuk menghasilkan pakan ternak yang bermutu dan dapatdisukai ternak dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tidak bernilai ekonomis (jerami padi)dengan tujuan untuk menekan biaya usahatani ternak. Salah satu teknologi pengolahan pakantersebut adalah dengan teknik pencampuran bahan pakan dengan jerami padi dan pengepresanmenggunakan mesin kempa sehingga menjadi pakan dalam bentuk wafer.Wafer ransum komplit merupakan suatu bentuk pakan yang memiliki bentuk fisik kompakdan ringkas sehingga diharapkan dapat memudahkan dalam penanganan dan transportasi,disamping itu memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, dan menggunakan teknologi yang relatifsederhana sehingga mudah diterapkan sebagai alternatif pakan ternak (Daud et al., 2013). Beberapahasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan pakan ternak dalam bentuk wafer tidakmemberi pengaruh negatif terhadap performan itik peking (Daud et al., 2013) dan bobot badanakhir, persentase karkas dan potongan karkas itik peking (Daud et al., 2016), serta dapatmeningkatkan palatabilitas dan pertambahan bobot badan sapi (Mulyadi et al.,2015). Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan jerami padi sebagai bahan penyusun waferransum komplit dengan formulasi yang berbeda.
BAHAN DAN METODEBahan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: jerami padi, ampas sagu,bungkil kelapa, jagung, sagu, dedak padi, molases, premik, dan garam. Peralatan utama yangdigunakan adalah mesin kempa wafer (suhu 150 oC, tekanan 200-300 kg/cm2), wadah tempatmencampur ransum, timbangan, plastik dan karung tempat penyimpanan wafer, serta mesin jahitkarung.

Formulasi Wafer Ransum KomplitFormulasi wafer ransum komplit disusun dengan menggunakan Square methode danmetode trial and error.Susunan bahan pakan dan formulasi wafer ransum komplit jeramipadiditampilkan pada Tabel 1.Tabel 1. Formulasi wafer ransum komplit jerami padiBahan pakan Perlakuan wafer ransum komplitR1 R2 R3 R4Jerami padi (%) 0 10 15 20Dedak padi (%) 30 28 27 25Sagu (%) 26 25 23 22Bungkil kelapa (%) 25 21 21 19Jagung (%) 13 10 8 8Molases (%) 5 5 5 5Premik (%) 0,5 0,5 0,5 0,5Garam (%) 0,5 0,5 0,5 0,5
Jumlah 100 100 100 100

Pembuatan Wafer Ransum KomplitProsedur pembuatan wafer ransum komplit dari masing-masing perlakuan adalah sebagaiberikut: (a) semua bahan baku konsentrat digiling menggunakan mesin hammer mill hinggaberukuran mash, (b) kemudian semua bahan baku pakan dicampur dengan bahan perekat molasses
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sampai homogen, hingga menjadi ransum komplit, pencampuran dilakukan secara manual, (c)ransum komplit dimasukkan ke dalam cetakan wafer berbentuk empat persegi berukuran 20 cm x20 cm x 5 cm. Setelah itu dilakukan pengempaan panas pada suhu 150 oC dengan tekanan 200-300kg/cm2 selama 5 menit,(d) selanjutnya pendinginan lembaran wafer dilakukan denganmenempatkan wafer di udara terbuka selama minimal 24 jam sampai kadar air dan bobotnyakonstan,(e) kemudian wafer dimasukkan ke dalam karung untuk dilakukan uji daya simpan padawaktu penyimpanan yang berbeda (2, 4, 6 dan 8 minggu).
Rancangan PenelitianRancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiriatas 4 perlakuan wafer ransum komplit. Setiap perlakuan terdiri dari 3 ulangan. Parameter yangdiamati adalah sebagai berikut:1. Penampilan fisik wafer ransum komplit seperti tekstur dan warna2. Kadar air wafer ransum komplit. Penentuan kadar air wafer ransum komplitdilakukan denganmenimbang contoh uji berukuran 10 x 10 x 1,5 cm3 untuk menentukan berat awal, kemudiancontoh uji tersebut dikeringkan dalam oven pada temperatur 105 oC sampai beratnya konstan.Nilai kadar air dihitung dengan rumus:

KA = Ba-BKo X 100%BaKeterangan: KA = kadar air wafer ransum komplit (%)Ba = berat awal (g)BKo = berat kering oven (g)3. Kerapatan waferransum komplitberdasarkan lama penyimpanan (2, 4, 6, dan 8 minggu).Nilaikerapatan wafer dihitung dengan rumus berikut:
K = WP x T x LKeterangan: K = kerapatan (g/cm3)W = berat uji contoh (g)P = panjang contoh uji (cm)L = lebar contoh uji (cm)T = tebal contoh uji (cm)Data yang diperoleh darihasilpenelitian dianalisis dengan analysis of variance (ANOVA) danjika memberikan hasil yang nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan (Steel dan Torrie1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penampilan Fisik Wafer Ransum KomplitWafer ransum komplit jeramipadi yang dihasilkan pada penelitian ini secara umummemperlihatkan tekstur yang beragam. Wafer ransum komplit jeramipadi pada perlakuan R4 danR3 cendrung lebih renyah dan kasar, sedangkang pada perlakuan R2 dan R1 (kontrol) cendrunglebih lembut dan keras. Penampilan wafer ransum komplit jerami padi ini diduga karena padaperlakuan R4 dan R3 komposisi jerami padi sebagai bahan penyusun wafer ransum komplit lebihbanyak, sedangkan pada perlakuan R2 komposisi jerami padi lebih sedikit (10%). Bentuk danpenampilan fisik wafer ransum komplit jerami padi dari empat perlakuan ditampilkan pada Gambar1.
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R1 R2 R3 R4Gambar 1. Bentuk fisik wafer ransum komplit jerami padiWafer ransum komplit jerami padi rata-rata memiliki tekstur yang kasar, jika komposisijerami padi yang terkandung dalam wafer semakin banyak maka tekstur yang dihasilkan akansemakin kasar (Gambar 1). Selain itu juga, semakin bervariasinya bahan yang digunakan makakepadatan wafer yang dihasilkan akan semakin remah khususnya wafer yang komposisi jerami padihanya 10% (R2). Wafer ransum komplit jerami padi yang dihasilkan rata-rata berwarna coklathingga coklat tua atau gelap, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis dan komposisijumlah jerami padi yang terkandung didalamnya. Semakin beragam jenis bahan penyusun waferyang digunakan maka warna yang dihasilkan juga akan semakin coklat. Warna coklat pada waferransum komplit yang dihasilkan berasal dari reaksi browning non enzimatik yaitu reaksi-reaksiantara asam organik dengan gula pereduksi dan antara asam-asam amino dengan gula pereduksi(Winarno, 1997).
Kadar Air Wafer Ransum KomplitKadar air merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan kualitas pakan, karenasemakin tinggi kadar air suatu bahan pakan, maka presentase nilai nutrisinya semakin rendah.Kadar air tinggi menyebabkan bahan pakan lebih cepat terserang jamur, sehingga kualitas pakanakan menurun dan dapat mengakibatkan keracunan pada ternak. Pengaruh penggunaan jerami padidan lama penyimpanan terhadap kadar air wafer ransum komplit ditampilkan pada Tabel 2.Berdasarkan hasil analysis of variance dari keempat perlakuan wafer ransum komplit danlama penyimpanan (2, 4, 6 dan 8 minggu)menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) terhadapkadar air wafer ransum komplit. Nilai rataan kadar air wafer ransum komplit tertinggi terdapatpada perlakuan R1 yaitu sebesar 11,57% pada minggu ke-2 dan sebaliknya nilai rataan kadar airterendah terdapat pada perlakuan R4 yaitu sebesar 11,40%. Kemudian pada minggu ke-4 hinggaminggu ke-8 kadar air terendah terdapat pada perlakuan R2 dan tertinggi terdapat pada perlakuanR1. Tinggi dan rendahnya kadar air yang terdapat pada penelitian ini disebabkan oleh jenis bahanpenyusun wafer ransum komplit yang digunakan pada masing-masing perlakuan dalam jumlahyang berbeda.Tabel 2. Kadar air wafer ransum komplit (%)

Perlakuan Lama penyimpananMinggu 2 Minggu 4 Minggu 6 Minggu 8R1 11,57±0,11b 12,71±0,20b 12,80±0,60c 12,90±0,56cR2 11,42±0,13a 11,49±0,87a 11,70±0,35a 11,95±0,67aR3 11,50±0,35b 12,05±0,69b 12,59±0,25b 12,55±0,87bR4 11,40±0,61a 11,71±0,25a 12,40±0,56b 12,64±0,83bKeterangan0: Nilai rataan dengan superskrip yang berbeda pada kolomyang sama menunjukkan pengaruhyang berbeda nyata (P<0,05)Tinggi-rendahnya kandungan kadar air pada wafer ransum komplit ini juga dipengaruhioleh kadar air bahan baku pakan yang digunakan dan kelembaban nisbi(RH) disekitar waferransumkomplit. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kualitas bahan atau pakan yang dapatmengakibatkan tumbuhnya jamur atau perkembangan bakteri (Winarno et al., 1997). Wafer ransumkomplit dengan kandungan jerami padi 20% (R4) memiliki rongga yang lebih besar dan
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mengandung sedikit kadar air dibandingkan dengan wafer perlakuan kontrol (R1), sehinggapenguapan yang terjadi lebih cepat, sedangkan pada wafer dengan campuran beberapa pakan lokallainnya (R1) memiliki rongga yang lebih kecil sehingga penguapan air berjalan lambat.Kualitas wafer ransum komplit yang disimpan berdasarkan lama penyimpanan yangberbeda (2, 4, 6 dan 8 minggu) terhadap kadar air yang dihasilkan, menunjukkan terjadinyapeningkatan kadar air secara signifikan (P<0,05) pada wafer penelitian. Nilai rataan kadar airtertinggi diperoleh pada penyimpanan 8 minggu yaitu sebesar 12,48% dan terendah terdapat padapenyimpanan 2 minggu yaitu sebesar 11,06%. Tingginya kadar air disebabkan karena wafer yangdisimpan dalam jumlah sedikit sehingga diduga terjadi absorpsi air dari udara ke wafer dalamjumlah yang cukup tinggi, dan pelepasan air ke udara ruang penyimpanan tidak besar sehingga nilaikadar air semakin meningkat. Tingginya kadar air pada wafer ransum komplit selama penyimpanandapat juga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas ransum selamapenyimpanan berlangsung diantaranya adalah faktor fisik wafer ransum komplit, tempat/ruangpenyimpanan wafer, dan faktor biologis yang terdapat pada wafer ransum komplit itu sendiri.Kadar air pada bahan makanan yang selalu berubah diungkapkan olehNegara (2001) bahwafaktor-faktor yang mempengaruhi ransum selama penyimpanan antara lain faktor fisik, sepertitemperatur, kelembaban relatif, komposisi udara ruang penyimpanan, faktor biologis seperti kutu,bakteri, kapang, serangga dan binatang pengerat. Semakin tinggi kadar air maka akan menurunkankualitas fisik bahan tersebut, namun kadar air pada penelitian ini masih berada pada level aman, halini seperti diungkapkan oleh Winarno(1997) bahwa bahan pakan dengan kadar air kurang dari 14%mempunyai tingkat keawetan dan daya simpan yang lebih lama. Terbukti bahwa wafer ransumkomplit yang dihasilkan pada penelitian ini mampu bertahan sampai penyimpanan selama 8 minggudilihat dari penampilan visual, meskipun sudah mulai terjadi perubahan warna pada minggu ke- 6maupun minggu ke-8.Tabel 3. Suhu dan kelembaban selama penyimpanan wafer ransum komplitMinggu Suhu (0 C) Kelembaban (%)Minggu 2 27,8 76,6Minggu 4 28,4 77,8Minggu 6 28,6 78,6Minggu 8 28.9 78,8Peningkatan kadar air yang terjadi pada penelitian ini salah satunya disebabkan olehterjadinya kelembaban lingkungan yang meningkat pada saat penelitian. Hal ini dapat dilihatberdasarkan suhu dan kelembaban lingkungan tempat penyimpanan wafer ransum komplit selamapenelitian berlangsung (Tabel 3). Kadar air pada permukaan wafer ransum komplit sangatdipengaruhi oleh kelembaban nisbi(RH) udara disekitarnya. Bila kadar air bahan rendah tetapi RHsekitarnya tinggi,maka akan terjadi penyerapan uap air dari udara sehingga bahan menjadilembabatau kadar airnya menjadi lebih tinggi (Williamson dan Payne, 1993). Suhu bahan yang lebihrendah daripada RHdisekitarnya menyebabkan kondensasi uap air udara pada permukaan bahan,dan halini dapat menyebabkan penurunan kualitas bahan atau pakan akibat tumbuhnyajamur atauperkembangan bakteri (Winarno, 1997).
Kerapatan Wafer Ransum KomplitKerapatan wafer adalah suatu ukuran kekompakan ukuran partikel dalam lembaran waferdan sangat tergantung pada kerapatan bahan baku yang digunakan dan besarnya tekanan kempayang diberikan selama proses pembuatan lembaran wafer.Wafer ransum komplit yang mempunyaikerapatan tinggi akan memberikan tekstur yang padat dan keras sehingga mudah dalampenanganan baik penyimpanan maupun goncangan pada saat transportasi dan diperkirakan akanlebih lama dalam penyimpanan (Trisyuliantiet al., 2003). Sebaliknya pakan yang kerapatan rendahakan memperlihatkan bentuk wafer ransum komplit yang tidak terlalu padat dan tekstur yang lebihlunak serta porous (berongga), sehingga diperkirakan hanya dapat bertahan dalam penyimpananbeberapa waktu saja. Secara sistematikkerapatan wafer ransum komplit merupakan suatu ukuran
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berat persatuan luas, selain itu jugamengefisienkan ruang penyimpanan dan memudahkan dalamtransportasi (Trisyulianti,et al., 2003). Nilai rataan kerapatan wafer ransum komplit berbasis jeramipadi dari keempat perlakuan dan lama penyimpanan yang berbeda ditampilkan pada Tabel 4.Tabel 4. Kerapatan wafer ransum komplit (g/cm3)Perlakuan Lama penyimpananMinggu 2 Minggu 4 Minggu 6 Minggu 8R1 0,72±0,25a 0,70±0,15a 0,68±0,05a 0,67±0,04aR2 0,71±0,10a 0,70±0,05a 0,69±0,05a 0,66±0,02aR3 0,73±0,20a 0,71±0,25ab 0,69±0,07a 0,68±0,15abR4 0,75±0,05b 0,72±0,20b 0,71±0,09b 0,69±0,15bKeterangan : Nilai rataan dengan superskrip yang berbeda pada kolomyang sama menunjukkan pengaruhyang berbeda nyata (P<0,05)Hasil Analysis ofVariancemenunjukkan bahwa nilai rataan kerapatan wafer ransum komplitberbasis jerami padi yang dihasilkan pada penelitian ini memberi pengaruh yang signifikan(P<0,05) pada masing-masing perlakuan (Tabel 4). Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwaperlakuan R4 berbeda nyata (P<0,05)jika dibandingkan dengan wafer perlakuan kontrol (R1),namun perlakuan R1, R2 dan R3 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa wafer ransum komplit dengan komposisi 20% jerami padi (R4) memberikannilai kerapatan tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi olehperbedaan ukuran partikel dari bahan baku wafer yang dipergunakan, sehingga mempengaruhikerapatan wafer yang diperoleh pada penelitian ini. Selain sangat bergantung pada ukuran partikelbahan baku yang digunakan, kerapatan wafer juga sangat bergantung dengan besarnya tekanankempa yang diberikan selama proses pembuatan. Wafer yang mempunyai kerapatan tinggi akanmemberikan tekstur yang padat dan keras, sebaliknya wafer yang mempunyai kerapatan rendahakan memperlihatkan bentuk yang tidak terlalu padat, tekstur yang lebih lunak dan memilikirongga-rongga. Syananta, (2009) menyatakan bahwa kerapatan bahan baku sangat tergantung padabesarnya kempa yang diberikanselama proses pembuatan wafer.Nilai kerapatan wafer ransum komplit jerami padi pada penyimpanan 2 minggu pertamamenunjukkan nilai tertinggi dan kemudian menurun seiring bertambahnya waktu lamanyapenyimpanan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kadar air wafer penelitianmenyebabkan ruangan yang diisi air lebih banyak sehingga kerapatan wafer menurun. Kondisi inisesuai dengan hasil penelitian Wirakartakusumah et al. (1992) berpendapat bahwa penyerapankadar air yang tinggi akan menyebabkan peningkatan sifat kohesive atau gaya tarik menarik partikelsemakin besar, sehingga semakin tinggi kadar air maka akan semakin tinggi pula nilai kerapatannya,sehingga nilai kerapatan yang rendah dapat disebabkan karena rendahnya kadar air dalam ransum.Johanson (1994) menambahkan bahwa kerapatan wafer akan meningkat dengan semakin tingginyakadar air dan partikel halus. Kerapatan wafer bisa juga dipengaruhi oleh nilai ukuran partikel bahanpenyusun wafer ransum komplit. Johanson (1994) berpendapat bahwa kerapatan akan semakinmeningkat dengan semakin banyak jumlah partikel halus dalam suatu ransum. Nilai kerapatan yangtinggi juga disebabkan ukuran partikel yang kecil, sedangkan ukuran partikel yang besarmenyebabkan nilai kerapatan wafer menurun. Kerapatan wafer memegang peranan penting dalammemperhitungkan volume ruang yang dibutuhkan suatu bahan dengan berat tertentu, misalnyapengisian silo, elevator dan ketelitian penakaran secara otomatis (Khalil, 1999). Kerapatan waferjuga berpengaruh terhadap daya simpan dan penanganan serta goncangan pada saat transportasi.
KESIMPULANJerami padi dapat digunakan sebagai bahan penyusun wafer ransum komplit sampai 20%tanpa mempengaruhi penampilan fisik dan kerapatan wafer ransum komplit.
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Efek Penggunaan Bungkil Inti Sawit Fermentasi dalam Ransum Terhadap
Retensi Zat Makanan Pada Puyuh (Coturnix coturnix japonica)

Noferdiman dan T. NaibahoProgram Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas JambiEmail: dimano68@yahoo.com
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui retensi bahan kering, serat kasar dan nitrogen bungkilinti sawit (BIS) hasil fermentasi dengan kapang Neurospora sitophillasebagai bahan campuranransum puyuh fase produksi.Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan yaitu P0 (100% Ransum dasar), P1 (90% Ransum dasarditambah dengan 10% BISF), P2 (80% Ransum dasar ditambah dengan 20% BISF), dan P3 (70%Ransum dasar ditambah dengan 30% BISF). Peubah yang diamati yaitu retensi bahan kering (BK),retensi serat kasar (SK) dan retensi nitrogen ransum. Data yang diperoleh dianalisis menggunakananalisis ragam. Pengaruh yang nyata akibat perlakuan terhadap peubah yang diamati dilanjutkandengan uji jarak Berganda Duncan.Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan sebagianransum dengan BISF berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap retensi bahan kering, serat kasar dannitrogen. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa penggunaan sebagian ransumdengan BISF pada level 20% dan 30% nyata menurunkan retensi bahan kering, serat kasar dannitrogen ransum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BISF fermentasi Neurospora sitophillasampai taraf 10% dalam ransum dapat digunakan tanpa mempengaruhi retensi bahan kering (BK),serat kasar (SK) dan retensi nitrogen ransum.

Kata kunci: Bungkil inti sawit, fermentasi,retensi zat makanan, dan puyuh

PENDAHULUANKeberhasilan suatu usaha peternakan puyuh ditentukan oleh beberapa faktor penentu dansalah satu diantaranya adalah ransum. Ransum merupakan salah satu permasalahan dalampeternakan, dimana ketersediaan bahan baku penyusun ransum puyuh sulit diperoleh, karenaharga bahan-bahan baku penyusun ransum impor yang meningkat seperti jagung, tepung ikan, danbungkil kedelai, sehingga dicari alternatif bahan penyusun ransum yang minim biaya yaitu denganpengalihan bahan limbah industri bungkil inti sawit (BIS) sebagai bahan baku penyusun ransumpuyuh. Bungkil inti sawit (BIS) merupakan hasil ikutan pada proses pemisahan minyak inti sawityang diperoleh secara kimiawi (ekstraksi) atau dengan proses fisik. Banyak penelitian sudahdilakukan untuk pemanfaatan BIS sebagai pakan ternak, terutama dari aspek kandungan gizi,kecernaan, faktor-faktor penghambat dalam penggunaanya serta upaya untuk meningkatkankualitas gizinya (Supriyati et al., 1998; Sundu et al., 2006; Sembiring, 2006). Kandungan protein BISlebih tinggi dibanding dedak(9-12%), tetapi cukup baik sebagai suplemen protein (PK 16-19%)(Mirnawati et al., 2008, Satyawibawa dan Widyastuti, 2000), demikian juga bisa diandalkan sebagaisumber Ca (0,27%) dan fosfor (0,94%) (Mirnawati et al., 2008). Nilai Energi Metabolisme (ME) BISjuga cukup tinggi yaitu berkisar 2323kkal/kg (Sitorus, 2013).Penggunaan BIS dalam ransum unggas berdasarkan hasil penelitian sangat bervariasi.Menurut Sinurat (2001), BIS dapat digunakan sampai 10% dalam ransum broiler.PenelitianMariyanti (2011) melaporkan bahwa penggunaan BIS hasil fermentasi dengan probiotik (BIS-Probio) dapat mencapai 15%. Penggunaan BIS sampai 20% dalam ransum broiler cenderungmenurunkan bobot potong, meningkatkan bobot ventrikulus dan duodenum bila dibandingkandengan kontrol akibat dari semakin meningkatnya kandungan serat kasar dalam ransum (Munte,2013). Salah satu faktor yang menyebabkan kadar toleransi ayam broiler lebih rendah di banding
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ayam petelur pada ransum BIS adalah kandungan serat kasar (SK) ransum tersebut, dan ini diyakinioleh banyak peneliti(Babjee, 1989; Chin, 2002; Iskandar etal., 2008; Sinurat et al., 2009). Sedangkanpenelitian penggunaan BIS pada ternak puyuh belum banyak dilakukan, salah satu yang dilaporkanoleh Pranata (2015) Pemberian BIS fermentasi dan BIS tanpa fermentasi tidakmempengaruhi beratbadan puyuh danpersentase karkas.Penelitian Puspitawati (2012) melaporkan bahwa kandungan nutrisi BIS adalah PK 15,40%,SK 19,26%, LK 6,49%, Ca 0,56%, P 0,64%, ME 2446 kkal/kg. Penggunaan BIS juga memilikikelemahan yaitu kandungan serat kasar yang cukup tinggi (19,26%) sehingga hal ini menjadipermasalahan dalam penggunaan BIS didalam ransum unggas. Tafsin (2007) menyatakan kendalapemberian BIS dalam ransum unggas antara lain kandungan serat kasar yang tinggi dan kecernaanprotein dan asam amino yang rendah. Rendahnya pemanfaatan BIS dalam ransumdisebabkantingginya kandungan serat kasar dan tidak seimbangnya asam amino serta rendahnya daya cernaprotein pada unggas (Babjee, 1989).Untuk meningkatkan pemanfaatan BIS maka dilakukan fermentasi menggunakan kapang
Neurospora sithopilla. Fungsi dari fermentasi adalah memperbaiki nilai gizi bahan makanan dalamransum dengan bantuan mikroba.Menurut Moore dan Landecker (1982) bahwa kapang Neurospora
sithopilla ini mampu menghasilkan enzim ekstraseluler seperti enzim selulosa yang mampumemecah senyawa-senyawa komplek menjadi senyawa sederhana.Kapang Neurospora Sitophillajuga merupakan kapang penghasil  karoten tertinggi dibandingkan dengan kapang karotenogeniklainnya yang telah diisolasi dari tongkol jagung, dimana kandungan nutrien yang diperoleh adalah :β karoten 295,16 µg/g, protein kasar 20,44 %, dan serat kasar 11,96 % (Nuraini, 2006).Untuktujuan tersebut maka bahan BIS difermentasi mengunakan Neurospora Sitophilla dan diharapkankandungan zat-zat makanan mudah dicerna karena serat kasarnya turun dan kandungan karotenakan meningkat dan dapat dipergunakan sebagai bahan pakan puyuh dengan mutu yang lebih baikserta dapat meningkatkan kualitas telur pada warna kuning telur puyuh.Perubahan nilai gizi BIS yang telah difermentasi dengan kapang Neurosporasitophillainiperlu diuji secara biologis untuk menentukan kualitas nutrisinya. Salah satu cara mengevaluasikualitas nutrisinya adalah mempelajari zat-zat makanan yang diserap ataupun diretensi di dalampencernaan unggas.Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian tentang retensi zat makanan ransumyang mengandung bungkil inti sawit fermentasi menggunakan Neurospora sitophillapada puyuh.

BAHAN DAN METODEBahan yang digunakan pada percobaan ini adalah bungkil inti sawit (BIS), dimana BISdigiling menjadi tepung (Kadar Air : 10 -12 %), sedangkan Inokulan yang digunakan adalah kapang
Neurospora sithopilla. Kapang Neurospora sithopilla ditumbuhkan pada media ampas tahu padasuhu kamar selama 7 hari sebelum digunakan. Ternak yang digunakan adalah puyuh betina yangsedang berproduksi sebanyak 100 ekor berumur 4 bulan,sedangkan bahan penyusun ransumadalah :konsentrat, jagung giling, dedak halus, danbungkil inti sawit fermentasi (BISF).Pembuatan BISF dengan mengeringkan BIS terlebih dahulu hingga kadar air mencapai 10-12%, setelah mengering BIS digiling menggunakan saringan berdiameter 0,75 mm, kemudiansubstrat BIS tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik (1000 gram) diinokulasi dengan kapang
Neurospora sitophilla sebanyak 6% berat substrat. Kemudian kantong plastik ditutup dan adapermukaannya diberi lubang beberapa buah. Ketebalan substrat 3 cm dan diinkubasi secara aerobikpada suhu kamar (25-29ºC) selama 7 hari (Nuraini, 2006).Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yangterdiri dari 4 perlakuan 5 ulangan, setiap unit terdiri dari 5 ekor puyuh. Perlakuan yang digunakanadalah :. (P0 = 100%Ransum Dasar + 0% BISF ; P1 = 90% Ransum Dasar + 10% BISF ; P2 =80%Ransum Dasar + 20% BISF dan P3 = 70%Ransum Dasar + 30% BISF).Analisa Bahan Kering (BK), Serat Kasar (SK) dan Nitrogen (N) dilakukan di LaboratoriumFakultas Peternakan Universitas Jambi. Kandungan BK, SK dan N sampel dihitung dengan metodeanalisis proksimat. Setelah mengetahui kadar BK dari setiap sampel baik itu sampel pakan maupunsampel ekskreta, Retensi BK dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
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x 100%Setelah mengetahui kadar SK dari setiap sampel baik itu sampel pakan maupun sampelekskreta, retensi SK dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
x 100%Setelah mengetahui kandungan Nitrogen (N) pakan dan ekskreta, Retensi Nitrogen dapatdihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

x 100%Data yang diperoleh dari setiap parameter yang diamati, dianalisis menggunakan analisisragam dan pengaruh yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Stell and Torrie,1991).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Retensi Bahan KeringHasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggantiansebagian ransum dengan BISF padalevel berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi, ekskresi dan retensi bahan keringransum. Hasil uji jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa konsumsi pada perlakuan P1 dan P2tidak berbeda nyata dengan kontrol. Namun pada perlakuan P3 (30% BISF dalam ransum), terjadipenurunan besaran konsumsi ransum dari 24,169 gr/ekor/hari (kontrol) menjadi 20,465gr/ekor/hari. Hal ini dikarenakansemakin tingginya persentase BISF dalam ransum menyebabkanpenurunan kadar bahan kering (BK) ransum. Hasil rataan konsumsi, ekskresi dan retensi dari setiapperlakuan yang didapat dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.Tingginya kandungan serat kasar pada perlakuan P3 (30% bungkil inti sawit fermentasi didalam ransum dengan kandungan serat kasar 7,87%) menyebabkan ransum bersifat kurangpalatabel(dibanding P1, P2 dan kontrol) sehinggabesaran konsumsi yang dihasilkan lebih rendahdibanding ransum perlakuan lainnya (P1 dan P2). Hal ini sesuai dengan pendapat North dan Bell(1990) dan Chin (2002) bahwa ransum yang tinggi serat kasarnya menyebabkan kurang palatabel,sehingga menghasilkan konsumsi ransum yang rendah. Selanjutnyadijelaskan Danicke (2001),bahan-bahan yang mengandung serat kasar cukup tinggi akan berefek bulky,sehinggapuyuhakanmengalamikenyangsemu.Rataan konsumsi bahan kering ransum setiapperlakuan sebesar 23,12 gr/ekor/hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunarno (2004) bahwakebutuhan pakan puyuh sangat sedikit yaitu antara 14-24 gr/ekor/hari, sesuai dengan ukurantubuhnya yang kecil.Besaran jumlah ekskresi yang dihasilkan pada perlakuan P3 dan P2 lebih tinggi dibandingkontrol, namun jumlah ekskresi yang dihasilkan pada perlakuan P1 tidak berbeda dengan kontrol.Menurut Maynard et al. (1979) dan Adrizal et al.(2011) jumlah konsumsi ransum akanmempengaruhi jumlah ekskresi yang dihasilkan yang mana ekskresi disebabkan oleh kecernaanransum. Dijelaskan lebih lanjut bahwa faktor yang mempengaruhi daya cerna pakan diantaranyaadalah komposisi zat makanan terutama kandungan serat kasar. Serat kasar yang terlalu tinggidalam ransum akan mengurangi konsumsi dari nutrien lain yang tercerna. Hal ini di tandai denganbanyaknya feses yang dikeluarkan (Tilman et al., 1998).Tabel 1. Rataan konsumsi, ekskresi dan retensi setiap perlakuan.
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Peubah Perlakuan P0 P1 P2 P3…………… (gr/ekor/hari) ……….......Konsumsi BK 24.169A 24.061A 23.775A 21.225BSK 1.491tn 1.501tn 1.532tn 1.458tnN 0.708A 0.705A 0.697A 0.623B…………… (gr/ekor/hari) ……….......Ekskresi BK 6.847A 6.901A 7.060B 7.243CSK 1.212A 1.239B 1.291C 1.325DN 0.214A 0.216A 0.221B 0.289C….. (%) .....Retensi BK 71.662A 71.315A 70.302B 65.874CSK 18.725A 17.475A 15.328B 9.121CN 71.108A 70.720A 69.648B 55.291CKeterangan: P0 (100% Ransum dasar), P1 (90% Ransum dasar ditambah 10% BISF), P2 (80% Ransumdasar ditambah 20% BISF), P3 (70% Ransum dasar ditambah 30% BISF), superskrip yangsama pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05), superskrip yangberbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05).Penggantian sebagian ransum dengan BISF sampai level 10% (P1) dari jumlah ransum yangdiberikan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap retensi bahan kering. Namun padaperlakuan P2 dan P3 nyata menurunkan retensi bahan kering (BK) dengan besaran 70,30% dan65,87%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan konsumsi bahan kering (BK) ransum padaperlakuan P3 (dari 24.169 gr/ekor/hari menjadi 21.225 gr/ekor/hari) dan diikuti dengan jumlahekskreta yang dihasilkan lebih besar dengan perlakuan kontrol. Selain itu, semakin tingginyapersentase BISF dalam ransum menyebabkan kadar serat kasar ransum meningkat dan hal inimempercepat laju penyerapan zat-zat makanan dalam saluran pencernaan, sehingga menyebabkansemakin sedikitnya zat-zat makanan yang dapat diserap di dalam tubuh ternak puyuh. Hal inisenada dengan pendapat Tillman et al. (1998) bahwa persentase retensi bahan kering diketahuidengan cara mengukur bahan kering yang dikonsumsi dan bahan kering yang diekskresikansehingga jumlah bahan kering yang tertinggal/tertahan dalam tubuh puyuh.
Retensi Serat KasarHasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggantiansebagian ransum dengan BISF padalevel berbedatidak berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi, namun berpengaruh nyataterhadap ekskresi dan retensi serat kasar ransum. Konsumsi serat kasar (SK) pada perlakuan P1dan P2 lebih tinggi dibanding kontrol (P0) dan pada perlakuan P3 kembali menurun dan lebihrendah dibanding controlhal ini dikarenakan semakin tingginya kandungan BISF dalam ransumperlakuan, menyebabkan terjadinya peningkatan kadar serat kasar ransum perlakuan tersebutyakni P0 6,17%, P1 6,74%, P2 7,31% dan P3 7,87% serat kasar (SK) dalam ransum. Konsumsi seratkasar (SK) yang kembali rendah pada perlakuan P3 diduga disebabkan oleh rendahnya konsumsibahan kering (BK) ransum yang dihasilkan pada perlakuan P3 (Tabel 1).Ekskresi serat kasar (SK) yang dihasilkan pada perlakuan P1, P2 dan P3 secara berurutanmengalami peningkatan, yakni 1.239, 1.291, dan 1.325 gr/ekor/hari di banding kontrol (P1) yangsebesar 1.212 gr/ekor/harinya. Hal ini dikarenakan kandungan serat kasar ransum perlakuan yangsemakin tinggi, mengakibatkan tubuh puyuh tidak dapat menyerap zat-zat makanan secara optimal.Hal ini senada dengan pendapat Cheeke dan Patton (1980), bahwa semakin tinggi kadar serat kasardalam bahan pakan, semakin cepat pula laju pergerakan zat makanan. Menurut Sukria et al., (2009)mengurangi sifat negatif (viskositas) serat kasar ransum sehingga bisa diharapkan adanyapeningkatan efisiensi utilisasi zat makanan. Sehingga dapat diperkirakan bahwa waktukemungkinan zat-zat makanan untuk diserap di saluran pencernaan akan semakin rendah.Hal ini ditandai dengan banyaknya ekskreta yang di keluarkan.
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Retensi (kecernaan) serat kasar (SK) pada setiap perlakuan mengalami penurunandibanding kontrol (P0). Hal ini dikarenakan semakin tingginya kandungan serat kasar dalamransum perlakuan menyebabkan penurunan konsumsi ransum. Selain itu, menurunnya persentaseretensi (kecernaan) serat kasar (SK) ransum dari 18,725% (P0) menjadi 9,121% (P3) jugadipengaruhi oleh peningkatan besaran ekskresi yang dihasilkan oleh puyuh pada perlakuan P3 (dari1.212 gr/ekor/hari menjadi 1.325 gr/ekor/hari). Hal ini senada dengan pendapat Tillman et
al.(1998), bahwa faktor yang mempengaruhi daya cerna pakan diantaranya adalah komposisi zatmakanan yaitu serat kasar. Serat kasar yang semakin tinggi akan menurunkan konsumsi danpenyerapan nutrien yang seharusnya dapat tercerna oleh ternak puyuh. Selanjutnya dijelaskan,bahwa semakin meningkatnya kadar serat kasar (SK) dalam ransum maka semakin menurun dayacerna zat makanan di dalam ransum (Ronirose et al. (1991).
Retensi NitrogenHasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggantian sebagian ransum dengan BISF padalevel berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi, ekskresi dan retensi nitrogenransum. Hasil uji jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa konsumsi nitrogen ransum padaperlakuan P1 (10% BISF dalam ransum) dan P2 (20% BISF dalam ransum) tidak berbeda nyatadengan P1 (kontrol). Namun pada perlakuan P3, terjadi penurunan konsumsi nitrogen dari 0,708gr/ekor/hari (kontrol) menjadi 0,601 gr/ekor/hari (P3). Hal ini diduga karena rendahnya konsumsiransum pada perlakuan P3 menyebabkan zat zat makanan dalam ransum yang dalam hal ininitrogen ransum juga ikut menurun (Tabel 1). Dijelaskan lebih lanjut bahwa kadar serat kasar yangterlalu tinggi dapat mengganggu pencernaan zat lain di dalam saluran pencernaan. Daya cerna seratkasar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kadar serat dalam pakan, komposisi penyusunserat kasar dan aktifitas mikroorganisme (Maynard et al., 2005). Hal ini diikuti dengan jumlahnitrogen ekskreta yang dihasilkan. Terjadi peningkatan nitrogen ekskreta yang dihasilkan padamasing -masing perlakuan (P1, P2 dan P3) dibanding ransum kontrol (P0). Hal ini dikarenakansemakin tingginya kandungan BISF dalam ransum perlakuan menyebabkan persentase serat kasardalam ransum meningkat. Hal ini menghambat proses penyerapan nitrogen yang terjadi dalamsaluran pencernaan puyuh, sehingga nitrogen yang tidak tercerna langsung dikeluarkan dalambentuk ekskreta.Retensi nitrogen yang dihasilkan pada perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata dengankontrol (P0). Namun terdapat penurunan persentase retensi nitrogen yang signifikan padaperlakuan P3 dengan kandungan 30% BISF dalam ransum dibanding kontrol. Persentase retensinitrogen sebesar 71,109% pada ransum dasar (kontrol) menurun menjadi 52,439% pada perlakuanP3 (Gambar 3). Hal ini diduga karena persentase kandungan serat kasar yang terlalu tinggi padaperlakuan P3 yakni 30% BISF di dalam ransum dengan kandungan serat kasar 7,87%,menyebabkan nitrogen ransum yang dimakan oleh puyuh tidak dapat dicerna secara optimal didalam tubuh puyuh tersebut. Menurut Adrizal et al., (2011) faktor yang mempengaruhi daya cernapakan diantaranya adalah komposisi zat makanan yaitu serat kasar. Serat kasar yang terlalu tinggiakan mengurangi konsumsi dari nutrien yang tercerna. Hal ini ditandai dengan banyaknya fesesyang dikeluarkan dan sedikit nutrien yang diserap.Hal ini senada dengan pendapat Maynard et al.(1979), bahwa kadar serat kasar terlalu tinggi dapat mengganggu pencernaan zat zat makanan lain.Dijelaskan lebih lanjut, bahwa serat kasar yang dikonsumsi oleh puyuh tidak dapat dicerna sehinggamembawa zat-zat makanan dan zat-zat makanan yang lain terbawa oleh feses.

KESIMPULANPenggunaan bungkil inti sawit fermentasi (BISF) denganNeurospora sitophilladalam ransumsampai taraf 10% dapat dilakukan tanpa mempengaruhi retensi bahan kering (BK), serat kasar (SK)dan retensi nitrogen ransum.
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Evaluasi Kualitas Complete Feed Fermentasi Berbahan Dasar Ampas Sagu
Dengan Teknik dan Lama Pemeraman yang Berbeda

1Samadi, 1Sitti Wajizah, 1Yunasri Usman, 2Taufiqul Hafizh dan 2Rivaldi Fadhlul Lizar1Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh2 Mahasiswa Jurusan Peternakan Universitas Syiah KualaUniversitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: samadi177@yahoo.de

ABSTRAKSalah satu usaha untuk menekan biaya produksi ternak adalah dengan memanfaatkan limbahpertanian dan industri pertanian. Ampas sagu memiliki kualitas dan daya cerna yang rendah, namundapat dijadikan sebagai salah satu bahan penyusun complete feed dengan penerapan teknologipakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kualitas complete feed berbahan dasar ampassagu dengan teknik fermentasi. Terdapat dua penelitian dalam kegiatan ini yaitu fermentasi
complete feed dengan lama pemeraman yang berbeda dan fermentasi complete feed dengan teknikyang berbeda. Bahan pakan complete feed disusun sesuai dengan kebutuhan tenak domba.Penelitian pertama terdiri dari 3 perlakuan yaitu kontrol, sagu difermentasi terlebih dahulukemudian dicampur dengan complete feed dan perlakuan ketiga sagu dan complete feed dicampursekaligus sebelum difermentasi. Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan. Sementarapenelitian kedua terdiri dari 4 perlakuan yaitu lama pemeraman (0, 7, 14 dan 21 hari). Masing-masing perlakuan terdiri dari 4 ulangan. Kedua penelitian menggunakan Rancangan Acak Lenkap(RAL). Parameter yang dimamati dalam penelitian ini adalah kadar protein kasar dan serat kasar.Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa teknik pemeraman terdapat perbedaan antar perlakuan(P<0,05) dimana peningkatan protein kasar terjadi pada ampsa sagu yang difermentasi terlebihdahulu sebelum dicampur dengan complete feed, sementara serat kasar terbaik terdapat padaampas sagu dan complete feed dicampur bersamaan sebelum fermentasi. Demikian juga pada lamapemeraman berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar protein dan serat kasar. Dari hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas fermentasi bahan pakan pada complete feeddipengaruhi oleh lama pemeraman dan juga cara melakukan fermentasi pada sumber bahan pakanyang digunakan.
Kata kunci: Ampas sagu, fermentasi, serat kasar, dan protein kasar.

PENDAHULUANDalam suatu usaha peternakan, pakan merupakan salah satu elemen yang penting untukdiperhatikan guna meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak, disamping berbagaifaktor lainnya seperti faktor genetik, pengendalian penyakit, dan berbagai faktor manajemenlainnya. Oleh karena itu, kebutuhan nutrisi bagi ternak baik untuk memenuhi kebutuhanpemeliharaan (maintenance) maupun produksi (susu, daging dan telur) perlu diformulasikan secaratepat sebelum diberikan kepada ternak. Namun ketersediaan pakan pada saat ini sangat terbatasdan biaya yang digunakan untuk pakan sangat tinggi sehingga perlu dicarikan sumber bahan pakandari limbah pertanian dan industri pertanian. Berbagai macam jenis limbah pertanian dan industripertanian telah manfaatkan sebagai bahan pakan ternak diantaranya (Samadi et al., 2010:Swandyastuti, 2010; Supriyati et al., 1998; Noferdiman dan Yani, 2013).Ampas sagu yang berasal dari pengolahan industri sagu adalah salah satu limbah industripertanian yang belum digunakan secara optimal sebagai pakan ternak. Ampas sagu memilikikualitas yang rendah dengan kandungan serat kasar sekitar 28,30% dan kandungan protein kasarhanya 1,36% (Tampoebolon, 2009). Kandungan nutrisi yang rendah pada ampas sagu berakibatrendahnya daya cerna dan pada kahirnya mempengaruhi produktivitas ternak.
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Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pakan adalah denganmenerapkan teknologi pakan diantaranya dengan cara perlakuan fisik (Christiyanto dan Subrata,2005), kimia maupun biologi (Pandey et al., 2000). Fermentasi adalah salah satu metode yang dapatditerapkan untuk meningkatkan kualitas pakan. Dengan metode ini berbagai jenis mikroorganisme(bakteri, jamur, dan yeast) dapat merubah berbagai fraksi pakan dari yang tidak tersedia padaternak menjadi bahan pakan yang tersedia bagi ternak untuk berproduksi. Berbagai penelitian yangberkaitan dengan peningkatan pakan ternak yang berkualitas rendah dengan fermentasi telahdilakukan Swandyastuti et al. (2012) melaporkan bahwa jerami padi, dedak padi, dan onggok yangdifermentasi memiliki nilai kecernaan bahan kering, protein kasar dan protein terlarut lebih tinggidibandingkan dengan yang tidak difermentasi. Selanjutnya Wajizah et al. (2015) meloporkanbahwapenambahan pelepah sawit yang difermentasi menggunakan kapang Aspergillus niger
(A.niger) dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar,serta penambahan karbohidrat terlarut dapat menurunkan kandungan serat kasar antara 6,61-9,64%.

Complete feed merupakan pakan campuran antara hijauan dan konsentrat yang diberikankepada ternak sesuai dengan kebutuhan nutrisi berdasarkan breed, jenis kelamin, dan juga periodepertumbuhan. Bahan yang digunakan sebagai complete feed dapat berasal dari limbah pertanian danindustri pertanian yang memiliki kualitas rendah, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya. Salahsatu metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas adalah dengan cara fermentasi. Datayang berkaitan dengan teknik fermentasi seperti fermentasi bahan limbah dilanjutkan denganfermentasi dengan complete feed atau fermentasi complete feed sekaligus masih terbatas. Demikianjuga informasi tentang lama pemeraman dengan menggunakan inokulum dari produk komersialmasih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh teknikfermentasi yang berbeda dan juga lama pemeraman terhadap kandungan nilai nutrisi complete feed.

BAHAN DAN METODEPenelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan JurusanPeternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Adapun materiyang digunakan dalam penelitian ini adalah complete feedberbahan dasar ampas sagu (Metroxylon
sago). Dimana ransum disusun berdasarkan kebutuhan ternak domba dengan kandungan protein16,10%, energi 2,80 Mkal ME/kg danTDN 60,88% (berdasarkan kalkulasi).Pada penelitian pertama (I) perlakuan pertama merupakan kontrol dimana complete feeddiikubasi tampa penembahan inoculum dengan kadar air 40%. Seementara perlakuan kedua, ampassagu terlebih dahulu difermentasi selama 14 hari dengan kadar air 40%, kemudian dicampurdengan complete feed dan diikubasi selama 21 hari. Pada perlakuan ke tiga, semua bahan pakan(ampas sagu dan bahan pakan penyusun lainya) dicampur merata dengan kadar air 40% dandiinkubasi selama 21 hari. Inokulum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari inokulumkomersil yaitu Saus Burger Pakan (SBP). Sebelum dicampur dengan bahan pakan yang akandifermentasi mikroba (0,3% dari keseluruhan pakan) terlebih dahulu diaktifkan dalam larutanmolasses sebanyak (2,0% dari total keseluruhan bahan pakan). Kemudian diaduk sampai homogendan diamkan selama 1 jam agar mikroba pada SBP aktif.Pada penelitian kedua (II), juga diterapkan prosedur yang sama. Namun pada penelitiankedua yang dilihat adalah lama pemeraman dari complete feed dalam periode yang berbeda. Adapunsusunan ransum complete feed adalah sebagai berikut. Parameter yang diamati dalam penelitian initerdiri atas serat kasar dan protein kasar dengan menggunakan analisa proximat (AOAC, 1990).Tabel 1. Susunan Ransum Complete feed Penelitian yang Disusun Berdasarkan Kebutuhan TernakDomba

Komposisi %
P1 P2

kg
P3 P4Ampas Sagu 40.0 2 2 2 2Dedak Kasar 9.0 0.45 0.45 0.45 0.45
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Bungkil Kelapa 15.2 0.76 0.76 0.76 0.76Bungkil Kedelai 15.0 0.75 0.75 0.75 0.75Kulit Ari Kedelai ( KAK) 4.0 0.2 0.2 0.2 0.2Rumput Gajah (Hay) 7.5 0.375 0.375 0.375 0.375Lamtoro (Hay) 5.0 0.25 0.25 0.25 0.25Urea 0.8 0.04 0.04 0.04 0.04Molases 2.0 0.1 0.1 0.1 0.1NaCL 0.5 0.025 0.025 0.025 0.025Mineral 1.0 0.05 0.05 0.05 0.05SBP 0.3 0.015 0.015 0.015 0.15
TOTAL 100.0 5 5 5 5Keterangan: P1 (Ransum Complete feed kontrol yang difermentasi 0 hari), P2 (Ransum Complete feed yangdifermentasi 7 hari), P3 (Ransum Complete feed yang difermentasi 14 hari), P4 (Ransum

Complete feed yang difermentasi 21 hari).
Analisa DataData diolah dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan rumusmatematika sebagai berikut:Yij = µ + Ti + ij = 1, 2, ... tj = 1, 2, ... rDimanaYij : Respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke-1 dan ulangan ke-jµ : Nilai tengah umumTi : Pengaruh perlakuan ke-iij : Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-jApabila terdapat perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan uji berganda Duncan(Duncan Multiple Range Test/DMRT) (Steel dan Torrie, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Serat KasarKandungan serat kasar complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasi denganteknik dan lama pemeraman yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. Teknik fermentasiberpengaruh nyata (P<0.05) terhadap kandungan serat kasar demikian juga lama pemeraman,terjadinya penurunan serat kasar secara signifikan (P<0.05) dibandingkan dengan kontrol.
Complete feed yang difermentasi dengan pencampuran terlebih dahulu terjadinya penurunan sertakasar sampai 30% dibandingkan dengan kontrol. Namun dibandingkan dengan dengan teknikfermentasi ampas sagu terlebih dahulu diikuti dengan fermentasi dengan complete feed terjadipenurunan serar kasar sekitar 13%, namun secara statistik tidak terjadi perbedaan yang nyata(P>0.05) dibandingkan dengan kontrol (Gambar 1).



335

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

Gambar 1. Kandungan serat kasar (%) complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasi denganSBP berdasarkan teknik fermentasi yang berbeda (P1:kontrol, P2: sagu difermentasi terlebihdahulu kemudian dicampur dengan complete feed dan P3: sagu dan complete feed dicampursekaligus sebelum difermentasi)Terjadinya penurunan signifikan pada perlakuan complete feed dengan pencampuranbersama antara bahan inokulum yang terdapat pada SBP dengan bahan complete feed berbahandasar ampas sagu karena adanya kecukupan bahan nutrisi yang diperoleh selama prosesfermentasi. Penelitian yang dilakukan oleh Samadi et al. (2015) ampas tebu yang difermentasidengan Tricoderma harzianum (T.harzianum) dengan penambahan tepung sagu sebanyak 10% padamedia fermentasi dapat menurunkan kadar serat kasar. Penurunan kadar serat kasar disebabkankarena adanya aktivitas lignoselulotik yang mampu merubah bahan pakan berserat tinggi, sehinggadapat menurunkan kadar serat kasar (Christiyanto, 1998).Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2014) dimana fermentasi
pod kakao dengan penambahan SBP tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0.05) pada serat kasarfermentasi, dimana pod kako yang difermentasi dan tidak difermentasi berkisar 22%. Namun dalampenelitian ini jumlah SBP yang digunakan hanya 0,05% dan waktu pemeraman cukup singkat hanya6 hari, kemungkinan bakteri selulotik belum bekerja secara optimal.

Gambar 2. Kandungan serat kasar (%) complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasimenggunakan SBP dengan lama pemeraman yang berbeda (0, 7, 14 dan 21 hari pemeraman)Dibanding dengan kontrol waktu pemeraman terjadi penurunan serta kasar sekitar 18%pada umur pemeraman 7 hari dengan menggunakan SBP (Gambar 2). Berbeda dengan Wulandari et
al. (2014) tidak terjadinya penurunan serta kasar pada pemeraman 6 hari, hal ini kemungkinandisebabkan konsentrasi inokulum yang digunakan berbeda, disamping itu juga bahan yangdigunakan tidak sama. Pada penelitian Wulandari et al. (2014) mengunakan pod kakao, sementara
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pada penelitian ini menggunakan ampas sagu yang tentunya kandungan bahan kimia terutama seratkasar baik ADF maunpun NDF yng tidak sama.Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syawaluddin (2015) dimanapelepah kelapa sawit yang difermenasi dengan Aspergilus niger (A.niger) terjadinya penurunan seratkasar secara signifikan (P<0,05) dengan bertambahnya lama penyimpanan. Dalam penelitian inipenurunan serta kasar stabil sampai pemeraman 21 hari , namun pada peneltian Syawaluddin(2015) penurunan serat kasar terjadi secara linier dengan makin lamanya pemeraman. Hal inikemungkinan disebabkan karena efektivitas bekerja dari bakteri yang digunakan pada prosesfermentasi. Pada penelitan ini menggunakan SBP yang terdiri dari berbagai jenis mikro organisme,sementara pada penelitian Syawaluddin (2015) hanya menggunakan 1 jenis mikro organisme
(A.niger). Penelitian yang dilakukan oleh Toha et al. (1998) memperlihatkan hasil yang sama,dimana lama pemeraman sampai 12 hari terjadinya penurunan serta kasar dari 35,83% menjadi26,12% dibandingkan dengan kontrol. Pada penelitian ini, bahan yang digunakan adalah pod kakaodengan menggunakan A.niger sebagai inokulum.
Protein KasarKandungan protein kasar complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasidengan teknik dan lama pemeraman yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4. Teknikfermentasi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan protein kasar demikian juga denganlama pemeraman, dimana terjadinya peningkatanprotein kasar kasar secara signifikan (P<0,05)dengan semakin lamanya pemeraman. Pada perlakuan teknik fermentasi (Gambar 3), padaperlakuan P2 sagu yang difermentasi terlebih dahulu sebelum dicampur dengan complete feedterjadi peningkatan protein dari 13,65% menjadi 17,28% (P1vs P2). Namun, pada perlakuan P3tidak terjadi peningkatan protein secara signifikan (P>0,05) dibandingkan dengan P1 (kontrol).Naiknya kandungan protein pada perlakuan sagu yang difermentasi terlebih dahulu kemungkinandisebabkan karena adanya aktivitas deri mikro organisme yang mampu menciptakan proteinmikroba selama proses fermentasi. Agustono et al. (2010) menyatakan bahwa peningkatan jumlahmikriba protein sel tunggal selama proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein kasarbahan yang difermentasi.

Gambar 3. Kandungan protein kasar (%) complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasidengan SBP berdasarkan teknik fermentasi yang berbeda (P1:kontrol, P2: sagu difermentasiterlebih dahulu kemudian dicampur dengan complete feed dan P3: sagu dan complete feeddicampur sekaligus sebelum difermentasi)Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2014) dengan menggunakan pod kakaoyang difermentasi dengn SBP tidak terjadi peningkatan protein dimana protein dengan berbagaiteknik fermentasi adalah stabil dengan kandungan protein 12% baik pada kontrol maupun padaperlakuan pakan fermetnasi. Namun dalam penelitian ini, konsentrasi SBP yang digunakan adalahlebih rendah yaitu 0,05%, dibandingkan dengan penelitian ini dengan kandungan SBP 2% daribahan pakan yang digunakan. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Samadi et al. (2015) dengan
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menggunakan tepung sagu sebagai karbohidrat terlarut pada fermentasi ampas tebu dengan
T.harzianum tidak terjadinya perbedaan yang nyatta (P>0,05) terhadap kandungan protein bahanyang difermentasi.Pada perlakuan lama pemeraman, kandungan protein kasar meningkat sebanyak lebihkurang 1% setelah 21 hari pemeraman, namun secara statistik tidak terjadi perbedaan yang nyata(Gambar 4). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al.(2014) dimana bahan pakan yang difermentasi selama 6 hari tidak terjadinya perubahan dariprotein pakan. Sementara, dalam penelitian ini protein kasar pakan yang difermentasi selama 7 harijuga tidak terjadi perubahan protein secara signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan aktivitasbakteri protease belum bekerja secara optimal. Agustono et al. (2010) menyatakan bahwa mikroorganisme yang menghasilkan enzim protease akan merombak protein yang selanjutnya diubahmenjadi peptida sederhana seperti asam-asam amino dan dimanfaatkan oleh mikroba untukmemperbanyak diri.

Gambar 4. Kandungan protein kasar (%) complete feed berbahan dasar ampas sagu yang difermentasimenggunakan SBP dengan lama pemeraman yang berbeda (0, 7, 14 dan 21 hari pemeraman)Penelitian yang dilakukan oleh Syawaluddin (2015) pada fermentasi pelepah kelapa sawitdengan A.niger selama 15 hari pemeraman terjadi peningkatan protein sampai 13,63%. Isprindasari(1998) juga melaporkan bahwa fermentasi onggok dengan A.niger selama 4 minggu terjadipeningkatan kandungan priotein kasar 4,5 kali lipat sebelum fermentasi. Peningkatan protein kasardengan lama pemeraman kemungkinan disebakan karena bertambahnya kesempatan A.niger untukmeingkatakan kandungan protein sel tunggal yang berakibat naiknya kandungan protein kasar padabahan fermentasi.
KESIMPULANDari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknik dan lama fermentasi dapatmempengaruhi kualitas bahan pakan pakan ternak.

UCAPAN TERIMA KASIHPenelitian ini merupakan dana dari Hibah Laboratorium Unsyiah tahun 2016 yang diberikankepada Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan (LINTP) Jurusan Peternakan Unsyiah,untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana yang telah diberikan. Terima kasihjuga kepada sdr. Hanafiah, S.Pt dan Ilham S.Pt yang telah ikut membantu kelancaran dalampelaksanaan penelitian yang telah dilakukan.
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Uji Kecernaan In VitroPakan Lengkap Fermentasi Berbahan Dasar Ampas Sagu dengan Lama
Pemeraman yang Berbeda

Sitti Wajizah1, Samadi,1, Yunasri Usman1, dan Zubaili21Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh2 Mahasiswa Jurusan Peternakan Universitas Syiah KualaUniversitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: alwajiz@yahoo.com

ABSTRAKAmpas sagu merupakan limbah padat hasil industri pengolahan sagu yang berpotensisebagai bahan pakan ruminansia, namun masih terkendala kandungan protein yang rendahdan serat kasar yang tinggi yang berimplikasi pada rendahnya nilai kecernaan. Optimalisasipemanfaatan ampas sagu dapat dilakukan dalam bentuk pakan lengkap yang diolahmenggunakan inokulum mikrobia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengujikecernaan in vitro pakan lengkap berbahan dasar ampas sagu, yang disusun sesuai dengankebutuhan ternak domba. Penelitian terdiri atas 4 perlakuan lama pemeramanmenggunakan Saus Burger Pakan (SBP) yaitu 0, 7, 14, dan 21 hari, dengan masing-masingperlakuan terdiri atas 4 ulangan sehingga diperoleh 16 unit percobaan. Rancangan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Parameter yangdiamati dalam penelitian ini meliputi nilai pH, koefisien cerna bahan kering (KCBK) dankoefisien cerna bahan organik (KCBO). Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa,meskipunlama pemeraman tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap semua parameter yangdiamati, terlihat kecenderungan peningkatan nilai kecernaan secara konsisten dengansemakin lama waktu pemeraman. Hasil ini menyimpulkan bahwa, lama pemeraman hingga21 hari berpotensi meningkatkan nilai kecernaan pakan lengkap berbahan dasar ampassagu, sehingga layak digunakan sebagai pakan ternak ruminansia.
Kata kunci: Ampas sagu, fermentasi, kecernaan, in vitro, lama pemeraman.

PENDAHULUANPakan merupakan komponen biaya tertinggi dalam usaha peternakan yang dikelola secaraintensif. Ketersediaan komponen penyusun pakan (terutama pakan konsentrat) yang terbatasdibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan, menyebabkan Indonesia harus mengimporkomponen ransum dari negara lain. Kondisi ini menyebabkan naiknya ongkos produksi mengingatbiaya pakan mencakup 70% dari total biaya produksi. Di sisi lain, beralih fungsinya sebagian lahanpenggembalaan atau penanaman hijauan untuk keperluan non-pertanian menyebabkan terbatasnyasumber pakan hijauan khususnya untuk ruminansia. Ternak ruminansia mempunyai keistimewaankarena dapat memanfaatkan serat kasar yang berasal dari limbah agroindustri untuk diubahmenjadi produk berkualitas tinggi seperti daging dan susu. Pemanfaatan limbah agroindustri yangumumnya bernilai ekonomis rendah berdampak pada turunnya biaya produksi secara keseluruhan,sehingga dapat memberi tambahan pendapatan bagi peternak. Masalahnya, bahan pakan yangberasal dari limbah agroindustri umumnya berkulitas rendah yang ditandai oleh rendahnyakandungan protein kasar dan tingginya serat kasar yang mengakibatkan kecernaannya hanyaberkisar 30-40%(Mathius dan Sinurat, 2001).Salah satu limbah agroindustri yang berpotensi besar namun belum dimanfaatkan secaraoptimal adalah limbah pemrosesan pohon sagu khususnya ampas sagu. Ampas sagu mempunyaiprospek yang sangat baik, jika mendapat perlakuan yang tepat. Kandungan pati yang terdapatdalam empelur sagu hanya 18,5% dan sisanya 81,5% adalah merupakan ampas sagu. Kandunganserat kasar ampas sagu mencapai 28, 30%, sedangkan kandungan proteinnya hanya 1,36% sehinggamenjadi kendala bila digunakan sebagai sumber energi (Tampoebolon, 2009). Pemberian pakan
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yang rendah kualitasnya akan menyebabkan kondisi dan fungsi rumen kurang baik, yang akanberimplikasi pada turunnya produktivitas ternak. Agar lebih bermanfaat dan meningkatkan kualitasnutrisi, bahan pakan limbah agroindustri perlu diolah dahulu sebelum diberikan (pradigesti).Berbagai teknologi pengolahan diperlukan untuk mempertahankan ketersediaan pakan terutamapada musim kemarau, meningkatkan kualitas pakan atau mengoptimalkan kerja rumen. Salah satuteknologi yang sudah dikenal sejak lama adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme(Bisaria et
al., 1997; Wina, 2005).Fermentasi merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam meningkatkankualitas pakan dari limbah agroindustri.Teknologi fermentasi adalah suatu teknikpenyimpanansubstrat dengan penanaman mikroorganisme dan penambahan mineral dalam substrat, diinkubasidalam waktu dan suhu tertentu dengan tujuan meningkatkan nilai gizi terutama kadar protein danmenurunkan kadar serat kasar. Penggunaan teknologi fermentasi pada umumnya dilakukan denganmenggunakan substrat padat dalam wadah yang disebut fermentor (Pasaribu, 2007). Wina (2005)menambahkan, pemanfaatan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas bahan pakan limbahsudah banyak digunakan, baik berupa probiotik (bakteri, jamur, khamir atau campurannya), produkfermentasi atau produk ekstrak dari suatu proses fermentasi (biasanya enzim). Mikroorganismeyang digunakan pada pengolahan pakan limbah, dapat berupa monokultur atau kultur campuran,seperti Probion, Biostar, dan EM4, dan saus burger pakan (SBP) (Wulandari et al., 2014a).Sangadji (2009) yang menfermentasi ampas sagu menggunakan jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus) melaporkan, terjadi peningkatan kecernaan bahan kering dan bahan organikpada ampas sagu fermentasi pada pemberian hingga 30%. Hilakore (2008) juga mendapatkanpeningkatan kecernaan bahan kering dan organik pada sejenis tanaman sagu yang dikenal denganputak, yang difermentasi dengan dwikultur Aspergillus niger dan Trichoderma reesei dibandingkanmonokultur dan kontrol.Pengolahan limbah pertanian secara fermentasi akan lebih efektif dalam bentuk complete
feed (pakan lengkap), yang merupakan pakan yang mengandung nutrisi lengkap untuk hewantertentu, dalam tingkat fisiologis tertentu. Pakan lengkapmerupakan satu-satunya pakan yangmengandung zat-zat makanan yang disusun dan diformulasi secara lengkap dan seimbang sesuaidengan kebutuhan ternak. Dalam pakan lengkap untuk ruminansia, semua bahan pakan dicampurbaik pakan berserat tinggi, sumber energi dan protein dari beberapa bahan pakan konsentrat,sumber vitamin dan sumber mineral (Utomo, 2012, 2015). Efektifitas bahan pakan asal limbahagroindustri yang difermentasi dalam bentuk pakan lengkap untuk meningkatkan nilai kecernaanmasih belum banyak dikaji, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi yangberguna tentang peran fermentasi dalam meningkatkan nilai kecernaan bahan pakan asal limbahagroindustri.

BAHAN DAN METODEPenelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan JurusanPeternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Materi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pakan lengkapberbahan dasar ampas sagu (Metroxylon sago).Ransum disusun berdasarkan kebutuhan ternak domba dengan kandungan protein 16,10%, energi2,80 Mkal ME/kg danTDN 60,88% (berdasarkan kalkulasi).Inokulum yang digunakan dalampenelitian ini berasal dari inokulum komersil yaitu Saus Burger Pakan (SBP). Sebelum dicampurdengan bahan pakan yang akan difermentasi mikroba (0,3% dari keseluruhan pakan) terlebihdahulu diaktifkan dalam larutan molasses sebanyak (2,0% dari total keseluruhan bahan pakan).Kemudian diaduk sampai homogen dan didiamkan selama 1 jam agar mikroba pada SBP aktif.Penelitian ini dilaksanakan secara in vitro menurut metode Tilley dan Terry (1963) untukmengevaluasi nilai kecernaan pakan lengkap fermentasi pada lama pemeraman yang berbeda.Parameter yang diamati dalam penelitian ini terdiri atas pH, koefisien cerna bahan kering (KCBK)dan koefisien cerna bahan organik (KCBO).Susunan ransum pakan lengkap berbasis ampas sagu tersaji pada Tabel 1 berikut ini.
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Tabel 1. Susunan Ransum Pakan LengkapPenelitian yang Disusun Berdasarkan Kebutuhan TernakDomba
Komposisi % KgAmpas Sagu 40.0 2Dedak Kasar 9.0 0.45Bungkil Kelapa 15.2 0.76Bungkil Kedelai 15.0 0.75Kulit Ari Kedelai ( KAK) 4.0 0.2Rumput Gajah (Hay) 7.5 0.375Lamtoro (Hay) 5.0 0.25Urea 0.8 0.04Molases 2.0 0.1NaCL 0.5 0.025Mineral 1.0 0.05SBP 0.3 0.015

TOTAL 100.0 5Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan lamapemeraman, masing-masing 0 hari (kontrol), 7, 14, dan 21 hari. Setiap perlakuan terdiri atas 4ulangan sehingga diperoleh 16 unit perlakuan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisisragam/analysis of variance (ANOVA). Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan dilanjutkandengan uji berganda Duncan (Duncan Multiple Range Test/DMRT) (Steel dan Torrie, 1993).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai pHDerajat keasaman (pH) cairan rumen merupakan salah satu indikator yang menunjukkanberlangsungnya kegiatan bioproses dalam rumen (Fathul dan Wajizah, 2010). Nilai pH cairan rumenyang ideal untuk pertumbuhan mikroba adalah 6,0-7,0 (Czerkawski, 1986). Dinamika nilai pHmenggambarkan tingkat hidrolisis, penurunan nilai pH berkorelasi dengan meningkatnya Nmikroba, serta meningkatnya konsentrasi VFA total dan parsial (Alltech, 2012)Hasil penelitian menunjukkan, lama pemeraman pada fermentasi pakan lengkap berbasisampas sagu tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai pH cairan rumen. Namun demikianterdapat kecenderungan yang kuat terjadinya penurunan nilai pH seiring dengan meningkatnyalama pemeraman (Gambar 1). Nilai pH perlakuan berkisar antara 6,59-6,84, yang masih beradapada kisaran yang baik untuk pertumbuhan, perkembangbiakan, dan aktivitas bakteri rumenterutama pencerna serat kasar, yang menurut Hoover dan Miller (1992) berada pada kisaran pH5,5-7,3 dengan suhu 38-41°C.Kecenderungan penurunan pH mengindikasikan proses fermentasi dalam media in vitroberlangsung dengan baik, diduga karena semakin lama pemeraman fraksi serat terutama yangberasal dari ampas sagu terdegradasi lebih intens menjadi senyawa yang lebih sederhana yangmudah larut, sehingga kecernaan ransum meningkat. Hasil ini mengindikasikan bahwamikroorganisme yang terkandung dalam SBP efektif dalam mendegradasi karbohidrat kompleksyang terkandung dalam ampas sagu menjadi karbohidrat sederhana yang lebih mudah dicerna, danmenghasilkan asam lemak terbang (VFA) dan asam-asam organik seperti asam laktat yangberimplikasi pada turunnya nilai pH.Calsamiglia et al. (2008) menjelaskan bahwa, terjadinyapenurunan pH diakibatkan terbentuknya asam-asam lemak yang terbentuk dari hasil fermentasiransum yang kaya bahan-bahan terlarut.Sangadji (2009) juga mendapatkan nilai pH yang tidak berbeda nyata (P>0,05) dan masihpada kisaran ideal pada ampas sagu fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa, pemberian ampassagu fermentasi sebagai penyusun bahan pakan lengkap tidak mengganggu keseimbangan
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mikroorganisme dalam rumen, sehingga tidak menimbulkan perubahan yang nyata pada pH cairanrumen pada semua perlakuan.

Gambar 1. Rataan Nilai pH pakan lengkap fermentasi dengan lama pemeraman berbeda
Koefisien Cerna Bahan Kering dan Bahan Organik in vitroKecernaan bahan kering (KCBK) merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitaspakan. Kecernaan dipengaruhi bentuk fisik pakan, jumlah yang diberikan, dan komposisi nutrisinya.Lignin adalah komponen dinding sel tanaman yang diketahui sebagai faktor pembatas pencernaanpolisakarida dalam rumen. Lignin seringkali terikat dengan karbohidrat (ikatan ester) dan terdapatbersama-sama sengan silica untuk memperkokoh dinding sel tanaman. Kombinasi ini menyulitkanaktivitas enzim-enzim pencernaan ternak ruminansia dalam merombak unsure-unsur karbohidrattanaman dan menurunkan kecernaan bahan kering pakan (Jung dan Deetz, 1993). Kecernaan yangdiukur melalui teknik in vitro dinyatakan dalam bentuk persentase bahan kering(Mc. Donald et al.,2002). Hasil penelitian menunjukkan, lama pemeraman pada fermentasi pakan lengkap berbasisampas sagu tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai KCBK dan KCBO secara in vitro.Meskipun secara statistik tidak terdapat perbedaan antar perlakuan, namun secara numerik tampakjelas peningkatan nilai KCBK dan KCBO secara konsisten seiring dengan meningkatnya lamapemeraman, terutama pada hari ke-14 dan 21 (Gambar 2 dan 3). Nilai KCBK dan KCBO yangcenderung meningkat pada hari ke-14 dan 21 diduga karena terjadinya penurunan serat kasarakibat kinerja dari mikroorganisme yang dikandung SBP dalam mendegradasi ampas sagu selamaproses fermentasi berlangsung. Peningkatan kecernaan in vitro disebabkan adanya enzim selulaseyang dihasilkan oleh bakteri selulolitik yang berkembang selama fermentasi. Enzim selulasemerupakan enzim kompleks yang secara bertahap memotong antar molekul pada ikatan β-1,4-glukosidik. Enzimini memotong rantai selulosa menjadi unit selobiosa, dan memotong selobiosa danoligosakarida menghasilkan glukosa (Lin et al., 2012).

Gambar 2. Rataan PersentaseKCBK pakan lengkap fermentasi dengan lama pemeraman berbeda
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Gambar 3. Rataan PersentaseKCBO pakan lengkap fermentasi dengan lama pemeraman berbedaWulandari et al. (2014a) melaporkan, pada penelitianpod kakao yang difermentasimenggunakan SBP, terdapat interaksi antara perlakuan dosis dan lama pemeraman yangberpengaruh nyata terhadap kandungan NDF. Penurunan NDF terbesar terjadi pada pemeramanselama 6 hari dengan dosis inokulum mikrobia 0,05%. Bakteri selulolitik dalam inokulum mikrobiayang ditambahkan dalam pod kakao fermentasi, mampu mendegradasi selulosa dinding sel podkakao, yang ditunjukkan dengan penurunan kadar ADF pod kakao dari 42,40% menjadi 39,06%dengan dosis inokulum 0,05%. Sedangkan pada penelitian pemberian pakan lengkapberbasis podkakao fermentasi pada domba dilaporkan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai KCBO dan bahanorganik tercerna (BOT), namun meningkatkan nilai kecernaan serat kasar dan serat kasar tercernasecara nyata (Wulandari et al., 2014b). Sedangkan Kartolo (2014) melaporkan bahwa, domba yangmendapat perlakuan pakan komplit pelepah sawit yang difermentasi menggunakan SBP dengantaraf 25% dalam ransum, secara nyata memperlihatkan konsumsi pakan, pertambahan bobotbadan, kecernaan bahan kering dan bahan organik yang tertinggi dibandingkan perlakuan lainnyayang menggunakan Probion dan Aspergillus niger.Nilai KCBK merupakan salah satu gambaran nilai kualitas bahan makanan mencerminkantingkat ketersediaan energi bagi ternak (Van Soest, 1982). Kualitas bahan makanan yang samacenderung akan menghasilkan kecernaan yang hampir sama pula (Anggorodi, 1984). Kecernaanbahan organik sangat erat kaitannya dengan kecernaan bahan kering karena bahan organikmerupakan penyusun bahan kering terbesar(Erdman, 1988). Oleh karena itu, Fathul dan Wajizah(2010) berpendapat bahwa, peningkatan nilai KCBK akan diikuti oleh peningkatan nilai KCBO.Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai KCBK juga akan mempengaruhi nilai KCBO.
KESIMPULANLama pemeraman pakan lengkap berbasis ampas sagu menggunakan inokulan SBP secarastatistik belum berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai pH, KCBK dan KCBO secara in vitro,namun terdapat kecenderungan yang kuat semakin lama pemeraman nilai KCBK dan KCBOmeningkat secara konsisten, yang juga ditunjukkan dengan penurunan pH yang mencerminkanfermentasi ransum berjalan dengan baik.
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Efek Suplementasi Mineral Sulfur, Fosfor, dan Tepung Daun Ubi Kayu
terhadap Kecernaan Zat-Zat Makanan Pelepah Daun Sawit Amoniasi

secara In Vitro

Suyitman1), Lili Warly1), A. Rachmat1),dan Dear R. Ramadhan2)

1)Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang2)Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogore-mail: suyitman_psl@yahoo.co.id
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui level suplementasi tepung daun ubi kayu sebagai sumberasam amino rantai bercabang yang terbaik pada pelepah daun sawit amoniasi yang telahdisuplementasi dengan mineral S dan Psebagai pakan ternak sapi potong secara in vitro. Penelitianini dilakukan mulai tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 17 Mei 2016. Sampel pelepah daunsawit amoniasi yang disuplementasi mineral sulfur dan fosforserta tepung daun ubi kayu dianalisissecara Proksimat, Van Soes’t dan in-vitro di Laboratorium Gizi Ruminansia Fakultas PeternakanUniversitas Andalas Padang. Pada penelitian ini diujikan perlakuan beberapa level suplementasitepung daun ubi kayu pada daun sawit yang diamoniasi dan disuplementasi mineral S (0,40%) danP (0,27%). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen menggunakanrancangan acak kelompok dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah 6 levelsuplementasi tepung daun ubi kayu: 0%; 5%; 10%; 15%; 20% dan 25% dari bahan kering.Parameter yang diukur adalah: kecernaan bahan kering, bahan organik, protein kasar, NDF, ADF,selulosa, hemiselulosa, dan karekeristik cairan rumen: pH, kadar VFA, kadar NH3-N cairan rumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi mineral S: 0,4% dan mineral P: 0,27% sertatepung daun ubi kayu 5% dari bahan kering memberikan kecernaan yang terbaik dibandingkanyang lainnya. Kecernaan secara in-vitro: bahan kering (55,56%), bahan organik (59,83%), proteinkasar (55,34%), NDF (56,99%), ADF (50,01%), selulosa (60,78%), hemiselulosa (71,35%).Karekeristik cairan rumen: pH: 6,70, kadar VFA: 129,89 mM, kadar NH3-N: 15,84 g/100 ml.

Kata kunci: pelepah daun sawit, suplementasi mineral S, P, tepung daun ubi kayu, amoniasi
PENDAHULUANKetersediaanpelepah daun sawit cukup banyak dan berpotensi besar untuk dijadikan pakanhijauan, namun pemanfaatannya sebagai pakan masih sangat terbatas. Hal ini antara laindisebabkan rendahnya kualitas biologis pelepah daun sawit. Hasil analisis kandungan gizi pelepahdaun sawit menunjukkan: bahan kering: 54,12 %; bahan organik:89,86%; protein kasar: 8,51%;serat kasar: 28,48%; NDF: 59,11%; ADF: 42,87%; selulosa: 24,69%; hemiselulosa:16,24%; danlignin: 14,21% (Suyitman et al., 2013). Tingginya kandungan lignin menyebabkan kecernaan danpalatabilitasnya rendah (Widjaja dan Utomo, 2001). Upaya-upaya untuk mengoptimalkanpemanfaatan pakan limbah selama ini terfokus pada teknik-teknik pengolahan, baik secara fisik,kimia, biologis, maupun kombinasinya. Pengolahan saja ternyata hanya memberikan respon yangkecil terhadap peningkatan kecernaan. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kecernaan pakan berseratjuga harus dipadukan dengan upaya mengoptimalkan bioproses di dalam rumen melaluipeningkatan populasi mikroba rumen (Warly et al., 1998 dan Suyitman et al., 2015).Mineral sulfur (S) dan fosfor (P) merupakan mineral yang esensial untuk sintesis proteinmikroba. Kandungan kedua mineral ini sangat rendah bahkan sering defisien pada pakan limbah.Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap sintesis protein mikroba dan degradasi zat makanan.Suplementasi kedua mineral ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembanganmikroba rumen secara optimal yang pada gilirannya akan meningkatkan kecernaan pakan dalamrumen sekaligus meningkatkan suplai protein mikroba bagi ternak ruminansia. Mineral S dan P
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merupakan komponen penting untuk sintesis asam amino yang megandung S (metionin, sistin, dansistein), selain itu S juga berperan pada pembentukan vitamin dan biotin. Secara in-vivo S anorganikberupa amonium sulfat dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen, pertumbuhan sapi, dankecernaan ransum (Erwanto, 1995 dan Suyitman et al., 2014).Selain mineral S, mineral P juga sangat dibutuhkan untuk sintesis protein mikroba. Fosfordibutuhkan oleh semua sel mikroba terutama untuk menjaga integritas dari membran sel dandinding sel, komponen dari asam nukleat dan bagian dari molekul berenergi tinggi (ATP, ADP, danlain-lain). Secara spesifik P dibutuhkan sebagai unsur pokok dinding sel terutama untuk selulolisisyang tampaknya memiliki kebutuhan P lebih tinggi dibanding hemiselulolisis dan amilolisis(Komisarczuk and Durand, 1991).Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kombinasi level mineral sulfur (S), fosfor (P),dan tepung daun ubi kayuyang terbaik untuk meningkatkan kecernaan daun kelapa sawit olahansebagai pakan ternak ruminansia.Manfaat penelitian ini adalah menambah keanekaragaman bahanpakan dengan memanfaatkan limbah perkebunan kelapa sawit yang berpotensi besar sebagai pakanternak ruminansia sekaligus menjadi solusi alternatif dalam menanggulangi masalah kesulitanpakan hijauan dan perbaikan lingkungan hidup. Selain itu hasil penelitian ini juga dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perluasan tenaga kerja. Diharapkan hasilpenelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu peternakankhususnya.
MATERI DAN METODE

Materi PenelitianMateri penelitian adalah daun kelapa sawit amoniasi hasil terbaik penelitian tahap 1,belerang sebagai sumber mineral S, pupuk SP-36 sebagai sumber mineral P, cairan rumen sebagaidonor mikroba, dan larutan Mc Dougall’s sebagai buffer. Peralatan yang digunakan adalah: parang,timbangan O-Hause, tali Rafia, autoclave, kantong plastic, selotif, oven untuk mengeringkan bahan,mesin giling untuk menggilingbahan sebelum dianalisis, perangkat invitro, pH meter digital untukmengukur pH cairan rumen, dan seperangkat peralatan laboratorium untuk analisis Proksimat, VanSoest, VFA, dan NH3-N.
Metode PenelitianPada tahap ini hasil terbaik daun sawit olahan yang telah disuplementasi dengan mineral S:0,40% dan P: 0,27% (penelitian sebelumnya), disuplementasi dengan tepung daun ubi kayu sebagaisumber asam amino rantai bercabang yang dibutuhkan oleh bakteri selulolitik. Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui level suplementasi daun ubi kayu sebagai sumber asam amino rantaibercabang yang terbaik pada daun sawit olahan yang telah disuplementasi dengan mineral S dan P.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen menggunakanrancangan acak kelompok dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah 6 (enam)level suplementasi tepung daun ubi kayu: 0%; 5%; 10%; 15%; 20% dan 25% dari bahan kering.Model rancangan yang digunakan adalah menurut Steel dan Torrie (1991) sebagai berikut:Yij = µ +Pi + Kj + €ij
Parameter yang DiamatiParameter yang diamati adalah: kecernaan bahan kering, bahan organik, protein kasar, NDF,ADF, selulosa, hemiselulosa, dan karekeristik cairan rumen terdiri atas: pH cairan rumen, kadarVFA, kadar NH3-N cairan rumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecernaan Zat MakananKecernaan zat-zat makanan hasil suplementasi tepung daun ubi kayu pada pelepah daunsawit amoniasi yang sebelumnya telah disuplementasi dengan 0,4% sulfur dan 0,27% fosfor (hasil
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terbaik pada penelitian sebelumnya) diperoleh angka kecernaan zat-zat makanan seperti padaTabel 1 berikut ini:Tabel 1. Efek suplementasi beberapa level tepung daun ubi kayu terhadap kecernaan zat-zatmakanan pelepah daun sawit amoniasi yang telah disuplementasi mineral S dan P secara
in vitro

Kecernaan Tepung Daun Ubi Kayu
(%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% S.E.

Bahan Kering 44,51c 55,56a 50,83b 50,16b 47,59bc 45,38c 1,04
Bahan Organik 51,09c 59,83a 55,87ab 54,19b 52,04bc 49,96c 0,97
Protein Kasar 55,21ab 55,34a 64,04a 60,70a 56,43b 50,56b 2,01
N D F 45,42c 56,99a 51,91ab 50,71b 48,78bc 50,19b 1,32
A D F 36,35c 50,01a 44,86a 43,87a 43,71ab 40,78bc 1,69
Selulosa 50,39c 60,78a 56,35b 53,80b 52,29bc 50,27c 0,94
Hemiselulosa 65,59 71,35 61,56 65,67 58,41 61,57 3,46Keterangan: nilai dengan superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata(P<0,05)Hasil analisis ragam menunjukkan pelakuan suplementasi beberapa level tepung daun ubikayu nyata (P<0,05) mempengaruhi kecernaan zat makanan. Dari Tabel 1 terlihat bahwasuplementasi tepung daun ubi kayu dapat meningkatkan kecernaan zat makanan. Kecernaantertinggi dapat diperoleh pada suplementasi 5% tepung daun ubi kayu, tetapi peningkatan leveltepung daun ubi kayu menyebabkan peningkatan angka kecernaan yang semakin menurun, bahkanpada level 20% dan 25% nilai kecernaannya sama dengan kontrol. Hal ini disebabkan peningkatanjumlah asam amino rantai cabang yang merupakan sumber kerangka karbon untuk sintesis mikrobarumen tidak diikuti dengan ketersediaan energi yang mencukupi untuk sintesis protein mikrobaseperti terlihat pada produksi VFA (Tabel 2), sehingga rangka karbon yang tersedia menjadi tidaktermanfaatkan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun tersedia cukup rangka karbon bercabangtanpa diimbangi dengan nutrient precursor lain seperti energi, protein dan mineral dalam jumlahyang cukup dan seimbang maka sintesis protein mikroba tidak akan terjadi secara optimum.Peningkatan kecernaan zat makanan oleh suplementasi tepung daun ubi kayu disebabkantepung daun ubi kayu mengandung asam amino rantai bercabang. Hasil dekarboksilasi dandeaminasi asam amino rantai bercabang ini akan menghasilkan asam lemak rantai bercabangisobutirat, 2 metil butirat dan isovalerat yang merupakan rangka karbon bercabang yang diperlukanuntuk sintesis bakteri selulolitik seperti ruminococci dan bacteroides. Hal ini sesuai pendapat(Suyitmanet al., 2014) bahwa penambahan asam isovalerat, isobutirat dan 2-metil butirat akanmeningkatkan kecernaan dinding sel dan penggunaan nitrogen.Suplementasi tepung daun ubi kayu terbaik pada penelitian ini adalah pada level 5% daribahan kering, pada perlakuan ini terjadi peningkatan kecernaan bahan kering, NDF, dan ADFmasing-masing sebesar 24,83%, 25,47% dan 37,58% dibandingkan kontrol. Sementara hasilpenelitian Erwanto (1995) menunjukkan bahwa suplementasi tepung daun ubi kayu terbaik padalevel 15% dari bahan kering pada sabut sawit amoniasi. Peningkatan kecernaan dinding sel (ADFdan NDF) pada penelitian ini menguntungkan bakteri selulolitik. Peningkatan kecernaan dinding seltertinggi didapatkan pada suplementasi 5% tepung daun ubi kayu. Penelitian Erwanto (1995) jugamemperlihatkan bahwa penggunaan tepung daun ubi kayu sebagai sumber asam amino becabang(valin, leusin, dan isoleusin) pada pakan serat sawit amoniasi mampu memperbaiki kecernaanpakan dan pertumbuhan ternak ruminansia.

Karakteristik Cairan RumenHasil pengukuran terhadap parameter karakteristik cairan rumen pada penelitian iniditampilkan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Efek suplementasi beberapa level tepung daun ubi kayu terhadap karakteristik cairanrumen pada pelepah daun sawit amoniasi yang telah disuplementasi mineral S dan P
Karakteristik Tepung Daun Ubi Kayu
Cairan Rumen 0% 5% 10% 15% 20% 25% S.E.pH 6,56 6,70 6,47 6,52 6,44 6,41 0,09Prod. VFA (mM) 96,90c 129,89a 117,41ab 108,02b 104,11b 103,01bc 4,16NH3-N (g/100 ml) 11,15c 15,84a 14,39ab 12,67b 12,79b 12,36bc 0,45Keterangan: nilai dengan superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata(P<0,05)Nilai pH yang diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 6,41 – 6,70. Hasil analisisstatistik menunjukkan suplementasi tepung daun ubi kayu memberikan pengaruh yang tidak nyata(P>0,05) terhadap pH cairan rumen. Nilai pH cairan rumenini berada pada kondisi optimal untukmenjamin pertumbuhan dan aktifitas mikroba rumen yaitu: 6,3 – 7,0 (Orskov and Ryle, 1990).Apabila pH rumen di bawah 6,2 maka kehidupan mikroba selulolitik akan terganggu dan kecernaanserat akan menurun. Nilai pH yang ideal ini dicapai karena penggunaan saliva buatan yang berfungsisebagai buffer, sehingga pH cairan rumen tetap stabil (Orskov dan Ryle, 1990), disampingterdapatnya keseimbangan produk fermentasi yaitu VFA dan NH3-N.Produksi total VFA pada penelitian ini berkisar antara 96,90% - 129,89% mM. Hasil analisismenunjukkan pengaruh perlakuan berbeda yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total VFA. Dari ujiDMRT diketahui konsentrasi VFA tertinggi yaitu 129,89 mM diperoleh pada perlakuan 5%suplementasi tepung daun ubi kayu. Peningkatan level tepung daun ubi kayu menghasilkanpeningkatan konsentrasi VFA yang semakin rendah dibanding pada level 5%, bahkan pada level20% dan 25% konsentrasi VFA setara dengan kontrol (0% tepung daun ubi kayu). Hal ini sejalandengan peningkatan kecernaan zat makanan. Kecernaan yang tinggi diperoleh pada level 5% tepungdaun ubi kayu, dan level yang lebih tinggi menghasilkan peningkatan kecernaan yang semakinrendah. Hubungan ini mudah dipahami, karena VFA merupakan hasil akhir fermentasi karbohidratoleh mikroba rumen, sehingga peningkatan kecernaan akan menyebabkan peningkatan produkakhirnya yaitu VFA.Konsentrasi VFA yang diperoleh pada penelitian ini telah mampu menunjang pertumbuhanmikroba rumen sesuai dengan pernyataan Suyitman et al. (2015) banyaknya VFA yang dibutuhkanuntuk aktifitas dan pertumbuhan mikroba rumen adalah 80 - 160 mM. Orskov dan Ryle (1990)menyatakan bahwa peningkatan kadar VFA mencerminkan peningkatan kelarutan karbohidratpakan yang mudah larut. VFA pada ruminansia memiliki peran yang ganda yaitu sebagai sumberenergy bagi ternak dan sumber karangka karbon bagi pertumbuhan protein mikroba.Konsentrasi NH3 yang diperoleh pada penelitian ini berkisar 11,15 – 15,84 mg/100 mlcairan rumen. Pada penelitian ini konsentrasi NH3-N tertinggi juga diperoleh pada levelsuplementasi 5% tepung daun ubi kayu. Tingginya konsentrasi NH3-N dan VFA pada perlakuan inimenyebabkan tingginya sintesis protein mikroba, sehingga tinggi pula konsentrasi enzim yangdihasilkan, dan pada akhirnya tercermin dari tingginya angka kecernaan zat-zat makanan.Secarakeseluruhan konsentrasi NH3-N yang diperoleh pada penelitian ini telah mencukupi kebutuhan NH3-N untuk pertumbuhan dan aktifitas mikroba rumen, sesuai dengan kisaran yang diberikan olehOrskov dan Ryle (1990).

KESIMPULANHasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi mineral S: 0,4%, mineral P: 0,27% sertatepung daun ubi kayu: 5% dari bahan kering memberikan kecernaan secara in-vitrodankarakteristik cairan rumen yang terbaik dibandingkan perlakuan lainnya. Nilai kecernaan secara
invitrosebagai berikut:bahan kering (55,56%), bahan organik (59,83%), protein kasar (55,34%),NDF (56,99%), ADF (50,01%), selulosa (60,78%), hemiselulosa (71,35%). Karekeristik cairanrumen: pH: 6,70, kadar VFA: 129,89 mM, kadar NH3-N: 15,84 g/100 ml.
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Pengaruh Frekuensi Pengisian Ulang Bahan Baku Biogas Tipe Fixed
Dome Terhadap Produksi Gas, Kualitas Gas, Temperatur dan Derajat
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Yulia Yellita1,Novita Sari 2, Indri Juliyarsi3, Deni Novia3, Yuherman3, Endang Purwati3
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ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi pengisian ulang bahan bahan bakuterhadap produksi gas, kualitas gas, temperatur dan derajat keasaman (pH) yang dihasilkan biogasdi Kelompok Tani Ternak Tanjung Lurah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Materipenelitian berupa bahan baku yang terdiri dari campuran feses sapi Simmental beserta air dan satuunit biogas tipe fixed dome dengan frekuensi pengisian setiap tiga hari sekali sebagai perlakuan Adan frekuensi setiap enam hari sekali sebagai perlakuan B. Parameter dalam penelitian ini adalahproduksi gas, kualitas gas, temperatur dan pH yang diukur setiap hari selama 16 hari untuk masingmasing perlakuan. Penelitian menggunakan uji t (t-test) untuk mengetahui perbedaan peubah yangdiamati. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan sangat nyata (p<0,01) antara perlakuanA dan perlakuan B dengan produksi gas 9,75 ± 1,22 L dan 8,72 ± 1,04 L, kualitas gas 121,90 ± 3,86watt dan 113,59 ± 3,86 watt, temperatur 28,12 ± 1,18 oC dan 27,25 ± 1,05 oC serta pH 6,68 ± 0,69dan 7,37 ± 0,78. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengisian ulangbahan baku biogas tipe fixed dome setiap tiga hari sekali merupakan frekuensi terbaik untukmeningkatkan produksi gas dan kualitas gas serta dapat mengoptimalkam temperatur dan pH.

Kata kunci : frekuensi pengisian biogas, produksi gas, kualitas gas, temperatur, pH
PENDAHULUANEnergi minyak bumi yang banyak digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga daritahun ketahun semakin meningkat, sehingga berdampak pada banyaknya permintaanakan BahanBakar Minyak (BBM) seperti minyak tanah dan Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan harga yangtinggi bagi beberapa kalangan, hal ini menyebabkan ketersediaan energi minyak bumi semakinterbatas, melalui pembuatan biogas dapat membantu masyarakat pedesaan yang memiliki ternaksapi disekitar lingkungannya untuk mengatasi kesulitan dalam hal tingginya harga BBM karenafeses ternak dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan membantu mengurangipencemaran udara (Wahyuni, 2009; Sufyandi, 2001,; Widodo et al., 2006).Penggunaan biogas dengan sistem digester memiliki keuntungan, antara lain mengurangiefek gas rumah kaca, mengurangi bau yang tidak sedap, mencegah penyebaran penyakit dan hasilsamping berupa pupuk padat dan cair. Pemanfaatan limbah dengan hal seperti ini secara ekonomiakan sangat kompetitif seiring naiknya harga bahan bakar minyak dan pupuk anorganik, disampingitu, cara-cara ini merupakan praktek pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Widodo

et al., 2006., Nandiyanto dan Rumi, 2007; Haryati, 2006)Pada kelompok tani ternak Tanjung Lurah di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten TanahDatar, telah memiliki sapi berjumlah 52 ekor yang terdiri dari 50 ekor sapi Simental dan 2 ekor sapiLimosin, feses yang dihasilkan berkisar 10 - 15 kg per ekor per hari, sebagian besar feses diolahmenjadi pupuk organik, sebagai salah satu sumber penghasilan utama kelompok tani dan sisanyadigunakan sebagai bahan baku biogas tipe fixed dome yang frekuensi pengisian ulang bahan
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bakunya dilakukan setiap sehari sekali atau dua hari sekali dengan perbandingan banyak feses sapidan air yakni 1 : 2. Pengisian berkala dengan frekuensi setiap sehari sekali dan setiap dua hari sekalitelah dilakukan di kelompok tani tersebut, akan tetapi produksi gas metan yang dihasilkan perharinya masih rendah, produksi gas metan dengan pengisian ulang dengan frekuensi sehari sekalimemiliki rataan 6,48 L dan produksi gas metan dengan frekuensi dua hari sekali memiliki rataan7,55 L. Fermentasi biogas sangat dipengaruhi oleh frekuensi pengisisan bahan baku yang dilakukan,fermentasi substrat yang terdiri atas feses ternak dan air akan diubah menjadi gas metan. Frekuensipengisian bahan baku dapat dilakukan setiap tiga hari sekali dan kelipatannya. Optimalnyafermentasi gas yang dihasilkan oleh biogas tipe fixed dome (kubah tetap) dapat diukur dari produksigas harian yang dihasilkan melalui pengukuran debit gas metan dalam digester dalam satuan liter,kualitas gas yang dihasilkan melalui pengukuran kalor yang dilepaskan gas metan untuk air yangdipanaskan dalam satuan watt, temperatur yang diukur menggunakan termometer derajat Celciuspada residu sisa hasil fermentasi yang keluar melalui bak keluaran dan pH yang diukurmenggunakan indikator pH pada residu tersebut (Bhat, Kuipers dan Versteeg, 2000).Para peternak di kelompok tani ternak tersebut, belum mengetahui apakah dengan jumlahfeses sapi dengan kuantitas yang sama, apabila dimasukkan untuk setiap frekuensi pengisian ulangyang diubah menjadi tiga hari sekali dan enam hari sekali dapat berpengaruh mengoptimalkanproduksi gas metan, kualitas gas, temperatur dan pH yang dihasilkan. Berdasarkan hal diatas, kamimelakukan penelitian mengenai frekuensi pengisian bahan baku biogas tipe fixed dome yang dapatmengoptimalkan produksi gas, kualitas gas, tempretatur dan pH.
BAHAN DAN METODE

RancanganPenelitianPenelitian terdiri atas dua perlakuan, Perlakuan A dengan frekuensi pengisian bahan bakusetiap tiga hari sekali dan Perlakuan B dengan frekuensi pengisian bahan baku setiap enam harisekali (Febriasiantoso et al., 2007). Parameter dalam penelitian meliputi produksi gas, kualitas gas,temperatur dan pH (Febriasiantoso et al., 2007; Arifin, 2011; Mara, 2012). Data yang diperoleh akandianalisis menggunakan uji T (Stell dan Torrie, 2001). Peneltian membutuhkan campuran bahanbaku 15 kg kotoran ternak sapi Simental dan 30 liter air untuk setiap satu kali pengisian yangdimasukkan kedalam reaktor biogas tipe fixed fome dengan kapasitas 7 m3. Alat yang digunakandalam penelitian meliputi timbangan satuan kg, kayu pengaduk, ember, manometer U, termometer
glass, korek api, gelas ukur, panci, kompor biogas modifikasi, indikator pH. Prosedur pengukuranparameter penelitian untuk perlakuan A dan perlakuan B masing-masing dilakukan selama 16 hari[7].

Gambar 1. Reaktor Biogas Tipe Fixed Dome
Pengukuran Produksi Gas, Kualitas Gas, Temperatur dan pHTerbentuknya gas bisa diamati menggunakan prinsip manometer U yakni dengan melihatperubahan pada selang air penampung gas, apabila gas terbentuk maka air yang berada didalamselang akan naik keatas disebabkan oleh tekanan gas yang terbentuk dalam digester, prinsippengukuran menggunakan manometer U dapat dilakukan berdasarkan hukum bejana berhubungan
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dengan asumsi ρ biogas = 0,71 kg/m3, ρ air = 1 kg/m3 dan pengukuran dilakukan pada massa konstanatau m gas = m air [12]. Gas memiliki kualitas baik apabila mempunyai kalor yang tinggi, Pengukurankualitas gas harian dilakukan dengan uji masak air, yakni dengan memanaskan air sebanyak 100 ccselama 3 menit, parameter yang diamati pada uji ini adalah perubahan temperatur selama memasakair, sehingga daya gas terhadap air dapat diketahui [10]. Temperatur slurry diukur denganmenggunakan termometer glass berskala Celcius dan pengukuran pH dilakukan menggunakankertas indikator pH yang dicelupkan pada sampel slurry yang berasal dari bak inlet [7, 10].
HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi GasBerdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa rataan produksi gas yang dihasilkan dengan frekuensipengisian bahan baku setiap tiga hari sekali adalah senilai 9,75+ 1,22 dan dengan frekuensipengisian bahan baku setiap enam hari sekali adalah senilai 8,72+ 1,04.Rataan pada perlakuan A lebih tinggi dibandingkandengan rataan pada perlakuan Bdikarenakanperbedaan hasil pengukuran selisih ketinggian (Δh) air di slang manometer. Δh padaslang manometer terjadi akibat berkumpulnya gas metan yang telah melalui proses fermentasididalam digester, manometer yang dihubungkan pada kubah (dome) tempat berkumpulnya gasmetan akan mendorong dan memberikan perubahan ketinggian air di slang. nilai Δh merupakanindikator yang mempengaruhi perhitungan produksi gas, semakin tinggi nilai Δh maka semakintinggi produksi gas harian yang dicapai (Mara, 2012; Kadarwati, 2003).Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa produksi gas pada perlakuan A menurun pada hari ke-1, ke-4, ke-7, ke-10, ke-13 dan ke-16, dimana pada hari-hari tersebut dilakukan pengisian ulang, Halini mengasumsikan bahwa ketika digester diisi dengan frekuensi tiga hari , maka pada haridilakukan pengisian, Δh menurun karena penambahan substrat (bahan baku isian) dapatmengurangi aktivitas fermentasi dalam digester sehingga mengakibatkan produksi gas menurun.Pada perlakuan A, produksi gas mulai naik kembali pada hari ke-2, ke-5, ke-8, ke-11 dan hari ke-14,produksi gas mengalami puncak tertinggi di masing-masing hari kedua setelah proses pengisianulang, yakni pada hari ke-3, ke-6, ke-9, ke-12 dan hari ke-15

Gambar 2. Produksi Gas pada Perlakuan ASementara itu, produksi gas pada perlakuan B dapat dilihat pada Gambar 3, produksi gasmenurun pada saat dilakukan proses pengisian, yakni pada hari ke-1, ke-7 dan ke-13, produksi gasnaik kembali pada hari ke-2, ke-8 hari ke-14. Selanjutnya, pada setiap hari ketiga sampai hari kelimasetelah proses pengisian ulang, produksi gas semakin menurun. Frekuensi pengisian memilikiinterval waktu tertentu untuk menghasilkan produksi gas harian optimal. Namun, tidak semuafrekuensi menghasilkan produksi yang tinggi, terlalu lamanya frekuensi pengisian tidak baik untukproses fermentasi dalam digester, semakin lama interval frekuensi yang diterapkan, maka
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mengakibatkan kerja bakteri penghasil gas metan menurun sehingga gas metan harian yangdihasilkan juga menurun (Haryati, 2006; Kadarwati, 2003; Costa, 2011).

Gambar 3. Produksi Gas pada Perlakuan B
Kualitas GasBerdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa rataan kualitas gas yang dihasilkan dengafrekuensi pengisian bahan baku setiap tiga hari adalah 121,90 ± 3,86 dan frekuensi pengisian setiapenam hari adalah 113,59 ± 3,8, Kualitas gas pada perlakuan A lebih tinggi dibanding perlakuan Bdisebabkan oleh perbedaan dalam hasil pengukuran selisih suhu air sebelum dan setelahdipanaskan (Δt) menggunakan kompor modifikasi yang terhubung ke biogas, menggunakan prinsipBlack dengan persamaan Qditerima = Qdilepaskan sehingga dapat mengetahui nilai kalor yang diterimaoleh air dari gas dan nilai kalor dilepaskan gas ke air [10]. Nilai Δt merupakan indikator yangmempengaruhi perhitungan kualitas gas, semakin tinggi nilai Δt maka semakin tinggi kualitas gasharian yang dicapai [15].

Gambar 4. Kualitas Gas pada Perlakuan APada Gambar 4 menunjukkan kualitas gas pada perlakuan A yang mengalami penurunanpada hari ke-1, ke-4, ke-7, ke-10, ke-13 dan ke-16, dimana pada hari-hari tersebut dilakukanpengisian ulang, diasumsikan bahwa ketika digester diisi dengan frekuensi setiap tiga hari, makapada hari dilakukan pengisian, produksi gas segera mengalami penurunan. Pada saat prosespengisian, aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam meghasilkan gas metan menurun akibatdimasukkannya substrat kedalam digester, sehingga setiap pengisian bahan baku dilakukan,produksi gas menurun. Kualitas gas mengalami kenaikan kembali pada hari ke-2 hari, ke-5, ke-8, ke-
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11 dan ke-14 dan mengalami puncak tertinggi masing-masing pada hari kedua setelah prosespengisian dilakukan, yaitu pada hari ke-3, ke-6, ke-9, ke-12 dan ke-15.

Gambar 5. Kualitas Gas pada Perlakuan BKualitas gas perlakuan B dapat dilihat pada Gambar 5, yang juga mengalami penurunan padahari ke-1, ke-7 dan ke-13, kualitas gas naik kembali pada hari ke-2, ke-8 dan ke-14. Selanjutnya,pada setiap hari ketiga sampai hari kelima setelah pengisian selesai, kualitas gas semakin menurun.
TemperaturSelama proses fermentasi anaerob untuk mengubah bahan baku untuk menghasilkan gasmetana dibutuhkan lima bakteri kelompok fisiologis semua terlibat dalam seluruh prosesfermentasi. Untuk mengubah polisakarida menjadi metan melibatkan beberapa kelompokbakteri utama dari keseluruhan proses, yakni bakteri selulolitik, bakteri hidrolitik, bakterifermentatif seperti bakteri asam laktat dan bakteri metanogenesis [16]. Semua bakteri yangberperan dalam digester tersebut optimal pada kisaran suhu 28 - 350C (Paimin, 2001).Nilai temperatur slurry merupakan indikator yang mempengaruhi perhitungan produksi gasdan kualitas gas. Temperatur slurry berkaitan dengan optimal atau tidak temperatur dalam digester
tipe fixed dome. Untuk mengetahui temperatur optimal dalam digester tipe fixed domeyang memilikibangunan tetap dapat diketahui dengan mengukur temperatur residu (slurry) yang keluar melaluibak outlet, temperatur slurry yang optimal berkisar antara 28 - 300C.Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan rataan suhu pada perlakuan A dan perlakuan Bdipengaruhi oleh frekuensi pengisian. Suhu di dalam digester akan menurun jika pengisian bahandilakukan. Frekuensi pengisian setiap tiga hari dapat menghasilkan suhu optimal dalam digesteryang ditandai dengan suhu slurry berkisar antara 28-310C.Tabel 1. Hasil Uji t dari Parameter Pada Perlakuan A dan Perlakuan B

pH Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa frekuensi pengisian dapat memberikan pH optimal untukproses fermentasi bahan baku dalam reaktor biogas. Optimal atau tidaknya pH slurry merupakanindikator proses fermentasi di dalam digester, pH slurry yang bersifat basa terjadi akibat terlalu
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lamanya proses fermentasi didalam digester. Proses fermentasi digester akan berjalan dengan baikdan dapat meningkatkan produksi gas jika pH slurry berkisar 6,7-7 (Febriasiantosa, 2007). Biogasterbentuk karena aksi berbagai bakteri yang terlibat dalam perombakan substrat. Pertumbuhanbakteri tersebut sangat dipengaruhi oleh pH, jika kisaran pH tidak optimal, mikroba tidak dapattumbuh secara maksimal bahkan dapat menyebabkan kematian, yang pada akhirnya dapatmenghambat produksi gas metan(Rohman, 2009).
KESIMPULANDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengisian ulang bahan baku biogastipe fixed dome memberikan pengaruh terhadap produksi gas, kualitas gas, temperatur dan pH.Pengisian ulang bahan baku setiap tiga hari sekali merupakan frekuensi terbaik untuk fermentasikotoran didalam digester untuk meningkatkan produksi gas dan kualitas gas serta mengoptimalkantemperatur dan pH.

UCAPAN TERIMA KASIHPenelitian ini dapat terlaksana atas bantuan dana dengan SK No. 9/UN.16/S2-S3/LPPM/2016 Dr. drh. Hj. Yulia Yellita, MP.
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Uji Kecernaan Secara In Vitro Complete Feed Berbahan Dasar Ampas Sagu
dengan Teknik Fermentasi yang Berbeda

Yunasri Usman,1Samadi,1 Sitti Wajizah,1 Sugrahadi.21Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh2Mahasiswa Jurusan Peternakan Universitas Syiah KualaUniversitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: yunasri_usman@yahoo.com

ABSTRAKKeberhasilan suatu usaha peternakan salah satunya tersedia pakan yang berkualitas danberkelanjutan.Alternatif penggunaan sisa hasil tanaman pertanian dan industri pertanian sebagaipakan ternak seperti ampas sagu memiliki kendala dalam penggunaannya karena kualitas dan dayacerna yang rendah. Akan tetapi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan penyusun complete feeddengan penerapan teknologi pakan menggunakan mikroorganisme (bio fermentasi), salah satunyaSaus Burger Pakan (SBP). Tujuan dari penelitian ini adalah menguji kecernaan secara in
vitrocomplete feed berbahan dasar ampas sagu dengan teknik fermentasi yang berbeda. Pembuatan
complete feed disusun sesuai dengan kebutuhan ternak domba. Penelitian ini menggunakanRancangan Acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri atas 5ulangan. Perlakuan 1 (kontrol) ampas sagu + complete feed tanpa penambahan SBP dan tidakdifermentasi, perlakuan 2 adalah ampas sagu difermentasi dengan SBP selama 14 hari + complete
feed dan difermentasi 21hari, dan perlakuan 3 ampas sagu, + complete feed difermentasi dengan SBPselama 21 hari. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah pH, Koefisien Cerna BahanKering (KCBK), dan Koefisien Cerna Bahan Organik (KCBO). Dari hasil pengamatan diperolehbahwa, teknik fermentasi yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap semuaparameter yang diamati, yaitu pH, KCBK dan KCBO. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwanilai kecernaan complete feed berbahan dasar ampas sagudipengaruhi oleh perbedaan teknikfermentasi.
Kata kunci: Ampas sagu, teknik fermentasi, invitro, pH, dan kecernaan.

PENDAHULUANPenyediaan hijauan pakan sebagai sumber serat untuk ternak ruminansia sampai saat inimasih mengalami beberapa kendala, antara lain jumlah produksi yang berfluktuasi sepanjang tahun.Pada musim kemarau lebih sedikit dan juga menurunnya kualitas, dibandingkan pada musim hujan.Kendala diatas dapat meningkatkan peluangdengan pemanfaatan sumber serat lainnya yang berasaldari limbah pertanian, sisa pengolahan hasil pertanian ( industri) dan perkebunan. limbah industripertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak salah satunya adalah limbah daripengolahan sagu berupa ampas sagu, dimana ampas sagu seperti juga dengan limbah industripertanian lainnya memiliki kandungan protein kasar yang rendah dan serat kasar yang tinggi,menyebabkan kecernaan rendah,Utomo (2015)dan Kustantinah (2012).Indonesia merupakan negara agraris dengan kekayaan sumber daya hayati pertanian, baikjenis maupun jumlah yang sangat melimpah salah satu sumber daya hayati tersebut adalah sagu.Menurut Tampoebolon (2009) dari keseluruhan sagu hanya 18,5% merupakan pati sementarasisanya (81,5%) adalah ampas sagu. Selanjutnya diinformasikan bahwa kandungan serat kasarampas sagu adalah 28,30% dengan kandungan protein sekitar 1,36%. Rendahnya kandunganprotein kasar dan tingginya kandungan serat kasar ampas sagu akan menyebabkan ruminasiberjalan lebih lama yang akan mempemgaruhi kondisi dan fungsi rumen (Utomo, 2015), sehinggadiperlukan teknologi pakan untuk memperbaikinya. Fermentasi merupakan salah satu teknologiuntuk meningkatkan kualitas pakan, keterlibatan mikroorganisme baik dalam mendegradasi serat
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kasar, mengurai serat lignin dan senyawa anti nutrisi, sehingga dapat meningkatkan nilai nutrisi,kecernaan pakan dan daya simpan asal limbah (Wina, 2005). Pada proses fermentasi dapatmenggunakan bakteri, jamur maupun Saus Burger Pakan (SBP) yaitu suatu produk yang berisikanbeberapa mikroba, seperti asam laktat, selulolitik, amilolitik, mikroba baik lainnya, jugamengandung asam-asam amino esensial, vitamin, mineral, dan bahan-bahan alami yangmemberikan zat- zat yang sangat dibutuhkan ternak untuk pertumbuhan dan kesehatannya(Kartolo, 2014 ).Selain sumber serat ternak ruminansia membutuhkan bahan pakan lain seperti konsentrat,vitamin, mineral, dan juga air. Pemberian pakan pada ternak dapat diberikan secara segar, ataupundijadikan dalam satu produk. yang disebut complete feed. Completefeed merupakan salah satuproduk inovasi penyusunan ransum yang dapat mengatasi masalah pakan pada ternak ruminansia(Hartadi et al., 1997).Pemanfaatan beragam limbah pertanian melalui teknologi fermentasi padacomplet feed untuk ternak ruminansia membutuhkan kajian tentang kombinasi dan komposisi yangtepat, sehingga diperoleh formulasi ransum dengan kandungan nutrisi berimbang, sesuaikebutuhannutrisi ternak.Kustantinah et al.(2008) menyatakan, proses penentuan kecernaan pakan pada ternakruminansia dapat dilakukan dengan metode in vivo, in sacco maupun in vitro.Metode in vitrodikembangkan untuk memperkirakan kecernaan dan tingkat degradasi pakan dalam rumen, danmempelajari berbagai respon perubahan kondisi rumen. Metode ini biasa digunakan untuk evaluasipakan, meneliti mekanisme fermentasi mikroba dan untuk mempelajari aksi terhadap faktorantinurisi, aditif dan suplemen pakan merupakan salah satu metode pengukuran degradasi pakan didalam rumen dengan menggunakaan hewan yang berfistula rumen (Ristianto, 2012).Mulyawati (2009) dan Sudirman (2013) menyatakan, metode kecernaan in vitro merupakanteknik pengukuran kecernaan suatu bahan pakan yang dilakukan di laboratorium dengan meniruproses yang terjadi di dalam saluran pencernaan ternak ruminansia. Secara tidak langsung kitadapat mengamati kegiatan yang terjadi didalam rumen dengan carain vitro. Faktor yangmempengaruhi kecernaan in vitro antara lain pencampuran pakan, cairan rumen, pengontrolantemperatur, pH, larutan penyangga (saliva buatan), variasi waktu dan metode analisis.Berdasarkan uraian diatas dilakukan penelitian tentang Uji Kecernaan Secara In VitroComplete Feed Berbahan Dasar Ampas Sagu Dengan Fermentasi Yang berbeda.
BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah complete feed yang berbahan dasar ampassagu. Saus Burger Pakan (SBP) digunakan sebagai starter pada proses fermentasi. Metode yangdipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, dengan menggunakan Rancangan AcakLengkap (RAL) yang terdiri atas 3 perlakuan dengan masing-masing 5 ulangan, sehingga didapat 15unit perlakuan.Parammeter yang diukur dalam penelitian ini adalah pengamatan pH pada waktufermentasi berlangsung secara in vitro, Koefisien Cerna Bahan Kering (KCBK) dan Koefisien CernaBahan Organik (KCBO) secara in vitro. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian,atau Anova dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1993) untukmelihat perbedaan antar perlakuan.
FermentasiTimbang molasses sebanyak 1,5% dari total keseluruhan bahan pakan, timbang Saus BurgerPakan (SBP) sebanyak 0,3% dari seluruh bahan pakan. Sediakan air sebanyak 20 liter untukpembuatan 100 kg pakan, kemudian campurkan antara molasses dan SBP tersebut kedalam 20liter air lalu aduk sampai homogen dan diamkan selama 1 jam. Taburkan serta ratakan bahanpakan tersebut diatas lantai yang berlapiskan plastik terpal hitam, secara berlapis dengan bahanpakan yang persentasenya lebih besar diletakkan pada lapisan paling bawah lalu diikuti olehbahan-bahan dengan persentase yang lebih kecil. Aduk sampai semua bahan pakan benar-benarhomogen setelah bahan pakan tercampur, ratakan bahan menbentuk persegi panjang.Lakukan
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penyiraman larutan SBP yang telah diaktivasi dengan molasses. Kemudian tahapan selanjutnyaaduk kembali bahan pakan yang telah disiram larutan hingga merata bertujuan agar larutan SBPterserap dan merata keseluruhannya pada bahan complete feed.Pada tahapan terakhir complete feed yang telah disiram larutan SBP dan telah diaduk sampaihomogen disimpan (difermentasi) dalam wadah yang kedap udara. Fermentasi dilakukan selama 21hari, Fermentasi yang baik ditandai dengan warna pakan yang kecoklat-coklatan dan bau harumseperti karamel, dan tekstur pakan yang masih baik.Pakan Fermentasi (substrat), dikeringkan di oven pengering, 3- 4 hari dengan temperatur55 oC – 60 oC, analisis bahan kering,dengan metode analisis proksimat sesuai petunjuk ( AOAC,1990), Untuk analisis Koefisien Cerna Bahan Kering dan Koefisien Cerna Bahan Organik secara Invitro dilakukan metode menurut Tilley dan Terry (1963).Perlakuan 1. Ampas Sagu + Complete feed. Tidak difermentasi.Perlakuan 2. Ampas sagu + SBP (0,3%) fermentasi 14 hari + Complete feed fermentasi jadi 21 hari.Perlakuan 3. Ampas sagu + Complete feed + SBP difermentasi selama 21hari. Kemudian bahanpakan fermentasi (substrat) dikeringkan di oven pengering selama 3 – 4 hari dilakukan analisisproksimat sesuaid petunjuk (AOAC,1990).Tabel 1.FormulasiComplete Feed
Komposisi %

P1 P2
kg

P3Ampas Sagu 40.0 2 2 2Dedak Kasar 9.0 0.45 0.45 0.45Bungkil Kelapa 15.2 0.76 0.76 0.76Bungkil Kedelai 15.0 0.75 0.75 0.75Kulit Ari Kedelai ( KAK) 4.0 0.2 0.2 0.2Rumput Gajah (Hay) 7.5 0.375 0.375 0.375Lamtoro (Hay) 5.0 0.25 0.25 0.25Urea 0.8 0.04 0.04 0.04Molases 2.0 0.1 0.1 0.1NaCL 0.5 0.025 0.025 0.025Mineral 1.0 0.05 0.05 0.05SBP 0.3 0.015 0.015
TOTAL 100.0 5 5 5Keterangan: P1: Ampas Sagu + complete feed.P2: Ampas Sagu + SBP difermentasi 14 hari + complete feed fermentasi 21 hari.P3: Ampas Sagu + complete feed +SBP difermentasi 21 hari.

HASIL DAN PEMBAHASANNilai pH sangat mempengaruhi aktivitas mikroba di dalam rumen.Nilai pH yang rendah akanmenyebabkan suasana rumen menjadi asam,dan menurunkan aktivitas dan populasi mikrobarumen terutama bakteri selulolitik yang peka terhadap suasana asam,sehingga akan menghambatproses degradasi pakan. Degradasi pakan serat berlangsung optimal pada pH 6,5 sampai 6,8, apabilanilai pH turun di bawah 6,2 aktivitas bakteri sellulolitik mulai terganggu (Yunasri, 2013). Agarproses fermentasi secara in vitro berlangsung dengan baik, harus didukung pH dalam fermentorpada kisaran 6,8-6,9 dengan temperatur 38° – 39°C (Tilley dan Terry, 1963 dan Arora, 1989).Nilai pH merupakan salah satu indikator keberhasilan proses fermentasi dan degradasi pakanpada saat pelaksanaan invitro (Mulyanto, 2005).Pada penelitian ini, pengukuran pH dilakukandengan pH meter.Rataan pH cairan rumen, nilai KCBKIV dan nilai KCBOIV selama fermentasi dapatdilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Rataan pH, KCBKIV dan KCBOIV Complete Feed Berbahan Dasar Ampas Sagu DenganTeknik Fermentasi Yang Berbeda.Perlakuan Nilai pH KCBKIV KCBOIVP1 6.77a ± 0.02 61.77b± 1.81 63.13b ±1.60P2 6.82a± 0.02 63.58b± 0,66 65.41b±0.61P3 6.67b± 0.02 70.58a± 1.48 71.39a±1.45Keterangan : Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata ( P<0,01).P1= Ampas Sagu + complete feed.P2= Ampas Sagu + SBP difermentasi 14 hari + complete feed fermentasi 21 hari.P3= Ampas Sagu + complete feed +SBP difermentasi 21 hari.Hasil pengamatan rataan pH fermentasi in vitro dari 3 perlakuan menunjukkan perbedaanyang sangat nyata (P<0,01). Nilai pH pada perlakuan P1 dan P2 tidak menunjukkan perbedaan yangnyata (P>0,05), tetapi sangat berbeda nyata (P<0,01) dengan nilai pH pada perlakuan P3. Dilihatdari rataan pH fermentasi in vitro,semua perlakuan sudah menunjukkan proses degradasi seratberjalan efektif. Menurut Yunasri (2013),pada kisaran pH cairan rumen 6,5 – 6,8 bakteri pencernaserat sudah bekerja secara optimal.Rataan Koefisien Cerna Bahan Kering (KCBK)in vitro tidak berbeda nyata (P>0,05) padaperlakuan P1dan P2, tetapi berbeda sangat nyata ( P< 0,01) dengan perlakuan P3. NilaiKCBKyanglebih rendah pada perlakuan P2 (63,58%), yaitu pada perlakuan ampas sagu yang terlebih dahuludifermentasi sebelum dicampur sebagai complete feed, kemungkinan disebabkan fermentasi tidakberlangsung maksimal. Hal ini karena tidak tersedia nutrisi yang segera dapat digunakan olehmikroorganisme di dalam SBP sebagai sumber energiuntuk perkembangbiakannya.Disamping itu,waktu fermentasi 14 hari belum maksimal bagi SBP untuk mendegradasi serat, karenamikroorganisme membutuhkan waktu untuk menempelkan dirinya pada substrat yang akandidegradasi (phase lag) (Ganjar dan Wellizar, 2006). Nilai KCBK yang rendah pada P2 juga terlihatdari nilai pH yang relatif tinggi (6,82). Nilai KCBK pada P3menunjukkan kecernaan yang terbaik(70,58%), diduga karena tersedia nutrisi yang lengkap dan waktu fermentasi yang maksimal.Rataan Koefien Cerna Bahan Organik (KCBO)in vitro juga tidak berbeda nyata (P>0,05) padaperlakuan P1 dan P2, tetapi berbeda sangat nyata ( P< 0,01) dengan perlakuan P3. Nilai KCBO yangrendah pada perlakuan P1 (63,13%) dan P2 (65,41%), diduga karena proses fermentasi tidakberlangsung optimal akibat terbatasnya ketersediaan nutrient bagi mikroorganisme yang berperandalam proses fermentasi. Sedangkan pada perlakuan P3 nilai KCBO meningkat menjadi (71,39%),menunjukkan proses fermentasi berjalan optimal. Complete feed yang kaya akan nutrisimerangsang pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme dalam SBP untuk mendegradasi bahanorganik (isi sel),yang ditandai dengan turunnya pH menjadi 6,67 akibat terbentuknya asam-asamorganik. Faktor yang mempengaruhi kecernaan in vitro antara lain pencampuran pakan, cairanrumen, pengontrolan temperatur, pH, larutan penyangga (saliva buatan), variasi waktu dan metodeanalisis (Kustantinah, 2008,Mulyawati, 2009 dan Sudirman, 2013).
KESIMPULANDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa,teknik fermentasi complete feed berbahandasar ampas sagusangat berpengaruh terhadap nilai pH, KCBK dan KCBO secara in vitro.
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Analisis Potensi Ketersediaan Pakan untuk Pengembangan Ternak
Kerbau di Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi

Yurleni, Sri Deswati dan Ulil AmriFakulas Peternakan Universitas Jambi.Alamat surel: lenifaisal@yahoo.com
ABSTRAKTujuan penelitian untuk mengetahui potensi ketersediaan pakan guna pengembangan ternakkerbau di Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Penelitian ini dilaksanakanpada bulan Januari sampai Maret 2016 dengan cara survey. Penentuan daerah penelitianmenggunakan metode LQ. Dari 19 desa, 6 desa merupakan daerah basis pengembangan ternakkerbau dan 13 desa merupakan daerah non basis. Jumlah responden sebanyak 57 orang, daerahbasis 21 responden dan daerah non basis 36 responden. Untuk mengetahui kapasitas tampungternak kerbau menggunakan analisis KPPTR (Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia)dan IDD (Index daya dukung) wilayah. Luas lahan di Kecamatan Danau Kerinci 29.790 ha. Luaslahan yang tersedia sebagai sumber hijauan pakan ternak melipui padang rumput, sawah bera,galengan sawah, perkebunan, hutan sekunder, tegalan dan pinggir jalan pada daerah basis adalah114,89 ha sedangkan pada daerah non basis 158,48 ha. sedangkan potensi jerami dari tanamanpadi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah pada daerah basis sebesar 1167,58 ton BK/ha/thsedangkan daerah non basis 1749,9 ton BK/ha/th. Kapasitas Peningkatan Populasi TernakRuminansia teruama kerbau di daerah basis sebesar 503,79 ST dengan nilai IDD sebesar 3,99 dandidaerah non basis nilai KPPTR sebesar 762,5 ST dengan arti daerah ini juga masih dapatmenampung ternak lebih banyak dari daerah basis dengan nilai IDD 4,37.

Kata kunci: Indeks daya dukung, kapasitas tampug, kerbau rawa, pakan ternak.
PENDAHULUANKecamatan Danau Kerinci merupakan salah satu kecamatan yang terletak di KabupatenKerinci dan berada pada ketinggian 500 - 1.500 m dpl, dengan rata-rata curah hujan 112.6 mm3dengan rataan suhu harian 22.5 oC (BPS Kabupaten Kerinci, 2014). Luas wilayah kecamatan ini297,90 km2dan didominasi daerah persawahan dan perbukitan. Dari gambaran tersebut daerah inidapat dijadikan sebagai salah satu tempat yang sesuai untuk wilayah pengembangan ternak kerbau.Keman (1986) menyatakan bahwa ternak kerbau tidak cocok hidup didaerah yang panas. Zona yangpaling ideal bagi ternak kerbau untuk hidup dan berkembang biak dengan baik yaitu pada kisarantemperatur 16-240C, dengan batas toleransi 27,60C (Markvichitr, 2006).Kecamatan Danau Kerinci terdiri dari 19 desa dan mempunyai populasi ternak kerbaucukup tinggi yaitu 383ekor (BP3K Kecamatan Sanggaran Agung, 2015). Pemeliharaan kerbau masihsecara ekstensif. Pada siang hari kerbau digembalakan dan dikurung pada malam hari tanpapemberian pakan dikandang. Penggembalaan ternak kerbau dilakukan didaerah persawahankarena tersedianya pakan dan tempat kubangan bagi ternak kerbau. Menurut Storer et al., (1997)ternak kerbau biasa disebut dengan water buffalo atau kerbau air karena selalu membutuhkan airdan lumpur sebagai tempat berendam atau berkubang dengan tujuan untuk menurunkan suhutubuh. Pertumbuhan populasi ternak dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya ternak. Dengan curah hujan yang tinggi dan lahan yang luasmenjadikan daerah ini tidak terkendala dalam hal ketersediaan pakan. Sedangkan faktor sumberdaya manusia berupa pengetahuan peternak dalam pemeliharaan ternak masih rendah hal initerlihat dari sentuhan teknologi sederhana dalam hal pemeliharaan dan reproduksi ternak.Faktor
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ketiga adalah berasal dari ternak itu sendiri dimana reproduksi kerbau lambat, terutama dewasakelamin, lama buting, birahi kembali, postpartum, dan hal ini mempengaruhi reproduktivitas.Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka dilakukan suatu penelitian mengenai AnalisisPotensi Ketersediaan Pakan untukPengembangan Ternak Kerbau di Kecamatan Danau KerinciKabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
BAHAN DAN METODEPenelitian ini dilakukan di Kecamatan Danau Kerinci yang berlokasi di 19 (Sembilan belasdesa) yang terdiri dari 6 (enam) desa basis yaitu desa Tanjung Tanah, Cupak, Simpang Empat,Dusun Baru, Koto Salak, dan Seleman dan 13 (tiga belas) desa non basis yaitu desa Pasar Sore, KotoTengah, Tanjung Harapan, Koto Iman, Sanggaran Agung, Talang Kemulun, Koto Petai, Koto Baru,Pendung Talang Genting, Tebing Tinggi, Koto Tuo Ujung pasir, Koto Agung dan Ujung Pasir.

Metode PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian survei untuk melihat ketersediaan pakan, peternak danternak kerbau itu sendiri. Daerah penelitian dibagi menjadi 2 yang ditentukan berdasarkan analisis
Location Quotient (LQ) dengan rumus:

Si/SLQ =
Ni/NDimana :Si = Jumlah populasi ternak kerbau (ST) ke-i di wilayah desa tertentuS = Jumlah populasi semua jenis ternak ruminansia (ST) di wilayah desa tertentuNi = Jumlah populasi ternak kerbau(ST) ke-i di wilayah Kecamatan tertentuN = Jumlah populasi semua jenis ternak ruminansia (ST) di wilayah kecamatan tertentuApabila nilai LQ suatu sektor bernilai lebih dari satu atau sama dengan 1 ( ≥ 1), maka sektortersebut merupakan sektor basis. Sedangkan bila LQ suatu sektor kurang dari 1 (< 1), maka sektortersebut merupakan sektor non basis. Untuk menyetarakan antara ternak kerbau dengan ternakruminansia lainnya dalam perhitungan LQ, maka digunakan Satuan Ternak (ST). Angka konversidalam menghitung satuan ternak ruminansia berdasarkan Natasasmita dan Mudikdjo (1979)seperti terlihat pada Tabel 1. Sedangkan Penentuan responden dilakukan secara sensusdikarenakan peternak jumlahnya sedikit.Tabel 1. Angka Konversi Menghitung Satuan Ternak Ruminansia (ST)No Jenis Ternak Kelompok Umur Umur (Th) Satuan Ternak (ST)1. Sapi DewasaMudaAnak > 2 1 – 2< 1 10,50,252. Kerbau DewasaMudaAnak > 2 1 – 2< 1 10,50,253. Domba DewasaMudaAnak > 1 ½ – 1< ½ 0,140,070,0354. Kambing DewasaMudaAnak > 1 ½ – 1< ½ 0,140,070,035
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Pengumpulan DataData yang dihimpun terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dariwawancara langsung kepada peternak, berpedoman kepada daftar pertanyaan. Sedangkan datasekunder diperoleh dari instansi terkait. Untuk mengetahui kapasitas peningkatan populasi ternakruminansia (KPPTR) berdasarkan sumber daya lahan dan sumber daya ternak. Penentuan potensipakan di hitung dari ketersediaan hijauan (rumput dan limbah pertanian) pada luasan yang ada disetiap desa selama satu tahun. Ketersediaan bahan pakan dan jerami dapat dihitung berdasarkanrumus:Potensi Hijauan Total = Produksi Hijauan + Produksi (total) jeramiKapasitas Tampung = Potensi Hijauan Total, Ton BK/Tahun)/(2,296 Ton/ST/Tahun)KPPTR = Kapasitas Tampung – Populasi RiilPopulasi riil (ST) dihitung dari populasi yang ada saat ini dengan asumsi tertentu dalamstruktur populasi yang terbagi menjadi kerbau anak, kerbau remaja dan kerbau dewasa.Sumber hijauan adalah lahan dengan peruntukan pertanian tanaman pangan, perkebunan,kehutanan, padang rumput dan jalan. Variabel yang dilaporkan dalam statistik adalah :a. Padang rumput permanenb. Sawah berac. Galengan sawahd. Hutan sejenis/hutan produksie. Hutan sekunderf. Tegalan/lahan kering/ladangg. Pinggir jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.Tabel 2. Angka Konversi Luas Lahan Penghasil Hijauan
No Luas Riil Lahan Luas Lahan Tersedia1 Padang rumput alam Luas padang rumput alam2 Sawah bera 20 % dari luas total sawah x 10 %3 Galengan sawah 2,5 % dari luas total sawah4 Perkebunana 5 % dari luas total perkebunan5 Hutan sekunder 3 % dari luas total hutan sekunder6 Tegalan 1 % dari luas total tegalan7 Pinggir jalan 0,5 hektar x total panjang jalanSumber: Nell dan Rollinson, 1974Nilai angka konversi jerami sisa hasil produksi pakan hijauan dari hasil sisa pertanian yangtelah dikembangkan juga oleh Nell dan Rollinson (1974) pada Tabel 3.Tabel 3. Angka Konversi Jerami yang Tersedia untuk Ternak
No Luas Riil Lahan Luas Lahan Tersedia1 Jerami padi Luas panen (Ha) x 0,23 Ton bahan kering/Ha/Th2 Jerami jagung Luas panen (Ha) x 10,90 Ton bahan kering/Ha/Th3 Daun ubi kayu Luas panen (Ha) x 5,05 Ton bahan kering/Ha/Th4 Daun ubi jalar Luas panen (Ha) x 1,20 Ton bahan kering/Ha/Th5 Jerami kedelai Luas panen (Ha) x 1,07 Ton bahan kering/Ha/Th6 Daun kacang tanah Luas panen (Ha) x 1,44 Ton bahan kering/Ha/ThSumber: Nell dan Rollinson, 1974Untuk menghitung indeks daya dukung suatu daerah berdasarkan persediaan hijauan keringtercerna dihitung seperti dibawah ini:
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IDD (Indek Daya Dukung) = Total Persediaan Pakan Hijauan (dlm Bahan Kering Tercerna)Total Kebutuhan Pakan Dalam BKC (Bahan Kering Cerna)Total Kebutuhan Pakan = Total Populasi x 1,14 ton BKC
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah PenelitianKecamatan Danau Kerinci dengan ibu kota Sanggaran Agung dengan luas 297,90 Km2. Salahsatu lahan sebagai sumber hijauan pakan ternak adalah persawahan. Luas lahan sawah sebesar4,68% atau setara dengan 1.393 Ha, yang merupakan sumber hijauan dalam bentuk jerami padi danlimbah penggilingan padi berupa dedak padi sebagai pakan konsentrat. Rincian penggunaan lahandi daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.Tabel 4. Rincian Penggunaan Lahan di Daerah PenelitianNo Penggunaan Lahan Luas (Ha) (%)1 Sawah 1.393 4,682 Perkebunan Rakyat 2.109 7,083 Bangunan/Pekarangan 184 0,624 Tegalan,ladang,huma 1.706 5,735 Padang rumput pengembalaan 23 0,086 Hutan Rakyat 2.398 8,057 Hutan Negara (TNKS) 21.726 72,938 Jalan 11 0,049 Lain-lain 240 0,81Jumlah 29.790 100,00
Sumber Data: Kantor kecamatan danau kerinciKecamatan Danau Kerinci terdiri atas 19 (sembilan belas) desa dengan masing-masingjumlah populasi ternak ruminansia berdasarkan jumlah satuan ternak serta nilai LQ dari masing-masing desa, seperti terlihat pada Tabel 5.Tabel 5. Populasi Ternak Ruminansia dan Nilai LQ Pada Setiap Desa di Kecamatan Danau KerinciBerdasarkan Satuan Ternak

No Desa Populasi Ternak Ruminansia LQ (ST)Kerbau(ST) Kambing(ST) Domba(ST) Sapi (ST)1 Tanjung Tanah 33,6 1,96 0 73,5 1.362 Cupak 55,2 7,35 0 16,8 3.073 Simpang Empat 31,2 2,66 0 98 1.044 Dusun Baru Tj. Tanah 34,4 2,87 0 61,6 1.545 Pasar Sore 14,4 24,5 0 305,2 0.186 Tanjung Harapan 4,8 13,37 0 47,6 0.327 Koto Iman 4 4,2 0 37,1 0.398 Sanggaran Agung 4,8 0,21 0 58,8 0.339 Koto Salak 25,6 1,54 0 23,1 2.2510 Talang Kemulun 11,2 12,81 0 102,9 0.3911 Seleman 22,4 1,75 0 17,5 2.3712 Koto Petai 4,8 0,77 0 37,8 0.4913 Koto Baru 7,2 8,96 0 46,2 0.5114 Pendung Tlg. Genting 9,6 5,18 0 63 0.5415 Koto Tengah 11,2 4,55 0 85,4 0.4916 Tebing Tinggi 8,8 5,81 0 47,6 0.6217 Koto Tuo Ujung Pasir 6,4 3,36 0 45,5 0.51
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18 Koto Agung 9,6 6,09 0 43,4 0.7219 Ujung Pasir 7,2 3,92 0 61,6 0.44Jumlah 306,4 111,86 0 1272,6 17,58Berdasarkan perhitungan LQ yang telah disetarakan dalam satuan ternak dimana jumlahternak kerbau (ekor) dikalikan dengan 0,8; ternak sapi (ekor) dikalikan dengan 0,7; ternak kambingdikalikan dengan 0,07; dan ternak domba dikalikan dengan 0,06 (Juarini dan Petheram, 1983),maka didapat daerah basis ternak kerbau dengan LQ > 1 terdiri dari 6 desa yaitu desa TanjungTanah, Cupak, Simpang Empat, Dusun Baru Tanjung Tanah, Koto Salak dan Seleman. Sedangkandaerah non basis dengan LQ < 1 terdiri dari 13 desa yaitu Desa Pasar Sore, Tanjung Harapan, KotoIman, Sanggaran Agung, Talang Kemulun, Koto Petai, Koto Baru, Pendung Talang Genting, KotoTengah, Tebing Tinggi, Koto Tuo Ujung Pasir, Koto Agung dan Ujung Pasir.
Populasi Ternak KerbauPopulasi ternak kerbau di daerah penelitian berjumlah 383 ekor dengan struktur populasiseperti terlihat pada Tabel 6. Jumlah populasi kerbau di daerah basis lebih banyak dibandingkandaerah non basis yaitu daerah basis sebanyak 253 ekor dengan jumlah peternak sebanyak 21 orang,dengan rataan kepemilikan ternak kerbau ± 12 ekor/peternak dan daerah non basis 130 ekordengan jumlah peternak 36 orang dengan rataan kepemilikan ternak kerbau ± 4 ekor/peternak.Besarnya rataan kepemilikan ternak kerbau di daerah basis berkaitan erat dengan matapencaharian peternaknya. Pada daerah basis mata pencaharian pokok responden sebagai peternakkerbau lebih banyak yaitu sebesar 76% sedangkan di daerah non basis hanya sebesar 33%.Tabel 6. Jumlah dan Struktur Populasi Ternak Kerbau pada Daerah Penelitian

Kelompok Umur Daerah Basis Daerah NonbasisJumlah(Ekor) % SatuanTernak Jumlah(Ekor) % SatuanTernakAnakJantanBetina 4729 1911 11,757,25 1026 820 2,56,5RemajaJantanBetina 3520 148 17,510 2222 1717 1111DewasaJantanBetina 3191 1236 3191 545 435 545Jumlah 253 100 168,50 130 100 81Jumlah populasi ternak kerbau di Kecamatan Danau Kerinci dibandingkan dengankecamatan lainnya cukup tinggi, hal ini disebabkan kepemilikan ternak kerbau yang dipelihara olehpeternak merupakan gabungan pemeliharaan antara ternak milik pribadi dan milik orang lain padaumumnya milik masyarakat setempat yang bekerja diluar negeri seperti di Malaysia yangmenanamkan modalnya untuk usaha ternak kerbau sehingga perkembangan ternak kerbau tidakterdapat hambatan jika dilihat dari segi permodalan. Penjualan ternak pada usia produktif tidakdilakukan kecuali pada ternak yang sakit dan ternak berumur tua. Beberapa peternak menganggapusaha tersebut merupakan investasi yang dapat dipakai sewaktu-waktu saat mereka membutuhkan.Pemeliharaan ternak milik orang lain ini dengan perjanjian keuntungan dari penjualan dibagidengan pemilik ternak kerbau sesuai kesepakatan bersama atau yang disebut sistim gaduh/bagihasil.
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Penggunaan Lahan Untuk Sumber HijauanPenggunaan lahan untuk sumber hijauan berasal dari padang rumput, sawah bera, galengansawah, perkebunan, hutan sekunder, tegalan dan pinggir jalan. Dari hasil penelitian pada daerahbasis lahan yang digunakan sebagai hijauan pakan berturut-turut adalah hutan sekunder sebesar33,6%, perkebunan 29,6% dan sawah bera 25,6%. Sedangkan di daerah non basis terdiri dari hutansekunder 41,9%, perkebunan 36,8% dan sawah bera 1,0 %. Penggunaan lahan untuk sumberhijauan secara rincian dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 7. Luas Lahan yang Tersedia Sebagai Sumber Hijauan Pakan Ternak
Jenis Lahan Daerah Basis Daerah Non basisLuas(Ha) Luas(Ha)Padang Rumput 11,00 15,50Sawah Bera 8,16 19,70Galengan Sawah 10,20 24,63Perkebunan 47,10 58,35Hutan Sekunder 32,13 69,81Tegalan 4,30 12,76Pinggir Jalan 2,00 3,50Jumlah 114,89 199,75Pada tabel di atas terlihat bahwa luas lahan yang tersedia sebagai sumber hijauan pakanternak pada daerah non basis lebih luas (199,75 ha) dibandingkan daerah basis (114,89 ha) denganjumlah populasi ternak kerbaunya lebih sedikit (130 ekor vs 203 ekor). Hal ini menggambarkanbahwa ketersediaan hijauan masih berlimpah.Tabel 8. Angka Konversi Jerami yang Tersedia Untuk TernakNo Jenis Jerami Luas Lahan yang Tersedia (Ha) Produksi Jerami (Ton BK/th)Daerah Basis Daerah Non basis Daerah Basis Daerah Non basis1. Padi 408,00 985,00 93,84 226,552. Jagung 55,50 68,70 604,95 748,833. Ubi Kayu 2,50 3,75 12,63 18,944. Ubi Jalar 2,50 1,25 3,00 1,505. Kacang Tanah 15,50 3,50 22,32 5,04Jumlah 484,00 1062,20 736,74 1000,86Dilihat dari potensi jerami yang berasal dari limbah pertanian seperti terlihat pada Tabel 8,pada daerah non basis ketersediaan jerami yang berasal dari limbah pertanian lebih banyak yaitu1000,86 Ton BK/th dibandingkan daerah basis (736,74 Ton BK/th).

Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak RuminansiaDaya dukung sumberdaya lahan dihitung berdasarkan kesanggupan laha mampu mensuplaipakan hijauan untuk ternak. Metode Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia diKecamatan Danau Kerincimenggunakan metode Nell dan Rollinson (1974) yaitu melalui pendekatanpotensi lahan dan limbah pertanian sebagai sumber dan penyedia hijauan bagi ternak kerbau.Perhitungan satuan ternak dilakukan dengan cara perkalian populasi ternak dengan koefisiensatuan ternak. Selain itu, perhitungan potensi lahan sebagai sumber penyedia hijauan makananternak ruminansia dilakukan dengan menghitung potensi luas lahan dalam menghasilkan hijauan,satuannya adalah berat kering (BK). Kapasitas peningkatan populasi ternak ruminansia untukdaerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 9.Tabel 9. Analisis Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia di Daerah Penelitian



368

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

Uraian DaerahBasis Non BasisPotensi Hijauan Total (Ton BK/Th)Kapasitas Tampung (ST)Populasi Riil Ternak Ruminansia (ST)*Populasi Riil Ternak Kerbau (ST)**KPPTR Ternak Ruminansia (ST)KPPTR Ternak Kerbau (ST)
2460,09 4064,531071,47 1770,27511,03168,50560,44902,97

1179,8381,00590,441689,27Keterangan: * Data Berdasarkan BP3K Sanggaran Agung , 2015** Data survei Hasil PenelitianDari tabel diatas diperoleh nilai KPPTR di daerah basis untuk ternak ruminansia sebesar560,44 ST dan ternak kerbau sebesar 902,97 ST. Di daerah non basis nilai KPPTR ternak ruminansiasebesar 590,44 ST dan ternak kerbau sebesar 1689,27 ST. Dilihat dari kapasitas peningkatanpopulasi ternak ruminansia berdasarkan potensi hijauan pakan yang bisa ditambahkan pada daerahbasis dan non basis tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan populasi ternak ruminansia yang beradapada kedua daerah tersebut cukup banyak.Penambahan populasi ternak kerbau di Kecamatan Danau Kerinci di tinjau dari KPPTR padadaerah non basis cukup besar yaitu 1689,27 ST dibandingkan daerah basis (902,97 ST). Hal inidikarenakan populasi ternak kerbau di daerah basis lebih banyak dibandingkan daerah non basis.
Indek Daya Dukung Hijauan PakanNilai daya dukung atau indek daya dukung adalah kemampuan suatu wilayah terhadappopulasi ternak ruminansia yang berhubungan dengan kemampuan wilayah tersebut dalammenyediakan hijauan pakan ternak. Indeks daya dukung hijauan pakan ternak di Kecamatan DanauKerinci dapat dilihat pada Tabel 10.Tabel 10. Indek Daya Dukung Daerah PenelitianDaerah Jenis Ternak KebutuhanMinimum (Kg/ST) Kebutuhan Pakan(BKC) IDDBasis RuminansiaKerbau 1,141,14 582,58192,09 4,2212,81Non Basis RuminansiaKerbau 1,141,14 1345,0192,34 3,0244,02Keterangan: Kebutuhan Minimum =2,5%x50%x365x259kg2,5% = Kebutuhan Minimum Jumlah Bahan Kering Ransum Hijauan Terhadap Bobot Badan50% = Rataan Daya Cerna berbagai jenis hijauan pakan365 = Jumlah hari dalam setahun259 = Jumlah biomasa untuk satuan ternakIDD = Indeks Daya DukungBKC = Bahan Kering CernaIndeks daya dukung kemampuan wilayah dalam menyediakan hijauan pakan bagi ternakruminansia pada daerah basis sebesar 4,22. Pada daerah basis ini kemampuan wilayah dalammenyediakan hijauan pakan ternak adalah sebesar 4,22 kali dari jumlah populasi yang ada. Daerahnon basis mempunyai nilai IDD lebih rendah yakni 3,02 hal ini berarti kemampuan wilayah dalammenyediakan hijauan pakan ternak adalah sebesar 3,02 kali dari populasi ternak yang ada.Rendahnya nilai IDD pada daerah non basis disebabkan total populasi ternak ruminansia yang adacukup tinggi (1179,83 ST) dibandingkan dengan daerah basis (511,03 ST).Sedangkan indeks daya dukung kemampuan wilayah dalam menyediakan hijauan pakanbagi ternak kerbau pada daerah basis sebesar 12,81 ST dengan arti kemampuan wilayah dalammenyediakan hijauan pakan ternak pada daerah basis sebesar 12,81 kali dari jumlah populasi yangada, dan daerah non basis mempunyai nilai IDD lebih tinggi dari daerah basis yaitu 44,02 ST, berarti
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daerah non basis mempunyai kemampuan wilayah dalam menyediakan hijauan pakan ternaksebesar 44,02 kali dari populasi ternak kerbau yang ada. Tingginya IDD pada daerah non basis inidisebabkan total populasi ternak kerbau yang ada lebih rendah (81 ST) dibandingkan dengandaerah basis (168,50 ST). Menurut Juarini., dkk (2011) nilai IDD dibawah 4 dengan arti wilayahtersebut merupakan wilayah kritis untuk mencukupi kebutuhan ternak, untuk itu diperlukan usahapenyediaan pakan diluar ketersediaan pakan alami (misalnya dengan budidaya rumput unggul ataupengelolaan pakan asal limbah pertanian).
KESIMPULANPotensi ketersediaan pakan di Kecamatan Danau Kerinci cukup tinggi baik berupa hijauandan sisa hasil pertanian. KPPTR ternak ruminansia sebesar 560,44 ST dengan nilai IDD 4,22 danuntuk ternak kerbau 902,97 ST dengan IDD 12,81 pada daerah basis. sedangkan daerah non basisadalah KPPTR 590,44 ST dengan IDD 3,02 untuk ternak ruminansia dan 1689,27 ST dengan IDD44,02 untuk kerbau. Dengan arti untuk kedua wilayah masih bisa dilakukan penambahan populasiternak kerbau dengan daya dukung pakan yang masih tersedia.
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Penerapan Aspek Teknis, Produksi Kerbau Rawa Penghasil Dadih Di
Nagari Pamatang Panjang

The Technical Aspect Applied of Rawa Buffalo Breeding
Dadih Product In Pamatang Panjang

Imelda Siska1, Elly Roza2, Salam N Aritonang2

1) Dosen Program Studi Peternakan, Fakultas PertanianUniversitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), Teluk Kuantan.2) Dosen Program Studi Peternakan, Fakultas PeternakanUniversitas Andalas (UNAND), Padangimeldassk66@gmail.com
ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan aspek teknis, produksikerbau Rawa penghasil dadih di Nagari Pamatang Panjang Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, Prov.Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan10 ekor kerbau Rawa betina yang sedang laktasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah survei dan pengukuran langsung.Peubah yang diamati adalah penerapan aspek teknis pemeliharaan dan produksi susu kerbau Rawa.Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu rata-rata hitung dan standar deviasi menurut Steeland Torrie (1991).Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek teknis kerbau Rawa diNagari Pamatang Panjang adalah 40,00% aspek bibit dan reproduksi, 51,33% aspek pakan, 40,00%aspek sistem tata laksana pemeliharaan dan 40,00% untuk aspek perkandangan serta 35.00%untuk aspek kesehatan/penyakit. Rataan produksi susu kerbau rawa di Nagari Pamatang Panjangadalah 1,42 ± 0,32 liter/ekor/hari. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa peternak kerbau diNagari Pamatang Panjang hanya 38,90% menerapkan aspek teknis dan produksi susu cukup tinggi.

Kata kunci : kerbau rawa, penerapan aspek teknis dan produksi susu

PENDAHULUANMenyediakan makanan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakatmerupakan  tugas dan tanggung jawab dari pemerintah melalui dinas terkait dan tidak terlepas dariperan dari masyarakat itu sendiri. Melalui peternakan yang tangguh dan berbasis sumber dayalokal, maka usaha peningkatan produktifitas ternak demi mencukupi kebutuhan daging dan susudalam negeri adalah suatu keharusan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari alternatifpemecahan yaitu dengan memelihara ternak yang mudah dalam pemeliharaan. Salah Satuternaknya adalah Kerbau.Kerbau merupakan salah satu sumber protein hewani yang bernilai ekonomis tinggi, baikdari hasil daging dan juga susu. Kerbau diternakkan secara tradisional dan digunakan sebagaiternak kerja untuk mengolah lahan pertanian, seiring dengan pergeseran populasi dan daerahpemukiman penduduk maka cara pemeliharaan ternak kerbau juga berubah. Kerbau lumpur yangdipelihara dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan tenaga. Kerbau tergolong ternak yangmudah beradaptasi dengan lingkungan dan dapat mencerna pakan yang berkualitas rendah untukmemenuhi kebutuhan tubuhnya. Pupulasi kerbau di Indonesia pada tahun 2015 adalah138.133.000 dan 123.598 berada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, salah satu daerah yang
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memiliki kerbau terbanyak adalah Kabupaten Sijunjung. Kerbau yang banyak dipelihara adalahkerbau rawa dan sebagian besar kerbau dipelihara peternak secara tradisional. Sebagai penghasildaging, dengan populasi diatas kerbau dapat menghasilkan 31.670.000 ton daging.Sebagai penghasil susu, kerbau merupakan penghasil susu juga bisa diandalkan. Susukerbau merupakan bahan makanan asal kerbau yang mempunyai nilai gizi tinggi seperti air, protein,karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jikadipandang dari segi zat gizi susu mengandung zat-zat makanan yang lengkap dan seimbang.Kandungan nilai gizi yang tinggi dari susu menjadikan susu sebagai media pertumbuhan yang baikbagi mikroorganisme patogen sehingga susu mudah rusak apabila tidak ditangani dengan benar.Namun dibeberapa tempat di Sumbar seperti di Kabupaten Sijunjung, kerbau ini biasanya diperahsusunya dan diolah menjadi produk yang dinamakan Dadih (dadiah). Dadih merupakan hasilfermentasi dari susu kerbau pada suhu kamar selama ± 2 (dua) hari, dan menjadikannya sebagaisalah satu pangan hewani bermutu tinggi yang sangat diperlukan keberadaannya untuk dikonsumsiserta tidak menimbulkan diare atau keracunan. Dadih disimpan menggunakan tabung bambusetelah susu diperah (Wirdahayati, Arizal, Batuah dan Bamualim, 2006). Pemeliharaan secaraTradisional ini sangat mempengaruhi kemampuan produksi dari ternak tersebut.Dengan pemeliharaan yang sederhana tersebut menyebabkan produksi susu kerbaumenjadi rendah. Produksi susu yang rendah berkisar 1,5 – 2 liter/hari (Ibrahim, 2008) disebabkankerbau lumpur (Swamp buffalo) yang banyak dipelihara masyarakat bukan kerbau tipe perah.Manajemen pemeliharaan yang masih berbasis peternakan rakyat dan pakan yang diberikanberkualitas rendah seperti rumput lapangan dan alang-alang sehingga produksi susu tidakmaksimal.Disamping itu,  menurut Ditjend Peternakan (1992) menyatakan aspek teknis meliputi:bibit, pakan ternak, perkandangan, pemeliharaan dan pengandalian penyakit sangat penting untukmeningkatkan produktivitas ternak. Aspek teknis ini sangat perlu diperhatikan dalampemeliharaan ternak.Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud melakukan penelitian tentang“PENERAPAN ASPEK TEKNIS, PRODUKSI KERBAU RAWA PENGHASIL DADIH DI NAGARI
PAMATANG PANJANG.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan aspek teknis, produksikerbau Rawa penghasil dadih di Nagari Pamatang Panjang Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, Prov.Sumatera Barat.Manfaat penelitian ini adalah dapat mengetahui penerapan aspek teknis, produksi kerbauRawa penghasil dadih di Nagari Pamatang Panjang Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, Prov. SumateraBarat.
BAHAN DAN METODEBahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat untuk quisioner.Kuisioner yang digunakan adalah Penentu Teknis Usaha Peternakan Kerbau Ditjen. Peternakan(1992). Mengukur produksi susu menggunakan gelas ukur dengan volume 1 liter.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survey. Pemilihan sampeldilakukan dengan metoda purposive sampling yaitu pengambilan sampel atas dasar peternak kerbauyang memerah susu yang di buat menjadi dadih. Data hasil penelitian ditampilkan secara deskriptif.Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan untuk mendapatkan rata-rata hitung dan standardeviasi.Meode survey dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi peternak, serta wawancaradengan peternak kerbau penghasil dadih. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara surveykeseluruh wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten ini terdiri dari delapan Kecamatan, salahsatunya adalah Kecamatan Sijunjung. Kecamatan Sijunjung terdiri dari empat Nagari, dari keempatNagari populasi kerbau terbanyak terdapat di Nagari Pamatang Panjang. Peternak kerbau yang adadi Nagari Pamatang Panjang adalah 30 orang, 10 peternak diantaranya adalah penghasil dadih.
Parameter yang Diukur1. Aspek teknis
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Aspek teknis yang terdapat pada kuisioner meliputi : 1). Bibit dan reproduksi, 2). Pakan, 3).Tatalaksana pemeliharaan, 4). Kandang dan peralatandan 5). Kesehatan/penyakitNilai skor yang diperoleh dibandingkan dengan kategori yang ditetapkan Ditjen Peternakan(1992) yaitu :a. Kategori baik, jika persentase skor yang diperoleh 81 - 100%.b. Kategori sedang, jika persentase skor yang diperoleh 60 - 80%c. Kategori kurang, jika persentase skor yang diperoleh kecil dari 60%
2. Produksi susuProduksi susu adalah jumlah susu yang dihasilkan ternak selama masa laktasi setelahdikurangi produksi kolustrum selama 4-5 hari yang dihitung dalam liter. Standarisasi produksi susu305 hari (Widodo dan Hakim,1981) .Rumus standarisasi produksi susu 305 hari = produksi Susu 4% FCM x faktor koreksi pada305 hari untuk pemerahan tidak lengkap x faktor koreksi frekuensi pemerahan 2 kali sehari x faktorkoreksi umur pada 7 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keadaan Umum Peternakan Kerbau di Daerah PenelitianKondisi dan topografi, Kabupaten Sijunjung bervariasi pada setiap wilayah antara bukit,bergelombang dan dataran. Terletak pada ketinggian antara 100 - 1500 meter dari permukaan lautdan suhu berkisar antara 21°C - 37°C. Kondisi iklim tergolong pada tipe tropis basah dengan musimhujan dan kemarau yang silih berganti sepanjang tahun, musim hujan pada bulan November – Junidan musim kemarau pada bulan Juli – Oktober dan rata-rata curah hujan 15,527 mm/th (DinasPertanian Kabupaten Sijunjung, 2015).Pemeliharaan ternak kerbau masih bersifat tradisonal, umumnya pengelolaan ternak secarasederhana baik pemberian pakan maupun pemeliharaan kesehatan. Sebagian besar tujuan utamabeternak adalah sebagai penghasil dadih dan tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual untukmemenuhi kebutuhan keluarga. Peternak kerbau di Kecamatan Sijunjung sudah ada yangmenjadikan ternak kerbau sebagai penghasil dadih menjadi mata pencarian pokok. Ternak yangdipelihara ada yang dimiliki sendiri dan ada juga ternak yang dimiliki  orang lain dipelihara dengansistem bagi hasil. Sistem pemeliharaan ternak kerbau di lokasi penelitian adalah : pada musimtanam padi peternak harus selalu  mengawasi kerbau yang dilepaskan di padang penggembalaandan setelah musim panen, kerbau dilepaskan tanpa diawasi dan dikandangkan pada malam hari.Hijauan lokal masih merupakan sumber hijauan utama. Jenis  rumput yang diberikan padaternak adalah Rumput Pahit (Axonopus compresus), Alang-alang (Imperata cylindrical). Namundemikian sudah ada beberapa peternak yang mulai membudidayakan rumput unggul sepertirumput gajah  (Penisetum purpureum) dan juga telah memberikan pakan tambahan sepertikonsentrat untuk ternak kerbau pengahasil dadih.
2. Penerapan Aspek Teknis  Pemeliharaan Ternak Kerbau

1. Bibit dan ReproduksiHasil penelitian tentang penerapan aspek teknis bibit pada peternakan kerbau di dapatdilihat pada Tabel 1.Tabel 1. Penerapan Aspek Teknis Bibit dan Reproduksi pada Peternakan KerbauNo Aspek Teknis Skor Standard Skor di Dapat % Skor1 Jenis bibit yang dipelihara 80 40 50,002 Cara Seleksi/Pemeliharaan 50 5 10,003 Sistem Perkawinan 40 5 12,504 Pengetahuan Birahi 40 20 50,0056 Umur pertama birahiJarak kelahiran 5040 2525 50,0062,50Jumlah 300 120 40,00
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Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa semua peternak kerbau di Pamatang Panjang masihmengandalkan kerbau rawa sebagai bibit sebagai ternak peliharaan mereka. Karena jenis ini telahpuluhan bahkan ratusan tahun hidup dan berkembang biak ditengah masyarakatnya. Bertahannyajenis kerbau lokal ini di tengah masyarakat pedesaan mungkin disebabkan karena tujuanmemelihara kerbau yang masih berorientasi kepada tabungan dan tenaga kerja. Belum ada upayapemerintah untuk menyilangkan atau mengganti jenis lokal ini dengan jenis lain, misalnya dengankerbau sungai (River Buffallo) yang mengarah kepada produksi susuPada umumnya petani peternak di Pamatang Panjang mengawinkan ternaknya dengan caraalami. Petani peternak tidak mengawinkan ternaknya dengan pejantan unggul ataupun denganInseminasi Buatan (IB) dan system perkawinannya tidak diatur. Hal ini disebabkan karena biaya IByang cukup mahal dan kurang tersedianya semen pejantan unggul. Pemilihan/seleksi ternakdilakukan dengan cara memperhatikan bentuk eksterior ternaknya serta letak pusar-pusarnya saja.Cara-cara seleksi berdasarkan turunan dan silsilah belum mereka kenal dengan baik. Hal ini didugakarena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan yang mereka peroleh masih kurang. Padahaldukungan IPTEK dan penyuluhan yang intensif secara konsisten dan terus menerus sangatdiperlukan dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Suryana (2007), bahwa stimulasiproduktivitas ternak dapat ditingkatkan melalui dua cara yakni: (i) Implementasi kebijakanpemerintah untuk mendukung pengembangan sistem produksi ternak, dan (ii) Perakitan inovasiteknologi yang sesuai, selain menyangkut produktivitas ternak, juga harus menyentuh aspekpenanganan kesehatan hewan maupun pengolahan produk ternak yang aman dan halal.Pengetahuan petani peternak tentang keadaan ternak yang birahi sangat menentukan sekaliterhadap keberhasilan suatu usaha peternakan, dari survey yang dilakukan tidak semua petanipeternak yang mengetahui tanda-tanda ternak yang berahi, sehingga jarak kelahiran menjadi lebihpanjang. Padahal menurut Wirdawati et al., (2006), kerbau betina beranak pertama umur 3–4tahun dengan jarak beranak 1–2 tahun. Masih kurangnya upaya peternak untuk mendeteksi gejalaberahi mungkin disebabkan karena masih kurangnya kesadaran peternak pentingnya mengetahuisaat berahi pada ternak. Salah satu sulitnya mendeteksi birahi oleh peternak disebabkan tanda-tanda birahi pada ternak kerbau tidak senyata pada sapi, di mana rata-rata 86% berahi pada kerbauadalah birahi tenang (Murti, 2002).
2. PakanHasil penelitian tentang penerapan aspek teknis pakan pada peternakan kerbau dapatdilihat pada Tabel 2.Tabel 2. Aspek Teknis Pakan pada Peternakan KerbauNo Pakan Skor Standard Skor di dapat % Skor1.2.3.4.5.6.7.8.

Hijauan yang di berikanKualitas mutu HMTFrekwensi pemberian hijauanPemberian KosentratMineralKualitas air MinumKwantitas Air minumPengawetan

8060203030303020

27,539,02012,5155305

34,3865,0010041,6750,0016,67100,0025,00Jumlah 300 154 51,33Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa penerapan aspek teknis pakan diperoleh skor 154 atau51,33% sedikit kurang dari standar yang ditetapkan Ditjen Peternakan (1992). Jumlah hijauan yangdiberikan sebagian peternak kurang dari 10% dari berat badan ternaknya. Semua peternakmemberikan rumput lapangan dan bukan hijauan unggul, dengan cara membiarkan ternaknyamerumput di lapangan. Hal ini disebabkan peternak beranggapan bahwa ternaknya telahmendapatkan jumlah hijauan yang cukup, dengan hanya mengembalakan atau ditambatkan di sianghari padahal ternak memerlukan hijauan yang lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhannya.Untuk aspek teknis kualitas hijauan, peternak hanya memberikan hijauan lokal yang didapatkandari tempat-tempat pengembalaan. Hijauan tersebut bukanlah hijauan unggul pada hal hijauan
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merupakan hal yang sangat penting bagi ternak. Sesuai dengan pendapat Wahiduddin (2009), yangmenyatakan bahwa hijauan atau sejenisnya terutama rumput dari berbagai spesies merupakansumber energi terutama ternak ruminansia. Frekuensi pemberian hijauan juga tidak bisa diketahuikarena ternak hanya merambat dipadang rumput kecuali peternak 8, 9 dan 10 memberikan hijauantambahan pada ternak pada malam hari.Pemberian konsentrat pada peternakan kerbau ini sekitar 41,67%, Hal ini belum memenuhistandar Dijen Peternakan ini berarti pengetahuan pentingnya pemberian konsentrat bagiproduktivitas ternak masih sangat kurang, hanya sebagian peternak yang memberikan konsentratpada ternaknya yaitu daerah peternak 8, 9 dan10. Konsentrat yang diberikan oleh peternak adalahcampuran dedak, bungkil kelapa, ampas tahu dan dedak. Untuk penerapan aspek pemberianmineral diperoleh persentase 50,00%. Peternak sebagian besar tidak memberikan mineral padaternak mereka, mineral yang diberikan hanya berupa garam dapur sebagai mineral, mineral pentingartinya dalam proses reproduksi dan kesehatan ternak. Sesuai dengan pendapat Wahiduddin(2009), bahwa mineral mempunyai peranan penting terutama untuk pertumbuhan dan produksiternak. Di samping makanan, ternak juga memerlukan air yang cukup dan bersih untukkelangsungan hidupnya. Air berguna untuk mengatur suhu tubuh dan pencernaan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kualitas air minum yang diberikan nilai skornya 16.67%. Air yang digunakanuntuk minum ternak tersebut adalah air sungai. Air ini kurang baik untuk ternak, karena air sungaibukan termasuk air bersih. Tapi dilihat dari kuantitas air tersedia secara adlibitum pada siang haridan pada malam hari ternak tidak mendapatkan minum sedikitpun. Sesuai dengan pendapatSuparman dan Azis (2003), yang menyatakan bahwa minuman berupa air bersih diberikan secaraadlibitum (tersedia terus menerus) dan kualitas airnya harus dijaga agar tidak terkontaminasi olehbibit penyakit
3. Tatalaksana PemeliharaanHasil penelitian tentang penerapan aspek teknis tata laksana pemeliharaan pada peternakankerbau dapat dilihat pada Tabel 3.Tabel 3. Aspek Teknis Tatalaksana Pemeliharaan pada Peternakan KerbauNo Tatalaksana Pemeliharaan Skor Standard Skor didapat % Skor1 Memelihara/memandikan kerbau 20 5 25,002 Membersihkan kandang 20 5 25,003 Pemanfaatan tenaga 20 20 1004 Pamanfaatan kotoran 20 5 25,005 Pencatatan/recording 20 5 25,00Jumlah 100 40 40Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa penerapan aspek teknis tatalaksana pemeliharaandiperoleh skor 40 %. Rendahnya skor yang diperoleh disebabkan peternak tidak memandikankerbaunya, sedangkan menurut Ditjen Peternakan (1992) dalam tatalaksana pemeliharaan yangbaik perlu dilakukan kegiatan memandikan ternak 1-2 kali sehari. Upaya ini penting artinya untukmenghindarkan ternak dari serangan parasit seperti caplak, lalat sehingga tubuh ternak kelihatanselalu bersih dan mengkilat. Hasil penelitian juga didapatkan bahwa sebagian peternak membiarkankerbaunya berkubang dilumpur. Untuk penerapan aspek teknis membersihkan kandang diperolehpersentase skor 25%. Hal ini disebabkan karena petani peternak di daerah ini tidak memiliki waktuyang cukup untuk membersihkan kandang dan mereka tidak mengetahui arti penting biosekuritibagi ternak, padahal kandang merupakan sarana untuk melindungi ternak dari pengaruh iklim danjuga untuk menjamin agar ternak terhindar dari serangan penyakit. Menurut Utomo, Herawati danPrawirodigdo (2005), bahwa kebersihan kandang sangat berpengaruh terhadap kesehatan danproduksi ternak. Untuk penerapan aspek teknis pencatatan/recording peternak tidak melakukannyadengan baik. Menurut Ditjen Peternakan (1992) bahwa setiap peternak dapat memiliki kartu agarmencatat bagaimana keadaan ternak dan segala sesuatu yang terjadi pada ternak, sehinggapeternak mudah mengingat dan petugaspun mudah mengontrol keadaan ternak.
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4. PerkandanganHasil penelitian tentang penerapan aspek teknis perkandangan pada peternakan kerbaudapat dilihat pada Tabel 4.Tabel 4. Aspek Teknis Perkandangan pada peternakan KerbauNo Perkandangan Skor Standar Skor didapat Skor (%)1 Letak kandang 20 20 1002 Kontruksi kandang 20 5 253 Peralatan kandang 20 5 254 Tempat kotoran 20 5 255 Luas efesiensi pemakaian kandang 20 5 25Jumlah 100 40 40Dari Tabel 4 dapat dikemukakan bahwa penerapan aspek teknis perkandangan nilai skornya40% atau termasuk kategori kurang dari standard Ditjen Peternakan (1992). Dari penelitian yangdilakukan, bahwa sebagian dari peternak membuat kandang ternak kerbaunya jauh dari rumah, dantempat kotoran umumnya terletak dekat kandang dan tidak beratap. Menurut Dirjen Peternakan(1992) bahwa untuk 1 satuan ternak (ST) sapi membutuhkan luas kandang 3m2. Pada umumnyakonstruksi kandang belum memenuhi syarat, hanya sebagian kecil yang memiliki kandangwalaupun ada, kandang hanya digunakan untuk pemerahan, kandang untuk induk dan anak.Kandang yang digunakan dengan tipe semi permanen, atap dari seng, dinding dari kayu danbambu serta lantai dari tanah yang dipadatkan. Hal ini sesuai dengan anjuran Utomo, Herawati danPrawirodigdo (2005) bahwa persyaratan teknis pembuatan kandang yakni: (1) konstruksi kandangkuat, (2) atap usahakan memiliki daya serap yang kecil untuk daerah panas dan sebaliknya, (3)dinding nyaman dengan ventilasi udara baik dan (4) lantai menggunakan bahan yang higienis danekonomis.Peralatan kandang sebagian besar peternak belum mempunyai peralatan kandang yangmemadai seperti sekop, tempat minum, tempat pakan, sabit, serta gerobak. Tempat kotoran yangdisediakan peternak berupa tempat yang tidak beratap dan terletak di dekat kandang, jika kotoransudah menumpuk peternak menggunakannya sebagai pupuk. Dilihat dari efisiensi penggunaankandang, kandang terlalu sempit untuk populasi ternak yang ada padahal menurut Utomo et al.,(2005) ternak ruminansia besar memerlukan kandang 1,5m x 2m/ ST.
5. Kesehatan/penyakitHasil penelitian tentang penerapan aspek teknis Kesehatan/penyakit pada peternakankerbau dapat dilihat pada Tabel 5.Tabel 5. Aspek Teknis Kesehatan/Penyakit pada Peternakan KerbauNo Kesehatan / Penyakit Skor Standar Skor Didapat Skor (%)1 Pengetahuan Penyakita. Antrax 30 5 16,67b. SE 30 5 16,67c. PMK 30 5 16,67d. Brucelossis 30 5 16,67e. Penyakit lain-lain 30 5 16,672 Vaksinasi/ pencegahan 50 10 20Jumlah 200 35 23,35Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa penerapan aspek teknis kesehatan/penyakit diperolehskor 23,35%. Hal ini disebabkan karena pengetahuan petani peternak tentang kesehatan ataupenyakit belum cukup mengetahui gejala, penyebab dan cara pemberantasannya, serta tidakdilakukannya vaksinasi. Umumnya penyakit yang diderita ternak di daerah ini adalah penyakitcacing, perut dan penyakit kulit seperti kudis dan caplak, akan tetapi hanya sedikit sekali yang
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diketahui terutama dalam hal pengobatannya. Untuk pengobatannya seperti penyakit cacing, perutdan caplak umumnya mereka hanya mengandalkan dari obat tradisional dan sedikit sekali yangmemakai obat buatan pabrik. Itupun akan mereka tempuh apabila obat tradisional yang merekagunakan sebelumnya sudah tidak memperlihatkan hasil.
6. Produksi SusuDari hasil penelitian diperoleh rata-rata produksi susu kerbau di peternakan kerbau dapatdilihat pada Tabel 6.Tabel 6. Rata-rata Produksi Susu Kerbau di Peternakan KerbauNo No Ternak Produksi Susu (L)/hari12345678910

S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10

1,061,231,091,071,141,291,281,731,791,74Jumlah 14,20Rata-rata 1,42Standar Deviasi 0.32
Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata produksi susu yang dihasilkan adalah 1,42 ± 0,32liter/ekor/hari. Produksi susu yang tertinggi adalah 1,79 L/hari dan produksi susu yang terendahadalah 1,06 L/hari. Bervariasinya produksi susu ini disebabkan beberapa faktor diantaranya sifatperah (dairy character), umur, tingkat laktasi, bulan laktasi dan tatalaksana pemeliharaan, dimanakondisi setiap individu kerbau tidak sama. Produksi susu kerbau ini tidak jauh berbeda denganProduksi susu kerbau lumpur dengan sistem pemeliharaan ekstensif dan tradisional di beberapadaerah di Sumbar dilaporkan sekitar 1–2 liter per ekor/hari dengan masa laktasi 6–8 bulan(Wirdahayati et al., 2006).Produksi susu kerbau dipelihara di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh sifat genetisnya.Dari hasil penelitian melalui kuisioner 100% ternak kerbau yang ada adalah kerbau lumpur yaitukerbau yang sudah turun temurun dipelihra oleh peternak. Kerbau lumpur tidak termasuk kerbautipe perah, tetapi tipe kerja. Faktor lain yang mempengaruhi produksi susu harian kerbau lumpurini disebabkan peternak belum berusaha untuk meningkatkan produksi susu kerbaunya.Peningkatan produksi susu ini dapat dicapai dengan cara memberikan makanan yang berkualitasbaik dan dalam jumlah yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuisioner yang memperoleh skor51,33%. Pakan yang diberikan pada ternak ini hanya berupa hijauan lapangan sehingga kebutuhanternak belum terpenuhi secara sempurna. Hal ini antara lain disebabkan karena sistempemeliharaan yang masih tradisional, terutama dalam hal penyediaan pakan dan pengelolaansistem perkembang-biakan (breeding) yang kurang memadai. Diperlukan berbagai upaya perbaikanuntuk meningkatkan produktivitas dan populasi ternak ini sebagai aset penting plasma nutfah diSumsel. Hasil kajian dan identifikasi sistem pemeliharaan dan pemanfaatan produksi kerbauPampangan oleh Wirdahayati et al., (2005) mengindikasikan bahwa perbaikan aspek-aspekpemberian pakan terutama yang tersedia secara lokal (di lahan petani) pada saat kritis dan selamamusim kering, serta perbaikan breeding dapat meningkatkan produktivitas ternak dan produksisusu. Hal ini terbukti padaPeternak 8, 9 dan 10 mempunyai produksi susu yang lebih tinggi dariyang lainnya, hal ini disebabkan karena peternak pada daerah sampel ini memberikan hijauantambahan, pada malam hari dan konsentrat juga diberikan. Pemberian konsentrat jugamempengaruhi produksi susu, hal ini terlihat dari perbedaan produksi susu disetiap sampel.
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Menurut Wirdawati el al., 2006 peningkatan susu kerbau melalui perbaikan penyediaan pakan yangmemadai pada induk kerbau yang sedang laktasi melalui suplementasi bahan pakan lokal yang adaseperti dedak, bungkil dan daun gamal yang ada disekitar lokasi petani meningkatkan produksi susudan pendapatan petani dibandingkan dengan pola tradisional.Produksi susu ini hampir sama dengan produksi susu di Kecamatan Tilatang Kamang danKabupaten Solok berkisar antara 1,50 -2,25liter/hari dengan lama pemerahan sekitar 7 bulan(Zulbadri, 2003). Malaysia sebagai negara tetangga Indonesia yang iklimnya tidak jauh berbedadengan Provinsi Sumatera Barat, produksi susu kerbau lumpur di sana 1,7 - 3,4 liter/hari  (Ali,1980). Mason (1974) melaporkan produksi susu  swamp buffalo di Indonesia 1 - 2 liter/hari dan diVietnam dapat mencapai 6 liter/hari pada awal laktasi.
KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:1. Aspek teknis sangat mempengaruhi produksi susu kerbau rawa di pamatang panjang, hal initerlihat dengan perbedaan produksi susu pada peternak no 8,9 dan 10. Padahal peternaktersebut hanya menambahkan konsentrat untuk ternaknya2. Secara keseluruhan penerapan aspek teknis pemeliharaan ternak kerbau di PamatangPanjang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Ditjend Peternakan 1992, denganskor hanya 38,90%% dan produksi susu 1,42L/hari/ekor.
DAFTAR PUSTAKADitjen Peternakan. 1992. Pedoman Identifikasi Faktor Penentu Teknis Peternakan. ProyekPeningkatan Produksi Peternakan. Diktat. Departemen Peternakan, Jakarta.Ibrahim, L. 2007. Produksi susu, reproduksi dan manajemen kerbau perah di Sumatera Barat. JurnalPeternakan, 5 (I): 1-9.Murti , T.W 2002. Ilmu Ternak Kerbau. Penerbit Kanisius . YokyakartaMurti, T.W 2011. Optimasi Pengembangan Kerbau Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan. JurnalSeminar Nasional Pengembangan Ternak Kerbau dan Sapi: 8 – 11.Suparman, M dan Azis, M. S., 2003. Formulasi Pakan Murah yang Berkualitas untuk UsahaPenggemukkan Sapi Bali. BPTP, Sulawesi Selatan.Suryana,2007. Usaha Pengembangan Kerbau Rawa di Kalimantan Selatan. J, Litbang.Pertanian 25(4).Utomo, B., Herawati, T., dan Prawirodigdo. 2005. Produktivitas Induk Dalam Usaha Ternak PadaKondisi Pedesaan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah. Ungaran, hal : 660-665.Wahiduddin, M., 2009. Penggunaan Urea Mineral Molases Blok (UMMB) dan Dodol SebagaiPengganti Konsentrat Pada Ternak. Penerbit PT. Rineka Cipata, Jakarta.Wirdawati R.B. 2006. Produktivitas ternak kerbau penghasil dadih di Sumatera Barat. Jurnal Ilmiah“Timbua” Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Volume V No. 1, Januari – April 2006.ISSN 1412-5838.Zulbardi. M. 2003. Gagasan  Pengembangan Potensi  Ternak Kerbau Melalui  Pembuatan Dadili  BagiPeningkatan  Pendapatan  Masyarakat Peternak  Di  Sumetera  Barat. Jurnal Animal  Production,Vol 5 (2): 93-98
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Performans Ayam Broiler dengan Pakan Substitusi Campuran
Tepung Limbah Keladi dan Daun Murbei (Morbus Alba)

untuk Menggantikan Jagung

Zakiatulyaqin*dan Marjoko Purnomosidi**Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas TanjungpuraEmail : zakiyaqin@gmail.com
ABSTRAKPerformans ayam broiler dengan pakan substitusi campuran tepung limbah keladi dan daunmurbei (Morbus alba) untuk menggantikan jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh dan taraf optimum tepung keladi terhadap karkas dan giblet ayam broiler jantan.Rancangan ini menggunakan RAL dengan 1 Faktor dan 4 level perlakuan formula pakan sebagaiberikut : P0 = jagung kuning 100 % + Campuran Tepung Keladi(TK) dan Tepung daun Murbei(TDM) 0%, P1 =jagung kuning 85 % + Campuran TK dan TDM 15%, P2 =jagung kuning 70 % +Campuran TK dan TDM 30%, P3 =jagung kuning 35% + Campuran TK dan TDM 45%.Variabel yangdiamati adalah pertambahan berat badan dan konversi pakan. Analiis data menggunakan AnalisisKeragaman ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian pemberian tepung keladi dantepung daun murbei tidak dapat meningkatkan pertambahan berat badan dan konversi pakan.

Kata kunci: Ayam Broiler, Tepung keladi, Tepung daun murbei

PENDAHULUANUsaha peternakan seringkali mempunyai masalah dalam pakan, mulai dari ketersediaan danharga pakan yang cukup mahal . Pakan sangat penting bagi kesuksesan peternakan karena 70 %biaya produksi habis untuk biaya pakan ( Suharno dan Setiawan, 1999). Jagung mempunyai perananyang sangat penting dalam penyusunan ransum unngas karena bahan ini merupakan sumber energiyang baik (Rasidi,1997). Menurut Rasyaf (1990) di Indonesia jagung kuning masih dimakan olehmanusia dan di beberapa daerah menjadi bagian penting dalam menu sehari-hari. Sehingg HrgJgung menjadi lebih mahal.Salah satu cara untuk mengatasi tinginya biaya produksi adalah dengan mencari bahanpakan alternative yang kandungan gizinya setara, terjamin kesediaannya, tidak mengendung antinutrisi dan dapat dimanfaatkan oleh tubuh ternak (Nuraini dan Mahata,2000). Menurut Suharnodan Setiawan (1999) , tepung ubi talas merupakan pakan ternak sumber energy, untuk menghematdalam pembiayaan pakan, jagung kuning dapat disubstitusi dengan tepung ubi pucuk talas yangjuga mengandung energy cukup tinggi.Menurut Rasyaf (1991)tepung ubi talas mengandung PK 2,3%, SK 1,45%, LK 0,41% dn EM3720 kkal/kg. Berdasarkan kandungan energy metabolisme yang tinggi maka tepung ubi talas dapatdigunakan sebagai bahan pakan sumber energy. Kandungan kalsium dan fosfor dari tepung ubi talasadalah 0,12% dan 0,16% (Rasyaf, 2001). Kandungan protein kasar pada tepung ubi talas masihrendah, oleh karena itu perlu dicampur pakan yang mngandung protein kasar tinggi. Kekurangan inidapat diatasi dengan mencampurkan tepung daun mubei. Berdasarkan hasil analisis LoratoriumKimia Departemen Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Pertanian IPB (1984) Yang disitasioleh Malingkas (1987) Kandungan zat –zat makanan dalam tepung dun murbei adalah PK 25,96%,SK 17,19% , LK 2,29%, Ca 1,84%, P 0,32% dan EM 3148,80 kkL/Kg.Berdasarkan alas an di atasmaka pwrlu diketahui pengaruh tepung ubi talas yang ditambahkan tepung daun murbei sebagaisubstitusi jagung kuning terhadap karkas dan giblet ayam broiler local jantan. Penelitian inibertujuan untuk Mengetahui pengaruh tepung ubi talas dan tepung daun murbei sebagai substitusijagung kuning terhadap karkas dan giblet ayam broiler lokal Jantan dan engetahui dosis yang
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optimum pada tepung ubi talas dantepung daun murbei sebagai substitusi jagung kuning terhadapkarkas dan giblet ayam broiler lokal jantan.
BAHAN DAN METODEPenelitian ini menggunakan 100 ekor ayam broiler berumur 2 minggu dengan rata-rataberat badan 166,23 g yang ditempatkan dalam litter secara acak. Ayam broiler lokal jantan dipotongpada akhir pemeliharaan sebanyak 2 ekor setiap perlakuan dan ulangan.. Jadi ayam broiler yangdipotong sebagai sampel sebanyak 40 ekor.Ransum perlakuan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :P0= jagung kuning 100 % + 0% campuran tepung ubi talas(TUT) dan Tepung daun Murbei (TDM )P1= Jagung kuning 85% + 15% TUT dan TDMP2= Jagung kuning 70% + 30% TUT dan TDMP3=Jagung kuning 55% + 45% TUT dan TDMTabel 1. Susunan ransum dan kandungan nutrien berdasarkan perlakuanNo Bahan Pakan PerlakuanP0 p1 p2 p31 Jagung kuning (%) 50,00 42,50 35,00 27,502 Campuran TUT dan TDM (%) 0 7,5 15 22,53 Bekatul (%) 28,00 28,00 28,00 28,004 Bk. Kedelai (%) 14,00 14,00 14,00 14,005 Tepung ikan (%) 7,00 7,00 7,00 7,006 Premik (%) 1,00 1,00 1,00 1,00Jumlah 100 100 100 100Kandungan nutrient1 ME (kkal/kg) 3034 3038 3042 30452 Protein kasar (%) 17,38 17,40 17,42 17,443 Ca (%) 0,91 0,95 0,99 1,024 P(%) 0,75 0,74 0,73 0,725 Serat kasar (%) 3,22 3,44 3,66 3,886 Lemak kasar (%) 5,83 5,71 5,59 5,47

HASIL DAN PEMBAHASANBerdasarkan hasil penelitian pada broiler umur 35 hari, diperoleh hasil pengaruhpenambahan tepung ubi talas dan tepung daun murbei terhadap penambahan bobot badan dankonversi pakan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:Tabel 2. Pengaruh perlakuan terhadap pertambahan berat badan (gram) dan konversi pakan padabroilerPerlakuan Pertambahan berat badan (gram) Konversi PakanP0 1804,75±16,31 a 1,73±0,02 aP1 1688,33± 30,24 b 1,87 ± 0,04 bP2 1648,37 ± 28,34 b 1,88 ± 0,04 bP3 1602,78 ± 25,69 b 1,91 ± 0,03 bHasil analisis menunjukkan bahwa penambahan tepung ubi talas dan tpung daun murbeidalam pakan memberikan pengaruh yang nyata( P<0,05) terhadap pertambahan bobot badan ayampedaging. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa level pemberian dengan penambahan tepung ubitalas dan daun murbei tidak mempengaruhi pertambahan bobot badan karena pemberianpenambahan tepung ubi talas dan daun murbei menurunkan bobot badan yang dihasilkan.
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Pertambahan bobot badan ini sejalan dengan konsumsi pakan. Berdasarkan hasil penelitianmenunjukkan pakan yang dikonsumsi tinggi tetapi tidak trjadi peningkatan bobot badan pada ayampedaging. Hal ini diduga dikarenakan kandungan gizi pakan tidak mencukupi untuk kebutuhanhidup ternakdaripada penggunaan pakan komersial . Menurut Jull (1979) laju pertumbuhan unggasdipengaruhi oleh konsumsi pakan dan kandungan zat makanan yang terdapat dalam pakan.Kemudian ditambahkan oleh Tillman, dkk. (1984) daya cerna pakan yang tinggi menunjukkan zatmakanan yang dikonsumsi ternak banyak dimanfaatkan dalam tubuh sehingga akan meningkatkanpertambahan bobot badan ternak.Hasil penelitian memperlihatkan nilai pertambahan bobot badan (PBB) yang berbedamenunjukkan bahwa laju pertambahan boot badan dipengaruhi langsung oleh konsumsi pakansesuai Amrullah (2004). Perbedaan hasil PBB selama pemeliharaan sangat dipengaruhi konsumsipakan dan taraf pemberin tepung ubi taas dan daun murbei dapat mempengaruhi daya cerna pakan.Konversi pakan merupakan salah satu indicator keberhasilan usaha bagi peternak.Perbandingan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan akan menghasilkan angka sebagaidasar perhitungan ekonomis. Hasil analisis statistic menunjukkan pemberian tepung ubi talas dandaun murbei memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konversi pakan pada ayampedaging. Konversi pakan tertinngi terdapat pada perlakukan p3 sebrsar 1,64 ±0,02 sedangkanterendah di perlakuan p1 sebesar 1,91 ± 0,03. Perbedaan nilai ini disebabkan pertambahan bobotbadan yan menurun seiring dengan penambahan tepung ubi talas dan daun murbei. Selainpertambahan bobot badan nilai konversi pakan dipengaruhi oleh konsumsi pakan. Konversi pakanmerupakan perbandingan atara konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan yang dihsilkan ,sehingga nilai konsumsi pakan yang sama namun pertambahan bobot badan semakin tinggi makanilai konversi pakan akan semakin rendah. Semakin kecil nilai konversi pakan maka akan semakinbaik karena hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pakan semakin efisien. Semakin efisien ayammengubah makanannya menjadi daging maka nilai konversi semakin baik. Menurut North dan Bell(1990) konversi pakan bervariasi tegantung umur, jenis kelamin, bobot badan dan konsumsi pakan.Perbedaan ini diduga karena adanya hubungan antara jumlah pakan yang dikonsumsidengan pertambahan bobot badan. Pada hasil penelitian inidiketahui bahwa pertambahan bobotbadan sejalan dengan konsumsi pakan sehingga menghasilkan nilai konversi pakan yang lebihtinggi. Semakin meningkatnya level pemberian tepung ubi talas dan daun murbei dalam pakansemakin meningkatkan nilai konversi pakan, yang berarti pakan yang dikonsumsi tidak efisiendimanfaatkan dalam pertambahan bobot badan karena lebih banyak jumlah pakan yang dibutuhkanuntuk menghasilkan bobot badan yang sama pada umur yang sama. Konversi pakan merupakankemampuan ternak untuk mengubah pakan menjadi sejumlah produksi dalam satuan waktutetentu, baik untuk produksi daging maupun telur (Anggorodi,1994). Konversi pakan semakin tinggidisebabkan oleh pertambahan bobot badan yang rendah dan konsumsi pakan yang tinggi seiringdengn meningkatnya perlakuan. Menurunnya konversi pakan menandakan bahwa ayam tidakefisien dalam menggunakan pakan untuk pertumbuhan . hasil penelitian ini mengindikasikan bahwapenggunaan tepung ubi talas dan daun murbei dalam pakan tidak memberikan pengaruh terhadapkonversi pakan karena pakan yang dikonsumsi rendah dan pertambahan bobot badan juga rendahsehingga menghasilkan nilai konversi yang tinggi yaitu 1,91. Nilai konversi pakan ayam pedagingpada umur lima minggu mnurut Pond kk. (1995) berkisar antara 1,5-1,6. Nilai konversi ransumsemua perlakuan pada penelitian ini di atas nilai tersebut yaitu berkisarantara 1,73-1,91.
KESIMPULANDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian penambahan tepung ubi talas dandaun murbdei dalam pakan tidak dapat meningkatkan pertambahan berat badan dan konveraipakan. Penggunaan pakan komersial memberikan hasil terbaik terhadap pertambahan berat badandan konversi pakan.

DAFTAR PUSTAKAAbidin, Z., 2003. Ayam Ras Pedaging. Agromedia Pustaka. Tangerang.



381

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

------------, 2004. Meningkatkan produktivitas ayam kampung pedaging. Agromrdia pustaka.Tangerang.Amrullah,I. K., 2004. Nutrisi ayam pedaging. Cetakan ke-1. Lembaga satu Gunungbudi. Bogor.Anggorodi, R., 1984. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT. Gramedia. JakartaAnggorodi, R., 1985. Ilmu Makanan Ternak Unggas. Universitas Indonesia. JakartaArsyad, M, H. Syam, dan R. Islamiyati., 2001. Kandungan Kalsium dan Pospor Kulit Buah Kakao yangDifermentasikan dengan Effective Microorganism- EM (EM) Pada Berbagai LamaPenyinaran. Buletin Nutrisi dan Makanan Ternak. Vol 1 (2). Hal 1-10. Fakultas PeternakanUniversitas Hasanudin. Makasar.Budi, H., 1985. Menghitung Keuntungan Lewat Konversi Makanan. Poultry Indonesia. Edisi April No64:5-6.Damayanti, RR. S. Hapsari., 2004. Bobot dan Persentase Ayam Kampung Jantan Umur 14 MingguAkibat Pemberian Tepung Daun Pepaya (Carica papaya) dalam Ransum. Skripsi. FakultasPeternakan Universitas Diponegoro. Semarang.Fianti, N., 2004. Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan Terhadap Kinerja Produksi Kelinci JantanLokal Lepas Sapih. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Hartadi, H; S. Reksohadiprojo dan A. D Tillman, 1990. Tabel Komposisi Pakan Untuk Indonesia.Penebar Swadaya. Jakarta.Irawan, A., 1996. Ayam-ayam Pedaging Unggul. CV. Aneka. Solo.Iswanto, H., 2004. Ayam Kampung Pedaging. PT. Agromedia Pustaka, Jakarta.Jull, M. A., 1979. Poultry Husbandry. 3rd Edition. Tata Mc. Graw Hill Publishing Co. Tld. New Delhi.North, M. O and D. D. Bell., 1990. Commercial Chicken Production Manual. 4th Ed. Chapman and Hall,New York.Pond, W. G., D. C. Church and K. R. Pond., 1995. Basic Animal Nutrition and Feeding. 4th Ed. JohnWiley and Sons, Inc. Canada.Rizal, Y., 2000. Respon Ayam Broiler Terhadap Penggantian Sebagian Bungkil Kedelai denganBungkil Inti Sawit dalam Ransum. Jurnal Peternakan dan Lingkungan 6(2); 18-19. FakultasPeternakan Universitas Andalas. Padang.Rotib, L.A., 2000. Fermentasi Kotoran Puyuh dengan Effective Microorganism (EM) Sebagai PakanBroiler. Buletin Nutrisi dan Makanan Ternak. Fakultas Peternakan Universitas Hassanudin.Vol. 1. No. 2: 13-26.Tillman, A.D., H. Hartadi, S. Reksohadiprojo, S. Prawirokusumo, dan S. Lebdosoekojo, 1984. IlmuMakanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
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Pengembangan Etanol Semi Padat Menggunakan Campuran
Minyak Jelantah

Fajar Restuhadi, Faizah Hamzah, Evy Rossi, Beny SetiawanFaculty of Agriculture, University of RiauEmail: f.restuhadi@lecturer.unri.ac.id
ABSTRACTThe purpose of this study was to obtain the concentration of sodium hydroxide (NaOH) and theappropriate concentration of ethanol with a mixture of waste cooking oil to formulate the semi-solidethanol as an alternative for house-hold fuel. The research was carried out by using completerandomized design (CRD) with factorial design. The first factor is the concentration of NaOH (12, 13,14, and 15%), and the second factor is the concentration of ethanol (85, 90, and 95%). Analysis ofvariance showed interaction of the ethanol concentration and the addition of NaOH concentrationsignificantly affected the degree of acidity (pH) and the calorific value. The addition of differentconcentrations of ethanol, significantly affected on burning residue, calorific value, and heattransfer. The addition of different concentrations of NaOH significantly affected on viscosity, acidity(pH), burning residue, calorific value and heat transfer. At the beginning of the burning, flame colorchanged from blue to yellowish blue, then to yellow flame before the flame finally extinguished. Thebest formulation of semi-solid ethanol is treatment A2B3 which shows a viscosity of 19,500 cP, thecalorific value of 22,519 J/g and 45.34% combustion residues.

Key Words: ethanol, NaOH, waste cooking oil, semi-solidethanol
PENDAHULUANIndonesia adalah negara dengan konsumsi energi yang cukup tinggi di dunia. Beberapatahun terakhir pertumbuhan konsumsi energi Indonesia mencapai 7% per tahun. Angka tersebutberada di atas pertumbuhan konsumsi energi dunia yang mencapai 2,6% per tahun. Konsumsienergi Indonesia tersebut terbagi untuk sektor industri 50%, transportasi 34%, rumah tangga 12%dan 4% komersial (Anonim, 2014). Energi yang digunakan dalam sektor rumah tangga adalah gasdan minyak tanah. Bahan bakar ini juga biasanya dibawa pada saat berkemah, tamasya dan

travelling sebagai sumber energi untuk memasak minuman dan makanan. Bahan bakar rumahtangga ini memiliki banyak kekurangan apabila dibawa berpergian.Beberapa kekurangannya yaitu tempat bahan bakar gas yang cukup berat sehingga sulituntuk dibawa dan pada saat terbanting dapat membahayakan. Minyak tanah yang memiliki bentukcair dapat mudah tumpah dan sering terjadi kelangkaan di pasaran. Etanol (C2H5OH) merupakansenyawa kimia organik yang memiliki peluang besar menjadi pengganti bahan bakar gas danminyak tanah karena dapat diproduksi menggunakan bahan baku dari tumbuhan. Sifat fisik yangmudah menguap, tegangan permukaan rendah dan titik nyala yang rendah pada etanol dalambentuk cair juga dapat membahayakan (Robinson, 2006). Bahan bakar berupa etanol semi padatmerupakan inovasi yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Bahan bakar penggantitersebut berupa semi padat untuk memudahkan dalam penanganan, pengemasan dan penyimpanankarena tidak mudah tumpah dan mengalir. Menurut Merdjan dan Matione (2003) etanol semi padatmemiliki kelebihan yaitu tidak terdapat asap selama pembakaran, tidak mengemisi gas berbahaya,non karsiogenik dan non korosif.Penelitian ini menggunakan minyak jelantah yang telah mengalami proses hidrolisistrigliserida sehingga menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Penggunaan minyak jelantahdalam pembuatan etanol semi padat bertujuan untuk mengefisiensi biaya produksi danmemanfaatkan kadar asam lemak bebas (ALB) sebagai bahan reaksi saponifikasi. Garam natriumyang terbentuk dari reaksi saponifikasi akibat natrium hidroksida (NaOH) bereaksi dengan asam
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lemak bebas pada minyak jelantah. Etanol yang ditambahkan bersamaan dengan reaksi saponifikasiakan larut dengan terbentuknya garam natrium, sehingga akan menghasilkan etanol semi padatyang memiliki nilai kalor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsentrasi natriumhidroksida (NaOH) dan konsentrasi etanol yang tepat dalam formulasi etanol semi padat sebagaibahan bakar yang dibuat dengan campuran minyak jelantah.
METODE PENELITIANPenelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, dan Lab Analisis HasilPertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau dan Laboratorium Dinas Pertambangan dan EnergiProvinsi Riau, waktu penelitian berlangsung selama 5 bulan yaitu pada bulan September 2014sampai Januari 2015. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol teknis,minyak jelantah dengan kadar asam lemak bebas 6%, akuades, karbon aktif sintetik, air, natriumhidroksida (NaOH) 12-15%, NaOH 0,1 N, phenoftalein, dan alkohol 96%. Alat-alat yang digunakanadalah magnetic stirer, erlenmeyer, kertas saring Whatman, kain saring, cup, mixer, sendok kayu,aluminium foil, buret, pH meter, termometer,stopwatch,brookfield viscousimeter, calorimeter C200,gelas ukur, gelas beaker, alat tulis dan cawan porselen.Pada penelitian ini, rancangan percobaanyang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial. Faktor yang digunakan adalahkonsentrasi NaOH (12, 13, 14 dan 15%) dan konsentrasi etanol (85, 90 dan 95%), maka diperoleh12 unit perlakuan dengan tiga kali ulangan sehingga semuanya berjumlah 36 unit percobaan.Rincian formulasi etanol semi padat yang dibuat sebagai berikut.Tabel 1. Rincian formulasi etanol semi padatKonsentrasi NaOH (%) Konsentrasi etanol (%)B1=85 B2=90 B3=95A1=12 A1B1 A1B2 A1B3A2=13 A2B1 A2B2 A2B3A3=14 A3B1 A3B2 A3B3A4=15 A4B1 A4B2 A4B3

Pembuatan Etanol Semi PadatProses pembuatan etanol semi padat yaitu minyak jelantah yang telah dimurnikan dengankadar ALB 6% digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan etanol semi padat. Minyak jelantahtersebut dan etanol sesuai perlakuan dicampur, kemudian dipanaskan dan diaduk pada suhu 50-60оC dalam keadaan tertutup oleh aluminium foil. Tambahkan NaOH sesuai perlakuan, kemudianlakukan pengadukan selama 3 menit. Larutan yang telah dipanaskan dimasukkan dalam cup,kemudian ditutup dengan aluminium foil. Biarkan selama 6 jam sehingga larutan memadat,kemudian mixer padatan hingga homogen.
Uji ViskositasUji viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan etanol semi padatmenggunakan alat brookfield viscousimeter. Langkah awal pengujian viskositas yaitu denganmengambil 150 g etanol semi padat dan memasukkannya ke dalam gelas beaker. Siapkanperlengkapan alat brookfield viscousimeter yaitu spindel (pengaduk) yang sesuai dengan perkiraanviskositas etanol semi padat. Turunkan spindel kedalam sampel yang telah masuk ke dalam gelasbeaker hingga tercelup. Pastikan posisi alat dalam keadaan seimbang dengan melihat waterpasssudah dalam keadaan ditengah.Pastikan juga jarum pada posisi nol, kemudian mengatur kecepatanputaran spindel sesuai perkiraan viskositas sampel. Hidupkan alat brookfield viscousimeter sehinggaspindel berputar dan tunggu sampai jarum pada posisi stabil. Catat pengukuran pada alat, kemudianhasil pengukuran dikalikan dengan faktor nomor spindel dan kecepatan spindel sesuai tabel.Didapatlah viskositas etanol semi padat dengan satuan centipoise (cP).
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Derajat Keasaman (pH)Penentuan derajat keasaman (pH) mengacu pada Muchtadi dkk.(2010) menggunakan pHmeter. Sebelum dilakukan pengukuran, pH meter harus dikalibrasi terlebih dahulu denganmenggunakan larutan buffer 7,0 dan 4,0. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan mencelupkanelektrodanya ke dalam 1 g etanol semi padat yang telah diencerkan dengan 10 ml akuades dandibiarkan beberapa saat sampai diperoleh pembacaan yang stabil.
Uji PembakaranUji pembakaran mengacu pada Robinson (2006) dilakukan untuk mengetahui efisiensipembakaran etanol semi padat. Sekitar 10 g etanol semi padat dibakar di cawan porselen tahanpanas. Hasil pembakaran tersebut dihitung sisa pembakaran dan lama api menyala saat etanol semipadat terbakar. Tahapan uji pembakaran dilakukan dengan menimbang bobot cawan porselendandinyatakan sebagai bobot wadah. Tambahkan 10 g etanol semi padat di dalam cawan porselen danditimbang bobotnya, bobot ini disebut dengan bobot isi. Etanol semi padat yang terdapat di dalamcawan porselen dibakar dan apinya dibiarkan menyala hingga padam. Cawan porselen yang berisisisa pembakaran eanol semi padat kemudian ditimbang kembali dan dicatat sebagai bobot akhir.Perhitungan residu pembakaran adalah sebagai berikut:
Nilai KalorNilai kalor etanol semi padat diukur menggunakan alat calorimeter C200. Langkah awalpengujian yaitu dengan menyalakan unit komputer yang terhubung dengan alat, kemudian buka
software CalWin. Hidupkan alat calorimeter C200, kemudian buka penutup alat sehingga layar dipojok kiri bawah menjadi “C200 waiting”. Ambil decomposition vassel di dalam alat, kemudian bukadan ambil crucible di dalamnya. Timbang 1 g sampel etanol semi padat ke dalam crucible, kemudianletakkan benang yang telah terikat pada ignition wire ke bawah sampel (benang tertindih sampel).Masukkan oksigen 25-30 bar kedalam decomposition vassel dengan menggunakan oxygen
station, kemudian decomposition vassel dimasukkan ke dalam alat dengan posisi segitiga magnettelah mengarah ke bulatan kecil yang berada di dalam alat. Tutup cover alat calorimeter C200,kemudian masukkan air dingin hingga batas yang sesuai. Masukkan data sampel yaitu berat sampel,nama analisis dan nama sampel, kemudian tekan tombol F1 pada layar alat. Apabila temperatursuhu memenuhi standar yaitu suhu 18-25 оC, maka alat akan menampilkan waktu prosespengukuran. Setalah 15 menit pengukuran maka akan didapat hasil pada layar komputer dengansatuan nilai kalor J/g.
Panas yang dapat dipindahkanPengujian panas yang dapat dipindahkan mengacu pada Mulyono dan Suseno (2010) dapatdiketahui dengan cara memasukkan 100 ml air kedalam gelas beaker kemudian mengukur suhuawal. Etanol semi padat sebanyak 5 g kemudian dibakar untuk memanaskan air 100 ml dalam gelasbeaker. Suhu akhir air diukur setelah etanol semi padat sudah tidak terbakar. Perhitungan pindahpanas adalah sebagai berikut:
Analisis Warna ApiAnalisa warna api dari pembakaran etanol semi padat dapat dilakukan dengan mengambiletanol semi padat 5 g, kemudian dimasukkan dalam cawan porselen. Etanol semi padat dibakar danamati warna nyala dari hasil pembakaran etanol semi padat tersebut.
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Analisis DataAnalisis data dilakukanan secara statistik dengan menggunakan uji analysis of variance(ANOVA) dan jika ada pengaruh antara perlakuan akan dilanjutkan dengan uji Duncan New Multiple
Range Test (DNMRT) pada taraf 5% menggunakan software SPSS 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji ViskositasHasil dari analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi natriumhidroksida (NaOH) yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap viskositas, sedangkanpenambahan konsentrasi etanol yang berbeda dan interaksi antara perlakuan memberikanpengaruh tidak nyata terhadap viskositas. Rata-rata viskositas etanol semi padat setelah diuji lanjutDNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 2.Tabel 2. Rata-rata viskositas etanol semi padat (cP)
Konsentrasi NaOH Konsentrasi etanol Rata-rataB1 (85%) B2 (90%) B3 (95%)A1 (12%) 11.583 11.250 10.333 11.055AA2 (13%) 19.167 19.333 19.500 19.333BA3 (14%) 29.333 29.083 29.250 29.222CA4 (15%) 40.250 40.417 40.917 40.528DRata-rata 25.083 25.021 25.000Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf besar yang berbedamenunjukkan berbeda nyata (P≤0,05)Penambahan konsentrasi etanol berpengaruh tidak nyata terhadap viskositas disebabkankarena etanol teikat dengan reaksi NaOH dan asam lemak bebas, sehingga penambahan air padasaat pengenceran etanol tidak berpengaruh terhadap viskositas etanol semi padat. Fungsi etanolpada proses saponifikasi yaitu memfasilitasi reaksi NaOH dan asam lemak sehingga larut dalametanol meskipun tingkat kelarutannya rendah. Ketika NaOH dilarutkan dalam etanol maka akanterbentuk NaC2H5O yang dapat mengkatalisis reaksi saponifikasi ini, sehingga reaksi dapatberlangsung lebih cepat dan dihasilkan garam yang lebih banyak karena sifat kebasaan NaC2H5Olebih tinggi dari NaOH. Pada pembuatan etanol semi padat, fungsi utama etanol yaitu sebagai bahanbakar etanol semi padat karena etanol memiliki sifat mudah terbakar sehingga mudah dalamaplikasiannya. Menurut Windholz (1976) etanol adalah pelarut yang serbaguna, larut dalam air danpelarut organik lainnya. Gugus hidroksil yang memiliki sifat polar menyebabkannya dapat larut jugadalam banyak senyawa ion. Tabel 2 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi NaOHberpengaruh nyata terhadap viskositas disebabkan oleh ion Na+ yang semakin meningkat, akibatnyasemakin banyak juga garam natrium yang dihasilkan. Menurut Yoeswono dkk. (2007) penggunaankatalis basa akan meningkatkan jumlah garam natrium, sejalan dengan penambahan jumlah katalisbasa.

Derajat Keasaman (pH)Hasil dari analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi etanol yangberbeda memberikan pengaruh tidak nyata terhadap nilai pH, sedangkan penambahan konsentrasinatrium hidroksida (NaOH) yang berbeda dan interaksi antara perlakuan memberikan pengaruhnyata terhadap nilai pH. Rata-rata nilai pH etanol semi padat setelah diuji lanjut DNMRT pada taraf5% dapat dilihat pada Tabel 3.Tabel 3. Rata-rata nilai pH etanol semi padatKonsentrasiNaOH Konsentrasi etanol Rata-rataB1 (85%) B2 (90%) B3 (95%)A1 (12%) 9,69bc 9,67b 9,61a 9,65A
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A2 (13%) 9,74cd 9,72cd 9,71bc 9,72BA3 (14%) 9,77de 9,75de 9,81fg 9,77CA4 (15%) 9,81fg 9,80ef 9,86g 9,82DRata-rata 9,75 9,73 9,74Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil atau huruf besar yang berbedamenunjukkanberbeda nyata (P≤0,05) dan angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang samamenunjukkan berbeda tidak nyata (P≥0,05)
Penambahan konsentrasi etanol berpengaruh tidak nyata terhadap nilai pH disebabkankarena penambahan air pada saat pengenceran etanol hanya sedikit dibandingkan denganpenambahan alkali yaitu NaOH yang bersifat basa kuat sehingga etanol tidak mampu memberikanperubahan pH secara signifikan. Etanol yang memiliki pH hampir netral juga penyebab tidakberpengaruhnya pH pada etanol semi padat yang dihasilkan. Siegel (2007) menyatakan gugushidroksil membuat etanol sedikit basa yaitu 7,33 atau hampir netral dengan pH air murni sebesar7,00. Tabel 3 menunjukkan semakin banyak penambahan konsentrasi NaOH maka semakinmeningkat pH dari etanol semi padat. Hal ini disebabkan pembuatan etanol semi padatmenggunakan NaOH sebagai alkali yang bereaksi dengan asam lemak bebas, sehingga dapatmeningkatkan ion OH- pada larutan. Menurut Heaton (1996) natrium hidroksida (NaOH) dikenalsebagai soda kaustik yang memiliki sifat basa kuat. NaOH ini juga dapat larut pada etanol danmetanol, walaupun kelarutan NaOH dalam kedua cairan ini lebih kecil dari pada kelarutan KOH.

Gambar 1. Grafik peningkatan nilai pH etanol semi padatPengaruh interaksi antara etanol dan NaOH memberikan perbedaan antara kombinasiperlakuan. Tabel 3 menunjukkan perlakuan A1B3 berbeda nyata terhadap semua kombinasiperlakuan, hal ini disebabkan oleh penambahan konsentrasi NaOH hanya 12% mengakibatkan ionOH- lebih sedikit dibandingkan kombinasi perlakuan yang lain, selain itu diduga etanol 95% yangtidak terikat di dalam garam natrium dan air yang dihasilkan saat reaksi saponifikasi dapatmenyebabkan rendahnya nilai pH pada perlakuan A1B3. Tabel 3 juga menunjukkan perlakuan A4B3berbeda tidak nyata terhadap perlakuan A3B3 dan A4B1, tetapi berbeda nyata terhadap A1B1, A1B2,A1B3, A2B1, A2B2, A2B3, A3B1, A3B2, dan A4B2. Hal ini disebabkan oleh penambahan konsentrasiNaOH 15% mengakibatkan ion OH- lebih banyak dibandingkan kombinasi perlakuan yang lain,selain itu diduga penggunaan etanol 95% yang mudah menguap saat dipanaskan dan etanol yangmemiliki pH hampir netral.
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Gambar 1 menunjukkan nilai pH dengan perlakuan penambahan konsentrasi etanol 95%mengalami peningkatan signifikan terhadap perlakuan penambahan konsentrasi etanol 85% dan90%. Hal ini disebabkan karena semakin besar konsentrasi NaOH membuat reaksi saponifikasimenjadi cepat sehingga konsentrasi etanol 95% dapat mudah menguap.
Uji PembakaranLama pembakaran etanol semi padat berlangsung antara 7 menit 14 detik hingga 9 menit 18detik. Hal ini disebabkan oleh komponen pembentuk etanol semi padat yaitu NaOH yang bereaksidengan asam lemak bebas. Hasil dari analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahankonsentrasi etanol dan NaOH yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap residupembakaran, sedangkan interaksi antara perlakuan memberikan pengaruh tidak nyata terhadapresidu pembakaran. Rata-rata residu pembakaran etanol semi padat yang dihasilkan setelah diujilanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4.Penambahan konsentrasi etanol berpengaruh nyata terhadap residu pembakarandisebabkan karena komposisi atom karbon pada setiap konsentrasi etanol berbeda-beda sehinggasemakin besarnya konsentrasi etanol yang ditambahkan, akan semakin kecil residu pembakaranyang dihasilkan pada pembakaran etanol semi padat. Residu pembakaran timbul karena prosespembakaran dilakukan di udara yang tidak cukup oksigen, sehingga pembakaran terjadi secaratidak sempurna dan tidak mampu untuk membakar habis gel, air dan minyak pada etanol semipadat. Semakin rendah konsentrasi etanol maka akan menurunkan nilai kalor etanol sehingga tidakcukup untuk menguapkan air yang terkandung di dalam etanol semi padat yang telah terikatbersamaan dengan NaOH yang memberikan sifat padat. Tabel 4 menunjukkan bahwa penambahankonsentrasi NaOH berpengaruh nyata terhadap residu pembakaran disebabkan karena sifat NaOHyang bereaksi dengan asam lemak bebas berfungsi sebagai pemadat dan dapat mengikat air danetanol dalam proporsi tertentu. Kepadatan etanol semi padat ini mempengaruhi residupembakaran, karena semakin lama pembakaran maka semakin tinggi kepadatan etanol semi padat.Tabel 4. Rata-rata residu pembakaran etanol semi padat (%)

Konsentrasi NaOH Konsentrasi etanol Rata-rataB1 (85%) B2 (90%) B3 (95%)A1 (12%) 51,57 48,36 46,42 48,78AA2 (13%) 54,98 51,88 45,34 50,73ABA3 (14%) 57,28 53,28 47,04 52,53BA4 (15%) 60,67 56,20 48,98 55,28CRata-rata 56,12C 52,43B 46,94AKeterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf besar yang berbedamenunjukkan berbeda nyata (P≤0,05)dan angka-angka yang diikuti oleh huruf besar yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata(P≥0,05)
Nilai KalorNilai kalor merupakan salah satu parameter mutu yang penting pada etanol semi padat.Hasil dari analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi natrium hidroksida(NaOH) dan etanol serta interaksi antara parlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap nilaikalor. Rata-rata nilai kalor etanol semi padat setelah diuji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihatpada Tabel 5.Penambahan konsentrasi etanol berpengaruh nyata terhadap nilai kalor sehingga Tabel 3menunjukkan perlakuan B3 berbeda nyata dengan B1 dan B2. Hal ini di disebabkan karenakonsentrasi etanol perlakuan B3 yaitu 95% sama dengan etanol absolut sehingga semakin besarnyakonsentrasi etanol yang ditambahkan akan semakin besar juga nilai kalor etanol semi padat.Prihandana dkk. (2007) menyatakan etanol dengan kadar 95-96% dapat digunakan sebagai bahanbakar.Tabel 5. Rata-rata nilai kalor etanol semi padat (J/g)
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Konsentrasi NaOH Konsentrasi etanol Rata-rataB1 (85%) B2 (90%) B3 (95%)A1 (12%) 21.022de 21.344ef 21.599ef 21.321CA2 (13%) 20.016cd 20.388cd 22.519f 20.974CA3 (14%) 19.311ab 19.543bc 22.111ef 20.321BA4 (15%) 18.292a 18.652ab 21.152de 19.365ARata-rata 19.660A 19.981A 21.845BKeterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil atau huruf besar yang berbedamenunjukkan berbedanyata (P≤0,05) dan angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil atau huruf besar yang samamenunjukkan berbeda tidak nyata (P≥0,05)Nilai kalor etanol semi padat ini dihasilkan dari kandungan kalor etanol sebagai bahanutama yang memiliki dua atom karbon (C) dan kalor minyak jelantah dari kelapa sawit yangmemiliki rantai atom karbon (C16) dari asam lemak palmitat. Lloyd dan Visagie (2007) menyatakanbahwa nilai kalor dipengaruhi juga oleh komposisi karbon terikat pada suatu bahan bakar. Hal inidikarenakan dalam pembakaran dibutuhkan karbon yang akan bereaksi dengan oksigen untukmenghasilkan kalor. Pembuatan konsentrasi etanol dilakukan dengan cara pengenceran sehinggaterdapat air dalam formulasi, hal ini menyebabkan penurunan nilai kalor etanol semi padat.Menurut Listiyanawati (2008) menyatakan bahwa seluruh uap yang dihasilkan selama prosespembakaran semuanya terkondensasi. Tabel 5 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasiNaOH berpengaruh nyata terhadap nilai kalor disebabkan karena pada proses pembakaran di dalam
calorimeter C200 terjadi proses pembakaran secara sempurna sehingga oksigen yang ditambahkanantara 25-30 bar dapat membakar etanol semi padat hingga habis.Pengaruh interaksi antara etanol dan NaOH memberikan perbedaan antara kombinasiperlakuan. Tabel 5 menunjukkan perlakuan A4B1 berbeda tidak nyata terhadap A3B1 dan A4B2, tetapiberbeda nyata terhadap A1B1, A1B2, A1B3, A2B1, A2B2, A2B3, A3B2, A3B3, dan A4B3. Hal ini disebabkanoleh perlakuan A4B1 yang menggunakan konsentrasi NaOH 15% membuat semakin banyaknyagaram natrium yang terbentuk. Nilai kalor yang dilepaskan dari atom karbon etanol 85% danminyak terus berkurang seiring pembakaran garam natrium. Tabel 5 juga menunjukkan perlakuanA2B3 berbeda tidak nyata terhadap perlakuan A1B3, A3B3 dan A1B2, tetapi berbeda nyata terhadapA1B1, A2B1, A2B2, A3B1, A3B2, A4B1, A4B2, dan A4B3. Hal ini disebabkan oleh penambahan konsentrasiNaOH 13% mengakibatkan viskositas etanol semi padat menjadi tidak cair dan tidak padat,sehingga penggunaan konsentrasi etanol 95% yang dapat digunakan sebagai bahan bakar.

Gambar 2. Grafik peningkatan nilai kalor etanol semi padat (J/g)
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Gambar 2 menunjukkan nilai kalor dengan perlakuan penambahan konsentrasi NaOH 12%tidak mengalami peningkatan signifikan, sedangkan nilai kalor perlakuan penambahan konsentrasiNaOH 13% dan 14% mengalami peningkatan singnifikan. Hal ini disebabkan oleh viskositas yangsemakin turun, apabila penambahan konsenntrasi NaOH semakin berkurang. Konsentrasi etanol95% yang terikat di dalam reaksi asam lemak dan NaOH pada konsentrasi 12% tidak terlalu kuat.Hal ini terjadi karena banyaknya garam natrium yang dihasilkan tidak sebanding dengan banyaknyajumlah etanol, sehingga beberapa etanol akan keluar dari garam natrium ketika dihomogenkan olehmixer. Konsentrasi etanol 95% yang tidak terikat ini akan cepat menguap dan apabila diaplikasikan,etanol akan membakar di luar garam natrium sehingga nilai kalor menjadi lebih rendah. MenurutHorn dan Krupp (2008) etanol bersifat higroskopis yaitu akan menyerap uap air langsung dariatmosfer apabila langsung terpapar oleh udara, maka dalam pengemasannya bahan bakar etanolharus ditutup rapat.
Panas yang dipindahkanHasil dari analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi etanol dannatrium hidroksida (NaOH) memberikan pengaruh nyata terhadap nilai pindah panas, sedangkaninteraksi antara perlakuan memberikan pengaruh tidak nyata terhadap nilai pindah panas yangdihasilkan. Rata-rata nilai pindah panas etanol semi padat setelah diuji lanjut DNMRT pada taraf 5%dapat dilihat pada Tabel 6.Tabel 6. Rata-rata nilai pindah panas etanol semi padat (%)KonsentrasiNaOH Konsentrasi etanol Rata-rataB1 (85%) B2 (90%) B3 (95%)A1 (12%) 81,56 90,02 93,84 88,47CA2 (13%) 76,16 85,19 99,02 86,79CA3 (14%) 71,61 80,40 91,03 81,01BA4 (15%) 65,73 74,75 85,57 75,35ARata-rata 73,76A 82,59B 92,36CKet:Angka-angka yang diikuti oleh huruf besar yang berbedamenunjukkan berbeda nyata (P≤0,05)dan angka-angka yang diikuti oleh huruf besar yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata(P≥0,05)Penambahan konsentrasi etanol berpengaruh nyata terhadap nilai pindah panas disebabkankarena setiap konsentrasi etanol memiliki nilai kalor yang berbeda-beda sehingga pindah panasyang dilepaskan sesuai dengan kalor yang dimiliki oleh etanol semi padat. Besarnya konsentrasietanol ini menandakan besarnya suhu api dan nilai kalor sehingga dapat memberikan pengaruhterhadap nilai pindah panas. Perpindahan panas pada penelitian ini dilakukan secara konveksi yaituterjadi apabila adanya perubahan suhu ketika etanol semi dibakar. Suhu api dan nilai kalor akansemakin tinggi seiring dengan pertambahan kosentrasi etanol yang semakin besar. Menurut Fuadi(2004) bahwa perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu. Didukung Buchori (2006)bahwa pada saat air dimasak maka air bagian bawah akan lebih dahulu memanas karena adanyatambahan kalor yang berasal dari alat pemanas, menyebabkan suhu air yang berada dekat wadahmeningkat. Tabel 6 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi NaOH berpengaruh nyataterhadap nilai pindah panas disebabkan oleh perbedaan sifat kepadatan etanol semi padat padasetiap perlakuan. Pada saat diaplikasikan untuk memanaskan air, sejumlah air, minyak dan gel akantersisa karena tidak dapat menguap. Gel yang tersisa memiliki berat yang berbeda-beda dengansemakin meningkatnya konsentrasi NaOH, sehingga nilai kalor yang dilepaskan berbeda juga untukmenghabiskan garam natrium.
Warna ApiWarna api pembakaran menandakan komponen-komponen yang terbakar pada bahanbakar. Hasilwarna api dari pengujian pembakaran etanol semi padat menunjukkan warna yang
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sama untuk etanol semi padat yang dibuat dari etanol dengan konsentrasi 85%, 90%, 95% dandengan penambahan NaOH dengan konsentrasi 12%, 13%, 14% dan 15%. Warna api yang munculyaitu mula-mula biru dan kemudian setelah 30 detik menjadi biru kekuningan hingga 1 menit 30detik, setelah itu warna api berubah menjadi kuning kebiruan hingga api padam. Hasilwarna apietanol semi padat dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Warna api pembakaran etanol semi padatWarna api timbul akibat komponen-komponen pembuatan etanol semi padat pada saatpembakaran yaitu minyak, NaOH dan etanol. Warna api biru awal pembakaran pada gambar (a),disebabkan oleh etanol yang terbakar, sedangkan warna api kuning pada gambar (b), (c) dan (d),muncul akibat jumlah etanol yang berkurang serta pengaruh penambahan NaOH yang bereaksidengan asam lemak bebas dalam pembuatan etanol semi padat. Semakin besarnya konsentrasiNaOH yang ditambahkan, maka api yang berwarna kuning akan semakin lama terbentuk pada saatproses pembakaran. Sebaliknya, apabila semakin besar konsentrasi etanol, maka api yang berwarnabiru akan lebih lama terbentuk selama proses pembakaran. Warna api yang berubah-ubah ini tidakmenimbulkan bau dan asap selama pembakaran. Etanol semi padat ini memiliki api difusi sehinggaapi pembakaran yang dihasilkan tanpa perantara terjadi karena pencampuran bahan bakar denganoksigen di udara. Api difusi pada etanol semi padat tidak menghasilkan banyak jelaga karenamemiliki api bentuk kerucut kuning kebiruan yang khas dan mudah dikontrol. Menurut Lloyd danVissagie (2007) api difusi cenderung membakar lebih lambat dan dapat menghasilkan jelaga apabilajarak antara bahan bakar dengan alat pemasakan terlalu dekat sehingga tidak terdapat cukupoksigen untuk pembakaran secara sempurna. Visser dan Utira (2003) menyatakan bahwakarakteristik api dari pembakaran secara difusi adalah api yang panjang dan berbentuk menyerupaikerucut. Apabila api difusi terjadi pada sebuah permukaan yang lebih luas, maka akan terbakarsecara tidak stabil dan berlidah api banyak.
KESIMPULANKesimpulandaripenelitian yang telahdiakukanyaitu penambahan konsentrasi etanol yangberbeda memberikan pengaruh terhadap residu pembakaran, nilai kalor dan pindah panas, tetapitidak memberikan pengaruh terhadap viskositas dan derajat keasaman (pH). Penambahankonsentrasi natrium hidroksida (NaOH) yang berbeda memberikan pengaruh terhadap viskositas,derajat keasaman (pH), residu pembakaran, nilai kalor dan pindah panas. Interaksi antaraperlakuan memberikan pengaruh terhadap derajat keasaman (pH) dan nilai kalor, tetapi tidakmemberikan pengaruh terhadap viskositas, residu pembakaran, dan pindah panas. Formulasiterbaik sesuai karakteristik viskositas, nilai kalor, dan residu pembakaran adalah etanol semi padatdengan penambahan etanol 95% dan penambahan NaOH 13% yang memiliki viskositas 19.500 cP,nilai kalor 22.519 J/g dan residu pembakaran 45,34%.
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Proses Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) Secara Fermentasi
Menggunakan Rhizopus Oligosporus
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ABSTRAK

Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan minyak murni yang diperoleh dari daging buah kelapa segaryang dalam proses pembuatannya tidak mengalami proses pemanasan tinggi atau tambahan bahankimia apapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Rhizopus
oligosporus dan lama fermentasi terhadap rendemen, kadar air, asam lemak bebas, bilanganperoksida, densitas, aroma dan warna. Rancangan penelitian yang digunakan adalah RancanganAcak Lengkap (RAL) dengan konsentrasi Rhizopus oligosporus 1%, 3% dan 5% serta lamafermentasi 1 hari, 2 hari dan 3 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus
oligosporus berpengaruh terhadap rendemen VCO, lama fermentasi berpengaruh terhadap asamlemak bebas, sedangkan interaksi antara konsentrasi Rhizopus oligosporus dan lama fermentasiberpengaruh terhadap bilangan peroksida VCO. Kombinasi perlakuan terbaik diperoleh pada VCOdengan konsentrasi Rhizopus oligosporus 1% dan lama fermentasi 2 hari dengan rendemen 19,40%,kadar air 0%, asam lemak bebas 0,14%, densitas 0,92, nilai organoleptik aroma 3,94 (aromakhasminyak VCO/normal) danwarna 1,18 (putih bening).
Kata kunci : Virgin coconut oil, lama fermentasi, Rhizopus oligosporus

PENDAHULUANKelapa memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia. Komoditas ini termasukkebutuhan sehari-hari masyarakat. Luas lahan dan iklim tropis yang dimiliki negara Indonesiasangat mendukung terhadap pertumbuhan tanaman kelapa, sehingga jumlah produksi meningkat.Adapun Produk utama yang saat ini dikembangkan dari industri kelapa adalah Virgin Coconut Oil(VCO). VCOmerupakan minyak yang dihasilkan dari buah kelapa segar. Dalam prosesnyamemanfaatkan santan kelapa dan diproses lebih lanjut. Minyak yang dihasilkan memiliki kadar airdan asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening dan memiliki daya simpan yang lama. Adabeberapa metode untuk memperoleh VCO, diantaranya yaitu metode sentrifuse, metode pancingandan metode fermentasi. Penelitian sebelumnya telah dilakukan Handayani dkk (2008) tentangekstraksiVCOmenggunakan sistem fermentasi dengan memvariasikan konsentrasi Lactobacillus
bulgaricusyaitu1%, 3%dan 5%, serta suhu fermentasi25°C, 30°C, 35°C dan 45°C, yang diinkubasiselama 5 hari. Hasil terbaik diperoleh pada fermentasi dengan suhu 45°C dan konsentrasi starter 5%sehingga menghasilkan rendemen minyak tertinggi 27,2%, kadar air 0,3%,asam lemak bebas (ALB)0,22% dan bilangan peroksida 2,54 meqO2/g contoh.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Rhizopus
oligosporus (1%, 3% dan 5%) dan lama fermentasi (1 hari, 2 hari dan 3 hari) terhadap mutu VCOyang dihasilkan.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan AlatBahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah santan kelapa, air masak (suhu600C), kain saring, kertas saring dan Rhizopus oligosporus.Sedangkan bahan kimia yang digunakan
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untuk analisa yaitu alkohol 95 %, KOH 0,1N, indikator phenolphthalein, khloroform, asam asetatglasial, Na-tiosulfat, karbon tetra klorida, indikatoramilum.Alat yang digunakan adalah wadah plastik bertutup, baskom, timbangan, hydraulic pressure,kompor, gelas ukur, panci, saringan, kertas saring, botol kaca, oven yang dilengkapi blower, hot
plate, pH meter, gelas beaker, buret, erlenmeyer, labu ukur, timbangan analitik, pipet tetes,desikator, stopwatch dan labu kocok.
Rancangan PercobaanPenelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola faktorial yaituterdiri atas 2 faktor, yaitu: lama fermentasi (L) terdiri dari 3 taraf 1hari (L1), 2 hari (L2), 3 hari(L3)dan konsentrasi Rhizopus oligosporus (K) terdiri dari 3 taraf, yaitu K1 = 1% K2 = 3% K3 = 5%.
Metode PenelitianBiakan murni Rhizopus oligosporus diambil satu o selalu diinokulasikan dalam pepton cairsebanyak 10 ml, kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 3 hari sehingga menjadi inokulum.Inokulum tersebut digunakan dalam proses fermentasi VCO.VCO yang akan dibuat untuk setiap satuan percobaan sebanyak 250 ml krim, yangdihasilkan dari 1 kg kelapa parut dan 2 liter air. Pembuatan VCO dibagi menjadi 3 bagian, bagianpertama penambahan konsentrasi Rhizopus oligosporus sebanyak 1%, bagian kedua penambahankonsentrasi sebanyak 3%, bagian ketiga penambahan konsentrasi sebanyak 5%. Ketiga bagiandilakukan dengan 3 variasi lama fermentasi yaitu 1 hari, 2 haridan 3 hari.Untuk pembuatan VCO bagian pertama, yaitu dengan konsentrasi Rhizopus oligosporussebanyak 1%, 2% dan 3% dilakukan sebagai berikut: 3 kg kelapa parut dan 6 liter air dipressmenggunakan mesin hydraulic pressure hingga dihasilkan santan, kemudian santan dibiarkanselama 30 menit hingga terbentuk krim pada bagian atas. Kemudian dilakukan pemisahan antarakrim dan air dengan menggunakan pipet pompa dan dihasilkan krim sebanyak 750 ml. Krim yangdihasilkan dibagi kedalam 3 wadah, sehingga dalam satu wadah terdapat 250 ml krim santan. Krimyang dihasilkan ditambah Rhizopus oligosporus sebanyak 1%, 3% dan 5% kedalam masing-masingwadah dan diaduk secara merata lalu difermentasi. Perlakuan ini juga sama dilakukan untuk bagiankedua dan ketiga, dengan masing-masing lama fermentasi selama 1 hari, 2 haridan 3 hari.Selama proses fermentasi terbentuk 3 lapisan yaitu lapisan atas berupa minyak, lapisantengah berupa skim, dan lapisan bawah berupa air. Lapisan minyak yang dihasilkan dipisahkansecara hati-hati dengan menggunakan corong pemisah. Kemudian minyak yang telah dipisahkandisaring menggunakan kertas saring agar diperoleh minyak yang jernih dan tidak tercampur denganskim. Analisis yang dilakukan meliputi, rendemen VCO, kadar air, asam lemak bebas, bilanganperoksida, bilangan iod, densitas dan uji organoleptik berupa uji deskripsi (warna dan aroma).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. RendemenNilai rendemen VCO yang dihasilkan berkisar antara 11,60% - 27,20% dengan rata-ratarendemen keseluruhan adalah 13,02 %.Nilai rendemen dalam penelitian ini lebih tinggi jikadibandingkan dengan hasil penelitian Christianti (2009) yang menggunakan ragi tempe yaitudengan nilai rendemen VCO sebesar 10,99%. Hal ini menunjukkan bahwa rendemen VCO denganfermentasi menggunakan biakan murni Rhizopus oligosporus lebih tinggi dari pada menggunakanragi tempe. Hasil sidik ragam nilai rendemen VCO menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus
oligosporus berpengaruh nyata (P≤0,05) terhadap nilai rendemen VCO yang dihasilkan. Sedangkanlama fermentasi dan interaksi antara konsentrasi Rhizopus oligosporus dengan lama fermentasiberpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap nilai rendemen VCO yang dihasilkan. Pengaruhkonsentrasi Rhizopus oligosporus terhadap VCO dapat dilihat pada Gambar 1.Hasil uji lanjut BNT0.01 (Gambar 1) terhadap nilai rendemen VCO menunjukkan bahwa nilairendemen yang terendah terdapat pada VCO dengan konsentrasi Rhizopusoligosporus sebanyak
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5%(14,07%) yang berbeda nyata dengan konsentrasi Rhizopusoligosporus 1% (20,60%) dan 3%(23,93%). Penurunan nilai rendemen VCO pada penambahan konsentrasi Rhizopus oligosporussebanyak 5% kemungkinandisebabkan oleh terganggunya aktivitas enzimyang mengakibatkansulitnya pemutusan ikatan antara minyak pada protein dalam krim santan.Nurcahyo(2011)menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah derajat keasaman(pH), suhu dan konsentrasi substrat.Winarti dkk (2007) menyatakan bahwa enzim protease bersifatmemecah globula protein dalam sistem emulsi, ketika sistem emulsi santan pecah maka minyakakan terpisah dengan komponen air.

Gambar 1. Nilai rendemen VCO pada konsentrasi Rhizopus oligosporus yang berbeda (nilai yang diikuti olehhuruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata).
2. Kadar AirKadarair dalam minyak dapat memicu terjadinya reaksi hidrolisis yang mengakibatkankerusakan pada minyak (Ketaren,1986). Analisis kadar air minyak dalam penelitian ini dilakukandengan menggunakan metode thermovolumetri.Kadar air minyak yang dihasilkan denganmenggunakan metode thermovolumetri adalah0%. Kadar air yang dihasilkan pada penelitian initelah memenuhi syarat mutu VCO SNI 7381:2008 yaitu maksimal 0,15%.Hasil sidik ragam kadar air VCO menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus oligosporus, lamafermentasi dan interaksi antara konsentrasi Rhizopus oligosporus dengan lama fermentasiberpengaruh tidak nyata(P>0.05)terhadapkadar air VCO.
3. Asam Lemak BebasAsam lemak bebas VCO yang dihasilkan berkisar antara 0,14 % - 0,28% dengan rata-ratasebesar 0,17%. Asam lemak bebas yang dihasilkan pada penelitian ini rata-rata sudah memenuhisyarat mutu VCO berdasarkan SNI 7381:2008, yaitu maksimal 0,2%. Hasilsidik ragam asam lemakbebas VCO menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus oligosporusdaninteraksiberpengaruh tidaknyata (P>0,05) terhadap asam lemak bebas VCO yang dihasilkan, namun lama fermentasiberpengaruh nyata (P≤0,05) terhadap asam lemak bebas VCO yang dihasilkan (Gambar 2).Hasil uji lanjut BNT0.01 (Gambar 2) terhadap asam lemak bebas VCO menunjukkan bahwaasam lemak bebas yang tertinggi terdapat pada VCO dengan lama fermentasi 3 hari(0,25%) yangberbeda nyata dengan lama fermentasi 1 hari (0,14%) dan 2 hari (0,15%). Semakin lama waktufermentasi maka kadar asam lemak bebas (ALB) yang dihasilkan semakin tinggi. Semakin tinggiasam lemak bebas yang terdapat pada minyak maka kualitas minyak semakin rendah.Witono(2007) menambahkan bahwa semakin lama waktu inkubasi maka nilai asam lemak bebas VCO yangdihasilkan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena semakin lama minyak berinteraksi dengan air,kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisisVCO akan semakin besar, sehingga asam lemak bebas
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cenderung semakin tinggi. Adanya aktivitas enzim lipase yang secara alami terdapat dalamVCOjugamampu menghidrolisalemak netral (trigiserida) sehingga menghasilkan asam lemak bebasdan gliserol.

Gambar 2. Kadar asam lemak bebas VCO pada lama fermentasi yang berbeda (nilai yang diikuti oleh hurufyang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata).
4. Bilangan PeroksidaBilangan peroksida VCO yang dihasilkan berkisar antara 2,50 -6,50 meq O2/gsampel denganrata-rata bilangan peroksida keseluruhan adalah 3 meq O2/gsampel. Hasil sidik ragam bilanganperoksida VCO menunjukkan bahwa lama fermentasi dan interaksi antara konsentrasiRhizopus
oligosporus dan lama fermentasi berpengaruh sangat nyata(P≤0,01)terhadap bilangan peroksidaVCOyang dihasilkan, sedangkan konsentrasi Rhizopus oligosporus (K) berpengaruh tidak nyata(P>0.05)terhadap bilangan peroksida VCO yang dihasilkan (Gambar 3).

Gambar 3. Bilangan peroksida VCO pada berbagai interaksi kombinasi perlakuan konsentrasi Rhizopus
oligosporusdanlama fermentasi (nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaanyang tidak nyata).Hasil uji lanjut BNT0.01 (Gambar 3) terhadap bilangan peroksida VCO menunjukkan bahwabilangan peroksida yang tertinggi terdapat pada VCO dengan kombinasi perlakuan penambahankonsentrasi Rhizopus oligosporus 3% dan lama fermentasi 2 hari yaitu 6,50 meq O2/g sampel.Bilangan peroksidate rendah diperoleh pada kombinasi perlakuan penambahan konsentrasi

Rhizopus oligosporus 5% dan lama fermentasi 1 hari yaitu 0,32 meq O2/g sampel.
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Semakin lama waktu fermentasi yang digunakan maka semakin tinggi bilangan peroksidayang dihasilkan. Hal ini dikarenakan proses fermentasi yang terlalu lama dapat menyebabkan reaksioksidasi baik itu dipengaruhi oleh aktivitas mikroba ataupun kadar air. Bahan pangan berlemakdengan kadar air dan kelembaban udara tertentu merupakan medium yang baik bagi pertumbuhanjamur yang dapat mengeluarkan enzim, sehingga dapat menguraikan trigliserida menjadi asamlemak bebas dan gliserol. Reaksi oksidasi juga dapat dipercepat oleh adanya cahaya sehinggaminyak yang dihasilkan banyak mengandung peroksida. Ketaren (1986) menyatakan faktor-faktoryang dapat mempercepat oksidasi minyak nabati yaitu cahaya, suhu dan penyimpanan.Winarno (2002)menyatakan bahwa reaksi oksidasi minyak dimulai dengan pembentukanradikal bebas yang disebabkan oleh faktor yang dapat mempercepat reaksi yang kemudian radikalbebas dengan oksigen akan membentuk peroksida aktif yang dapat membentuk hidroperoksidayang bersifat sangat tidak stabil.
5. DensitasDensitas VCO yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar 0,910– 0,920 dengan rata-rata0,91. Nilai densitas pada penelitian ini sudah memenuhi SNI 7381:2008. Hasil sidik ragam nilaidensitas VCO menunjukkan bahwa konsentrasi Rhizopus oligosporus, lama fermentasi dan interaksiantara konsentrasi Rhizopus oligosporus dengan lama fermentasi berpengaruh tidak nyata (P>0.05)terhadapnilai densitas VCO.
6. AromaHasil ujiorganoleptik terhadap aroma VCO berkisar antara 3,62 - 4,70 dengan rata-ratakeseluruhan 4,09 (aroma khasminyak VCO/normal). Hasil sidik ragam nilai aroma VCOmenunjukkan bahwa lama fermentasi berpengaruh nyata (P≤0,05) terhadap aroma VCO yangdihasilkan, sedangkan konsentrasi Rhizopus oligosporus dan interaksi antara konsentrasi Rhizopus
oligosporus dan lama fermentasi berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap aroma VCO yangdihasilkan (Gambar 4).

Gambar 4. Nilai organoleptik aroma VCO pada berbagai lama fermentasi yang berbeda (nilai yang diikutioleh haruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata).Hasil uji lanjut BNT0.01 (Gambar 4) terhadap nilai organoleptik aroma VCO menunjukkanbahwa semakin lama fermentasi yang dilakukan maka aroma VCO semakin meningkat. Aroma VCOyang tertinggi didapat pada VCO dengan lama fermentasi 3 hari yaitu 4,40 yang termasuk dalamkriteria ambang aroma khas VCO dan banyak diterima oleh panelis. Nilai organoleptik aroma VCOpada lama fermentasi 1 hari (3,71) berbeda tidak nyata dengan lama fermentasi 2 hari (4,17) danlebih rendah dibandingkan dengan lama fermentasi 3 hari (4,40).
7. WarnaWarna VCO yang baik yaitu berwarna bening (menurut SNI 7381:2008). Hasil ujiorganoleptik terhadap warna VCO berkisar antara 1,18 – 1,44,dengan rata-rata keseluruhan adalah
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1,31 (putih bening). Hasil sidik ragam nilai organoleptik warna menunjukkan bahwa konsentrasi
Rhizopus oligosporus, lama fermentasi dan interaksi antara konsentrasi Rhizopus oligosporus (K)dengan lama fermentasi berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap warna VCO.

KESIMPULANKonsentrasi Rhizopus oligosporus berpengaruh terhadap rendemen VCO, sedangkan lamafermentasi berpengaruh terhadap asam lemak bebas dan bilangan peroksida. Semakin lamafermentasi maka nilai asam lemak bebas dan bilangan peroksida semakin tinggi sehingga kualitasVCO semakin menurun. Hasil terbaik di peroleh pada perlakuan konsentrasi Rhizopus oligosporus1% dan lama fermentasi 2 hari dengan rendemen 19,40%, kadar air 0%, asam lemak bebas 0,14%,bilangan peroksida 5 meq O2/g sampel, densitas 0,92, organoleptik aroma 3,94 (aroma khas minyakVCO/normal) dan warna 1,18 (putih bening).
DAFTAR PUSTAKAArpi, N. 2007. Profil Medium Chain Fatty Acid (MCFA) dan Sifat Kimia Kelapa (VCO, Minyak Simplah,Minyak Pliek u, Minyak Kopra) dan Minyak Sawit.SAGU. Vol. 12, No 2: 23-31.\Christianti, L. 2009. Pembuatan minyak kelapa murni (VCO) menggunakan fermentasi ragitempe.Skripsi. Universitas Negeri Surakarta. Surakarta.Erika, C., Yunita, Arpi, N. 2014. Pemanfaatan Ragi Tapai dan Getah Buah Pepaya pada EkstraksiMinyak Kelapa Secara Fermentasi. Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian. Vol. 6 No 1 : 1-6.Handayani, R., Sulistyo, J., Rahayu, R.D. 2009. Extraction of coconut oil (Cocos nucifera L) throughfermentation system. Biodiversitas. Vol. 10. No 3: 151-157.Ketaren, S. 1986. Pengantar teknologi minyak dan lemak pangan. UI-Press, Jakarta.Marwan, D. 2010. Pengaruh Kosentrasi Starter Ragi Tape dan Lama Fermentasi Terhadap Kualitasdan Kuantitas VCO [Skripsi]. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.Nurcahyo, H. 2011. Diktat bioteknologi.UniversitasNegeriYogjakarta, Yogyakarta.Nurrahman,Ngatemin, Isro, J.T.2013. Pengaruh Lama Fermentasi Pada Produksi VCO Terhadap SifatFisik, Kimia dan Organoleptik. Jurnal Pangan dan Gizi. Vol. 4 No 8 : 9-18.Siregar, R. 2010. Proses Penggolahan Minyak Kelapa dengan Penambahan Ragi Roti, Enzim PapainKasar, Enzim Bromelin Kasar dan Starter Ragi Tape[Skripsi]. Institut Pertanian Bogor,Bogor.Winarno, F.G. 2002. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Winarti, S,. Jariyah.,Purnomo,Y.2007. Proses pembuatan VCO secara enzimatis menggunakan papainkasar. Jurnal Teknologi Pangan. Vol. 8 No 2 : 136-141.Witono, Y., Subagio, A,.Widjanorko, B.S. 2007. Ekstraksi virgin coconut oil secara enzimatismenggunakan protease dari tanaman biduri. Jurnal Agritech. Vol. 27 No 3 : 100-106.
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Pengaruh Metode dan Waktu Fermentasi Terhadap Karakteristik Fisik
dan Sensori Tepung Ubi Jalar Ungu

Elisa Julianti1*, Herla Rusmarilin1, Ridwansyah1, Era Yusraini1

1) Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian USU*) Email : elizayulianti@yahoo.com
ABSTRAKUbi jalar ungu merupakan tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumberkarbohidrat non beras yang memiliki keunggulan karena kandungan kandungan gula yang cukuptinggi sehingga memberikan rasa manis yang lebih tinggi dibanding sumber karbohidrat lain,disamping kandungan antosianinnya yang berfungsi sebagaia ntioksidan. Pemanfaatan ubi jalardalam bentuk tepung akan meningkatkan pemanfaatannya terutama untuk produk berbasis tepungseperti produk bakery. Tetapi kelemahan tepung ubi jalar adalah adanya aroma khas ubi jalar yangkurang disukai oleh konsumen, serta terjadinya perubahan warna. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mendapatkan metode pengolahan tepung ubi jalar ungu yang menghasilkan tepung ubi jalarungu dengan karakteristik fisik dan sensori terutama warnadan aroma yang disukai. Penelitian inidilakukan menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor yaitu, perlakuanfermentasi berupa fermentasi chips dengan 3 metode yang berbeda (fermentasi dengan air,fermentasi dengan penambahan ragi roti, dan fermentasi dengan penambahan starter bakteri asamlaktat) dengan 3 variasi lama fermentasi, yaitu 24, 48, dan 72 jam. Pengamatan karakteristik fisiktepung ubi jalar meliputi warna (terdiri dari nilai L*, a*, b*, E, dan nilai Hue), serta densitas kamba,sedangkan karakteristik sensori meliputi nilai hedonik warna dan aroma. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa perlakuan fermentasi chips ubi jalar memberikan pengaruh berbeda nyatatetapi lama fermentasi memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap nilai kecerahan danoHue warna serta nilai kesukaan panelis terhadap warna dan aroma tepung. Secara umumfermentasi chips ubi jalar ungu dengan menggunakan starter bakteri asam laktat selama 72 jammenghasilkan tepung ubi jalar ungu dengan warna ungu yang cerah serta aroma yang lebih disukaipanelis.

Kata Kunci : bakteri asam laktat, Fermentasi, ragi roti, tepung, ubi jalar ungu.
PENDAHULUANUbi jalar (Ipomoea batas L. Poir) merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yangberpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditi yang dapat menggantikan terigusebagai bahan baku pangan. Tanaman ubi jalar dapat dibudidayakan baik di dataran tinggi maupundataran rendah. Tanaman ini juga mampu beradaptasi di daerah yang kurang subur dan kering. DiSumatera Utaraproduksi ubi jalar pada tahun 2014 (ASEM) sebesar 146.622 ton, naik sebesar29.951 ton dibanding produksitahun 2013. Kenaikan produksi disebabkan oleh kenaikan luas panensebesar 2.029 hektar atau 22,29 persen danhasil per hektar mengalami kenaikan sebesar 3,54ku/ha atau 2,76 persen (BPS Propinsi Sumatera Utara, 2015). Ubu jalar dapat dibedakanberdasarkan warna daging umbinya, dimana terdapat ubi jalar dengan daging umbi putih, kuning,orange, merah, ungu muda dan ungu tua.Warna ungu dari ubi jalar ungu berasal dari pigmen alami yang terkandung di dalamnya.Pigmen hidrofilik antosianin termasuk golongan flavonoid yang menjadi pewarna pada sebagianbesar tanaman, yaitu warna biru, ungu dan merah. Hingga saat ini telah ditemukan 23 jenis pigmenantosianidin basis (aglikon) dan 6 yang umum ditemukan di tanaman adalah pelargonidin, cyanidin,peonidin, delphinidin, petunidin dan malvidin. Kandungan antosianin yang tinggi di dalam umbiakarnya yaitu antosianidin utamanya berupa sianidin dan peonidin (Jiao et al., 2012).
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Antosianin yang terdapat di dalam umbi ubi jalar dapat berfungsi sebagai antioksidan,antimutagenik, hepatoprotektif antihipertensi dan antihiperglisemik (Suda et al., 2003). Kandunganantosianin pada ubi jalar ungu lebih tinggi daripada ubi yang berwarna putih, kuning, dan jingga. Diantara ubi jalar ungu, kultivar Ayamurasaki dan Murasakimasari merupakan sumber pigmenantosianin dengan produksi dan kestabilan warna yang tinggi (Suardi, 2005).Ubi jalar ungu mengandung antosianin berkisar ± 519 mg/100 gr berat basah(Kumalaningsih, 2006).Konsentrasi antosianin inilah yang menyebabkan beberapa jenis ubi ungumempunyai gradasi warna ungu yang berbeda (Hardoko et al., 2010).Adanya zat warna ini akanmenghasilkan produk olahan ubi jalar yang berwarna menarik. Pemanfaatan ubi ungu dalam bentuktepung dapat mensubtitusikan tepung terigu sehingga dapat mengurangi ketergantungan akantepung terigu yang cukup tinggi. Selain itu dapat memperluas penggunaanya menjadi berbagaibentuk olahan. Tetapi pada saat proses pengolahan tepung pigmen antosianin dapat mengalamidegradasi, dan menyebabkan perubahan warna pada tepung. Tepung ubi jalar juga memiliki aromakhas ubi jalar (bau langu) yang kurang disukai oleh konsumen, terutama pada saat digunakan untukproduk bakery.Hal ini menyebabkan terbatasnya penggunaan tepung ubi jalar pada produk pangan.Penelitian tentang modifikasi pengolahan tepung ubi jalar telah banyak dilakukan, yangbertujuan untuk mengurangi hilanganya warna pada saat pengolahan. Beberapa diantaranya adalahpemberian perlakuan awal berupa perendaman dalam bahan-bahan pencegah pencoklatan (Ahmed
et al., 2010; Van Hall 2000; Isaac et al., 2006), modifikasi dengan heat moisture treatment (Putri et
al., 2014), fermentasi umbi sebelum dikeringkan (Efendi, 2010; Anggareni dan Sudarminto,2014).Proses fermentasi menyebabkan tingkat kecerahan tepung modifikasi semakin meningkat.Hasil penelitian Efendi (2010) menunjukkan bahwa pada fermentasi 0 jam hingga 24 jam belummenunjukkan adanya peningkatan derajat putih yang nyata pada tepung modifikasi. Prosesfermentasi terjadi penghilangan komponen penimbul warna atau pigmen warna rusak dan ikutluruh dalam air (Anggraeni dan Sudarmito, 2014).Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode fermentasi yang dapat menghasilkantepung ubi jalar ungu dengan karakteristik warna dan aroma yang disukai oleh konsumen. Hasilpenelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh petani maupun industri yang ingin mengembangkanpemanfaatan ubi jalar dalam bentuk tepung.

BAHAN DAN METODEBahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas ubi jalar ungudengan umur panen 3,5 bulan yang didapat dari daerah Berastagi, Sumatera Utara. Starter mikrobayang digunakan dalam proses fermentasi adalah ragi instan (Saccharomyces cerevisae), dan bakteriasam laktat (BAL) yang diambil dari yoghurt komersial Biokul Plain®. Peralatan yang digunakanadalah peralatan untuk pembuatan tepung ubi jalar ungu diantaranya alat pengiris umbi, ovenpengering, disc mill (penggiling tepung), dan mesin pengayak tepung yang dilengkapi dengansaringan 60 mesh. Alat yang digunakan untuk pengamatan warna tepung adalah kromameterKonica Minolta (tipe CR-400, Jepang).
Pembuatan Tepung Ubi JalarProses pembuatan tepung ubi jalar dilakukan dengan cara sortasi pada ubi jalar ungu yangakan digunakan, kemudian dibersihkan dari tanah atau pasir yang masih tinggal di permukaan kulit.Selanjutnya ubi jalar ungu dikupas dan dicuci kemudian diiris menggunakan mesin pengiris denganketebalan 2-3 mm. Irisan bahan dibagi menjadi 9 kelompok yang masing-masingdifermentasidengan metode dan lama fermentasi yang berbeda. Kelompok I-III difermentasi dengan caramerendam irisan umbi di dalam air (fermentasi spontan) selama 24, 48 dan 72 jam.Kelompok IV-VIchips difermentasi dengan menambahkann starter mikroba berupa ragi instan sebanyak 0,5% dariberat air perendam selama 24,48, dan 72 jam. Kelompok VII – IX chips difermentasi denganmenambahkan starter bakteri asam laktat sebanyak 1 x 107/ml ke dalam air perendam selama 24,48, dan 72 jam. Kelompok kontrol adalah irisan ubi jalar ungu yang tidak diberi perlakuanperendaman. Masing-masing kelompok dibuat dalam 3 ulangan. Irisan ubi jalar yang sudahdifermentasi ditiriskan dan dicuci untuk menghentikan proses fermentasi, kemudian dan disusun
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pada Loyang untuk proses pengeringan dalam oven. Pengeringan dilakukan pada suhu 50oC selama10 jam (sampai kering) hingga ubi jalar dapat dipatahkan. Ubi jalar kering digiling atau dihaluskandengan mesin penggiling, kemudian diayak dengan mesin pengayak dengan ayakan berukuran 60mesh. Tepung ubi jalar yang dihasilkan kemudian dikemas dalam plastik dan ditutup rapat.
Pengamatan dan Analisis DataTepung ubi jalar yang dihasilkan dianalisis karakteristik fisiknya meliputi densitas kamba(Looseet al., 1981) dan warna, serta karakteristik sensori warna dan aroma. Pengujian warnadilakukan dengan menggunakan kromameter Minolta (tipe CR 200, Jepang). Sejumlah sampelditempatkan pada wadah yang datar. Pengukuran menghasilkan nilai L, a, b. Berdasarkan nilai L*,a*, dan b* selanjutnya dihitung nilai oHue, dan perubahan warna (E). L menyatakan parameterkecerahan. Warna kromatik campuran merah hijau ditunjukkan oleh nilai a. Warna kromatikcampuran biru kuning ditunjukkan oleh nilai b. Nilai oHue dihitung dengan persamaan (Hutching,1999) sebagai berikut :oHue = tan-1(b/a), dimanaoHue 18-54 : Merah oHue 198-234 : Biru HijauoHue 54-90 : Kuning Merah oHue 234-270 : BiruoHue 90-126 : Kuning oHue 270-306 : Biru UnguoHue 126-162 : Kuning Hijau oHue 306-342 : UnguoHue 162-198 : Hijau oHue 342-18 : Merah UnguPerubahan warna (E) dihitung dengan persamaan (Ahmed et al., 2010) sebagai berikut :

E = [(L*)2+( a*)2+( b*)2]1/2Pengujian karakteristik sensori warna dan aroma tepung dilakukan dengan menggunakanuji hedonik skala 1-9 1=amat sangat tidak suka, 2=sangat tidak suka, 3=tidak suka, 4=agak tidaksuka, 5=netral, 6=agak suka, 7=suka, 8=sangat suka, 9=amat sangat suka).Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorialdengan jenis bahan perendam sebagai faktor I yang terdiri dari perendaman dalam natriummetabisulfit (P1), natrium klorida (P2) dan asam askorbat (P3). Lama perendaman merupakan faktorII yang terdiri dari 3 taraf yaitu 10 menit (L1), 20 menit (L2) dan 30 menit (L3). Data yang diperolehdianalisis dengan analisis ragam, dan perlakuan yang memberikan pengaruh berbeda nyata atausangat nyata selanjutnya diuji lanjut dengan uji Least Significant Range (LSR).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Densitas KambaProses fermentasi dengan metode dan lama fermentasi yang berbeda memberikan pengaruhberbeda tidak nyata terhadap nilai densitas kamba tepung ubi jalar ungu.Nilai densitas kambatepung ubi jalar ungu yang diberi perlakuan berkisar antara 0,50-0,57 g/cm3. Nilai densitas kambatepung ubi jalar yang tidak diberi perlakuan fermentasi (kontrol) adalah 0,63±0,04 g/ml. Hal inimenunjukkan bahwa proses fermentasi menurunkan nilai densitas kamba dari tepung ubi jalarungu. Nilai densitas kamba secara umum dipengaruhi oleh ukuran partikel dan parameter inipenting untuk menentukan volume kemasan yang dibutuhkan untuk mengemas produk. Semakinkecil nilai densitas kamba maka semakin kecil berat bahan yang bisa dikemas dalam satuan volumeyang sama (Adebowale et al., 2008).
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Gambar 1. Pengaruh interaksi metode dan lama fermentasi terhadap densitas kamba tepung ubi jalar unguGambar 1 menunjukkan pada proses fermentasi dengan air (spontan) dan fermentasi ragi,semakin lama proses fermentasi cenderung meningkatkan nilai densitas tepung, tetapi padafermentasi menggunakan starter BAL, semakin lama fermentasi maka nilai densitas kamba tepungakan semakin rendah. Nilai densitas kamba tepung juga dipengaruhi oleh kadar airnya. Berdasarkanhasil pengamatan kadar air rata-rata tepung ubi jalar kontrol, serta yang difermentasi dengan air,ragi roti dan BAL berturut-turut adalah 7,22%, 9,31%, 9,39%, dan 8,81%. Hasil ini menunjukkanbahwa semakin tinggi kadar air maka nilai densitas kamba akan semakin meningkat(Pradhan et al.,2008; Solomon dan Zewdu, 2009). Tepung ubi jalar ungu yang dihasilkan dari proses fermentasiBAL memiliki kadar air yang relatif lebih rendah dibandingkan tepung dari 2 metode fermentasilainnya, meskipun lebih tinggi daripada tepung ubi jalar kontrol. Proses fermentasi menyebabkanterjadinya degradasi pati menjadi molekul gula yang lebih sederhana. Semakin banyak jumlah patimaka semakin banyak molekul air yang dapat ditahan (Sollars, 2008).Pada fermentasi dengan BAL semakin lama fermentasi, maka lebih banyak pati yangterdegradasi menjadi gula sehingga kadar airnya menjadi lebih rendah, dan densitas kamba tepungjuga menjadi lebih rendah. Pada fermentasi dengan air dan fermentasi dengan ragi roti, prosesdegradasi pati lebih sedikit dibandingkan dengan BAL, karena kemampuan miroba untukmerombak pati lebih rendah, sehingga semakin lama fermentasi, justru air yang diserap akansemakin meningkat sehingga kadar air tepung meningkat, dan densitas kamba tepung juga akansemakin meningkat.
Warna Warna tepung ubi jalar ungudiukur dengan cara mengukur warna permukaan cakemenggunakan kromameter Minolta (tipe CR 400). Pengukuran menghasilkan nilai L* dan notasi a*dan b*. Notasi L* menyatakan parameter kecerahan. Notasi a* menunjukkan warna kromatikcampuran merah-hijau dan nilai a (+) berkisar antara 0 sampai +100 untuk warna merah dan nilaia(-) berkisar antara 0 sampai -80 untuk warna hijau. Notasi b* menunjukkan warna kromatikcampuran biru-kuning dan nilai b (+) berkisar 0 sampai +70 untuk warna kuning dan nilai b (-)berkisar 0 sampai -70 untuk warna biru (Andarwulan, dkk., 2001).Hasil pengukuran danperhitungan parameter warna dapat dilihat pada Tabel 1.Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa metode fermentasi hanya memberikan pengaruhyang berbeda nyata terhadap parameter a*, b*, dan o Hue Lama fermentasi serta interaksi antarametode dan lama fermentasi hanya memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap a*, tetapimemberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap parameter warna lainnya. Tabel 1menunjukkanpada ketiga metode fermentasi, maka semakin lama fermentasi nilai L*, a* dan Eakan semakin meningkat, yang menunjukkan bahwa warna tepung cenderung menuju ke arah
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merah cerah. Tetapi peningkatan lama fermentasi akan menurunkan nilai b* dan oHue. Penurunannilai b* menunjukkan warna tepung yang semakin menuju ke arah biru. Penurunan nilai oHuemenunjukkan warna tepung yang lebih mengarah ke ungu. Fermentasi dengan BAL menghasilkantepung yang berwarna ungu cerah. Kestabilan antosianin dipengaruhi oleh faktor enzimatis dan nonenzimatis. Secara enzimatis, antosianin dapat rusak oleh enzim antosianase dan atau polifenoloksidase. Secara non enzimatis kertabilan antosianin dipengaruhi oleh pH, cahaya dan suhu(Marsitta, 2012). Secara kimia, antosianin merupakan turunan dari struktur flavilium. Akibatkekurangan elektron, maka inti flaviliun menjadi sangat reaktif dan hanya stabil dalam keadaanasam (Elbe dan Schwartz, 1996).Tepung yang dihasilkan dari fermentasi dengan air dan fermentasi dengan ragi rotimeskipun memiliki kecerahan yang lebih tinggi, namun warnanya lebih mengarah ke merah,sedangkan tepung ubi jalar yang tidak difermentasi (kontrol) meskipun warna ungunya lebih kuat,tetapi nilai kecerahannya lebih rendah, sehingga tepung terlihat berwarna pucat. Tepung ubi jalaryang dihasilkan dari fermentasi BAL selama 72 jam memiliki warna yang ungu dan cerah. Hal inimenunjukkan bahwa fermentasi BAL mampu mempertahankan stabilitas antosianin dari ubi jalar,karena pH nya yang rendah (Elbe dan Schwartz).Tabel 1. Pengaruh metode dan lama fermentasi irisan ubi jalar terhadap parameter warna tepungubi jalar unguPerlakuan ParameterL* a* b* E oHue Warna
Kontrol* 58.06 16.59 -0.56 60.40 4.04 Merah KeunguanFermentasi dengan air24 jam 69.31 14.03b 2.31 70,78 9,53 Merah Keunguan48 jam 71.04 14.11b 1.75 72,46 7,16 Merah Keunguan72 jam 69.13 16.52a 0.35 71,09 2,51 Merah KeunguanFermentasi Ragi Roti24 jam 70.45 10.c 3.62 71,39 18,37 Merah Keunguan48 jam 72.10 9.16d 4.20 72,81 24.77 Merah Keunguan72 jam 70.81 10.01c 3.23 71,60 18,68 Merah KeunguanFermentasi BAL24 jam 65.55 14.34b 1.88 67,14 7,86 Merah Keunguan48 jam 69.79 16.87a 1.35 71,82 4,58 Merah Keunguan72 jam 70.14 17.83a 0.56 71,65 1,77 Merah KeunguanAngka dalam tabel merupakan rataan dari 3 ulangan. Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda padakolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji LSR

Nilai Organoleptik Warna dan AromaMetode fermentasi memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap warna dan aroma tepungubi jalar. Lama fermentasi memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap warna tetapimemberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap aroma tepung. Interaksi antara metode danlama fermentasi memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap warna dan aroma tepung.Hubungan antara metode dan lama fermentasi terhadap warna dan aroma tepung dapat dilihatpada Gambar 2 dan Gambar 3.Gambar 2 menunjukkan bahwa pada ketiga jenis metode fermentasi semakin lama prosesfermentasi, nilai kesukaan terhadap warna akan semakin meningkat. Hasil ini sejalan dengan nilaioHue tepung yang juga semakin rendah dengan meningkatnya lama fermentasi, yang menunjukkanwarna tepung lebih ke arah ungu, serta semakin meningkatnya nilai L*, yang menunjukkan tepungyang dihasilkan lebih cerah. Tepung ubi jalar ungu yang disukai oleh panelis adalah tepung yangberwarna ungu cerah yang tidak terlalu tua. Perubahan warna tepung dapat disebabkan oleh enzimpolifenol oksidase yang mengkatalis reaksi polimerisasi oksidasi dari asam fenolat selama prosespengolahan tepung ubi jalar. Perubahan enzimatis ini akan menghasilkan tepung yang berwarnacoklat, abu-abu kehitaman atau hitam. Perubahan warna oleh enzim ini dapat dicegah dan
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diminimalisasi dengan inaktivasi enzim menggunakan panas, atau dengan cara penurunan pHmisalnya dengan menambahkan asidulan, atau inhibitor seperti sulfit dan asam askorbat (Walterdan Wilson, 1992). Proses fermentasi terutama fermentasi oleh BAL akan merombak pati dan guladi dalam ubi jalar menjadi asam laktat sehingga akan menurunkan pH, dan antosianin menjadi lebihstabil. Warna merupakan parameter mutu yang paling penting, yang dinilai oleh konsumen sebagaiparameter dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu produk pangan. Nilai hedonik warnatertinggi diperoleh pada tepung ubi jalar dari hasil fermentasi dengan BAL selama 72 jam.

Gambar 2. Pengaruh interaksimetode dan lama fermentasi terhadap nilai hedonik warna tepung ubi jalarunguGambar 3 menunjukkan bahwa peningkatan lama fermentasi pada ketiga metode fermentasiakan menghasilkan tepung ubi jalar dengan aroma yang lebih disukai oleh panelis. Nilai kesukaanpanelis terhadap aroma tepung berada pada kisaran 5,5-7,2 (agak suka – suka), sedangkan nilaikesukaan panelis terhadap aroma tepung ubi jalar kontrol adalah 5,8 (agak suka). Nilai hedonikaroma tertinggi diperoleh pada tepung ubi jalar yang dihasilkan dari fermentasi BAL selama 48 jam,meskipun nilanya berbeda tidak nyata dengan tepung ubi jalar yang dihasilkan dari fermentasi BALselama 72 jam. Peningkatan nilai aroma dengan semakin meningkatnya lama fermentasi,disebabkan karena semakin banyaknya asam-asam organik yang terbentuk dari hasil penguraianpati dan gula-gula oleh mikroba selama proses fermentasi. Tetapi pada fermentasi BAL adakecenderungan menurunnya nilai aroma setelah 72 jam proses fermentasi, yang disebabkan aromaasam yang dihasilka menjadi sangat kuat dan kurang disukai oleh panelis.

Gambar 2. Pengaruh interaksimetode dan lama fermentasi terhadap nilai hedonik aroma tepungubi jalar ungu
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KESIMPULANModifikasi proses pengolahan tepung ubi jalar ungu melalui fermentasi irisan ubi jalarsebelum dikeringkan memberikan pengaruh terhadap warna dan karakteristik sensori tepung ubijalar yang dihasilkan. Proses fermentasi dengan 3 metode yang berbeda (fermentasi dengan air, ragiroti, dan bakteri asam laktat) dengan lama fermentasi yang berbeda hanya memberikan pengaruhterhadap parameter kecerahan warna dari tepung. Secara umum fermentasi dengan air dan ragi rotiakan menghasilkan tepung ubi jalar yang memiliki warna lebih ke arah merah sehingga kurangdisukai oleh panelis. Proses fermentasi irisan ubi jalar dengan menggunakan starter bakteri asamlaktat selama 72 jam, menghasilkan tepung ubi jalar dengan warna ungu yang cerah dan lebihdisukai oleh panelis baik warna maupun aromanya dibandingkan dengan tepung ubi jalar kontrol(yang tidak difermentasi).
UCAPAN TERIMAKASIHTerimakasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Kementrian Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi serta Universitas Sumatera Utara yang telah membiayai penelitian inimelalui skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2016.
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Karakteristik Fisik dan Sensori Tepung Ubi Jalar Ungu dengan Variasi
Perlakuan Pendahuluan

Elisa Julianti1*, Herla Rusmarilin1, Ridwansyah1, Era Yusraini1

1) Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian USU*) Email : elizayulianti@yahoo.com
ABSTRAKUbi jalar merupakan sumberdaya lokal sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangkadiversifikasi pangan. Permasalahan dalam pemanfaatan tepung ubi jalar dalam produk panganadalah adanya aroma khas ubi jalar yang kurang disukai oleh konsumen, serta terjadinya perubahanwarna terutama pada tepung yang berasal dari ubi jalar berdaging umbi ungu. Tujuan penelitian iniadalah untuk mendapatkan metode pengolahan tepung ubi jalar ungu yang menghasilkan tepungubi jalar ungu dengan karakteristik fisik dan sensori yang sesuai untuk produk pangan, terutamaproduk pangan berbasis terigu seperti produk bakery,menghilangkan bau langu sertamempertahankan warna ungu pada tepung. Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acaklengkap faktorial dengan 2 faktor yaitu, perlakuan pendahuluan berupa perendaman chips dalamlarutan sodium bisulfit, asam askorbat dan NaCl dengan konsentrasi 2000 ppm, dan lamaperendaman untuk masing-masing bahan perendam selama 10, 20, dan 30 menit. Tepung ubi jalartanpa perlakuan pendahuluan digunakan sebagai kontrol. Pengamatan karakteristik fisik tepung ubijalar meliputi warna (terdiri dari nilai L, a, b, dan nilai Hue), serta densitas kamba, sedangkankarakteristik sensori meliputi nilai hedonik warna dan aroma. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperlakuan perendaman chips ubi jalar dengan bahan perendam yang berbeda memberikanpengaruh berbeda nyata terhadap nilai kecerahan dan oHue warna dari tepung ubi jalar ungu, tetapitidak memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap nilai kesukaan panelis terhadap warna danaroma tepung. Secara umum perendaman chips ubi jalar ungu dalam larutan sodium bisulfit selama20 menit menghasilkan tepung ubi jalar ungu dengan warna ungu yang cerah serta aroma yanglebih disukai panelis.

Kata Kunci : perlakuan pendahuluan, sodium bisulfit, asam askorbat, tepung, ubi jalar ungu.
PENDAHULUANUbi jalar merupakan komoditi pangan yang menempati urutan ke-6 dari komoditi panganpenting (FAO, 2009). Ubi jalar dapat digunakan untuk mengatasi masalah malnutrisi dankemiskinan di negara-negara berkembang, karena mengandung karbohidratyang tinggi, disampingitu kandungan vitamin A dan mineral seperti Ca dan Fe juga menjadi kelebihan dari ubijalar. Ubijalar segar memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 80-90% dari berat kering umbi dan 50-80%diantaranya dalam bentuk pati . Kandungan karbohidrat ini 50% lebih banyak dibanding kentang(Woolfe, 1992). Ciri lain dari ubijalar adalah kandungan gula yang cukup tinggi sehinggamemberikan rasa manis yang lebih tinggi dibanding sumber karbohidrat lain.Berdasarkan warnadaging umbinya, dikenal ubi jalar berdaging umbi putih, kuning, merah, ungu, dan orange.Ubi jalar ungu memiliki warna umbu ungu karena adanya pigmen antosianin (Terahara et

al., 2004). Antosianin di dalam ubi jalar merupakan bentuk aremono-asil atau di-asil dari sianidindan peonidin (Yang dan Gadi,2008). Ubi jalar ungu memiliki aktivitas antioksidan yang tergolongsedang (intermediate) (Huang et al., 2006), yang bermanfaat postif terhadap kesehatan manusia.Hasil penelitian Rumbaboa et al. (2009) menunjukkan bahwa antosianin dari ubi jalar ungumemiliki aktivitas penangkalan radikal bebas yang lebih baik daripada kubis merah, kulit anggur,elderberry dan jagung ungu. Antosianin dari ubi jalar ungu memiliki berbagai fungsi biologis sepertipenangkal radikal bebas, anti-mutagenik, anti-karsinogen, dan anti-hipertensi (Oki et al., 2002).
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Pengolahan ubi jalar menjadi tepung selain bertujuan untuk mengawetkan umbi, juga dapatmeningkatkan pemanfaatannya, terutama sebagai bahan penyubstitusi terigu dalam berbagaiproduk pangan berbasis terigu. Proses pengolahan tepung ubi jalar ungu yang tepat dapatmenghasilkan tepung dengan ungu yang disukai oleh konsumen. Pigmen antosianin mudahmengalami degradasi pada saat proses pengeringan, disamping timbulnya aroma khas ubi jalar,sehingga dihasilkan tepung yang kurang disukai konsumen. Kestabilan antosianin dan komponenfenolik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya polifenol oksidase yang berperan dalamdegradasi antosianin dan komponen fenolik (Zhang et al., 2005).Singh et al.(2006) menggunakan potasium metabisulfit, asam sitrat, dan sodium kloridauntuk memperbaiki mutu irisan ubi jalar terutama warnanya. Sulfit secara luas digunakan untukmencegah oksidasi baik oksidasi yang disebabkan oleh oksigen yang ada di udara maupun yangdisebabkan oleh enzim oksidasi (Isaac et al., 2006). Perlakuan pendahuluan lain yang digunakanuntuk mencegah terjadinya pencoklatan adalah penggunaan asam (asidifikasi). Penggunaan asamakan menurunkan pH sehingga membantu mengurangi aktivitas enzim, dan beberapa jenis asammemiliki sifat antioksidan (misalnya asam askorbat) sehingga mengurangi oksidasi. Asam askorbatmemiliki pengaruh positif terhadap wortel kering selama pengeringan (Yen et al., 2008).Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh perlakuan pendahuluan berupaperendaman irisan ubi jalar ungu dalam larutan perendam yang berbeda yaitu sodium bisulfit, asamaskorbat, dan sodium klorida dengan lama perendaman yang berbeda terhadap mutu fisik dansensori tepung ubi jalar ungu.Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi petanidan industri pengolahan tepung ubi jalar dalam mempertahankan kandungan pigmen antosianin.
BAHAN DAN METODE

Bahan dan AlatBahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietasubijalarungudenganumurpanen 3,5 bulan yang didapat dari daerah Berastagi, SumateraUtara.Bahan pencegah pencoklatan yang digunakan sebagai perlakuan awal umbi adalah natriummetabisulfit, natrium klorida, dan asam askorbat. Peralatan yang digunakan adalah peralatan untukpembuatan tepungubi jalarungu diantaranya alat pengiris umbi, oven pengering, disc mill(penggiling tepung), dan mesin pengayak tepung yang dilengkapi dengan saringan 60 mesh. Alatyang digunakan untuk pengamatan warna tepung adalah kromameter Konica Minolta (tipe CR-400,Jepang).
Pembuatan Tepung Ubi JalarProses pembuatan tepung ubi jalar dilakukan dengan cara sortasi pada ubi jalar ungu yangakan digunakan, kemudian dibersihkan dari tanah atau pasir yang masih tinggal di permukaan kulit.Selanjutnya ubi jalar ungu dikupas dan dicuci kemudian diiris menggunakan mesin pengiris denganketebalan 2-3 mm. Irisan bahan dibagi menjadi 9 kelompok yang masing-masing diberikanperlakuan pendahuluan (pre treatment) yang berbeda-beda yaitu direndam dalam larutan natriummetabisulfit, natrium klorida, dan asam askorbat, denganlama perendaman yang berbeda-bedapada masing-masing bahan perendam yaitu 10, 20, dan 30 menit. Kelompok kontrol adalah irisanubi jalar ungu yang tidak diberi perlakuan perendaman. Masing-masing kelompok dibuat dalam 3ulangan. Irisan ubi jalar yang sudah direndam ditiriskan dan disusun pada Loyang untuk prosespengeringan dalam oven. Pengeringan dilakukan pada suhu50oC selama 10 jam (sampai kering)hingga ubi jalar dapat dipatahkan. Ubi jalar kering digiling atau dihaluskan dengan mesinpenggiling, kemudian diayak dengan mesin pengayak dengan ayakan berukuran 60 mesh. Tepungubi jalar yang dihasilkan kemudian dikemas dalam plastik dan ditutup rapat.
Pengamatan dan Analisis DataTepung ubi jalar yang dihasilkan dianalisis karakteristik fisiknya meliputi densitas kamba(Loos et al., 1981) dan warna, serta karakteristik sensori warna dan aroma. Pengujian warnadilakukan dengan menggunakan kromameter Minolta (tipe CR 200, Jepang). Sejumlah sampel
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ditempatkan pada wadah yang datar. Pengukuran menghasilkan nilai L, a, b. Berdasarkan nilai L*,a*, dan b* selanjutnya dihitung nilai oHue dan perubahan warna(E). L menyatakan parameterkecerahan. Warna kromatik campuran merah hijau ditunjukkan oleh nilai a. Warna kromatikcampuran biru kuning ditunjukkan oleh nilai b.Nilai oHue dihitung dengan persamaan (Hutching,1999) sebagai berikut :oHue = tan-1(b/a), dimana
oHue 18-54 : Merah oHue 198-234 : Biru HijauoHue 54-90 : Kuning Merah oHue234-270 : BiruoHue90-126 : Kuning oHue 270-306 : Biru UnguoHue 126-162 : Kuning Hijau oHue306-342 : UnguoHue 162-198 : Hijau oHue342-18 : Merah UnguPerubahan warna (E) dihitung dengan persamaan (Ahmed et al., 2010) sebagai berikut :
E = [(L*)2+(a*)2+(b*)2]1/2Pengujian karakteristik sensori warna dan aroma tepung dilakukan dengan menggunakanuji hedonik skala 1-9 1=amat sangat tidak suka, 2=sangat tidak suka, 3=tidak suka, 4=agak tidaksuka, 5=netral, 6=agak suka, 7=suka, 8=sangat suka, 9=amat sangat suka).Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorialdengan jenis bahan perendam sebagai faktor I yang terdiri dari perendaman dalam natriummetabisulfit (P1), natrium klorida (P2) dan asam askorbat (P3). Lama perendaman merupakan faktorII yang terdiri dari 3 taraf yaitu 10 menit (L1), 20 menit (L2) dan 30 menit (L3). Data yang diperolehdianalisis dengan analisis ragam, dan perlakuan yang memberikan pengaruh berbeda nyata atausangat nyata selanjutnya diuji lanjut dengan uji Least Significant Range (LSR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Densitas KambaDensitas kamba merupakan perbandingan antara berat bahan dengan volume bahan itusendiri, yang memiliki satuan g/ml. Semakin tinggi densitas kamba menunjukkan produk semakinringkas atau padat. Bila densitas kamba rendah maka massa yang kecil dapat memenuhi ruangyang besar. Jenis bahan pencegah pencoklatan memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyataterhadap nilai densitas kamba tepung ubi jalar ungu, tetapi lama perendaman dalam bahanpencegah pencoklatanserta interaksi antara jenis bahan pencegah pencoklatan dan lamaperendaman memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai densitas kamba. Nilaidensitas kamba tepung ubi jalar ungu berkisar antara 0,52 – 0,58 g/ml, sedangkan nilai densitaskamba tepung ubi jalar ungu yang tidak diberi perlakuan perendaman (kontrol) adalah 0,58 g/ml(Tabel 1).Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh lama pengeringan pada masing-masing jenis bahan pencegah pencoklatan. Pada natrium metabisulfit, peningkatan lamaperendaman hingga 20 menit memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata, tetapi setelah 30menit perendaman secara nyata akan meningkatkan nilai densitas kamba tepung ubi jalar. PadaNaCl dan asam askorbat peningkatan lama perendaman cenderung menurunkan nilai densitaskamba tepung ubi jalar. Tingginya nilai densitas kamba berhubungan dengan sifat kohesif tepungyaitu gaya tarik menarik antar partikel tepung yang relatif tinggi, ukuran partikel, sifat bahan,komposisi bahan dan degradasi molekul-molekul dalam bahan akibat pengolahan.Tabel 1. Densitas kamba tepung ubi jalar ungu kontrol dan tepung yang diberi perlakuanperendaman dengan bahan pencegah pencoklatanPerlakuan Perendaman Densitas Kamba (g/ml)Kontrol 0,58Natrium Metabisulfit
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10 Menit 0,58ab20 Menit 0,56b30 Menit 0,59aNaCl 10 Menit 0,58ab20 Menit 0,56b30 Menit 0,54cAsam Askorbat10 Menit 0,56b20 Menit 0,59a30 Menit 0,52d
Nilai WarnaNilai warna diukur dengan menggunakan Chromameter yang menggunakan sistem Hunterdengan parameter L*, a*, dan b* serta E. Parameter-parameter ini secara luas digunakan untukmenggambarkan perubahan warna selama pengeringan produk buah dan sayuran. Nilai L*, a*, b*,Hue dan E dari tepung ubi jalar ungu yang diberi perlakuan pendahuluan dapat dilihat pada Tabel1. Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa interaksi antara jenis bahan pencegahpencoklatan dan lama perendaman memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadapsemua parameter warna. Berdasarkan nilai oHue yang dihasilkan baik pada kontrol maupun tepungubi jalar ungu yang diberi perlakuan perendaman dalam bahan pencegah pencoklatan memilikiwarna merah keunguan.Tabel 1. Pengaruh perlakuan pendahuluan berupa perendaman irisan ubi jalar dengan bahanpencegah pencoklatan dengan jenis dan waktu yang berbeda terhadap mutu tepung ubijalar unguPerlakuan ParameterL* a* b* E oHue Warna
Kontrol* 59,76 14,81 0,65 61,58 2,48 Merah KeunguanPerendaman dalam Na-metabisulfit10 Menit 59,43 15,64 -1,85 61,48 3,52 Merah keunguan20 Menit 59,92 16,22 -3,51 61,98 3,51 Merah keunguan30 Menit 60,45 14,73 -0,39 62,22 1,99 Merah keunguanPerendaman dalam NaCl10 Menit 60,35 14,55 0,72 62,10 4,52 Merah keunguan20 Menit 61,38 12,88 1,77 62,87 11,25 Merah keunguan30 Menit 62,54 12,82 2,33 63,95 11,52 Merah keunguanPerendaman dalam AsamAskorbat10 Menit 59,72 14,63 1,65 61,54 6,87 Merah keunguan20 Menit 59,73 14,62 1,05 61,49 4,35 Merah keunguan30 Menit 61,17 14,43 2,26 62,93 9,35 Merah keunguanTabel 1 menunjukkan bahwa secara umum perendaman dalam Natrium klorida (NaCL)memberikan nilai kecerahan (L*) yang lebih tinggi pada tepung, tetapi memiliki nilai Hue yang lebihtinggi yang menunjukkan warna tepung lebih ke warna merah. Tepung yang dihasilkan dariperlakuan perendaman dalam NaCl memiliki nilai a* yang lebih kecil dibandingkan kontrol danperlakuan lainnya, yang menunjukkan intensitas pencoklatan yang lebih rendah. Nilai a yang lebihbesar menunjukkan intensitas pencoklatan yang lebih besar (Garayo dan Moreira, 2002). Tingginyanilai L* dan rendahnya nilai a berhubungan dengan kemampuan NaCl untuk menghambat reaksienzimatis maupun non enzimatis. Reaksi oksidasi yang disebabkan karena aktivitas enzim polifenoloksidase serta reaksi karamelisasi (pencoklatan non enzimatis) menyebabkan terjadinya
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penurunan nilai L* dari warna tepung ubi jalar (Yongjie dan Melping, 2005). Perlakuan perendamandalam Na-metabisulfit menghasilkan tepung dengan nilai oHue yang lebih kecil yang menunjukkanwarna tepung lebih mengarah ke ungu, tetapi nilai a* lebih besar yang menunjukkan intensitaswarna merah yang lebih pekat serta pencoklatan yang lebih intensif. Nilai b* negatif menunjukkanwarna tepung sedikit kebiruan.Warna tepung ubi jalar dapat dijelaskan secara lebih dengan menggunakan nilai E (Ahmed
et al., 2010). Tabel 1 menunjukkan pada jenis bahan pencegah pencoklatan yang sama, semakinlama perendaman maka E akan semakin meningkat yang menunjukkan warna tepung yangsemakin cerah. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa perendaman di dalam NaCl menghasilkan tepungubi jalar ungu yang lebih cerah, tetapi warna tepung yang dihasilkan lebih merah. Berdasarkan hasilini dapat dilihat bahwa warna ungu tepung lebih kuat pada perendaman dalam Na-bisulfit diikutidengan perendaman dalam asam askorbat. Pada perendaman dalam Na-bisulfit, semakin lamaperendaman maka warna tepung akan lebih mengarah ke warna ungu, tetapi pada perendamandalam NaCl dan asam askorbat semakin lama perendaman maka warna tepung akan lebih mengarahke warna merah.
Nilai Sensori Warna dan AromaEvaluasi terhadap karakteristik sensori dari tepung ubi jalar ungu dilakukan denganmenggunakan uji kesukaan menggunakan skala hedonik 1-9 terhadap warna dan aroma. Pengujiandilakukan oleh 20 orang panelis semi terlatih yaitu mahasiswa Program Studi Ilmu dan TeknologiPangan Fakultas Pertanian USU. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan jenis bahan pencegahpencoklatan dan lama perendaman memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap nilaisensori warna dan aroma dari tepung ubi jalar ungu yang dihasilkan. Tetapi secara umumperendaman dalam larutan Na-metabisulfit menghasilkan tepung ubi jalar ungu yang memilikiwarna dan aroma yang lebih disukai oleh panelis (Gambar 1 dan Gambar 2). Hasil ini berhubungandengan warna tepung yang dihasilkan pada perendaman dalam Na-metabisulfit lebih ungu daripadajenis bahan pencegah pencoklatan NaCl dan asam askorbat. Warna merupakan parameter mutupertama yang dinilai oleh konsumen dan merupakan parameter penerimaan produk yang palingkritis (Santis et al., 2007).

Gambar 1. Pengaruh perendaman dalam bahan pencegah pencoklatan dengan jenis dan lamaperendaman yang berbeda terhadap nilai hedonik warna tepung ubi jalar ungu
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Gambar 1. Pengaruh perendaman dalam bahan pencegah pencoklatan dengan jenis dan lamaperendaman yang berbeda terhadap nilai hedonik aroma tepung ubi jalar ungu
KESIMPULANPerbedaan jenis bahan pencegah pencoklatan memberikan pengaruh yang berbeda nyataterhadap nilai kecerahan (L*) dan nilai kroma b* warna tepung ubi jalar ungu, tetapi memberikanpengaruh berbeda tidak nyata terhadap densitas kamba, nilai parameter warna lainnya (kroma a*,

E dan oHue) serta nilai hedonik warna dan aroma. Lama perendaman dalam bahan pencegahpencoklatan memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap densitas kamba, nilai L* dan E warna,tetapi memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap kroma a*, b*, E,oHue, serta nilaihedonik warna dan aroma. Interaksi antara jenis bahan pencegah pencoklatan dan lamaperendaman hanya memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap densitas kamba tetapimemberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap parameter mutu warna serta nilai hedonikwarna dan aroma. Perendaman dalam Na-metabisulfit selama 30 menit menghasilkan tepung ubijalar ungu yang memiliki warna ungu yang lebih cerah dengan tingkat penerimaan panelis terhadapwarna dan aroma berada pada kisaran 7-8 (suka-sangat suka). Nilai hedonik warna dan aromatepung ubi jalar kontrol (yang tidak diberi perlakuan) juga berada pada kisaran 7-8. Hal inimenunjukkan bahwa perlakuan perendaman dalam bahan pencegah pencoklatan berupa Na-metabisulfit, NaCl, dan asam askorbat belum secara signifikan menghasilkan tepung dengan nilaihedonik yang lebih disukai.
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Potensi Penggunaan Pektin dari Kulit Kakao
pada Selai Nenas

Fahrizal1, Rini Ariani Basyamfar1, Yanti Meldasari Lubis1, Abdul Razak2

1 Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh2 Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Acehemail: fahrizal.z@unsyiah.ac.id
ABSTRAKKakao (Theobroma cacao) merupakan salah satu komoditi unggulan di Provinsi Aceh danproduksinya terus meningkat setiap tahunnya. Bagian buah kakao yang mempunyai nilai ekonomisadalah bijinya, sedangkan kulit buah yang merupakan limbah pengolahan dari biji kakao seringtidak termanfaatkan. Kulit kakao dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan karenapenggunaannya sangat terbatas (biasa digunakan sebagai pupuk/makanan ternak) dan kadangdibuang begitu saja tanpa penggunaan lebih lanjut. Salah satu cara penanganan limbah kulit kakaoyaitu dengan mengekstraknya menjadi pektin. Diketahui dalam industri pangan senyawa pektinmerupakan bahan penolong yang sangat penting karena sifatnya yang dapat menaikkan kekentalancairan dan membentuk gel dengan gula dan asam. Untuk mengetahui pengaruh aplikasi pektin padabahan pangan maka diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat kesesuaian penambahan kadarpektin pada selai nenas. Analisis penambahan pectin pada selai nenas meliputi: kadar air, kadargula, derajat keasaman, daya oles dan uji organoleptik terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur.Penambahan pektin dari kulit kakao memberikan pengaruh pada kadar air, total padatan terlarut,pH dan daya oles selai nenas. Hasil uji organoleptik menunjukkan rata-rata penulis menyukai selainenas dengan penambahan 1% pektin dari kulit kakao.

Kata kunci: pectin, selai, daya oles, daya terima

PENDAHULUANKakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu produk hasil pertanian yang sangatpenting dalam ekonomi suatu wilayah. Di Provinsi Aceh, kakao merupakan salah satu komoditiunggulan daerah dan produksinya terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data StatistikPerkebunan Indonesia (2009-2011), produksi kakao di Aceh adalah 17.071 ton tahun 2006, 27.295ton tahun 2008, 29.130 ton tahun 2009 dan 30.339 tahun 2010. Bagian buah kakao yangmempunyai nilai ekonomis adalah bijinya, sedangkan kulit buah biasanya dijadikan pupuk atausebagai pakan ternak. Kulit kakao dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan jika tidakdigunakan dan kadang dibuang begitu saja tanpa penggunaan lebih lanjut. Setiap ton biji kakaokering akan menghasilkan 10 ton kulit kakao berdasarkan berat basah. Peningkatan permintaanterhadap biji kakao akan menyebabkan peningkatan jumlah kulit kakao (Redgwell et al. 2003).Diketahui Kulit kakao juga mengandung pektin. Jumlah pektin pada kulit kakao berkisar antara 10 -20%. Pektin merupakan polimer asam D-galakturopiranosil dengan ikatan α-1.4 glikosidik danbanyak dijumpai di dalam lamella tengah sel-sel tumbuhan (Koubala et al. 2008). Pektin merupakankomponen tambahan penting dalam industri pangan, kosmetika, dan obat-obatan, karenakemampuannya dalam mengubah sifat fungsional produk pangan seperti kekentalan, emulsi, gel.Selain digunakan sebagai gelling agents, senyawa pektin juga berfungsi sebagai dehydrating agents,
emulsifying agents, dan protective colloids sehingga penggunaan pektin makin meningkat baiksebagai bahan baku industri pangan maupum industri non pangan.Pektin mempunyai sifat yang sangat penting dalam pengolahan bahan pangan terutamapada sifatnya yang dapat menaikkan kekentalan cairan atau membentuk gel dengan gula dan asam.Oleh karena sifat inilah pektin banyak digunakan dalam pembuatan jeli, jem (selai) dan kembanggula (Thakur, 1997). Pemanfaatan pektin pada bahan pangan seperti selai merupakan salah satu
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alternatif yang bisa dilakukan khususnya pada bahan yang kandungan pektinnya sedikit sepertibuah nenas. Menurut Hidayah (2013), nenas memiliki kadar air 85,3 g/100 g bahan dan kandunganpektin 0,06-0,16 g/100 g bahan. Menurut Winarno et al. (1980), Jika pektin di dalam larutanditambahkan gula dan asam akan terbentuk gel, dan prinsip ini digunakan sebagai dasar pembuatanselai dan jelli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat potensi penambahan pektin darilimbah kakao pada selai nenas. Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber informasipenggunaan pektin dari limbah kakao pada bahan pangan.
BAHAN DAN METODEPenelitian dilakukan di Laboratorium Pengolahan Nabati, Laboratorium Analisis Pangan danLaboratorium Organoleptik Jurusan Teknologi Hasil Pertanian (THP), Fakultas PertanianUniversitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. Bahan yang digunakan pada penelitian initerdiri atas bahan baku untuk ekstraksi pektin dan selai serta bahan kimia untuk analisis. Bahanbaku untuk ektraksi pektin adalah kulit kakao yang diperoleh dari Paru (Pidie Jaya), buah nenas,gula, dan asam sitrat yang dapat diperoleh di Pasar Peuniti Banda Aceh. Bahan yang digunakanuntuk analisis antara lain: etanol 96%, ammonium oksalat, air destilata dan lain-lain. Peralatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah adalah gelas kimia, erlenmeyer, timbangan analitik, labuukur, biuret, hot plate, oven, water bath, beaker glass, spatula, termometer, gelas ukur, pH meter,viscometer Brookfield, grinder dan lain-lain.

Proses pembuatan Selai nenasProses pembuatan selai nenas dilakukan sebagai berikut:1. Persiapan bahan. Buah nenas yang telah matang disortir dengan cara memilih buah yang segardan tidak rusak, kemudian dicuci menggunakan air bersih dan ditiriskan sampai kering.2. Kemudian untuk perlakuan blansir dilakukan pemblansiran selama 10 menit dengan suhu 82 –100oC dengan cara mencelupkan buah nenas dalam air panas pada suhu 1000C.3. Setelah itu buah nenas yang telah diblansir dihancurkan dengan warring blender selama 3 menitsampai berbentuk bubur.4. Dilakukan pemanasan awal + 5 – 10 menit, lalu dilakukan penambahan gula dan pektin sesuaiperlakuan dan selanjutnya dilakukan pemasakan/pemanasan dengan api sedang sampaikekentalan selai tercapai.5. Untuk menilai apakah selai sudah masak dilakukan fork test, yaitu dengan cara memasukkangarpu ke dalam masakan jem. Selanjutnya garpu tersebut diangkat dan apabila jem di antara gigigarpu tersebut tidak mengalir ke bawah, berarti jemnya sudah masak.6. Pewadahan selai nenas yang telah masak dimasukkan dalam botol bertutup sampai dianalisislebih lanjut.Analisis produk selai meliputi analisis fisik dan kimia seperti kadar air, kadar gula, derajatkeasaman, daya oles dan uji organoleptik terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar AirAir merupakan komponen penting dalam bahan pangan. Kandungan air di dalam bahanpangan mempengaruhi daya tahan makanan terhadap serangan mikroba. Kadar air dalam bahanpangan seperti selai sangat berperan untuk menjaga konsistensi tekstur. Hasil analisis kadar airmenunjukkan bahwa, kadar selai nenas berkisar antara 50,30 – 54,64 %, dengan rata-rata 52,82 %.Analisis sidik ragam (Gambar 1) menunjukkan bahwa penambahan pektin berpengaruh nyata (P ≤0,01) terhadap kadar air selai nenas.
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Gambar 1. Pengaruh Penambahan Pektin Terhadap Kadar Air Selai Nenas(Notasi huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata)Pada gambar 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan pektin maka kadar airselai nenas semakin tinggi. Hal ini disebabkan sifat pektin yang mampu membentuk gel bersamaasam dan gula. Gula pasir (sukrosa) merupakan senyawa yang bersifat higroskopis karena mampumengikat air bebas. Proporsi pektin, gula dan asam mampu memerangkap air sehingga kadar airdari selai nenas meningkat.
Total Padatan TerlarutTotal padatan terlarut (TPT) merupakan adalah suatu ukuran kandungan kombinasi darisemua zat-zat anorganik dan organik yang terdapat di dalam suatu bahan makanan. Hasil TPT padapenelitian ini berkisar antara 52,83 – 64,68%.Pada Gambar 2 dapat dilihat semakin tinggi penambahan persentase pektin maka nilai TotalPadatan Terlarut juga semakin besar. Hal ini diduga karena pektin dan sukrosa merupakankomponen penyusun dari total padatan terlarut. Menurut Desrosier (1988), kandungan totalpadatan terlarut suatu bahan meliputi gula reduksi, gula non reduksi, asam organik, pektin danprotein. Winarno (2002) menambahkan total padatan terlarut pada suatu bahan makanan sangatdipengaruhi oleh pektin yang larut.

Gambar 2. Pengaruh Penambahan Pektin Terhadap Kadar Total Padatan Terlarut Selai Nenas(Notasi huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata)
Nilai pHNilai pH yang diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 3,2 – 3,6. Dari hasil analisi sidikragam, diperoleh adanya perbedaan yang nyata akibat penambahan pektin. Nilai pH terendah (3,3)diperoleh pada penambahan pektin 1,5%. Pada gambar 3 terlihat adanya kecendrungan penurunannilai pH, hal ini diduga karena pada saat pembuatan selai, pektin akan terhidrolisis menjadi asampektat dan asam pektinat.
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Gambar 3. Pengaruh Penambahan Pektin Terhadap nilai pH Selai Nenas(Notasi huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata)
Daya OlesDaya oleh merupakan salah satu uji fisik yang bertujuan untuk mengukur konsistensi dantekstur selai pada saat diolesi pada roti. Selai yang berkualitas baik yaitu selai dengan konsistensidan tekstur yang tinggi, hal tersebut bisa ditunjukkan dengan nilai persentase daya oles. Persentasedaya oles selai yang diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 10,5 – 12,47%.

Gambar 4. Pengaruh Penambahan Pektin Terhadap persentase daya oles Nenas(Notasi huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata)Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa adanya pengaruh penambahan pektin. Padagambar 4 terlihat selai nenas dengan penambahan pektin memiliki persentase daya oleh yang lebihbesar daripada selai tanpa penambahan pektin. Hal ini diduga karena dengan penambahan pektindan gula akan mempengaruhi keseimbangan pektin-air dan meniadakan kemantapan pektin dalammembentuk serabut halus sehingga gel yang terbentuk tidak terlalu keras dengan demikian dayaoles selai yang dihasilkan menjadi lebih panjang. Menurut Desrosier (1988), pektin adalah koloidyang bermuatan negatif. Penambahan gula akan mempengaruhi keseimbangan pektin dan air yangada. Pektin akan mengumpal dan membentuk suatu serabut halus. Struktur ini mampu menahancairan, kepadatan serabut-serabut dalam struktur ini dikendalikan oleh asiditas.
Daya Terima OrganoleptikHasil uji organoleptik (Gambar 5) menunjukkan rata-rata panelis suka dengan selaipenambahan pektin dari kakao pada semua penilaian penampakan, tekstur dan keseluruhan.Sedangkan pada atribut aroma dan rasa, para panelis menilai agak suka sampai suka selai denganpenambahan pektin 0,5% dam 1%, tapi cenderung menurun nilai kesukaan pada selai denganpenambahan 1,5%. Para panelis menilai aroma dan rasa selai dengan penambahan pektin 1,5%tidak berbau khas selai dan mempunyai rasa getir.
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Gambar 5. Hasil Uji Organoleptik terhadap selai nenas
KESIMPULANAdapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Faktorpenambahan pektin mempengaruhi kadar air, total padatan terlarut, nilai pH, daya oles dari selainenas. Hasil uji organoleptik menunjukkan rata-rata panelis menyukai selai dengan penambahanpektin 1%.

UCAPAN TERIMA KASIHUcapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Syiah Kuala yang telah mendanaipenelitian ini melalui Hibah Penelitian Dosen Muda (no kontrak: 050/UN11.2/PL/SP3/2014 tanggal05 Mei 2014).
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Karakteristik Prebiotik Polisakarida Larut Air Umbi Bengkoang
dalam Diet dan Potensinya Dalam Menurunkan Kadar Gula

Darah Mencit Diabetes

Herla RusmarilinProgram Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Sumatera UtaraJl. Prof. A. Sofyan No.3, Kampus Usu MedanE-mail: herla_surabaya@yahoo.com
ABSTRAKPolisakarida larut air (PLA) merupakan kelompok karbohidrat yang tidak bisa dicerna di dalamtubuh, namun dapat difermentasi di dalam usus besar oleh mikroflora usus, seperti inulin danfructooligosaccharides (FOS), Bifidobacteria memiliki intraseluler aktivitas hidroliase, ekstrakpolisakarida larut air umbi bengkoang menjadikan molekul PLA sebagai substrat yang efisien(Roberfroid et al. 1998). Diet yang mencapai usus besar dapat meningkatkan pertumbuhan danpopulasi bifido indigenous. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa mayoritas spesiesBifidobacterium mampu memanfaatkan rantai pendek FOS dan inulin (Biedrzycka dan Bielecka2004; Rossi et al. 2005). Sifat PLA yang kental dan membentuk gel dapat berfungsi menghambatpenyerapan makronutrien yang berlebihan dan dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Hal inidisebabkan fermentas1 PLA di kolon menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA, short chainacids) seperti asetat, propionat, dan butirat. Peningkatan produksi SCFA diasumsikanmenguntungkan karena menurunkan pengeluaran glukosa dari hati (Lunn dan Burttiss (2007).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik dan kimia polisakarida larut air umbibengkoang umur panen 5 bulan dari hasil ekstraksi menggunakan laru tempe dan pelarut air.Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non factorial dengan ulangan 3 kali.Parameter PLA bengkoang yang diamati meliputi kadar air, kadar protein, viskositas, kadar seratkasar, kadar glukosa, gula reduksi, total gula, kadar pati, dan derajat polimerisasi. Ekstrak PLA umbibengkoang diberikan secara oral pada mencit percobaan dengan dosis 200 dan 400 mg per kg beratbadan. Hasil percobaan uji toleransi glukosa menunjukkan dosis 400 mg/kg BB dapat menurunkankadar glukosa darah secara signifikan. Penurunan berat badan mencit secara signifikan hanyaterjadi pada kelompok negatif (P2). Ekstrak PLA yang diekstrak dengan ragi tempe berpengaruhterhadap penyerapan glukosa ke dalam darah baik diuji dengan GTT maupun kantung usus terbalik.

Kata kunci: kadar glukosa darah, polisakarida larut air, umbi bengkoang, GTT..
PENDAHULUANPemanfaatan bengkoang untuk bahan pangan maupun industri masih sangat terbatas. Umursimpan bengkoang yang terbatas juga menjadi kendala dalam pengolahannya. Penyimpananbengkoang yang terlalu lama menyebabkan umbinya mudah berserat, oleh karena itu diperlukanupaya untuk mengawetkan bengkoang dalam bentuk tepung yang memiliki keunggulan, dapatdisimpan lebih lama, praktis dan volumenya lebih kecil. Belakangan diketahui selain isoflavon, umbibengkoang juga mengandung polisakarida larut air (PLA-non pati) yang dikenal sebagai sumberinulin. Inulin tergolong oligosakarida yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia tetapi larut dalamair. Sifat bahan seperti ini sangat berguna bagi penderita diabetes atau orang yang melakukan dietrendah kalori (Lingga, 2010).Sifat PLA yang kental dan membentuk gel dapat berfungsi menghambat penyerapanmakronutrien yang berlebihan dan dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Hal ini disebabkanfermentasi PLA di kolon menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA, short chain fatty acids)seperti asetat, propionat, butirat, kaproat, kaptrat, maupun kaprilat. Peningkatan produksi SCFA
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diasumsikan menguntungkan karena menurunkan pengeluaran glukosa dari hati (Lunn danBurttiss, 2007).STZ (streptozotocin) merupakan senyawa antibiotik yang memiliki efek sitotoksik dan efekkarsinogenik ringan (Evans et al, in Kanter et. Al, 2003). Meskipun mekanisme efek sitotoksik dariSTZ belum banyak diketahui. Salah satu efeknya adalah STZ menghambat enzim penangkal radikalbebas sehingga meningkatkan radikal superoksida. Hal ini akan menyebabkan lipid mengalamioksidasi, DNA rusak dan mengoksidasi sulfhidril. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan tikusyang ditreatmen STZ sel beta akan mengalami degenerasi dan menunjukan penurunan sekresiinsulin disertai meningkatnya insulin darah. STZ menyebabkan sel-sel pancreas mengalamidegenerasi dan inti mengalami piknosis. Kerusakan sel beta ini menyebabkan hewan coba yangdisuntik STZ tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah normal. Penurunan insulin sangattajam antara tikus normal dengan kadar insulin normal yaitu sekitar 15mU/liter , karena kerusakansel beta oleh STZ kadar insulin menurun sangat tajam menjadi sekitar 10 mμ/liter (Kanter et al,2003).
BAHAN DAN METODE

Bahan dan alatPenelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian USUdan Laboratorium Kimia MIPA USU. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbibengkoang varietas gajah yang banyak tumbuh di daerah Binjai Selatan Sumatera Utara, ragi roti,dan laru tempe. Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah C2H5OH, NaOH, C6H14, airdestilata,H2SO4pekat, K2SO4, CuSO4, Na2CO3, Na2SO4, Cu2O, Na2HAsO4.7H2O, C4H4KNaO6.4H2O,C7H4N2O7, (NH4)6Mo7O24.4H2O,I2, C6H5OH,CH3COOH,indikator mengsel, NaOH 40%, H2SO4 0,02N,NaOH 0,02N, Hexane, H2SO4 0,255N, NaOH 0,313N.
Pembuatan ekstrak pati dan PLA-non patiParameter analisis: Penentuan kadar air metode oven (AOAC, 1995), kadar protein(Kjeldahl, Metode Kjeldahl, AOAC,1995), karbohidrat by different (Winarno, 2002), serat kasar(Sudarmadji, dkk. 1996), viskositas (Sukardjo, 2002), kadar glukosa (Somogyi, 1952), total gulametode fenol sulfat (Dubois, et al. 1956), , gula reduksi dan kadar amilosa (Apriyantono et al., 1989),rendemen PLA, dextrose equivalent (Dokie et al., 2004), derajat polimerisasi (Wurzburg, 1989), dayalarut (SNI 06-1451-1989).
Pembuatan pati umbi bengkoangUmbi bengkoang segar umur panen 5 bulan dikupas dan dicuci dari kotoran kemudiandipotong kecil-keciluntuk mempermudah penghancuran, ditambahkan air sebanyak 1:1 dandihancurkan dengan blender, disaring dengan kain saring dan diendapkan selama 6 jam suhurefrigerator, supernatan disentrifuse. Hasil endapan pati dan supernatan dikeringkan pada ovenblower suhu 400C selama 12 jam, dihaluskan dengan blender dan diayak 80 mesh, dihasilkanekstrak pati bengkoang.
Pembuatan polisakarida larut air (PLA)Sebanyak 30 g ekstrak pati ditambahkan air 2 bagian dari berat pati. Ekstraksi PLA-non patidilakukan menggunakan laru tempe sebanyak 0,3% selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya dilakukanpemisahan pati dan penggumpalan PLA dengan etanol (Yuliasih, et al., 2011) konsentrasi 75% dan95% dengan perbandingan penambahan masing-masing 1:4(Hokputsa, et al., 2004). Gumpalan PLA-non pati basah dipisahkan dari etanol, disaring, dikeringkan dan digiling sehingga diperoleh ekstrakPLA-non pati bubuk kering. Selanjutnya dilakukan pengamatan dan pengukuran data. Ekstrak PLAumbi bengkoang diberikan secara oral pada mencit percobaan dengan dosis 200 dan 400 mg per kgberat badan mencit Wistar (pengujian toleransi terhadap glukosa, GTT)(Xie, et.al., 2009) untuk
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menentukan dosis PLA terbaik yang digunakan dalam menentukan kadar gula darah mencit padapercobaan pengujian efek hipoglikemik (Ruzaidi, et al., 2008).Pengujian toleransi glukosa menggunakan 2 kelompok mencit masing-masing terdiri 5 ekormencit kondisi normal yang telah diadaptasi selama 3 hari dan dipuasakan selama 16 jam. Masing-masing kelompok diberi PLA sesuai perlakuan (200 dan 400 mg/kg) dan glukosa 2g/kg berat badansecara oral. Kadar glukosa darah ditentukan dengan memotong bagian ekor dan diukur dengangluco DR pada menit 0, 30, 60, 90 dan 120.Pengujian efek hipoglikemik malalui 4 kelompok mencit yaitu kelompok control (akuades),kelompok negatif (pemberian streotozotocin 180 mg/kg bb secara intraperitoial selama 3 hari danakuades), kelompok positif (akuades dan PLA bengkoang 400 mg/kg bb), dan kelompok perlakuan(streptozotosin dan PLA 400 mg/kg bb). Penelitian dilakukan selama 28 hari.
Rancangan percobaan dan analisis dataPenelitian in vivo dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) factorial.Pengamatan dilakukan 3 kali ulangan. Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata dan sangat nyatamaka uji dilanjutkan dengan uji beda rataan, menggunakan uji Least Significant Range (LSR).

HASIL DAN PEMBAHASANPati umbi bengkoang yang dihasilkan pada umur panen 5 bulan, selanjutnya digunakanuntuk memperoleh polisakarida larut air (PLA) pada penelitian ini.Pada umur panen kurang dari 5 bulan kandungan pati relatif sangat kecil, namun telahdibuktikan pada penelitian Rusmarilin, dkk. (2014) bahwa umbi bengkoang memiliki aktivitasantioksidan yang sangat kuat (IC 50 sekitar 36,9921+0,7836 sampai dengan 50,4447+ 0,3281ppm),dan berdasarkan pernyataan Molyneux (2004) bahwa suatu bahan yang memiliki aktivitasantioksidan (IC50) <50ppm dikelompokkan kedalam katagori sangat kuat, 50-100 ppm tergolongkuat, kekuatan sedang berkisar 100-150 ppm dan kekuatannya lemah jika memiliki nilai 150-200ppm. Umbi bengkoang memiliki kandungan kimia yang cukup kompleks, seperti gula, pati, fosfor,kalsium, fitoestrogen yang dapat mempertahankan keremajaan kulit wanita (Sarasvati, 2008),vitamin A, B1 dan C (Adi, 2008). Rasa manis pada umbi bengkoang berasal dari suatu oligosakaridayang disebut dengan inulin, yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia tetapi larut di dalam air.Sifat seperti ini sangat berguna bagi penderita diabetes atau orang yang berdiet rendah kalori. Umbibengkoang mengandung serat yang tinggi, terdiri dari serat larut dalam air dan serat yang tidaklarut dalam air (Dian, 2011).
Komposisi fisiko kimia PLA bengkoang.Kadar air PLA serta parameter lainnya dapat dilihat pada Tabel 1. Penambahan air sebanyak2 bagian dapat menyebabkan kapasitas pengikatan air terhadap komponen yang ada pada sistimproduk relatif tidak sama dan belum maksimum. Peningkatan hidrasi berkaitan dengan jumlah airyang lebih besar dari jumlah optimal sehingga dapat memutuskan ikatan polimer-polimer yangterdapat dalam bahan, air bebas akan semakin besar jumlahnya dan bahan-bahan terlarut dapatterekstrak secara optimal (Chang et al., 2006)Penambahan air pada pati akan mempengaruhi jarak antar molekul, mobilitas partikel, dankohesivitas serta adesivitas antar molekul penyusun. Pada jumlah air yang berlebihan akanmengakibatkan timbulnya efek penurunan kohesivitas karena jarak antar molekul yang semakinbesar dan air bersifat memutuskan ikatan intermolekuler, sehingga semakin banyak air yang bebas(Chang et al., 2006).
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Tabel 1. Sifat fisik dan kimia PLA.Komposisi kimia Hasil analisis kimiaKadar air (%) 4,7499 + 0,1127Kadar protein (%) 1,403 + 0,1624Kadar karbohidrat (%) 92,7522 + 0,3264Kadar pati (%) 9,5254 + 0,1904Kadar amilosa (%) 6,2867 + 0,929Kadar serat kasar (%) 2,2441 +0,0557Total gula (%) 2,1867 +0,0321Kadar glukosa (%) 1,7667 + 0,814Kadar gula pereduksi (%) 0,0941 + 0,0005DE 4,3053 + 0,0458DP 23,2289 + 0,2464Viskositas (cP) 0,9633 + 0,0075Daya larut (%) 84,1533 + 1,7233Keterangan: Masing-masing parameter diulang 3x. DE=dextrose equivalent, DP=derajad polimerisasi.Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kadar air PLA relatif rendah yaitu sebesar4,7499 + 0,1127(%). Laru tempe yang digunakan dalam proses ekstraksi PLA bengkoang mengandung berbagaicampuran mikroba bersifat lebih kompleks, sehingga hidrolisis terjadi lebih besar, banyaknyamolekul air bebas yang terlepas pada saat reaksi kimia berlangsung selama fermentasi semakinbesar. Kusnandar (2010) menyatakan bahwa setiap reaksi pemecahan ikatan satu monomer denganmonomer yang lain akan membebaskan satu molekur air sehingga air akan menjadi bebas danterlepas, sehingga mudah diuapkan selama pengeringan.Kadar protein PLA denganekstraksi laru tempe masih mengandung1,403 +0,1624%. Hal inidisebabkan karena laru tempe mengandungRhizopus oligosporusyang memiliki kemampuanmemecah molekul protein kompleks menjadi lebih sederhana (Pusat Inovasi LIPI, 2011) dankemungkinan juga disebabkan oleh biomassa dari ragi tempe. Hal ini sesuai dengan pendapatMortensen, et al., (2009) yang menyatakan bahwa kapang tempe mempunyai aktivitas hidrolitikyang mendegradasi makromolekul menjadi komponen berberat molekul rendah. Juga pendapatDevi (2011) yang menyatakan bahwa Rhizopus oligosporus(Pusat Inovasi LIPI, 2011)memilikikemampuan dalam memecah pati menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selain itu Rhizopus
oligosporusmemiliki kemampuan hidrolitik membentuk molekul yang lebih sederhana, sertamemiliki kemampuan amilolitik dan proteolitik. Aktivitas amilolitik kapang diharapkan dapatmendegradasi pati sehingga PLA lebih mudah terpisah. Untuk mengetahui potensi ekstrak kasarPLA bengkoang dengan metode tersebut, maka dilakukan pengujian penurunan gula darah padatikus hiperglikemia, dan pengujian toleransi glukosa (GTT, glucose tolerance test) serta kantungusus terbalik.Hasil analisis kimia pada Tabel 1 menunjukkan bahwa PLA-non pati relatif cukup besar jikadilihat dari kadar karbohidrat, kadar pati, total gula, kadar serat kasar dan daya larut masing-masing sebesar (92,7522+0,3264)%; (9,5254+0,1904)%; (2,1867 +0,0321)%, (2,2441+ 0,0557)%dan (84,1533+1,7233)%.
Toleransi terhadap GlukosaPengujian toleransi terhadap glukosa (GTT, Glucose Tolerance Test) menunjukkan bahwapenghambatan penyerapan glukosa paling tinggi terdapat pada ekstrak PLA 400 mg/kg berat badan(Gambar 1). Mencit yang diberi ekstrak PLA 200 mg/kg berat badan menunjukkan peningkatankadar glukosa darah yang relatif lebih tinggi.
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Gambar 1. Waktu periodik penentuan uji toleransi glukosa terhadap kadar glukosa darah mencit percobaan.Pengujian dengan GTT menunjukkan kemampuan penyerapan glukosa sesaat setelahglukosa masuk ke dalam pencernaan. Gambar 1 menunjukkan bahwa konsentrasi PLA bengkoangmenyebabkan penyerapan glukosa yang diberikan secara oral menurun secara signifikan (P<0,01).Adanya PLA bengkoang menyebabkan perlambatan peningkatan kadar glukosa darah. Hal inimenunjukkan bahwa salah satu mekanisme penurunan kadar gula darah adalah PLA bengkoangyang dapat menghambat penyerapan glukosa oleh pencernaan.PLA yang diekstrak dengan bantuan ragi tempe menunjukkan penghambatan secarasignifikan, hal ini berkaitan dengan kemurnian PLA yang dihasilkan sehingga mampu menghambatpenyerapan glukosa. Penghambatan penyerapan glukosa terbaik pada konsentrasi 400 mg/kg beratbadan. Berdasarkan hasil analisis statistik (Tabel 2)penyerapan glukosa ke dalam darah yang diujidengan GTT semakin menurun, hal ini adanya kandungan protein, kadar amilosa, kadar serat yangdapat berfungsi menahan penyerapan glukosa. Serat larut merupakan senyawa yang dapatmembentuk gel ketika tersedia air dalam perut dan usus halus. Gel yang terbentuk memperlambatpengosongan perut, mempercepat waktu transit di usus halus, dan mengendalikan penyerapannutrisi. Hal ini berdampak pada penyerapan glukosa dalam darah dan nilai indeks glikemik bahanpangan (Lunn dan Buttriss, 2007).Weickert dan Pfeiffer (2008) melaporkan bahwa serat makanan dapat menurunkan glukosa
postprandial yang berkaitan dengan sifatnya yang membentuk gel dan larutan yang kental. Hasilpenelitian Torsdottir et al. (1991) menunjukkan bahwa pemberian alginat pada penderita diabetesmenyebabkan penurunan kecepatan pengosongan lambung dibandingkan asupan bebas serat. Seratpangan secara teoritis menurunkan difusi nutrien untuk diabsorpsi oleh mukosa usus sehinggamenyebabkan penurunan kadar glukosa. Hal ini yang menyebabkan ekstrak PLA bengkoang mampumenghambat penyerapan glukosa.Berdasarkan hasil penelitian Madar et al. (1988) bahwa diet yang diberi serat pangan daribiji kapas pada mencitdiabetes menunjukkan penurunankadar glukosa pada menit ke 30, 60, dan180 dibandingkan diet tanpa serat. Serat pangan dari biji kapas ternyata dapat memperpendekwaktu transit dan meningkatkan berat feses.Bentuk fisik serat juga berpengaruh terhadap kemampuan dalam menghambat penyerapanglukosa (Madar et al.,1988), serat kedelai dalam bentuk bubuk tidak mampu menghambatpenyerapan glukosa, akan tetapi jika diformulasikan dalam roti, serat tersebut dapat menghambatpeningkatan kadar gula darah. Ada dugaan bahwa ekstrak PLA menggunakan ragi tempe telahterhidrolisis secara fisik, bentuk granula lebih kecil dan derajad polimerisasinya lebih sedikit, dayahambat lebih besar sehingga dapat membantu penyerapan glukosa lebih rendah.
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Tabel 2. Uji LSR efek utama interaksi antara konsentrasi PLA dan waktu uji toleransi glukosa (GTT)terhadap kadar gula darah mencit percobaan.Perlakuan Konsentrasi PLA(mg/kg berat badan) Waktu GTT menit ke- Kadar gula darah(mg/dL)P1T1 200 30 118,00 aAP1T2 60 100,00 abcABP1T3 90 92,33 bcdBCP1T4 120 88,67bcdeBCP2T1 400 30 103,67 abABCP2T2 60 85,67 cdeBCP2T3 90 82,00 deBCP2T4 120 75,33 eCKeterangan:angka yang diikuti huruf yang berbeda dalam baris yang samamenunjukkan berbedanyata pada taraf 5%(huruf kecil dan berbeda sangat nyata pada taraf 1% (huruf besar).
Efek Hipoglikemik PLA BengkoangPerubahan kadar glukosa darah tikus yang diberi ekstrak PLA dibandingkan dengan kadarglukosa darah mencit yang tidak diberi PLA (kelompok control) maupun kelompok negatif (injeksidengan streptozotocin) selama 4 minggu memberikan pengaruh yang signifikan (P<0,01),hal inidapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Hubungan antara jenis perlakuan pada mencit percobaan dengankadar gula darah selama 4 minggu.Keterangan: P1= kelompok kontrol (akuades), P2= Kelompok negatif (STZ), P3=kelompok positif (PLA),P4=kelompok perlakuan (STZ+PLA). M=minggu ke..Penurunan kadar gula darah yang paling rendah terdapat pada perlakuan kontrol (P1) danpemberian ekstrak PLA dan streptozotocin (P2). Dari Gambar 2 terlihat bahwa mencithiperglikemia kembali normal setelah diberi STZ dan PLA bengkoang pada minggu ke 2, sedangkankadar gula darah pada minggu ke-1 terjadi peningkatan untuk perlakuan 2, 3 dan 4. Perlakuan P1kelompok normal tidak memberikan pengaruh yang signifikan dibanding yang lain. Peningkatankadar gula darah pada minggu ke-1 kelompok 3 diduga pengaruh stress oksidatif pemberian PLAsecara oral. Kelompok 2 dan 4 karena pengaruh STZ.Pemberian STZ menyebabkan diabetes mellitus type 1 yang disebabkan lesi dan nekrosis selbeta langerhands, hilangnya fungsi sel beta bisa disebabkan invasi virus, kerja toksin kimia atauantibody auto imun (Arora, et al., 2009; Retno Susilowati). Pemberian STZ 180 mg/kg berat badanmenyebakan kerusakan pancreas secara permanen (Arora, et al., 2009).
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Hasil penelitian Lee et al. (2007) menunjukkan bahwa proses fermentasi Dioscorea denganmenggunakan kapang merah Monascus purpureus NTU 568 menghasilkan efek hipokolesterolemikyang lebih tinggi dibandingkan tanpa fermentasi yang diduga disebabkan pembentukan senyawabioaktif monacolin K. Diduga kuat pada proses ekstraksi PLA bengkoang dengan menggunakankapang tempe mengakibatkan pembentukan senyawa bioaktif yang ikut berperan menurunkankadar glukosa darah.Penurunan kadar glukosa darah pada mencit yang diberi ekstrak PLA dan STZmenyebabkan efek hipoglikemik yang relatif lebih tinggi.
Pengujian Absorpsi Glukosa secara In Situ Menggunakan Kantung Usus TerbalikBerdasarkan hasil analisis statistik (Tabel 3 dan 4 ), ekstrak PLA yang diekstrak dengan ragitempe berpengaruh terhadap penyerapan glukosa ke dalam darah baik diuji dengan GTT maupunkantung usus terbalik. Hal ini kemungkinan dipengaruhi viskositas ekstrak di dalam pencernaansehingga perbedaan penghambatan penyerapannya berpengaruh secara signifikan (p<0,05) hanyapada kelompok P2 sedangkan kelompok yang lain tidak.Tabel 3. Uji LSR efek utama pengaruh perlakuan mencit terhadap kadar gula in situ (mg/ml)Jarak LSR Perlakuaa Rataan Notasi0,05- - - P1 0,0736 B2 0,0060 0,0081 P2 0,0797 A3 0,0063 0,0085 P3 0,0721 B4 0,0065 0,0087 P4 0,0699 BKeterangan:angka yang diikuti huruf yang berbeda dalam baris yang samamenunjukkan berbedanyata pada taraf 5%(huruf kecil dan berbeda sangat nyata pada taraf 1% (huruf besar).Tabel 4. Uji LSR Efek Utama waktu absorpsi glukosa terhadap kadar glukosa in-situ (mg/ml)

Jarak LSR Waktu Rataan Notasi0,05 0,01 (menit) 0,05 0,01- - - M1=10 0,0597 d C2 0,0060 0,0081 M2=20 0,0673 c BC3 0,0063 0,0085 M3=30 0,0758 b B4 0,0065 0,0087 M4=40 0,0924 a AKeterangan:angka yang diikuti huruf yang berbeda dalam baris yang samamenunjukkan berbedanyata pada taraf 5%(huruf kecil dan berbeda sangat nyata pada taraf 1% (huruf besar).PLA bengkoang tergolong ke dalam serat makanan yang tidak dapat dicerna, namun dapatmengurangi kecepatan absorpsi glukosa yang dapat menurunkan glukosa darah dan respon insulin.Pengaruh serat yang terdapat dalam makanan secara alami tidak persis sama dengan serat yangtelah dimurnikan dan sengaja ditambahkan ke dalam makanan. Fermentasi serat dalam kolonmenghasilkan produk berupa gas seperti gas hidrogen, metana, karbondioksida dan asam lemakrantai pendek (Short Chain FattyAcid) seperti asam asetat, propionat butirat, kaproat, kaprilat, dankaprat. Asam lemak rantai pendek (SCFA) diserap oleh mukosa kolon dan menghasilkan energi bagiinang sehingga serat bisa dianggap sebagai sumber kalori yang jumlahnya kira-kira 1,5 kkal/gram(Tensiska, 2008).Jumlah SCFA yang dihasilkan tergantung pada tingkat fermentasi masing-masing serat.Selulosa yang dimurnikan merupakan serat yang sulit difermentasi sehingga menghasilkan SCFApaling rendah. Sebaliknya guar gum, pektin, agar-agar, karagenan, beta-glukan karena mudahdifermentasi, akan menghasilkan SCFA yang tinggi. Komposisi SCFA yang dihasilkan adalah asetat >
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propionat > butirat>asam lemak rantai pendek lainnya. Asam butirat berfungsi menormalkanpertumbuhan sel sehingga produksi SCFA memberi efek kemoprotektif dalam kolon. Beberapapenelitian membuktikan bahwa asam butirat menurunkan insiden tumor kolon. Namun adapenelitian menemukan, tidak ada perubahan dari lesi prekanker kolon ketika tikus percobaan diberipelet kaya butirat sehingga diperlukan penelitian konfirmasi lebih lanjut (Tensiska, 2008).
KESIMPULANKesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah PLA (polisakarida larut air) umbibengkoang dapat menurutkan kadar gula darah mencit percobaan secara signifikan dengan dosis400 mg/kg berat.Penghambatan penyerapan glukosa pada uji hypoglikemik pada mencit percobaan terbuktisecara signifikan pada perlakuan mencit yang diinduksi dengan streptozotocin dan PLA.Perlakuanpenyerapan glukosa in situ pada uji kantung usus terbalik pada mencit percobaan terbukti secarasignifikan pada perlakuan mencit yang diinduksi dengan streptozotocin.
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Peranan Dekstrin Dalam Minuman Probiotik Instant Plus Secara
Mikroenkapsulasi Selama Penyimpanan

Linda Masniary Lubis dan Herla RusmarilinProgram Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas PertanianUniversitas Sumatera Utara
ABSTRACTProbiotics are defined as live microbial food ingredients that have a beneficial effect on humanhealth, that when consumed, the fermenting bacillus (Lactobacillus) positively influenced themicroflora of the colon, decreasing toxic microbial activities. Yoghurt is fermented milk productusing Lactobacillus delbruekii subsp. Bulgaricus and Streptococcus salivarus subsp. thermophillusas starter cultures. The extend shelf life of yoghurt several methods of preservation such as dryinghave been applied. The present study aimed to prepare instant yoghurt using the dextrin on thequality of probiotic drink (yoghurt mix juice concentrate powder of passion fruit and carrot) byvacuum drier. Yoghurt was made by inoculation of 16% reconstitute skim milk with 2% yoghurtstarter culture and incubated at 37oC for 4-6 hours. Yoghurt was dried by vacuum drier with dextrinas binding agents at consentration of 10, 12, 14 and 16%, and acryl as an emulsifier at concentrationof 3%. On the formulation of instant yoghurt, sugar, yoghurt starter and skim milk were added. Onthe formulation of juice concentrate powder are passion fruit and carrot concentrate, sugar,synthetic colour, citric acid, malic acid and aroma of passion fruit, and salt powder. Pectin andxanthan gum were used to improve viscosity of reconstituted instant yoghurti mix juice concentratepowder. Addition of 12% dextrin respectively and 30 days of storage time gave better acceptabilityquality of the instant probiotic drink.

Key word: yoghurt, pectin, probiotic drink, microencapsulation.
PENDAHULUANYoghurt adalah produk susu yang mengalami fermentasi, dibuat dengan menambahkanbakteri Lactobacillus delbruekii subsp. bulgaricus and Streptococcus salivarus subsp. thermophillus.Yoghurt diharapkan dapat memaksimalkan pemanfatan baik susu segar, susu kedelai atau produksusu lainnya dan dapat meningkatkan nilai gizinya.Meskipun yoghurt relatif lebih awet dibandingkan susu segar atau susu bubuk yangdilarutkan dalam air, tetapi penyimpanannya harus dalam keadaan dingin untuk dapat disimpanselama beberapa hari.Untuk meningkatkan daya awet, memperluas kisaran suhu penyimpanan dan memperluasjangkauan pemasaran, diperlukan suatu perlakuan lebih lanjut. Perlakuan tersebut diharapkan jugadapat mempertahankan atau hanya mengurangi sedikit mungkin kandungan gizi, sifat fisiko kimiadan nilai organoleptiknya. Untuk membuat lebih bervariasi dalam aroma dan rasa sertameningkatkan gizinya , maka salah satu bentuk perlakuan tersebut adalah dengan membuatnyamenjadi yoghurt bubuk mix nutrisari markisa dan wortel.Beberapa manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi yoghurt yaitu meningkatkan dayacerna dari pada susu, membantu penyembuhan infeksi usus, membantu di dalam pencernaanlaktosa, meningkatkan fungsi kekebalan, menjaga kesehatan usus, membantu penyerapan kalsiumdan vitamin B, dapat menurunkan kolesterol dan banyak manfaat lainnya.Permasalahan yang sering terjadi adalah ketersediaan kultur starter dan penyimpanan ataudistribusi produk sangat terbatas, oleh karena itu diperlukan terobosan untuk mempermudahpenyediaan kultur starter yoghurt dan teknik pengolahan yang dapat memperpanjang masa simpandan memudahkan distribusi. Salah satunya adalah metode mikroenkapsulasi. Untuk memperkaya
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rasa dan aroma serta menambah nilai gizi yoghurt ditambahkan campuran sari markisa dan wortelyang banyak tersedia dan dibudidayakan di Indonesia.Yoghurt kering dapat diproduksi dengan menggunakan oven vakum. Dalam prosespengeringan dengan menggunakan pengering oven vakum diperlukan bahan pengisi. King (1995)menyatakan bahwa bahan penyalut/pengisi yang sering digunakan untuk mikro-enkapsulasi adalahgum arab, dekstrin, pati termodifikasi dan pati terhidrolisis. Bahan penyalut berfungsi untukmelapisi komponen flavor serta meningkatkan jumlah total padatan, memperbesar volume,mempercepat proses pengeringan dan mencegah kerusakan bahan akibat panas.
BAHAN DAN METODE

Bahan Bahan yang digunakan untuk pembuatan yoghurt bubuk mix nutrisari markisa dan worteladalah susu dancow full cream, kultur yoghurt (Lactobacillus delbruekii subsp. bulgaricus and
Streptococcus salivarus subsp. thermophillus) yang berasal dari biakan murni yang diperoleh dariInstitut Teknologi Bandung, sari markisa dan sari wortel. Bahan pengisi yang digunakan adalahdekstrin, pektin dan xanthan gum. Sedangkan untuk formulasi nutrisari digunakan asam sitrat,asam malat, pektin, gula, gliseril monostearat, pewarna yellow dan sunset yellow, serta aromamarkisa.Bahan untuk analisis yaitu NaOH 0,1N, H2SO4, alcohol 96%, N-hexan, hexan, phenolptalen,amilum/pati, iodium, asam asetat.
Metode Penelitian

Pembuatan YoghurtYoghurt dibuat dari susu skim atau susu bubuk dancow full cream yang telah diformulasikanhingga total solidnya 16%, gula 2%, dipanaskan sampai suhu 90oC selama 20 menit dandiinkubasikan pada suhu 37oC selama 4 jam dengan penambahan starter yoghurt 2%. Yoghurt yangtelah jadi ditambah 10, 12, 14, 16% dekstrin, dikeringkan dalam oven vakum pada suhu 40oCselama 6 jam, kemudian dihaluskan serta ditambahkan pektin 0.4%.
Pembuata nutrisari mixBuah markisa dan wortel masing-masing diblansing dengan uap menggunakan larutan asamasetat 0,05N pada suhu 80oC selama 5 menit, kemudian diambil sarinya. 90% sari markisa dan 10%sari wortel dicampurkan, serta ditambah pewarna, ditambah gula (gula : sari = 1:1), dicampurdengan 2% pektin dan 0,2% garam, homogenisasi, kemudian dikeringkan dalam oven vakum 40oC,diayak dengan ayakan 60 mesh.
Pembuatan minuman probiotikYoghurt bubuk dengan nutrisari mix dicampur dengan perbandingan 1:1, lalu ditambahemulsifier sorbitan monostearat/acryl (3% dari berat lemak), 0.8% pektin, 0.6% xantan gum.Campuran dihomogenisasi, dikemas dengan almunium foil, selanjutnya dianalisa selama 0, 10, 20,30 hari pada suhu kamar. Pengamatan dilakukan dengan menganalisis kadar vitamin C (Jacobs,1958), total asam (Ranganna, 1978), penentuan kadar lemak (Sudarmadji, et al., 1984), penentuankadar serat (Sudarmadji, et al., 1984), penentuan viabilitas (kemampuan tumbuh mikroba) (Purbadan Rusmarilin, 2005), uji organoleptik (Soekarto, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASANPada tahap penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 4 konsentrasi dekstrin, yaitu 10,12, 14, 16%. Kadar vitamin C dan total asam yang diperoleh disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Kadar Vitamin C dan Total asam pada berbagai tingkat konsentrasi dekstrin.
Konsentrasi pati Kadar Vitamin C (mg/100 gbahan) Total asam (%)
10% 13,475 a A 2,855 a A12% 12,475 ab AB 2,709 b AB14% 10,385 c BC 2,504 c C16% 8,624 c C 2,455 c CKeterangan: notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% danberbeda sangat nyata pada taraf 1%.Minuman probiotik instan yang dihasilkan dari 4 tingkatan konsentrasi dekstrin yangberbeda mempunyai kadar vitamin C antara 8,624 sampai 13,475 mg/100 g bahan. Dari hasilpengamatan dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi dekstrin, maka kadar vitamin Csemakin menurun. Demikian juga semakin tinggi dekstrin yang ditambahkan, total asam semakinmenurun. Hal ini disebabkan karena dekstrin dapat meningkatkan volume bahan, maka komponenyang menyusun campuran menjadi semakin kecil, sehingga vitamin C dan total asam semakin kecil.Dekstrin, pectin dan xantan gum merupakan bahan penstabil yang dapat digunakan pada bahanyang mempunyai keasaman tinggi termasuk probiotik, mempunyai viskositas yang relatif rendah(Edwards, 1995), sehingga produk menjadi lebih stabil, namun hal ini sangat menguntungkanapabila dekstrin sebagai bahan penstabil, karena dapat meningkatkan berat produk yang dihasilkandalam bentuk bubuk, jumlah komponen lain yang terdapat di dalam minuman probiotik menjadimenurun (total solid menurun).Selama penyimpanan (0, 10, 20, 30 hari) pada suhu kamar, kadar vitamin C minumanprobiotik instan semakin menurun. Hal ini disebabkan vitamin C adalah suatu zat yang mudahmengalami kerusakan, akibat pengaruh udara (oksigen), peningkatan suhu selama penyimpanan,serta kelembaban ruang penyimpanan yang tinggi. Vitamin C mudah teroksidasi dan terdegradasioleh panas (Winarno, 2002), sehingga kerusakan Vitamin C minuman probiotik selamapenyimpanan semakin besar (Tabel 2).Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh interaksi konsentrasi dekstrin terhadaptotal asam minuman probiotik selama penyimpanan (P<0.05). Pada konsentrasi pati 16%perubahan total asam cenderung lebih cepat dibandingkan total asam pada konsentrasi dekstrinlainnya, hal ini karena terjadinya kerusakan atau perubahan komponen yang terdapat di dalamminuman probiotik akibat suhu penyimpanan dan Rh yang tinggi (29-30oC), terutama perubahangula-gula sederhana menjadi asam-asam organik. Total asam minuman probiotik yang diperolehberkisar antara 2,016-3,190% sebagai persen asam sitrat, karena diperoleh dari kandungan asamdominan nutrisari, dimana 90 persen sari berasal dari markisa. Selama penyimpanan minumanprobiotik cenderung mengalami kenaikan kadar air akibat suhu dan kelembaban yang tinggi,sehingga reaksi spontan yang terjadi di dalam minuman probiotik (perubahan gula menjadi asam),fermentasi tetap terjadi walaupun berjalan lambat, kandungan asam semakin meningkat (Goff,2003). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Interaksi konsentrasi dekstrin dan lama penyimpanan terhadap total asam.Minuman probiotik instan yang dihasilkan dari 4 tingkatan konsentrasi dekstrin yangberbeda mempunyai kadar lemak antara 10,151 sampai 8,953%,sedangkan selama penyimpanan,kadar lemak minuman probiotik instan juga mengalami penurunan, hal ini terjadi karena Dari hasilpenelitian dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi dekstrin, maka kadar lemak minumanprobiotik semakin menurun. Dekstrin mempunyai viskositas yang relatif rendah (Edwards, 1995),sehingga produk menjadi lebih stabil, selain itu juga sangat menguntungkan apabila dekstrindigunakan sebagai bahan penyalut, karena dapat meningkatkan berat produk yang dihasilkan dalambentuk bubuk, sehingga jumlah komponen lain yang terdapat di dalam minuman probiotik menjadimenurun (total solid menurun), maka kadar lemak menjadi turun (Tabel 3).Penurunan kadar lemakselama penyimpanan disebabkan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan yang tinggi, kelarutanoksigen menjadi lebih besar dan katalisator oksidasi lemak menjadi lebih reaktif, sehingga reaksioksidasi lemak tidak jenuh semakin meningkat, akibatnya kadar lemak semakin menurun (Winarno,2008, Prabandari, 2011) (Tabel 4).Tabel 2. Kadar vitamin C dan total asam selama penyimpanan pada pembuatan minumanprobiotik.Lama Penyimpanan Kadar vitamin C(mg/100g bahan) Total asam (%).0 hari 13,4750 a A 2,351 a A10 hari 11,550 b AB 2,485 b AB20 hari 10,460 bc BC 2,775c C30 hari 8,765 c C 2,912c CKeterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% danberbeda sangat nyata pada taraf 1%.Peningkatan konsentrasi dekstrin dan lama penyimpanan ternyata memberikan pengaruhyang berbeda sangat nyata (p<0.01) terhadap kadar serat minuman probiotik yang dihasilkan.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.
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Tabel 3. Kadar protein dan kadar abu pada berbagai tingkat konsentrasi dekstrin pada pembuatanminuman probiotik.Konsentrasi dekstrin Kadar lemak (%) Kadar serat (%).10% 10.151 a A 0.681 a A12% 9.676 b AB 0.558 b B14% 9.345 bc BC 0.466 c C16% 8.953 c C 0.394 d DKeterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% danberbeda sangat nyata pada taraf 1%.
Tabel 4. Kadar lemak dan kadar serat selama penyimpanan pada pembuatan minuman probiotik.Lama penyimpanan Kadar lemak (%) Kadar serat (%).0 hari 10.623 a A 0.720 a A10 hari 9.926 b B 0.555 b B20 hari 9.018 c D 0.442 c C30 hari 8.559 cd CD 0.382 d DKeterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% danberbeda sangat nyata pada taraf 1%.Penurunan kadar serat dalam minuman probiotik berdasarkan konsentrasi dekstrin karenapeningkatan konsentransi dekstrin dapat meningkatkan berat produk yang dihasilkan dalambentuk bubuk, sehingga jumlah komponen lain yang terdapat di dalam minuman probiotik menjadimenurun (total solid menurun), maka kadar serat menjadi turun (Edwards, 1995). Terjadipenurunan kadar serat selama penyimpanan, diduga karena terjadinya reaksi spontan (oksidasiatau hidrolisis) pada komponen-komponen yang menyusun minuman probiotik, sehingga total solidbahan jumlahnya semakin kecil, maka kadar serat yang merupakan bagian dari bahan-bahantersebut juga semakin kecil (Prabandari, 2011, Ketaren, 2012).Konsentrasi dekstrin dan lama penyimpanan produk probiotik terhadap viabilitas bakteriasam laktat (BAL) memberikan pengaruh yang signifikan (p<0.01). Menurut pendapat Jackson danLee (1991) menyatakan bahwa bahan yang dapat melindungi komponen tertentu seperti asamamino, enzim, mikroorganisme, flavor, vitamin dan mineral, pemanis dan sebagainya adalahgolongan gum (gum arab, agar, karagenan), karbohidrat (pati, dekstrin, sukrosa), lipida (tristearin,ester asam stearat, monogliserida, digliserida), protein (gluten, kasein, gelatin, albumin), sehinggasemakin tinggi konsentrasi dekstrin mikroba sangat sulit beradaptasi dengan lingkungan, akibatnyaviabilitas/pertumbuhannya semakin lambat.Selama penyimpanan, viabilitas semakin meningkat (waktu inkubasi mikroba semakinlama), hal ini dapat terjadi karena semakin lama penyimpanan kondisi mikroba yang terselubungdekstrin untuk beradaptasi dengan lingkungan semakin menurun, nutrisi untuk pertumbuhanmikroba juga mengalami kerusakan karena peningkatan kadar air dan kelembaban udara, sehinggadaya tumbuh bakteri BAL semakin lama (Tabel 5).Tabel 5. Viabilitas (jam) dan nilai organoleptik pada berbagai tingkat konsentrasi dekstrin padapembuatan minuman probiotik instan.Konsentrasi dekstrin Viabilitas (jam) Nilai organoleptic10% 9,263 a A 2,726 a A12% 9,338 a A 2,785 ab AB14% 10,428 b B 2,835 bc ABC16% 10,505 b B 2,871 bc BCKeterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% danberbeda sangat nyata pada taraf 1%.
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Nilai organoleptif diartikan sebagai upaya memperkenalkan produk minuman probiotikinstan kepada masyarakat sebagai minuman sehat yang memiliki banyak keunggulan yaitu selainmengadung gizi tinggi, produk ini dianggap memberi manfaat kesehatan dan terapeutik, karenaakibat terbawanya bakteri-bakteri hidup ke dalam saluran pencernaan yang mampu mamperbaikikomposisi mikroflora usus, dapat menginduksi terbentuknya antibody, memproduksi antimikroba,menghasilkan antibiotic bacitrasin, mencegah penuaan dini, dapat menegah lactose in toleranceyang ditimbulkan oleh kandungan laktosa susu, serta dapat memperbaiki aroma susu kedele(Prangdimurti, 2001; Salminen; 1999, Sanders, 1999).Dalam penelitian ini, nilai organoleptik dilakukan hanya terbatas pada kegiatan ujipenerimaan/kesukaan meliputi unsur rasa, aroma dan warna. Hasil penelitian menunjukkan bahwaminuman probiotik instan memiliki rerata nilai skor rasa, aroma dan warna (dengan nilai proporsiyang sama) berkisar antara 2,726-2,871. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan konsentrasidekstrin menyebabkan turunnya kadar lemak (penjelasan sebelumnya) akibat oksidasi lemak,sehingga menimbulkan nilai organoleptik menurun (Tabel 5).Selama penyimpanan, nilai organoleptik juga cenderung menurun, hal ini terjadi karenaterbentuknya asam-asam organik di dalam minuman probiotik instan yang merupakan perubahanrasa yang sangat nyata. Menurut Soekarto (1985) rasa adalah salah satu faktor yang sangatmempengaruhi nilai organoleptik. Demikian juga dengan aroma, akibat terjadinya reaksi spontanselama penyimpanan termasuk reaksi oksidasi, sehingga terbentuk aroma yang relatif kurangdisukai (Tabel 6).Tabel 6. Viabilitas (jam) dan nilai organoleptik selama penyimpanan padapembuatan minumanprobiotik instant.Lama penyimpanan Viabilitas (jam) Nilai organoleptik0 hari 9,765 a A 2,871 a A10 hari 9,815 a A 2,809 ab A20 hari 9,923 ab AB 2,778 bc A30 hari 10,030 b AB 2,760 bcd AKeterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% danberbeda sangat nyata pada taraf 1%.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan1. Konsentrasi dekstrin memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap kadar vitaminC, total asam, kadar lemak, kadar serat, viabilitas dan nilai organoleptik. Semakin tinggikonsentrasi pati maka kadar vitamin C, total asam, kadar lemak, kadar serat semakin menurun,sedangkan viabilitas dan nilai organoleptik semakin meningkat.2. Lama penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap kadar vitaminC, total asam, kadar lemak, kadar serat, viabilitas dan nilai organoleptik.3. Interaksi antara konsentrasi dekstrin dan lama penyimpanan memberikan pengaruh yangberbeda sangat nyata terhadap total asam.4. Minuman probiotik instan (yoghurt Bubuk Nutrisari Markisa dan Wortel Plus) pada konsentrasipati 12% dan lama penyimpanan 30 hari memberikan hasil yag relatif lebih baik pada penelitianini.
Saran Disarankan peggunaan kemasan yang lebih representatif, penggunaan suhu rendah selamapenyimpanan serta penggunaan berbagai campuran jenis penstabil yang sesuai.
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Karakteristik Kimia dan Sensori Abon Jantung Pisang Kepok Dengan
Penambahan Udang Rebon Kering Asin

Normalina Arpi, Novia Mehra ErfizaJurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala – Banda AcehJl. Krueng Hasan Kalee 3, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesiaemail: normalina.arpi@unsyiah.ac.id
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mempelajari pembuatan abon jantung pisang kepok sebagai usahapemanfaatan limbah jantung pisang dan menentukan karakteristik kimia dan sensori abon jantungpisang setelah penambahan udang rebon kering asin. Rancangan penelitian yang digunakan adalahRancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor, yaitu konsentrasi udang rebon kering asin, tigataraf yaitu 5, 10, dan 15% (b/b) dari 400 g daging jantung pisang. Faktor kedua, jumlah santan, tigataraf yaitu 100, 200, dan 300 ml (dari 5400 ml santan/10800 g daging kelapa parut). Rendemenabon yang dihasilkan 31,55-46,90%, rata-rata 40,05% dari berat awal total bahan. Interaksiperlakuan yang digunakan menunjukkan semakin tinggi konsentrasi udang rebon dan santan yangdigunakan, semakin tinggi (P≤0,05) rendemen, kadar lemak, dan serat kasar yang dihasilkan. Akantetapi, pada kadar air, semakin tinggi santan yang ditambahkan, semakin rendah kadar air. Analisissensori perbandingan (skala 1-5) menunjukkan warna, dan aroma abon jantung pisang lebih cerah(nilai 3,52) dan lebih harum (nilai 4,25), akan tetapi rasa kurang enak (nilai 1,93) dibandingkanabon sapi. Produk yang terbaik diperoleh pada abon jantung pisang kepok dari konsentrasi udangrebon 15% dan santan 300 ml dengan rendemen 46,90%, kadar protein 11,74%, lemak 10,46%, abu8,81%, serat kasar 27,65%, dan air 17,91%.

Kata kunci: abon, jantung pisang kepok, udang rebon kering asin, santan
PENDAHULUANAbon adalah sejenis makanan kering berbentuk serpihan, dibuat dari daging yang diberibumbu kemudian digoreng (Anonim, 2006). Abon merupakan makanan yang praktis dan siap saji,abon umumnya terbuat dari daging. Dalam SNI 01-3707-1995 disebutkan abon adalah suatu jenismakanan kering berbentuk khas, dibuat dari daging, direbus disayat-sayat, dibumbui, digoreng dandipres. Abon dapat disajikan bersama nasi, roti atau sebagai bahan pengisi kue kering. Abontergolong produk olahan daging yang awet sampai 6 bulan.Pembuatan abon terdiri dari perebusan daging, pembentukan serat daging halus (denganpenumbukan daging dan penyuiran), penambahan bumbu dan pengeringan. Perebusan danpenumbukan daging bertujuan untuk memudahkan pembentukan serat-serat halus. Bunga ataujantung pisang dapat diolah menjadi abon, karena dapat menghasilkan serat-serat halus yangmenyerupai abon sapi. Serat-serat yang terdapat di dalam jaringan jantung pisang tidak hancur biladimasak tidak terlalu lama. Hal inilah yang menyebabkan jantung pisang sangat baik digunakansebagai bahan pembuatan abon, karena serat-serat jantung pisang akan menyerupai serat-seratdaging setelah dibuat menjadi abon.Produksi pisang Aceh pada 2015 mencapai 89.792 ton (BPS Aceh, 2016), diperkirakanjantung pisang yang dihasilkan sekitar 3-5% dari berat tersebut. Jantung pisang belumdimanfaatkan secara optimal kecuali untuk sayur, bahkan sering dibuang begitu saja. Padahal hargajantung pisang murah, dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Jantung pisang mengandungprotein, lemak, karbohidrat, mineral, dan beberapa vitamin yang bermanfaat bagi tubuh manusia.Jantung pisang juga mengandung serat yang cukup tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan.Rendahnya kandungan protein dan lemak jantung pisang dapat diatasi dengan penambahan proteindan lemak nabati atau hewani lainnya, agar menyamai kandungan abon daging. Protein hewani dari
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ikan (Putri, 2015; Mamuaja dan Aida, 2013; Pradana, 2012) dan protein nabati dari ampas tahu(Putri, 2015) telah digunakan dalam pembuatan olahan jantung pisang menjadi dendeng, abon, danbakso. Pada penelitian ini, pembuatan abon jantung pisang ditambahkan udang rebon kering asin,guna meningkatkan kandungan protein dan lemak, agar abon lebih bergizi, dan memiliki rasa yangkhas dan gurih.
METODE PENELITIAN

A. Bahan dan AlatBahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jantung pisang kepok yangberumur 1 hari setelah dipetik yang diperoleh dari pasar Peunayong, Banda Aceh. Bahan-bahan lainseperti udang rebon kering asin, santan kental, bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas,sereh, daun salam, gula, penyedap rasa, minyak goreng diperoleh dari toko niaga di kota BandaAceh. Santan kental diperoleh dari pemerasan santan di pasar Aceh. Bahan kimia yang diperlukanuntuk proses analisis berupa dietil eter, larutan iodin, amilum dan beberapa bahan lainnya yangmenunjang proses analisis yang diperoleh dari Laboratorium Analisis Pangan, Jurusan TeknologiHasil Pertanian dan toko bahan kimia di kota Banda Aceh.Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, blender merekNational, pres hidrolik merk Everwell Corp. Japan Model KS-1 Serial : 97-2310, pisau, baskom,wajan, plastik, gelas kimia, erlenmeyer, desikator dan beberapa alat-alat gelas lainnya yangdiperlukan untuk menunjang proses produksi dan analisis.
B. Rancangan PercobaanPenelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dua faktor. Faktorpertama yaitu konsentrasi udang rebon kering asin, tiga taraf, yang berdasarkan penelitian awalyaitu 5, 10, dan 15% (b/b) dari berat 400 gram daging jantung pisang. Faktor kedua yaitu jumlahsantan, tiga taraf, yang berdasarkan percobaan awal yaitu 100, 200, dan 300 ml (dari 5400 mlsantan /10800 g daging kelapa parut) untuk 400 gram daging jantung pisang.
C. Prosedur Penelitian

Proses Pembuatan Abon Jantung PisangJantung pisang dikupas semua kelopak terluarnya yang berwarna merah (± 4 lembar)hingga terlihat bagian putihnya, lalu dibelah membujur menjadi 4 bagian. Selanjutnya jantungpisang dicuci dan direbus dalam air mendidih selama 15 menit. Setelah itu, jantung pisang dicucilagi sampai air pencuci tidak lagi berwarna hitam, lalu ditiriskan. Jantung pisang rebus selanjutnyadisuir secara perlahan dengan menggunakan garpu agar didapatkan serat. Udang rebon kering asinyang digunakan dicuci hingga bersih, digiling halus dengan menggunakan blender. Selanjutnyaudang rebon kering asin halus dicampur dengan jantung pisang suir hingga merata.Bumbu-bumbu dicampur dan dihaluskan (menggunakan blender dengan kecepatanmaksimal selama 5 menit). Untuk 400 g jantung pisang digunakan bumbu halus yang terdiriatas bubuk ketumbar 12 g, gula pasir 40 g, bawang merah 60 g, dan bawang putih 20 g.Bumbu lain yang ditambahkan yaitu lengkuas sebesar ibu jari 1 potong, sereh 1 batang,daun salam 3 lembar, dan penyedap rasa ½ sendok teh. Selanjutnya bumbu ditumis denganapi kecil selama ± 1 menit menggunakan minyak goreng panas  50 ml hingga beraromaharum. Selanjutnya bumbu yang ditumis dicampur dengan campuran udang rebon keringdan jantung pisang tadi, lalu ditambahkan santan kental dan dimasak hingga abontergoreng oleh minyak yang dihasilkan dari santan. Abon ditiriskan, lalu dilakukanpengepresan hingga sebagian besar kandungan minyaknya terpisah. Abon yangmenggumpal dipisahkan dengan menggunakan garpu. Abon jantung pisang didinginkandengan cara diangin-anginkan, kemudian dikemas dalam kemasan plastik dan siapdianalisis. Analisis yang dilakukan terhadap abon jantung pisang yang dihasilkan yaitu
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penentuan rendemen, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar abu, serat kasar dan ujiorganoleptik uji perbandingan dengan abon sapi yang meliputi warna, rasa dan aroma.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. RendemenRendemen abon jantung pisang yang dihasilkan berkisar 31,55-46,90% dengan rata-rata40,05%. Gambar 1 menunjukkan bahwa rendemen abon jantung pisang tertinggi (P≤0,05) diperolehpada perlakuan konsentrasi 15% udang rebon dan 300 ml santan dengan nilai 46,90%. Semakintinggi konsentrasi udang rebon dan jumlah santan yang digunakan maka semakin tinggi pularendemen abon jantung pisang yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak bahanyang ditambahkan maka akan semakin banyak produk yang dihasilkan.
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Gambar 1. Rendemen abon jantung pisang pada interaksi konsentrasi udang rebon kering asin danjumlah santan yang berbeda.
B. Kadar AirKadar air abon jantung pisang yang dihasilkan yaitu 9,0820,84% dengan rata-rata 16,38%.Kadar air ini masih lebih tinggi dari syarat mutu abon sapi. Berdasarkan persyaratan mutu SNI 01-3707-1995, kadar air abon sapi maksimal 7%. Hal ini diduga karena terlalu besarnya api pemanasdan kurang lamanya waktu penguapan air dan penggorengan abonjantung pisang.Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah santan yang ditambahkan makasemakin rendah (P≤0,05) kadar air pada abon jantung pisang yang dihasilkan. Hal ini diduga karenakelapa yang digunakan cukup tua sehinggakan santan yang dipakai rendah kandungan air dan tinggikandungan padatannya. Sedangkan untuk konsentrasi udang rebon, semakin meningkatnyakonsentrasi udang rebon maka kadar air juga semakin meningkat (P≤0,05). Hal ini diduga karenaprotein pada udang rebon dapat memerangkap atau mengikat air lebih banyak (Soeparno, 1992).
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Gambar 2. Kadar air abon jantung pisang pada interaksi konsentrasi udang rebon kering asin danjumlah santan yang berbeda.
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C. Kadar LemakKadar lemak abon jantung pisang yang dihasilkan 4,55-10,46% dengan rata-rata 7,59%.Berdasarkan Standar Nasional Indoniesia (SNI 01-3707-1995), kadar lemak untuk abon sapimaksimal 30% (b/b). Oleh karena itu kadar lemak yang terkandung pada abon jantung pisang yangdihasilkan masih berada didalam standar abon sapi.Interaksi antara konsentrasi udang rebon dan jumlah santan dapat dilihat pada Gambar 3,semakin tinggi konsentrasi udang rebon dan santan yang digunakan maka semakin meningkat(P≤0,05) kadar lemak abon jantung pisang yang dihasilkan. Hal ini karena udang rebon kering asindan santan mengandung lemak, sehingga semakin banyak ditambahkan akan semakin tinggi lemakabon jantung pisang yang dihasilkan.
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Gambar 3. Kadar lemak abon jantung pisang pada konsentrasi udang rebon kering asin danjumlah santan yang berbeda.
D. Kadar ProteinKadar protein abon jantung pisang yang dihasilkan 11,11-11,74% dengan rata-rata 11,41%.Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi udang rebon kering asin, jumlahsantan, dan interaksi kedua perlakuan berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar proteinabon jantung pisang yang dihasilkan.

E. Kadar AbuKadar abu abon jantung pisang yang dihasilkan 4,47%-8,81% dengan rata-rata 6,92%.Gambar 4 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi udang rebon kering asin, dan semakinbanyak jumlah santan yang digunakan (Gambar 5) maka semakin tinggi (P≤0,05) kadar abu abonjantung pisang yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena kandungan mineral dari udang rebon dansantan.
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Gambar 4. Kadar abu abon jantung pisang pada konsentrasi udang rebon kering asin yang berbeda.
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F. Kadar Serat KasarKadar serat kasar abon jantung pisang yang dihasilkan 10,39-23,79% dengan rata-rata19,30%. Gambar 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi udang rebon kering asin danjumlah santan yang digunakan maka semakin tinggi (P≤0,05) kandungan serat kasar abon jantungpisang yang dihasilkan. Peningkatan serat kasar pada abon jantung pisang diduga santanmengandung karbohidrat berupa serat yang larut air yang dapat berupa pektin, musilase, dan gum(Sudarmadji et al., 1996).
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Gambar 6. Serat kasar abon jantung pisang pada berbagai interaksi konsentrasi udang rebon kering asin danjumlah santan
G. Uji Organoleptik Perbandingan Pasangan Abon Jantung PisangSampel yang digunakan untuk pembanding dalam penelitian ini berupa abon sapi denganskala perbandingan 1-5.
a.WarnaHasil perbandingan warna abon jantung pisang pada berbagai perlakuan 2,38-4,63 (kurangcerah – lebih cerah) dengan rata-rata 3,52 (lebih cerah) dibandingkan dengan abon sapi. Gambar 7menunjukkan perbedaan nilai warna abon jantung pisang akibat interaksi diatara kedua faktorperlakuan . Semakin tinggi konsentrasi udang rebon dan semakin banyak jumlah santan yangditambahkan, warna abon jantung pisang semakin cerah (lebih baik) (P≤0,05) dibandingkan denganabon sapi.
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Gambar 7. Nilai organoleptik warna abon jantung pisang akibat pengaruh interaksi konsentrasi udang rebondan jumlah santan, dibandingkan dengan abon sapi. Nilai 1=sangat kurang cerah, 5=sangat lebih cerah.
b. RasaHasil perbandingan rasa abon jantung pisang pada berbagai perlakuan 1,50 (kurang enak)sampai 2,90 (tidak berbeda) dengan rata-rata 1,93 (kurang enak) dibandingkan dengan abon sapi.Gambar 8 menunjukkan semakin besar konsentrasi udang rebon kering asin dan semakin banyak
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jumlah santan maka semakin enak rasa abon jantung pisang (P≤0,05), tetapi semua rasa abonjantung pisang masih dibawah (kurang enak) dari rasa abon sapi. Hal ini diduga karena panelisbelum terbiasa dengan rasa abon jantung pisang yang lebih menonjolkan rasa udang rebon, danjuga diduga karena kebiasaan panelis yang cenderung lebih terbiasa mengonsumsi daging daripadasayuran (jantung pisang).
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Gambar 8. Nilai organoleptik rasa abon jantung pisang akibat pengaruh interaksi konsentrasi udang rebondan jumlah santan, dibandingkan dengan abon sapi. Nilai 1=sangat kurang enak, 5=sangat lebih enakc. AromaHasil perbandinga aroma abon jantung pisang pada berbagai perlakuan 3,60 (lebih harum)sampai 4,75 (sangat lebih harum) dengan rata-rata 4,25 (lebih harum) dibandingkan dengan abonsapi. Gambar 9 menunjukkan nilai aroma meningkat semakin harum (P≤0,05) dibandingkan denganaroma abon sapi dengan meningkatnya konsentrasi udang rebon.
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Gambar 9. Nilai organoleptik aroma abon jantung pisang akibat pengaruh konsentrasi udang rebon,dibandingkan dengan abon sapi. Nilai 1=sangat kurang harum, 5=sangat lebih harum.Gambar 10 menunjukkan bahwa nilai organoleptik aroma abon jantung pisang padajumlah santan 100 ml berbeda tidak nyata dengan jumlah santan 200 ml tetapi berbeda nyataterhadap jumlah santan 300 ml. Abon jantung pisang mempunyai aroma yang lebih harum (P≤0,05)dari aroma abon sapi. Hal ini diduga karena abon jantung pisang baru dibuat.
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Gambar 10. Nilai organoleptik aroma abon jantung pisang akibat pengaruh jumlah santan, dibandingkandengan abon sapi. Nilai 1= sangat kurang harum, 5 = sangat lebih harum).
KESIMPULANPeningkatan konsentrasi udang rebon kering asin meningkatkan persentase rendemen,kadar air kadar lemak, kadar abu, serat kasar. Peningkatan jumlah santan yang ditambahkanmeningkatkan persentase rendemen, kadar lemak, kadar abu, dan serat kasar, tetapi menurunkankadar air, organoleptik warna abon jantung pisang yang dihasilkan. Abon jantung pisang terbaikberdasarkan nilai yang paling dekat dengan syarat mutu SNI 01-3707-1995, dan hasil analisisperbandingan organoleptik abon jantung pisang dengan abon sapi, diperoleh dari interaksiperlakuan konsentrasi udang rebon 15% dan jumlah santan 300 ml.
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Memprediksi Pembentukan Warna Larutan Resin Jernang dalam VCO
sebagai Pewarna Minuman Emulsi

Revis Asra1, Lavlinesia2, Dewi Fortuna2, Yernisa21Fakultas Peternakan, Universitas Jambi, Jambi;2 Fakultas Teknologi Pertanian,Universitas Jambi, JambiEmail: r.revisasra@yahoo.com
ABSTRAKJernang (Daemonoropsdraco) mengandung zat warna merah (dracohordin) yang larut dalamminyak. Sifat kelarutan dalam minyak ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pewarna dalamminuman emulsi.Penelitian ini ini secara umum bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatanresin Jernang. Penelitian dilakukan dalam dalam dua tahap yaitu pembuatan larutan resin Jernang,tujuannya untuk memprediksi penggunaan resin jernang yang akan digunakan dalam pembuatanminuman emulsi. Tahap kedua yaitu pembuatan minuman emulsi resin Jernangtujuannya untukmemprediksi warna minuman emulsi resin Jernang dari konsentrasi resin Jernang di dalam VCO.Penelitian ini terdiri atas lima perlakuan larutan resin Jernang yang sama dengan perlakuan tahappertama. Hasil penelitian tahap pertama, diperoleh hubungan antara konsentrasi resin Jernangdalam VCO (x) dengan nilai L* (y) yaitu y = 2.9286x2 - 23.411x + 50.4; nilai a* (y) yaitu y = 3.6571x2- 33.483x + 75.96; nilai b* (y) yaitu 1.9429x2 - 16.957x + 36.9. Warna larutan resin Jernang beradaantara vivid red hingga very dark (mostly black) orange [brown tone]. Hasil penelitian tahap kedua,ditunjukan oleh persamaan warna minuman emulsi resin Jernang dengan nilai L* (y) yaitu y = -2.1429x2 + 2.6571x + 91.8; nilai a* (y) yaitu y = 3.7143x2 - 6.8857x + 5.6; nilai b* (y) yaitu y =2.2857x2 - 1.9143x + 2. Warna minuman emulsi resin jernang berada antara light grayish orangehingga bright red.

Kata kunci: Resin Jernang (Daemonorops draco), dragon’s blood, VCO, Minuman Emulsi
PENDAHULUANResin jernang berasal dari permukaan kulit buah jernang (Daemonorops draco) yang dikenaldengan sebutan dragon’s blood. ResinJernangmerupakan salah satu sumber penghasilan masyarakatlokal Jambi khususnya yang tinggal dipinggiran hutan dan suku pedalaman. Resin Jernang telahdiekspor ke pasar internasional seperti China, Hongkong dan Singapura (Arifin, 2009), denganharga jualyang cukup tinggi berkisar Rp. 2.000.000,;-/kg sampai Rp. 3.000.000,’/kg tergantungtingkat kemurniannya (Asra, 2014).Resin Jernang berwarna merah, tidak beracun, tidak berbau dan berasa. Warna merah padaresin Jernang karena adanya senyawa dracorubin, dracosinotannol dan dracohordin yang termasukkelompok antosianin (Shi et al., 2009; Melo, 2009). Masyarakat tradisional Jambi, memanfaatkanresin Jernang seagai pewarna makanan, dan obat sakit perut. Menurut Gupta et al. (2007), resinJernang bermanfaat sebagai obat diare, anti tumor, anti virus, anti mikroba dan obat untukmenghentikan pendarahan. Lin (1986) menyatakan bahwa resin merah aman diberikan kepadakelinci sebanyak 1,3 – 3,0 g/kg berat badan/hari selama 90 hari. Ekstrak jernang yangmenggunakan pelarut methanol mempunyai LC50 sebesar 70 ppm dan pelarut etil asetatmempunyai LC50 sebesar 570 ppm (Wilastra, 2013).Resin Jernang memiliki titik leleh 80-120oC, berat jenis berkisar 1,18 – 1,20 larut dalamalkohol, eter minyak dan lemak, sebagian larut dalam kloroform, etil asetat, petroleum, spiritus dankarbondisulfide namun tidak larut dalam air (Coppen, 1995). Kelarutan resin Jernang dalam minyakini dapat dimanfaatkan sebagai minuman emulsi yang bersifat fungsional dan warna merah padaresin dapat menjadi daya Tarik terhadap minuman tersebut.
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Virgin Coconut Oil/VCO merupakan minyak kelapa yang diproses tanpa pemurnian(bleaching, deodorizing), dan tanpa pemanasan, dimana hal ini yang membedakan VCO denganminyak lainnya seperti minyak kelapa sawit. VCO dihasilkan dari pengolahan bahan baku dagingkelapa segar. Secara fisik minyak kelapa berwarna kuning kecoklatan muda.Titik bekunya padaderajat panas 18-20 oC, dan mulai mencair pada 23-26oC, berat jenis 0.91-0.93 (Setyamidjaja, 1991).Menurut Bogadenta (2013), VCO mengandung vitamin-vitamin yang larut dalam lemak,yaitu vitamin A, D, E, dan K serta pro-vitamin A (karoten).Oleh sebab itu, minyak kelapa sangatpenting bagi metabolisme tubuh. Manfaat dari minyak kelapa murni antara lain adalah mengurangiresiko penyumbatan pembuluh darah dan penyakit yang disebabkannya seperti hipertensi, jantung,dan stroke. Membantu mengendalikan kandungan gula darah (diabetes).Mengurangi resiko terkenakanker dan penyakit generative lain serta mencegah infeksi bakteri, virus, jamur, khamir danmeningkatkan sistem kekebalan tubuh.Meningkatkan fungsi pencernaan dan metabolisme sel,mencegah obesitas.Serta mencegah penuaan dini dan menjaga kulit agar tetap lembut dan halus(Amin, 2009).Menurut Amin (2009) Minyak kelapa murni memiliki kandungan asam laurat yang tinggi(45-55%) dan asam lemak jenuh dengan rantai sedang atau disebut trigliserida rantai sedang(medium chain triglyceride atau MCT), disamping itu minyak kelapa murni juga mengandungVitamin E, antioksidan dan citarasa, dengan aroma kelapa yang tidak berubah sehingga baik untukkesehatan.Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan lain yang molekul-molekul kedua cairan tersebut saling antagonistik. Emulsi terbagi dalam tiga bagian utama yaitu (1)bagian terdispersi berupa butir-butir yang terdiri dari lemak, (2) media pendispersi (continuous
phase)erupa air, dan (3) emulsifier yang berfungsi menjaga agar butir minyak tetap tersuspensididalam air (Ketaren, 1986;Sabariman, 2007;Rauf, 2015).Menurut Ansel (1989) dalam Tensiska et al. (2007) produk emulsi biasanya tipe emulsioil in
water(o/w) dimana minyak sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi, dan dalampembuatan emulsi dapat ditambahkan flavor, pemanis dan bahan tambahan lainnya untukmenjadikan produk yang enak dan disukai. Kerusakan emulsi terjadi melalui beberapa tahap. Padatahap awal, partikel-pertikel emulsi saling berdekatan membentuk beberapa kelompok, komponenterdispersi dari emulsi saling tarik menarik hingga dua atau lebih komponen terdispersipermukaanya saling kontak (flokulasi). Tahap kedua, globula-globula yang mengalami flokulasibergabung menjadi satu globula yang lebih besar (koalisensi), semakin besar ukuran suatu globula ,semakin kuat daya tariknya. Pada tahap akhir, globula-globula berukuran besar hasil koalisensi,bergabung menjadi satu sehingga terbentuk dua fase. Air dan minyak terpisah menjadi dua fase.Ukuran partikel merupakan karakteristik kunci emulsi, karena memberikan kontribusi padastabilitas fisik dan sifat-sifat organoleptic minuman emulsi.Ada berbagai faktor dan parameter yangmempengaruhi emulsi, termasuk pencampuran dan kondisi homogenisasi serta proporsi darikomponen emulsi (Syah, 2010). Menurut Rauf (2015:120) Proses homogenisasi merupakan salahsatu cara untuk meningkatkan stabilitas emulsi dengan cara mengecilkan dan menghomogenkanukuran droplet atau partikel fase terdispersi. Semakin tinggi tekanan yang digunakan dalam proseshomogenisasi, semakin memperkecil ukuran-ukuran partikel emulsi.Setiap jenis produk dalam pengolahan pangan membutuhkan emulsifier yang berbeda,untuk memudahkan memilih pengemulsi diperlukan suatu pendekatan dalam memilih pengemulsiyang tepat dan ekonomis dalam penggunaannya yakni dengan metode HLB (hidrophile-lipophilebalance).HLB merupakan rasio yang dinyatakan sebagai presentase berat dari gugus hidrofilik danhidrofobik dalam molekul pengemulsi (Husenhuettl, 2008).Menurut Sabariman (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi adalahjenis pengemulsi, aksi mekanis, kompetisi zat pengemulsi, sinergisme, tipe emulsi, sodium, pH,kejernihan, viskositas fase terdispersi dan kontinyu, tipe lemak, dan titik beku. Menurut Muchtadi(1992) dalam Julirestianasam (2014), kestabilan minuman emulsi dipengaruhi oleh factor-faktorseperti perbedaan berat jenis antar kedua fase, kohesi fase terdispersi, persentase padatan di dalamemulsi, temperature luar yang ekstrim, ukuran butiran fase terdispersi, distribusi ukuran faseterdispersi, dan tegangan interfarsial antar fase.
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BAHAN DAN METODE

Bahan dan alatBahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Resin Jernang yang berasal dari diKabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Virgin Coconut Oil (VCO), Aquadest dan tween 80.Alat yangdigunakan meliputi blender Fomac DS7 (26.000 rpm), kompor listrik, thermometer, stopwatch,timbangan analitik, batang pengaduk, alu dan mortal, gelas piala, gelas ukur, Erlenmeyer, dan colorbox.
Persiapan resin JernangBuah Jernang yang digunakan diambil langsung dari hutan di Kabupaten Sarolangun. ResinJernang diperoleh dengan metode ekstraksi kering dari buah jernang. Buah jernang dimasukkan kedalam keranjang rotan, ditumbuk dan ditekan-tekan hingga resin Jernang keluar melalui sela-selakeranjang, selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah plastik
MetodePenelitian ini terbagi dalam dua tahap yaitu pembuatan larutan resin Jernang danpembuatan minuman emulsi resin Jernang. Tujuan tahap pertama yaitu untuk memprediksipenggunaan resin jernang yang akan digunakan dalam pembuatan minuman emulsi. Pembuatanlarutan resin Jernang dengan menambahkan resin Jernang sebanyak 1g, 2g, 3g 4g dan 5g ke dalam10 ml VCO.Pembuatan minuman emulsi resin Jernang bertujuan untuk memprediksi warna minumanemulsi resin Jernang dari konsentrasi resin Jernang di dalam VCO.Penelitian ini terdiri atas limaperlakuan larutan resin Jernang yang sama dengan perlakuan tahap pertama.
Pelaksanaan PenelitianPembuatan larutan resin Jernang. VCO sebanyak 10 ml dipanaskan hingga suhu 70-80Ckemudian dimasukan resin Jernang yang telah dihaluskan sebanyak masing-masing perlakuan (1 gr,2 gr, 3 gr, 4 gr, dan 5 gr) sambil diaduk hingga resin larut sempurna. Larutan resin Jernangdisentrifuse dengan kecepatan 4000 rpm selama 5 menit untuk memisahkan kotoran atau endapanyang terdapat dalam larutan tersebut.Pembuatan minuman emulsi resin Jernang. Larutan resin Jernang jernih ditambahkan VCOsebanyak 210ml, air sebanyak 90 ml dan tween 80 sebanyak 3,75 ml kemudian dimasukan ke dalamblender dan dihomogenasi selama 7 menit dengan kecepatan 26.000rpm sehingga dihasilkanminuman emulsi resin Jernang.
Perubahan warna Resin Jernang dan warna Minuman emulsi resin Jernang (Leon et al., 2006)Resin jernang dituangkan kedalam wadah kecil kemudian dimasukkan kedalam black boxdan diberi label setelah itu di foto.Pengukuran tingkat warna minuman emulsi dilakukan secaraobjektif dengan menggunakan colour box. Colour box yang digunakan berbentuk segi empat denganpanjang sisi 50 cm. Kotak cie lab terbuat dari papan dengan tinggi 50 cm dan terdiri dari 4 lampuneon 8 watt dengan panjang 30 cm yang diletakkan disetiap sisi kotak dengan kemiringan 450.Sampel diletakkan didalam kotak dan difoto dengan posisi kotak papan tertutup dengan jarakkamera dengan sampel ± 40 cm. Kamera yang digunakan yaitu 16 Megapixel tanpa blitz.Pengukuran dan analisis warna : Gambar yang telah dicrop, dipindahkan dan ditampilkan padaprogram Adobe Photoshop. Pengukuran warna dilakukan dengan menggunakan histogram windowuntuk menentukan distribusi warna atau untuk menampilkan nilai L*, a* dan b*.
Analisis DataHasil pengukuran warna resin Jernang dan minuman emulsi Jernang dianalisis secarastatistic menggunakan regresi dengan bantuan SPSS 13.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Warna Larutan ResinTabel 1. Data hasil pengamatan nilai rata-rata warna (L*a*b*) minyak resin Jernang pada berbagaikonsentrasi.Resin Jernang(gr) Nilai Warna Warna Deskripsi Warna
L* a* b*1 28.0 43.0 20.7 Vivid red2 21.3 32.7 14.3 Very dark red3 9,3 8,0 4,3 Very dark (mostly black) red4 6.3 2.7 1.3 Very dark (mostly black) red5 6.3 0.3 0.7 Very dark (mostly black) orange

[brown tone]Tabel 2. Model regresi polinomial untuk nilai warna (L*a*b*)Nilai warna Persamaan regresi (Polinomial) Koefisien determinasi (R2)
L* y = 2.9286x2 - 23.411x + 50.4 0.8373
a* y = 3.6571x2 - 33.483x + 75.96 0.9004
b* y = 1.9429x2 - 16.957x + 36.9 0.9236Keterangan : x = Resin Jernang (gr), y = Nilai warnaHasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi resin Jernang (1 gr, 2 gr, 3 gr,4 gr dan 5 gr) dalam 10 ml minyak kelapa memiliki korelasi positif antara konsentrasi resin jernangterhadap nilai warna (L*a*b*), dimana semakin banyak konsentrasi resin Jernang yang ditambahkansemakin kuat nilai warna yang dihasilkan.

Grafik 1. Hubungan antara konsentrasi resin Jernang dan nilai warna (L*a*b*) larutan resin Jernang.Komponen kimia utama pada resin Jernang adalah resin ester dan dracoresino tannol (57-82%), dracoresene (14%), dracoalban (2,5%), resin tak larut (0,3%), residu (18,4%), asam
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benzoate, asam benzoilasetat, dracohodin, dan beberapa pigemen terutama nordracorhodin dannordracorubin (Chu, 2006 dalam Risna, 2006). Menurut Torid (2013) drakorodin merupakankomponen utama dan juga penciri Jernang.Drakoridin merupakan senyawa flavonoid turunanantosianin, pemberi warna alami pada jernang. Dengan demikian, penambahan resin Jernang padaberbagai konsentrasi dalam 10 ml minyak kelapa meningkatkan kandungan drakorodin padaminyak resin Jernang.
2. Warna Minuman Emulsi Penambahan Resin JernangEmulsi merupakan sistem heterogen yang terdiri atas dua fase cairan yang tidak tercampurtetapi cairan yang satu terdispersi dengan baik dalam cairan yang lain. Fase yang berbentuk butirandisebut fase terdispersi atau fase internal atau disebut juga fase diskontinyu, sedangkan fase cairantempat butiran terdispersi disebut fase pendispersi atau fase eksternal atau fase kontinyu (deMan1989).Tabel 3. Data hasil pengamatan nilai warna minuman emulsi resin JernangResinJernang (g) Nilai Warna Warna Deskripsi warnaL* a* b*1 93 1 2 Light grayish orange2 87 10 8 Light grayish red3 81 17 17 Very soft orange4 69 36 30 Soft orange5 51 65 50 Bright redTabel 4. Model regresi polinomial untuk nilai warna (L*a*b*)Nilai warna Persamaan regresi(Polinomial) Koefisien determinasi (R2)

L* y = -2.1429x2 + 2.6571x +91.8 0.9963
a* y = 3.7143x2- 6.8857x + 5.6 0.993
b* y = 2.2857x2 - 1.9143x + 2 0.9989

Emulsi dapat terbentuk dengan pengadukan dan tambahan bahan pengemulsi
(emulsifier).Dalam penelitian ini digunakan adalah Tween 80 sebanyak 3.75 ml yang berfungsiuntuk mengurangi tegangan permukaan. Emulsifier adalah suatu molekul yang memiliki sekaligusgugus hidrofilik dan gugus lipofilik sehingga dapat mempersatuan campuran yang terdiri dari airdan minyak. Aktivitas emulsifier diperoleh karena sifat ganda dari molekulnya yang memiliki bagianpolar (hidrofilik) dan bagian non polar (lipofilik) (Lavlinesia, 2013).Homogenisasi merupakan proses mengubah dua cairan yang sifatnya immisible (tidakbercampur) menjadi sebuah emulsi. Homogenisasi di dalam teknologi pencampuran, emulsifikasidan suspensi dikenal sebagai operasi yang pada dasarnya terdiri dari dua tahap yaitu pertamapengecilan ukuran droplet pada fase bagian dalam dan kedua yang merupakan tahap simultanpendistribusian droplet kedalamfase kontinu (Wirakartakusumah 1992). Alat yang dirancang untukmelakukan proses emulsi disebut homogenizer (Loncin &Merson dalam McClements 2004.
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Gambar 2.Grafik hubungan antara konsentrasi resin dan nilai warna (L*a*b*)minuman emulsi resin JernangHasil penelitian menunjukkan bahwa, penelitian ini dapat meningkatkan upaya dalammewujudkan hilirisasi produk resin merah jernang guna meningkatkan nilai tambah produk (value
added). Kelarutan resin merah jernang dalam minyak kelapa dapat dimanfaatkan sebagai pewarnadalam pembuatan minuman emulsi guna memberikan daya tarik terhadap minuman emulsi. Hal inisejalan dengan perkembangan penelitian dan pembahasan tentang VCO dan manfaatnya bagikesehatan, maka semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsi VCO baik sebagaiobat maupun seplemen untuk menjaga ketahanan tubuh. Namun rasa berminyak dari VCO menjadisalah satu hambatan masyarakat dalam mengkonsumsi VCO secara langsung. Salah satu caramengatasi hal tersebut adalah mengolah VCO menjadi minuman emulsi. Dalam penelitian ini VCOsebagai fase terdispersi dikembangkan pemanfaatannya bersamaan dengan resin merah jernangmenjadi produk minuman emulsi yang berkhasiat untuk kesehatan.

KESIMPULANHubungan antara konsentrasi resin Jernang dalam VCO (x) dengan nilai L* (y) yaitu y =2.9286x2 - 23.411x + 50.4; nilai a* (y) yaitu y = 3.6571x2 - 33.483x + 75.96; nilai b* (y) yaitu1.9429x2 - 16.957x + 36.9. Warna larutan resin Jernang berada antara vivid red hingga very dark
(mostly black) orange [brown tone].Hubungan antara konsentrasi resin Jernang dan nilai warna minuman emulsi resinJernang ditunjukan oleh persamaan dengan nilai L* (y) yaitu y = -2.1429x2 + 2.6571x + 91.8; nilai a*(y) yaitu y = 3.7143x2 - 6.8857x + 5.6; nilai b* (y) yaitu y = 2.2857x2 - 1.9143x + 2. Warna minumanemulsi resin jernang berada antara light grayish orange hingga bright red.
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Rancang Bangun Alat Perajang Pisang (Musa paradisiaca, L.) Tipe Engkol
untuk Pembuatan Keripik Pisang Skala Industri Rumah Tangga

Santosa 1*, Mislaini R.1, Hendri Gustian 2

1 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Telp. 0751 – 72772,Kampus Limau Manis, Padang – 251632 Laboratorium Produksi dan Manajemen Alat dan Mesin Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian, FakultasTeknologi Pertanian Universitas Andalas, Telp. 0751 – 72772,Kampus Limau Manis, Padang – 25163email: santosa764@yahoo.co.id
ABSTRAKTelah dilaksanakan penelitian tentang rancang bangun alat perajang pisang tipe engkol. Penelitianini dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2015 di Laboratorium Produksi dan Manajemen Alat danMesin Pertanian dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian Program StudiTeknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang. Penelitian ini dilakukanbertujuan untuk merancang dan membuat alat perajang pisang tipe engkol. Alat perajang pisangtipe engkol ini menggunakan tangan sebagai tenaga penggerak, dari putaran tangan dan engkolmaka daya disalurkan melalui belt dan pulley dengan perbandingan 1 : 3, dan pisang akan terajang(teriris) melalui pisau dengan piringan. Bagian – bagian dari alat perajang pisang yangdikembangkan adalah rangka utama, pisau dengan piringan, engkol (tuas pemutar), pulley, belt, danlubang pemasukan (hopper). Berdasarkan pengujian alat didapatkan kapasitas perajangan pisang22,58 kg/jam, ketebalan rata-rata hasil perajangan 2,20 mm, standar deviasi 0,03 mm, koefisienkeragaman 1,45 %, persentase rusak 8,33 %, dan kebutuhan daya spesifik 0,0016 kW.jam/kg.

Kata kunci: rancang bangun, alat perajang, pisang, kapasitas perajangan, tipe engkol
PENDAHULUANKeripik pisang merupakan produk olahan dari buah pisang dalam skala industri rumahtangga. Kualitas dari keripik pisang ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu rasa, kerenyahan danbentuk irisan yang tidak pecah (rusak). Cara merajang (mengiris) pisang merupakan kendala utamapembuatan keripik pisang untuk menghasilkan keripik pisang yang berkualitas. Kebanyakanindustri keripik pisang masih menggunakan cara manual dalam pengerjaannya yaitu denganmenggunakan pisau ketam, setelah dilakukan pengujian 1,1 kg pisang membutuhkan waktuperajangan selama 4,1 menit, jadi dalam 1 jam kapasitas perajangan sebesar 16,2 kg/jam, sehinggahasil tidak optimal. Di samping itu, ada beberapa industri rumah tangga keripik pisang, pisangdiletakkan pada piringan yang berputar. Jika pisang masih panjang proses perajangan (pengirisan)dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi jika pisang sudah pendek (karena sudah diiris), makairisan yang dihasilkan banyak yang sobek (rusak), dan pengerjaan perajangan pisang memerlukanwaktu yang lama dan tenaga yang besar, serta memiliki resiko kecelakan kerja yang tinggi,kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan jari tangan terluka oleh pisau perajang.Permasalahan tersebut sangat penting untuk diatasi dengan cara melakukan pengembanganteknologi alat dan mesin yang berhubungan dengan penanganan masalah – masalah pascapanenproduk pertanian seperti pembuatan keripik buah pisang, sehingga waktu dan tenaga yangdigunakan dalam proses pembuatan keripik pisang bisa lebih efisien dan begitu juga dengan resikokecelakaan kerja dapat dikurangi serta hasil irisan lebih seragam.Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan alat perajang pisang untuk pembuatankeripik pisang skala industri rumah tangga tipe engkol.
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BAHAN DAN METODEPenelitian ini dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pembuatan alat dan tahappengujian alat yang akan dilaksanakan pada Juni - Juli 2015 di Laboratorium Produksi danManajemen Alat Mesin Pertanian dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil PertanianProgram Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas.Bahan – bahan digunakan pada penelitian ini adalah: pisang, baut dan mur, besi plat,
stainless, seng plat, pulley, belt, engkol, besi siku, besi as, bearing. Alat yang digunakan dalampenelitian adalah: mesin las, mesin bor, gerinda, gergaji tangan, mesin bubut, amplas, timbangan,
stopwatch, perlengkapan alat dan mesin perbengkelan lainya yang akan dibutuhkan, kalkulator, alattulis dan komputer. Menurut Prabawati et al. (2008), pisang yang dapat diolah untuk keripik pisangadalah pisang tanduk, pisang kepok, pisang nangka dan jenis pisang lainnya, buah pisang yang dapatdigunakan untuk membuat keripik pisang adalah buah pisang mentah dengan tingkat ketuaan 80 %.Metode dalam penelitian ini adalah rancang bangun alat sederhana, selanjutnya akandilakukan uji kerja alat yang sudah jadi tersebut. Prinsip kerja alat ini adalah mata pisau akanmerajang pisang setelah engkol diputar berlawanan arah jarum jam, mata pisau akan berputarsebanyak 3 buah. Putaran tersebut dihasilkan setelah engkol diputar dan energi akan disalurkanmelalui pulley dan belt, sedangkan tenaga yang dikeluarkan seminimal mungkin, namun hasilperajangan yang dihasilkan semaksimal mungkin, dan hasil rajangan lebih seragam.
Prinsip Kerja AlatPrinsip kerja alat ini adalah belt yang sudah dipasang pada alur pulley dimana belt berfungsiuntuk memindahkan putaran dari pulley satu ke pulley putaran lainya, belt bekerja atas dasar beltyang telah dipasang pada pulley. Proses perajangan pisang mata pisau akan bergerak jika tuasengkol digerakkan (diputar) berlawanan arah jarum jam dan putaran akan dipindahkan melalui beltyang dipasang pada pulley. Perputaran pulley menggunakan 1 : 3. yaitu jika pulley besar utamaberputar 1 kali maka putaran pulley kecil sebanyak 3 kali.
Analisis Rancangan FungsionalAnalisis rancangan fungsional dilakukan dengan tujuan untuk merancang fungsi dan letakkomponen alat perajang pisang.1. Rangka UtamaRangka utama adalah kerangka utama alat perajang pisang yang berfungsi untuk penopangseluruh komponen alat perajang pisang.2. Belt dan Pulley

Belt dan pulley berfungsi sebagai penyaluran atau pemindahan daya dari pulley penggerak ke
pulley digerakkan dihubungkan langsung antara belt dan pulley. Keuntungan menggunakan beltdan pulley adalah harga relatif lebih murah, tidak menimbulkan suara bising, dan pemeliharaanlebih murah.3. As (Poros atau Sumbu)As (poros atau sumbu) berfungsi sebagai penghubung antara engkol dengan pulley dan beltfungsinya adalah untuk memutar pisau perajang (pengiris) tersebut.4. Pisau Perajang (Pengiris)Pisau perajang adalah komponen utama untuk merajang bahan.5. Bearing
Bearing adalah alat yang digunakan sebagai penopang atau bantalan As (poros atau sumbu)yang akan berputar hingga As (poros atau sumbu) berputar dengan lancar.6. Lubang Pemasukan (Hopper)
Hopper berfungsi untuk memasukkan bahan yang akan dirajang (diiris) pada pisau perajang(pengiris).7. Feeder (Pengumpan)
Feeder berfungsi untuk memasukkan bahan yang akan dirajang (diris) pada pisau pengiris.Bahan yang akan diiris turun dari hopper didorong secara manual menuju pisau perajang.
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Perencanaan Kapasitas KerjaPerajangan manual memiliki kapasitas kerja 16,2 kg/jam dalam waktu 4,1 menit denganmendesain alat perajang pisang ini diharapkan meningkatkan dari alat perajang pisang manual(sistem ketam), hal ini didasarkan pada pemakaian tiga buah mata pisau serta pemakaian dua buah
pulley berukuran berbeda dengan perbandingan 1 : 3.Perhitungan tersebut dilihat pada persamaan:Berat pisang = 1,1 kgWaktu perajangan (manual) = 4,1 menitKapasitas kerja rancangan = × 4,1 menit ..................………………………...(1)= 3,7 menit= ×= 16,2 kg/jam
Perencanaan DayaDaya merupakan kemampuan untuk melakukan kerja per satuan waktu. Dalam perancanganalat atau mesin perlu direncanakan daya yang dibutuhkan. Daya yang diperlukan untuk merajangpisang oleh manusia dapat ditentukan melalui pengukuran denyut jantung operator pada saatmelakukan perajangan secara manual dengan menggunakan pisau ketam. Klasifikasi tingkat kerjamanusia berumur 20 sampai 50 tahun dapat dilihat pada Tabel 1.Daya yang diperlukan untuk merajang pisang dengan alat perajang pisang tipe engkol dapatdiketahui dengan persamaan berikut:V mata pisau perajang = V pisau ketam .………………………………...(2)Jarak perajangan antara alat saat perajangan pisang adalah 20 cm atau 0,2 m, sehingga jarakyang ditempuh satu kali perajangan 0,2 m. Ketika proses perajangan dalam 1 menit menggunakanpisau ketam dilakukan sebanyak 87 kali dalam gerakan lurus, maka:V = 0,2 m × = 17,4 m/menit × = 0,29 m/sV = 0,29 m/s x 3V = 0,87 m/sSelanjutnya, dapat diketahui frekuensi putar yang diperlukan susunan mata pisau untukmerajang pisang menggunakan persamaan:V = × R ………………………………………………………………(3)Diketahui:V = Kecepatan linear mata perajang (0,87 m/s)R = Jari-jari mata pisau perajang (0,125 m)

 = Kecepatan sudut mata pisau perajang (Rad/s)
 == = 6,96 Rad/sFrekuensi putar mata pisau perajang dapat dicari menggunakan persamaan:
 = …………………………..………………………...(4)RPM = ................................................................................(5)Diketahui:
 = 6,96 Rad/sπ = 3,14RPM = (6,96 Rad/s .60) / (2 . 3,14)
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= 66,5Daya yang diperlukan untuk perajangan pisang dengan pisau ketam dapat dicarimenggunakan persamaan:P = F × V……………………………………………...........................(6)F = ……………………………………………………......................(7)dengan:P = Daya yang diperlukan pada saat perajangan (Watt)F = Gaya untuk perajangan ( N )V = Kecepatan linear perajangan ( m/s )Gaya yang dibutuhkan untuk merajang pisang sebesar 75,75 N berdasarkan pengujiandengan force gauge. Dihubungkan dengan persamaan diatas maka didapatkan nilai sebagai berikut:P = F ×V= 75,75 N x 0,87 m/s= 65,9 wattNilai gaya merajang pisang secara manual sama dengan gaya yang dibutuhkan alat perajanguntuk merajang pisang. Setelah nilai gaya merajang pisang didapatkan, maka untuk mencari nilaitorsi perajangan dapat dicari menggunakan persamaan:T = F × R……………………………………..............……...................(8)Dengan:T = Torsi silinder perajang (N.m)F = Gaya untuk merajang ( N )R = Jari-jari silinder perajangan (m)Diketahui:F = 75,75 NR = 12,5 cm atau 0,125 mT = F × R= 75,75 N × 0,125 m= 9,468 NmAlat perajang pisang tipe engkol ini dipasang dengan menggunakan dua poros. Bahan porosyang dipilih dalam penelitian ini adalah baja karbon konstruksi jenis S45C dengan kekuatan tarik 58kg/mm2 dengan faktor keamanan Sf1 6 dan Sf2 2,15 (Sularso dan Suga, 1987).Setelah jenis bahan dipilih, maka langkah yang selanjutnya adalah melakukan perhitungandiameter poros yang akan direncakan, berikut langkah - langkah menentukan diameter poros,dengan mengacu pada Hurts (2006) serta Sularso dan Suga (1987):1. Torsi alat perajang pisang tipe engkol yang sudah diketahui yaitu, sebesar 9,468 N.m, sehinggadidapat nilai dari momen puntir untuk alat ini sebesar.............................................................(9)= 965,13 kg.mm.2. Menentukan bahan poros, perlakuan panas, faktor keamanan Sf1 dan Sf2 dan kekuatan tarikalat perajang pisang tipe engkol digunakan poros dengan jenis S45C, kekuatan bernilai 58kg/mm2, dengan faktor keamanan yang diambil sebesar 5,6. Harga 5,6 ini diambil untuk bahanSf1 dengan kekuatan yang dijamin bernilai 6,0. Nilai dari Sf2 didapat dari rata - rata faktorkeamanannya yaitu berkisar antara 1,3 sampai 3,0 sehingga didapatkan nilai Sf2 sebesar 2,15.3. Menentukan tegangan ijin poros.Untuk menentukan tegangan ijin poros menggunakan persamaan:..........................................................................................................(10)dengan :
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τa = Tegangan geser ijin poros (kg/mm2)τb = Kekuatan tarik (kg/mm2)Sf1 dan Sf2 = Faktor keamananJadi tegangan ijin poros = 4,49 kg/mm24. Menentukan diameter porosPenentuan diameter poros dihitung dengan persamaan berikut (Sularso dan Suga, 1987):...............................................................................(11)dengan:ds = Diameter poros perajang pisang tipe engkol (mm)τ = Momen puntir (kg.mm)τa = Tegangan geser ijin poros (kg/mm2)Kt = Faktor koreksi tumbukanCb = Faktor lenturanSehingga,
ds (4385,1)1/3ds 16,36 mmds 1,64 cmKeputusan yang dapat diambil dari perhitungan perencanaan poros ini adalah besarnyadiameter harus besar sama dari 1,64 cm untuk poros alat perajang pisang tipe engkol. Perancanganalat perajang pisang tipe engkol ini penulis menggunakan diameter poros sebesar 1,7 cm untukkedua poros alat perajang pisang tipe engkol.Nilai daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan (mengengkol) perajang pisang dapatdicari menggunakan persamaan:P = T × ………………………………….............…….…..............(12)dengan:P = Daya yang dibutuhkan silinder perajang ( watt )T = Nilai torsi silinder perajang (N.m)
 = Kecepatan sudut pisau perajang (Rad/s)Diketahui:T = 4,9 N.m
 = 6,96 Rad/sP = T × ω= 9,468 Nm × 6,96 Rad/s = 65,9 wattEfisiensi daya penerus pulley adalah sebesar 0,98 dan daya manusia untuk mengengkolperajang pisang dapat dicari dengan persamaan:……………………………………………(13)
= 67,24 wattJadi dari perhitungan tersebut didapatkan daya sebesar 67,24 watt, maka perajangan pisangmasih dapat digerakkan (dikerjakan) oleh tenaga manusia.
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HASIL DAN PEMBAHASANAlat perajang pisang tipe engkol adalah alat yang dirancang dalam penelitian ini, danmempunyai bagian – bagian yang bertujuan untuk mendukung pengoperasian alat, yaitu rangkautama, belt, pulley, As (poros atau sumbu), pisau perajang, bearing, dan hopper (lubang pemasukan).Dalam proses pembuatannya, terlebih dahulu didesain dengan menggunakan Solid Work 2012 64
bit, di mana terdapat beberapa bagian yang mengalami perubahan dari bentuk alat perajang pisangyang telah ada sebelumnya, seperti sistem kerja dari alat yang telah ada sebelumnya adalah diam(statis) dan bahan akan terajang oleh mata pisau saat digerakkan dengan tangan menuju matapisau. Namun, sistem kerja dari alat perajang pisang tipe engkol ini kebalikan dari alat yang telahada, dimana alat ini memiliki 3 buah mata pisau perajang yang bergerak (dinamis) dan bahan yangakan dirajang yang ada dalam posisi statis (diam). Sumber tenaga penggerak dari alat perajangpisang ini adalah tenaga dari putaran tangan manusia yang menggunakan engkol yang berputarberlawanan arah jarum jam. Alat perajang pisang tipe engkol secara lengkap ditampilkan padaGambar 1.
Lubang Pemasukan (Hopper)

Hopper berfungsi untuk memasukkan bahan yang akan dirajang (diiris) pada pisau perajang(pengiris) dengan didorong secara manual, dengan tinggi 4 cm, panjang 14 cm dan lebar 7 cm dan
angle of friction hopper sebesar minimal 300 sehingga pisang jatuh (turun) dengan mudah.
Kapasitas Perajangan PisangBanyak pisang yang digunakan pada pengujian alat ini adalah sebanyak 3 kg dan pisangyang digunakan adalah pisang bunga (Pasaman Barat). Rata – rata panjang pisang yang digunakanpada pengujian alat perajang pisang tipe engkol ini 14 cm, lebar 4 cm dengan tingkat kematangan 80% umur panen. Pengujian alat dilakukan tiga kali ulangan dengan berat 1 kg setiap kali ulangan.Data yang dicatat untuk setiap kali ulangan pada proses perajangan pisang adalah berat awal (kg),berat utuh (kg), berat rusak (kg). Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian alat perajang tersebut didapatkankapasitas hasil perajangan sebesar 22,58 kg/jam. Kapasitas hasil perajangan yang dihasilkan olehalat perajang pisang tipe engkol ini sudah melebihi kapasitas hasil perajangan alat perajang manual(pisau sistem ketam), dimana alat perajang pisang manual hanya menghasilkan kapasitas sebesar16,2 kg/jam dengan perbedaan kapasitas hasil perajangan sebesar 6,38 kg/jam. Perbedaankapasitas hasil perajangan dari alat perajang manual dengan alat perajang pisang tipe engkoldisebabkan perbedaan pisau perajang yang digunakan.Pisau perajang yang digunakan pada alat perajang manual hanya satu buah dan dalamkeadaan statis (diam), sedangkan pisau yang yang digunakan pada alat perajang pisang tipe engkolini memiliki tiga buah mata pisau yang berputar melalui pulley dan belt yang digerakkan olehengkol. Di samping itu, tenaga yang digunakan untuk proses perajangan pada alat perajang manualadalah tenaga dari gesekan (ayunan) tangan, sedangkan pada alat perajang pisang tipe engkol yangdikembangkan ini tenaga operator berasal dari putaran engkol melalui tangan. Mesin perajang(pengiris) pisang yang sudah ada yaitu Perancangan Mesin Pengiris Pisang untuk Home Industrihasil penelitian Sunardi Tjandra dan Agus Sutanto mahasiswa Teknik Manufaktur, Fakultas Teknik,Universitas Brawijaya dengan kapasitas perajangan 60 kg/jam dan ketebalan antara 1 mm – 3 mm(Tjandra et al., 2008).
Ketebalan Rata – Rata Hasil Perajangan PisangBerdasarkan SNI 0838:2008, tebal rajangan (irisan) ubi kayu yang dihasilkan oleh pisaupemotong berkisar antara 0,8 mm sampai 1,5 mm, sedangkan dari penelitian (pengujian) yang telahdilakukan didapatkan hasil bahwa ketebalan rata – rata rajangan pisang yang dihasilkan oleh alatperajang pisang tipe engkol yaitu 2,22 mm. Berdasarkan nilai dari hasil rajangan Pisang tersebutdengan ketebalan rata – rata 2,22 mm dan dibandingkan dengan ketebalan singkong (ubi kayu)
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berdasarkan nilai SNI dengan ketebalan 0,8 – 1,5 mm belum sesuai SNI, dan jika ketebalan keripikpisang 0,8 – 1,5 mm maka pada saat penggorengan akan mudah patah (hancur).
Keragaman Ketebalan Hasil Perajangan PisangBerdasarkan SNI 01-042801989 (Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan) dalam SNI0838:2008, pertama – tama diambil sampel utuh sebanyak 100 rajangan (irisan) hasil perajangan,selanjutnya diukur ketebalan rajangan pisang tersebut, dan kemudian dicari ketebalan dari hasilrajangan pisang tersebut. Keragaman ketebalan hasil perajangan pisang dapat dicari dengan caramengukur ketebalan sebanyak 100 buah hasil rajangan pisang tersebut.Pengukuran ketebalan hasil rajangan ke 1 – 100 diukur dengan menggunakan jangka sorongdengan ketelitian 0,05 mm. Dari hasil pengukuran ketebalan 100 buah hasil rajangan pisang, makadidapatkan nilai standar deviasi dan koefisien keragaman rajangan.Berdasarkan data yang didapatkan nilai simpangan baku (standar deviasi) dari 100 hasilrajangan pisang didapatkan 0,03 mm. Berdasarkan nilai standar deviasi yang diperoleh, dapatdikatakan keragaman dari setiap hasil rajangan cukup bagus (hampir seragam), dan berdasarkandata keragaman hasil rajangan didapatkan nilai koefisien keragaman rajangan sebesar 1,45 %. Nilaidari koefisien keragaman hasil rajangan dari 100 hasil rajangan pisang yang didapatkan sangatkecil, sehingga dapat dikatakan alat perajang pisang tipe engkol ini memiliki keragaman ketebalanhasil rajangan yang hampir seragam untuk setiap rajangan yang dihasilkan. Berdasarkan nilaikoefisien keragaman rajangan yang didapatkan dapat dikatakan hasil rajangan alat ini sudahmemenuhi kriteria, dengan nilai untuk koefisien variansi harus kecil dari 15 % (Zelfiati, 2015).
Kebutuhan Daya SpesifikKebutuhan daya spesifik didapatkan dari daya manusia yang bekerja melakukan perajanganberbanding dengan waktu perajangan pisang. Nilai untuk daya manusia didapatkan darimenghitung denyut nadi per menit sesaat setelah melakukan perajangan. Berdasarkan hitungandenyut nadi rata – rata yang terhitung, yaitu 86,33 denyut/menit setelah melakukan pengirisanselama 146,33 detik.Pengukuran denyut nadi dilakukan 3 kali pengukuran pada ulangan ke 1, ke 2, dan ke 3 dannilainya dirata – ratakan. Berdasarkan nilai denyut nadi yang didapatkan dan dilakukanperhitungan maka pekerjaan merajang pisang menggunakan alat perajang pisang tipe engkol initermasuk ke dalam kelompok kerja ringan dengan curahan energi 0,24 kW (Wanders, 1987). Nilaicurahan energi tersebut lalu dimasukkan ke dalam persamaan, sehingga dari persamaan tersebutmaka didapatkan kebutuhan daya spesifik sebesar 0,0016 kW .jam/kg.
RendemenRendemen merupakan perbandingan berat akhir (output) dengan (input) berat awal.Rendemen perajangan pisang diperoleh dengan membandingkan berat akhir (output) dengan beratawal (input) dikalikan 100 %. Berdasarkan dari data penelitian yang didapatkan hasil rendemenalat perajang pisang tipe engkol, yaitu 91,67 %, dari nilai rendemen yang didapatkan bisadisimpulkan alat perajang pisang tipe engkol bisa digunakan pada proses perajangan pisang.Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kerja Manusia Berumur 20 sampai 50 TahunTingkat pekerjaan Kebutuhan tenaga (kW) Denyut jantung per menitSangat ringan Kurang 0.17 Kurang 75Ringan 0,17 – 0,33 75 – 100Sedang 0,33 – 0,55 100 – 125Berat 0,55 – 0,67 125 – 150Sangat berat 0,67 – 0,84 150 – 175Di luar batas Di atas 0,84 Lebih 175Sumber : Wanders (1987)
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Tabel 2. Hasil Alat Perajang Pisang Tipe Engkol pada Pengujian Alat Perajang Pisang Tipe EngkolUlangan ke Beratawal (kg) Waktu(jam) Berat utuh(kg) Berat rusak(kg) Kapasitas(kg/jam)1 1 0,04 0,90 0,10 23,132 1 0,04 0,90 0,10 21,323 1 0,04 0,95 0,05 23,28Jumlah 3 0,12 2,75 0,25 67,73Rata – rata 1 0,04 0,91 0,08 22,58

(a) (b)Gambar 1. Alat Perajang Pisang Tipe Engkol
KESIMPULANBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:1. Dihasilkan alat perajang pisang tipe engkol, yang memiliki kapasitas kerja sebesar 22,58 kg/jamdan sudah melewati kapasitas kerja alat perajang pisang manual (sistem ketam) yang hanyamemiliki kapasitas 16,2 kg/jam.2. Dihasilkan alat perajang pisang tipe engkol, yang memiliki persentase kerusakan sebesar 8,33%.3. Daya yang spesifik yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas kerja 22,58 kg/jam adalah0,0016 kW .jam/kg.

DAFTAR PUSTAKAHurts, K. 2006. Prinsip – Prinsip Rancangan Teknik. Erlangga. Jakarta.Murtiningsih dan H. Pekerti. 1988. Pengaruh Umur Petik terhadap Mutu Buah Pisang Tanduk. Bull.Penel. Horti. 3(1): 33 – 37.Prabawati, S., Suyanti dan Dondy A. Setyabudi, 2008. Teknologi Pascapanen dan Teknik Pengolahan
Buah Pisang. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasacpanen Pertanian BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian. hhtp://www. Jurnal pisang pdf. co. id [5September 2014].Standar Nasional Indonesia 0838:2008. Mesin Pemotong Ubi Kayu - Bagian 1: Prosedur dan Cara Uji.Sularso dan Suga, K. 1987. Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen

Mesin. Pradnya Paramita. Jakarta.Tjandra, Sunardi dan Agus Sutanto. 2008. Perancangan Pengiris Pisang untuk Home Industri. TeknikManufaktur, Fakultas Teknik : Seminar Nasional Aplikasi dan Teknologi. Yogyakarta.Wanders, A.A. 1987. Pengukuran Energy dalam Strategi Mekanisasi Pertanian.Departemen Mekanisasi Pertanian FATETA. IPB. Bogor.Zelfiati. 2015. Pengembangan Alat Pengiris Singkong Semi Mekanis. [Skripsi]. Universitas Andalas.Padang.
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Sistem Informasi Iklim bagi Masyarakat Petani untuk Menjaga
Produktivitas Pertanian di Kawasan Industri Modern Cikande

Yayat Ruhiat1 , Halim Akbar 2 ,Kuswantoro3 ,Yeyen Maryani4
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ABSTRAKDi Provinsi Banten terdapat beberapa kawasan industri, diantaranya Kawasan Industri ModernCiaknde. Perkembangan industri di kawasan tersebut, dari tahun ke tahun terus meningkat baikindustri Besar, Sedang, maupun Kecil. Perkembangan industri tersebut, diasumsikan akanberimplikasi pada pengelolaan lahan pertanian. Dalam mengelola lahan, masyarakat petani disekitar kawasan tersebut, tergantung pada iklim. Fluktuasi keadaan iklim diasumsikan akanberimplikasi pada produktivitas petani. Untuk menjaga produktivitas petani dalam mengelola lahan,diperlukan sistem informasi iklim agar hasilnya optimal. Penelitian bertujuan untuk: (1)mengetahui angka kecenderungan curah hujan yang terjadi selama kurun waktu 25 tahun denganmenggunakan nilai dari algoritma terkecil; (2) mengestimasi perubahan iklim di Kabupaten Serang;dan (3) membuat sistem informasi perubahan iklim bagi petani untuk menjaga produktivitaspertanian. Adapun metode yang digunakan, yaitu dengan membuat model sistem informasi bagipetani dalam menghadapi perubahan iklim di Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan,angin di Kabupaten Serang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dalam periode tahun 2005-2015secara umum mengalir dari sebelah Utara dengan kecepatan antara 1,4 - 20 m/det. Sementara,musim hujan terjadi antara bulan oktober sampai Februari. Antara bulan Maret sampai Juni hujanmulai berkurang, sedangkan pada antara bulan Juli sampai September hujan semakin berkurang.Selanjutnya hasil pengukuran suhu berarada pada kisaran 17,5 – 36,2 oC. Secara umum rata-ratasuhu maksimum terjadi pada bulan Mei dan suhu minimum terjadi bulan Agustus. Pada bulanNopember berdasarkan kajian curah hujan terjadi musim hujan, tetapi pada bulan tersebut terjadipula kondisi suhu yang sangat tinggi sampai mencapai suhu maksimum sebesar 34,8oC.

Kata kunci: fluktuasi perubahan iklim, sistem informasi, pola angin dominan, curah hujan, kondisisuhu
PENDAHULUANPerubahan iklim (anomali) akan membawa pengaruh pada intensitas dampak dan sangattergantung pada tingkat penyimpangannya. Secara umum dampak penyimpangan iklim terhadapaspek-aspek penataan ruang, meliputi: (a) pemanfaatan lahan budidaya, berupa penurunan ataubahkan kegagalan berproduksi usaha pertanian, seperti: kegagalan panen tanaman pangan akibatkekeringan, kegagalan panen tanaman pangan akibat banjir, penurunan produksi holtikulturaakibat penyimpangan iklim yang mempengaruhi periode pembuahan, kebakaran hutan yangmemengaruhi produksi kayu dan hasil hutan, kegagalan produksi kegiatan budidaya perikanan airtawar akibat kelangkaan air atau bahkan kebanjiran; (b) penyimpangan iklim berupa curah hujanyang cukup tinggi, memicu terjadinya gerakan tanah yang berpotensi menimbulkan bencana alamberupa: banjir dan tanah longsor; (c) penyimpangan iklim berupa curah hujan yang sangat rendahdibarengi peningkatan suhu udara, menyebabkan terjadinya kekeringan. Kekeringan potensialmenjadi penyebab terjadinya: penurunan ketersediaan air, yang akan mengganggu proses budidayapertanian, kebakaran hutan. Artinya, perubahan iklim berhubungan erat dengan pengelolaan lahandan aspek-aspek kewenangan didalamnya, seperti kawasan permukiman, kawasan budidayapertanian, sistem jaringan prasarana dan lain sebagainya.
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Iklim mempengaruhi produksi pangan, karena itu penerapan klimatologi pada pertanianadalah penting mengingat setiap jenis tanaman pada berbagai tingka pertumbuhan memerlukankondisi iklim yang berbeda-beda. Tentunya ada interaksi antara tanaman pada iklim lingkunganadalah menjadi penting dengan semakin besarnya tanaman dan semakin banyknya jumlah rumpuntanaman. Pada mulanya tanaman hanya dipengaruhi oleh iklim mikro saja, namun kemudian lambatlaun dipengaruhi oleh iklim meso dan iklim makro. Ada hubungan yang erat antara pola iklimdengan distribusi tanaman sehingga beberapa klasifikasi iklim didasarkan pada dunia tumbuhan.Iklim tidak hanya mempengaruhi oleh tanaman tetapi juga dipengaruhi oleh tanaman. Hutan yanglebat dapat menambah jumlah kelembapan udara melalaui transpirasi. Bayangan dari pepohonandapat mengurangi suhu udara sehingga penguapan menjadi kecil. Unsur-unsur iklim yangmempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah curah hujan, suhu, angin, sinar matahari, kelembapandan evapotranspirasi (penguapan+transpirasi).Lahan merupakan bagian bentang alam (landscape) yang mencakup ilkim, topografi (relief),hidrologi dan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensialberpengaruh terhadap penggunaan lahan (Djaenudin, 1997). Kemampuan penggunaan lahanmerupakan kesanggupan lahan untuk memberikan hasil penggunaan pertanian pada tingkatproduksi tertentu. (FAO, 1976: Sanchez, 1993). Sementara, Kartasapoetra (2000) menyatakanbahwa pengelolaan lahan merupakan suatu upaya agar lahan dapat berfungsi optimal sebagai mediapengatur tata air dan produksi. Bentuk pengelolaan lahan yang baik adalah dapat menciptakansuatu keadaan yang mirip dengan keadaan alamiahnya (Arsyad, 2000).
METODE PENELITIANIklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh angin monson (monson trade) dan gelombang

La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (Nopember-Maret) cuaca didominasi oleh angin barat(dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yangmelewati Laut Cina Selatan. Pada musim kemarau (Juni-Agustus), cuaca didominasi oleh angintimur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang keras terutama di wilayahbagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino. Temperatur di daerah pantai danperbukitan berkisar antara 22oC dan 32oC, sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggianantara 400-1.350 mdpl mencapai antara (18-29) oC.Kategori anomali dibagi atas curah hujan normal, di bawah normal dan di atas normal (BMG,2002). Anomali cuaca berupa adanya ”Typhoon Laurence” diperairan wilayah utara Australia danpusat tekanan rendah di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera masih bertahan tetapi memilikiintensitas yang menurun. Hal tersebut menyebabkan pola angin di wilayah sepanjang Pulau Jawamengalami pembelokan angin serta di ikuti dengan timbulnya pola vortek atau gangguan kecil yangkadang-kadang muncul di wilayah perairan dekat ekuator.Berdasarkan rata-rata dan simpangan baku, dengan transformasi normal standar besarnyacurah huja yang diharapkan untuk satu bulan dapat diperkirakan peluangnya (Sudjana, 1982 danBethea, et.al, 1985). Kejadian hujan hari ke-i dipengaruhi oleh kejadian hujan pada hari sebelumnya,jika hari hujan disimbolkan dengan 1 dan tidak hujan disimbolkan dengan 0, maka peluangterjadinya hujan pada hari ke-i jika pada hari sebelumnya tidak terjadi hujan ditulis dalam bentukp01(i). Peluang terjadi hujan jika pada hari sebelumnya terjadi hujan dilambangkan dengan p11(i),bentuk persamaan untuk menduga peluang hujan adalah:
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Transformasi logistik   ig jk terhadap kedua nilai peluang tersebut didefinisikan sebagai:
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Persamaan garis fitting untuk   ig jk :
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dengan i = 2i/365, i = 1, 2, 3 ......365, m banyaknya harmonik.
Nilai gjl(i) yang diperoleh dari deret fourier ditransformasikan ke dalam bentuk nilai peluangpjl(i) untuk membangkitkan data kejadian hujan, bentuk transformasinya adalah:
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Prosedur pembangkitan hujan dilakukan melalui lima tahap kegiatan sebagai berikut: (1)menyusun model peluang kejadian hujan (pjk(i)), (2) membuat persamaan garis fitting (regresifourier) untuk fungsi penghubung logit peluang kejadian hujan (gjk(i)), (3) mentransformasikembali (gjk(i)) ke bentuk (pjk(i)), (4) mengubah bentuk peluang kejadian ke bentuk kejadian hujandengan menggunakan sebaran uniform, dan (5) menduga parameter sebaran tinggi hujan untukkondisi hj1(i).
HASIL DAN PEMBAHASANTahun 2014 kecepatan angin berada pada kisaran antara 2-20 m/det dengan arah darisebelah utara. Distribusi frekuensi angin dalam keadaan calm sebesar 51,1% angin dengankecepatan 2 m/det dengan kategori angin lemah distribusi frekuensinya sebesar 13,8%, sedangkanangin dengan kecepatan  20 m/det dengan kategori angin badai, dengan indikasi pohon-pohonbesar patah, distribusi frekuensinya sebesar 7,7%. Tahun 2015 kecepatan angin berada padakisaran antara 2-20 m/det dengan arah dari sebelah utara. Distribusi frekuensi angin dalamkeadaan calm sebesar 52,4% angin dengan kecepatan 2 m/det dengan kategori angin lemahdistribusi frekuensinya sebesar 13,3%, sedangkan angin dengan kecepatan 20 m/det dengankategori angin badai, dengan indikasi pohon-pohon besar patah, distribusi frekuensinya sebesar5,9%. Arah angin dalam kurun waktu dari Tahun 2012-2015 ditampilkan pada Gambar 1, arahangin dibuat dengan dengan menggunakan software WinRose.

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015Gambar 1. Winroses Angin Kabupaten Serang1. Analisis Kecenderungan Curah HujanDengan menggunakan input data curah hujan harian dari Stasiun Serang selama 10 tahun,diperoleh pola sebaran g01 dan g11, seperti ditampilkan pada Gambar 2 berikut.
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Gambar (a) Gambar (b)Pola sebaran g01 terhadap hari Pola sebaran g11 terhadap hariGambar 2. Pola sebaran hujan
Curah hujan membantu dalam menentukan pembagian jenis tanaman: hutan, semak, padangrumput atau guru. Setiap tanaman membutuhkan air yang berbeda-beda. Menurut kebutuhan air,tanaman dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:(1) hygrophytes, tanaman yang hidup dalam kondisi jumlah air banyak, misalnya bakau(2) mesophytes, tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah sedang, seperti halnya padatanaman umumnya(3) xerophites, tanaman yang hidupnya disesuaikan dengan keadaan air. Untuk mengimbangi efekkekeringan ini maka daun dialpisi lilin, untuk mengurangi transpirasi kulit pohon menjadi tebaldan sistem akar menjadi dalam.Curah hujan memegang peranan dalam pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal inidisebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan diteruskan ke bagian-bagianlainnya. Fotosintesi akan menurun jika30% kandungan air dalam daun hilang, kemudian prosesfotosintesis akan terhenti jika kandungan air mencapai 60% (Griffith, 1976).Selain diklasifikasikan berdasarkan curah hujan, tanaman dapat pula diklasifikasikanberdasarkan pada kebutuhan suhunya. Klasifikasi tanaman menurur De Candolle, sebagai berikut:(1) megatermal, jika bulan terdingin mempunyai suhu lebih besar 64,4oF (18oC)(2) mesotermal, jika suhu bulan terdingin kurang dari 64,4oF tetapi lebih besar dari 26,6oF (-3oC)dan bulan terpanas lebih besar dari 50oF (10oC), musim dingin pendek(3) mikrotermal, jika suhu bulan terpanas diatas 50oF dan bulan terdingin kurang dari 26,6oF,musim dingin panjang(4) hekistotermal, jika suhu bulan terpanas kurang dari 50oF, tidak ada musim panas.Selain curah hujan, faktor lain yang mempengaruhi perubahan iklim yakni suhu udara.Kondisi suhu udara di Indonesia menjadi lebih panas sepanjang abad dua puluh. Suhu udara rata-rata tahunan telah bertambah kira-kira 0.3oC sejak tahun 1900. Pada tahun 1990 menjadi decadeterpanas abad ini. Tahun 1998 menjadi tahun terpanas hampir 1 °C di atas rata-rata tahun 1961-1990. Pemanasan ini telah terjadi di semua musim sepanjang tahun, curah hujan telah berkurang 2hingga 3 persen di Indonesia dalam abad ini. Hampir seluruh pengurangan ini terjadi selamaperiode bulan Desember-Februari. Rata-rata suhu udara di Indonesia mengalami peningkatanberkisar 0,2-1,0 °C yang terjadi sejak tahun 1970 sampai tahun 2008 akibat adanya pemanasanglobal. Dampak lain pemanasan global yang merupakan salah satu aspek dari perubahan iklimadalah naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan menyusutnya luas lahan pertanian.Meningkatnya suhu udara rata-rata, naiknya suhu permukaan air laut, perubahan polahujan, pergeseran awal musim kemarau maupun muim hujan, merupakan dampak dari adanyapemaasan global/perubahan iklim. Ada dua akibat dari meningkatnya temperatur: (1) adanyaperubahan tekanan, sirkulasi udara yang menyebabkan kecepatan angin menjadi lebih kencang; dan
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(2) adanya penguapan, uap air berkumpul di atas menyebabkan atmosfir basah, intensitas curahhujan menjadi meningkat.Hasil pengukuran suhu atau temperatur di Kabupaten Serang dalam kurun waktu 10(sepuluh) tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2015 menunjukkan bahwa temperatur berada padakisaran 17,5-36,2 oC sedangkan sebaran suhu minimum dan maksimum ditampilkan pada gambar 3.Dalam periode 2005-2015 secara rata suhu maksimum terjadi pada bulan Mei dan suhu minimumterjadi pada bulan Agustus. Pada bulan Nopember berdasarkan kajian curah hujan terjadi musimhujan, tetapi pada bulan tersebut terjadi pula kondisi suhu yang sangat tinggi sampai mencapaisuhu maksimum sebesar 34,8oC. Sebaran suhu di Kabupaten Serang periode 2005-2015 ditampilkanpada Gmbar 3.Suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman, setiap jenis tanamanmempunyai batas suhu minimum, optimum, dan maksimum untuk setiap tingkat pertumbuhannya.Tanaman tropis, mislanya biji coklat memrlukan suhu tinggi sepanjnag tahun. Batas atas suhu yanymematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar dari 120oF sampai 140oF. Dalam suhu yang tinggi,pertumbuhan tanaman terhambat atau bahkan terhenti tanpa menghiraukan persediaan air, dankemudian terjadi keguguran daun atau buah sebelum waktunya.
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Gambar 3. Keadaan suhu di Kabupaten Serang
KESIMPULANIklim mempengaruhi produksi pangan, karena itu penerapan klimatologi pada pertanianadalah penting mengingat setiap jenis tanaman pada berbagai tingka pertumbuhan memerlukankondisi iklim yang berbeda-beda. Tentunya ada interaksi antara tanaman pada iklim lingkunganadalah menjadi penting dengan semakin besarnya tanaman dan semakin banyknya jumlah rumpuntanaman.Sementara itu, curah hujan di Kabupaten Serang, dianalisis sebagai berikut: pada tahun2010 hari hujan berada pada kisaran antara 11-25 hari hujan (HH). Tahun 2011 hari hujan beradapada kisaran antara. Tahun 2012 hari hujan berada pada kisaran antara 2-23 HH. Tahun 2012 harihujan berada pada kisaran antara 3-20 HH. Tahun 2013 hari hujan berada pada kisaran antara.Tahun 2013 hari hujan berada pada kisaran antara 1-29 HH. Tahun 2014 hari hujan berada padakisaran antara 2-26 HH. Tahun 2014 hari hujan berada pada kisaran antara. Selanjutnya tahun 2015hari hujan berada pada kisaran antara 12-29 HH. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa musimhujan terjadi antara bulan oktober sampai Februari. Antara bulam Maret sampai juni hujan mulaiberkurang, sedangkan pada antara bulan juli sampai september hujan semakin berkurang.Selanjutnya hasil pengukuran suhu atau temperatur di Kabupaten Serang dalam kurunwaktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2015 menunjukkan bahwa temperaturberada pada kisaran 17,5-36,2 oC. Secara umum rata-rata suhu maksimum terjadi pada bulan Meidan suhu minimum terjadi bulan agustus. Pada bulan nopember berdasarkan kajian curah hujan
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terjadi musim hujan, tetapi pada bulan tersebut terjadi pula kondisi suhu yang sangat tinggi sampaimencapai suhu maksimum sebesar 34,8oC.
DAFTAR PUSTAKAArsyad. 2000. Pengawetan Tanah dan Air. Penerbit Institut Pertanian Bogor, BogorBarry RG., Chorley JR. 1968. Atmosphere, Weather and Climate. London: MethuenBethea. R.M. et.al. 1985. Statistical Method for Engineers and Scientists. New York: Marcel Dekker.Inc.[BMG] Badan Meteorologi dan Gefisika. 2002. Perkiraan Musim Kemarau di IndonesiaDjaenudin, D Marwan. 1997. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian, Puslitnak.BogorKartasapoetra, G. 2000. Makro Ekonomi. Edisi Kedua. Cetakan Keempat Belas. Jakarta: Raja GrafindoPersadaSudjana. 1992. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito
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Kandungan Senyawa Kimia dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun
Melinjo (Gnetum gnemon L.) : Pengaruh Jenis Pelarut dan

Metode Ektraksi

Sri Haryani 1, Yuliani Aisyah1, Irma Yunita1,1Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas PertanianUniversitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh – 23111, IndonesiaEmail: sri.haryani@unsyiah.ac.id
ABSTRAKBagian tanaman melinjo (Gnetum gnemon L.) khususnya biji dan daunnya mengandung antioksidantinggi. Aktivitas antioksidan bahan pangan dipengaruhi oleh senyawa k i m i a yang ada di dalamnya.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis pelarut dan metode ekstraksi terbaik untukmengekstrak daun melinjo.Jenis pelarut dan metode ekstraksi terbaik dilihat berdasarkankandungan senyawa kimia dan aktivitas antioksidan dari ekstrak yang dihasilkan. Penelitian inidisusun dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 2 faktor yaitu jenis pelarut(air danetanol 70%) dan metode ekstraksi (maserasi, soxhletasi dan digesti). Parameter analisis utamaadalah kandungan senyawa kimia dan aktivitas antioksidan. Hasil penelitan menunjukkan bahwaekstrak daun melinjo dengan kombinasi perlakuanmetode soxhletasidan pelarutair memilikiaktivitas antioksidan tertinggi yaitu 80,45% dengantotal fenol 0,058 mgGAE/ml, total tanin 3,99%dan rendemen 17,67%. Hasil GC-MS ekstrak daun melinjo menggunakan metode soxhletasi denganpelarutair menunjukkan bahwa terdapat 4 komponen atau senyawa pada ekstrak daun melinjoyang teridentifikasi yaitu asam palmitat, asam stearat, asam oleat dan asam linoleat.

Kata kunci : Daun melinjo, antioksidan, jenis pelarut dan metode ekstraksi
PENDAHULUANMelinjo (Gnetum gnemonL.) merupakan salah satu jenis tanaman berbiji terbuka(Gymnospermae), dimana dagingnya terbungkus oleh kulit luar. Tanaman melinjo merupakankomoditas pangan yang melimpah di Indonesia dan memiliki banyak manfaat bagipengkonsumsinya mulai dari daun muda, bunga, biji, hingga kulitnya. Menurut Voondan Kueh(1999) semua makanan yang berasal dari tanaman melinjo memiliki komponen gizi yang tinggi,seperti karbohidrat sebesar 6,60%, protein sebesar 4,20%, kalsium sebesar 94,00 mg, vitamin C1 ,500 mg dan lainnya. Bagian tanaman yang sering dimanfaatkan adalah biji melinjo, selain dimakandengan cara di rebus dapat juga diolah menjadi emping. Kulit biji melinjo dapat diaplikasikan untukbahan baku pembuatan keripik kulit melinjo sedangkan daun melinjo umumnya dimasak menjadisayuran atau lauk-pauk.Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (2013), produksi buah melinjo jumlahnya mencapai134,845 kuintal/tahun, tetapi pemanfaatannya sangat kurang, hanya terbatas sebagai sayur danbahan baku pembuatan emping. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Aceh dan Sumatera. Melihatprospek manfaat yang besar dan kemudahan dalam mendapatkan bahan bakunya, melinjo dapatdioptimalkan penggunaannya sebagaia ntioksidan alami.Menurut Hanan dan Sutrisno (2000) melinjo merupakan tanaman yang mengandungantioksidan tinggi, sehingga dapat menghambat radikal bebas dan dapat berfungsi sebagai

antiaging. Aktivitas antioksidan yang tinggi pada suatu bahan pangan dipengaruhi oleh senyawayang ada didalamnya (Septianietal., 2012). Menurut Permadi (2006) didalam Dewi (2011) daunmelinjo (Gnetum gnemonL.) serta buahnya mengandung tanin, saponin, dan flavonoid.Menurut Dewi (2011) melinjo memiliki aktivitas antioksidan tertinggi pada bagian daunyaitu sebanyak 5,97% yang diperoleh dengan metode ekstraksi pemanasan (perebusan) pada suhu60°C menggunakan pelarut akuades. Sedangkan pada bagian kulit buah memiliki aktivitas
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antioksidan terendah yaitu 2,47% dengan perlakuan yang sama.Pada umumnya antioksidan terdiri dari dua jenis yaitu antioksidan alami dan antioksidansintetik. Namun saat ini penggunaan antioksidan sintetik sudah dibatasi, hal ini didasari bahwaantioksidan sintetik yaitu BHT (Butylated HydroxyToluena) ternyata dapat meracuni binatang danbersifat karsinogen. Oleh karena itu saat ini industri makanan dan obat-obatan banyak yang beralihmengembangkan dan mencari sumber antioksidan alami dan melinjo merupakan salah satutanaman yang mengandung antioksidan alami (TakashidanTakayuni, 1997).Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan untuk mendapatkan ektraksi alami yaitumetode maserasi, soxhletasi, dan digesti. Metode maserasi merupakan proses ekstraksi simplisiadengan menggunakan pelarut pada waktu tertentu selama 24jam pada suhu ruang(Suzeryetal.,2010). Metode soxhletasi yaitu suatu proses pemisahan suatu komponen yang terdapatdalam zat padat dengan cara penyulingan berulang-ulang menggunakan pelarut pada titik didihnyadengan waktu tertentu atau kurang lebih selama 2 sampai 5 jam sehingga semua komponen yangdiinginkan akan terisolasi (Suzeryetal., 2010). Adapun metode digesti merupakan maserasikinetik(dengan pengadukan kontinyu)pada temperatur yang lebih tinggi dari suhu kamar, umumnyadilakukan pada suhu 40-50°C (Utomo,2008).Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kandungan kimia dan akivitas anti oksidan daunmelinjo yang diekstrak menggunakan dua jenis pelarut(air dan etanol 70%) dengan tiga metodeekstraksi (maserasi, soxhletasi dan digesti).
BAHAN DAN METODE

Bahan dan AlatBahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun melinjo yang diperoleh daridaerah Banda Aceh, sedangkan untuk proses ekstraksi melinjo pelarut yang digunakan adalah airdan etanol 70%. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk analisis antara lain : folin ciocalteau,natrium karbonat (Na2CO3), asam galat, DPPH, etanol p.a, indigocarmin, dan KMn O4,Alat yang digunakan dalam proses ekstraksi melinjo adalah pisau, baskom, saringan,blender, ayakan 60 mesh, timbangan analitik digital, batang pengaduk, kertas saring, spatula, shaker,erlenmeyer, gelas kimia, pipet tetes, tabung reaksi, gelas ukur, hot plate, magnetic stirer, soxhlet dan
rotary vacum evaporator. Sedangkan alat yang digunakan untuk analisis antara lain: Spektro fotometer UV, vortex, labu ukur 10ml, labu ukur 100 ml, gelas ukur 100 ml, gelas beaker, tabung reaksi,pipetukur 1 ml, 5 ml, dan10 ml.
Rancangan PercobaanPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorialyang terdiri atas 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis pelarut (J) yang terdiri dari 2 taraf yaitu J1=airdan J2 =etanol 70%. Faktor kedua adalah metode ekstraksi (M) terdiri dari 3 taraf yaitu maserasi(M1), soxhletasi (M2), dan digesti (M3).
Metode Penelitian

A. ProsesPersiapan SampelSebelum dilakukan ekstraksi, daun melinjo dicuci sampai bersih, kemudian daun melinjoditiriskan, dirajang dan dikeringkan dengan cara diangin- anginkan ditempat terbuka danterlindung dari sinar matahari langsung selama 7–10 hari selanjutnya diukur kadar air. Serbuk daunmelinjo dibuat dengan cara diblender selanjutnya diukur kadar air.
B. Ekstraksi SimplisiaProses ektraksi daun melinjo dengan menggunakan tiga metode yaitu maserasi, soxhletasi,dan digesti denganpelarut air dan etanol 70%. Prosedur ekstraksi masing-masing metode dijelaskansebagai berikut:
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B.1. Proses Metode Maserasi ( Modifikasi Suzery, 2010)Serbuk daun melinjo sebanyak 100 gram ditempatkan di dalam erlenmeyer danditambahkan air atau etanol 70 % sebanyak 300 ml. Larutan kemudian diaduk menggunakan shakerselama10 menit, selanjutnya larutan diekstraksi dengan perendaman pada suhu ruang selama24jam. Larutan disaring dengan menggunakan kertas saring dan diambil filtratnya.
B.2. Proses Metode soxhletasi (Modifikasi Suzery, 2010)Serbuk daun melinjo sebanyak 100gram dibungkus dengan kertas saring lalu ditempatkandalam thimble (selongsong tempat sampel). Serbuk daun melinjo diekstraksi dengan menggunakanair atau etanol 70% sebanyak 300 ml kemudian ditempatkan pada labu soxhlet dan refluksdilakukan pada suhu 100˚C dengan lama waktu 5 jam. Sampel hasil refluks diambil filtratnya.
B.3. Proses Metodedigesti (Modifikasi Utomo, 2008)Serbuk daun melinjo sebanyak 100 gram ditambah air atau etanol 70 sebanyak 300 ml.Larutan dipanaskan diatas penan gas air pada suhu 40 – 50°C selama 30 menit sambil terus diadukdengan magnetik stirrer. Larutan kemudian dikumpulkan dan disaring diambil fitratnya.
B.4. PemekatanFiltratFiltrat yang diperoleh dipekatkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator padasuhu T=70°C hingga dihasilkan ekstrak pekat dengan volume 1/10 dari volume awal yang siapuntuk dianalisis.
AnalisisAnalisis yang dilakukan terhadap ekstrak daun melinjo meliputi rendemen, total fenol, totaltanin, aktivitas antioksidan dan komposisi asam lemak (GC-MS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KarakteristikDaunMelinjoDaun melinjo yang digunakan pada penelitian ini berwarna hijau tua. Daun melinjo terlebihdahulu dikeringkan dan dilakukan pengukuran kadar air. Pengeringan sampel dimaksudkan agardapat menghindari kontaminasi mikroba, karena kandungan air dalam suatu bahan akanmempengaruhi daya tahan bahan tersebut terhadap serangan mikroba. Kadar air dari daun melinjokering yaitu rata–rata sebesar 14,6%. Setelah daun melinjo kering digiling hingga menjadi serbuk,kadar air yang diperoleh rata-rata sebesar 8,7%. Bahan dengan kadar air tersebut dapat disimpandalam jangka waktu cukup lama. Hal ini karena kemungkinan bahan rusak oleh jamur pada saatpenyimpanan sangat kecil. Penghalusan dapat mempermudah proses ekstraksi. Semakin kecilbentuknya semakin besar luas permukaannya maka interaksi zat cair anekstraksi akan semakinbesar, sehingga proses ekstraksi akan semakin efektif. Zataktif dalam serbuk yang halus lebihmudah diekstrak oleh pelarut (Octavia, 2010). Hasil proses ekstraksi menggunakan pelarut air atauetanol 70% dengan tiga metode, yaitu maserasi, soxhletasi dan digesti diperoleh ekstrak yangmemiliki warna yang berbeda-beda. Hasil ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 1 untuk pelarut airdan Gambar 2 untuk pelarut etanol 70%.
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Gambar 1. Ekstrak daun melinjomenggunakan pelarut air dengan berbagai metode (a.maserasi,b.soxhletasi, c. digesti)

(a) (b) (c)Gambar 2. Ekstrak daun melinjo menggunakan pelarut etanol 70% dengan berbagai metode(a.maserasi , b.soxhletasi, c. digesti).Pada Gambar 1a dan 1b warna dari ekstrak daun melinjo setelah proses ekstraksimenggunakan pelarut air dengan metode maserasi dan digesti adalah hijau kecoklatan sedangkandengan metode soxhletas imemiliki warna krem kecoklatan (Gambar 1c). Sedangkan hasil ekstrakdari daun melinjo menggunakan pelarut etanol 70% dengan ketiga metode ekstraksi berwarna hijaukehitaman (Gambar 2a, 2b dan 2c).
2. Rendemen Ekstrak Daun MelinjoRendemen menunjukkan banyaknya ekstrak yang dihasilkan dari proses ekstraksi daunmelinjo. Nilai rendemen dinyatakan sebagai persentase dengan cara membandingkan jumlahekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal yang digunakan. Dari hasil penelitian diperolehrendemen ekstrak daun melinjo berkisar antara 11-19% (v/b) dengan rata-rata sebesar 16,52%(v/b). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis pelarut (J), metode ekstraksi (M) dan interaksiantara keduanya (JM) berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap rendemen ekstrak daun melinjo.Berdasarkan penelitian Kunarto (2014) rendemen kulit melinjo yang diperoleh 15,59%. Jikadibandingkan dengan hasil penelitian ini maka rendemen yang diperoleh lebih tinggi, hal inikemungkinan disebabkan karena jenis bahan baku yang digunakan berbeda terutama karenavarietas, lokasi tanaman melinjo, dan metode ekstraksi yang digunakan.Menurut Purnama (2012) semakin lama waktu ekstraksi dan semakin halus ekstraknya,maka semakin banyak pula rendemen yang didapatkan. Semakin besar perbandingan bahan bakudan pelarut yang digunakan, maka semakin banyak ekstrak kasar yang didapat. Untuk mendapatkanekstrak yang lebih banyak harus dilakukan ekstraksi yang lebih lama. Tingkat kepolaranpelarutyang digunakan sangat menentukan jumlah zat aktif karena pada proses ekstrak siber lakuprinsip “like dissolve like” dimana zat hanya akan terlarut dengan baik dan terekstrak apabilapelarut yang digunakan memiliki tingkat kepolaran yang sama.
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3. Total FenolFenol adalah senyawa dengan gugus OH yang terikat pada cincin aromatik. MenurutYuswantina (2009) di dalam Dewi (2011) senyawa alami antioksidan tumbuhan umumnya adalahsenyawa fenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin dantokoferol. Menurut Permadi (2006) di dalam Dewi (2011) kandungan kimia yang terdapat pada bijidan daun melinjo yaitu saponin, flavonoid dan tanin.Dari hasil penelitian diperoleh total fenol ekstrak daun melinjo berkisar antara 0,039 mgGAE/ml sampai 0,085 mg GAE/ml dengan rata-rata sebesar 0,065 mg GAE/ml. Setiap tanamanmemiliki sifat tersendiri dalam ektraksi senyawa fenolik, sehingga pada tanaman yang berbedamembutuhkan kondisi ekstraksi yang berbeda untuk memperoleh kandungan senyawa fenolik yangmaksimal (Chairinos et al., 2007 di dalam Dewi, 2011). Menurut Liyana dan Shahidi (2004);Nobreetal., (2005) di dalam Dewi (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ekstraksidan kualitas senyawa fenolik bioaktif yang diekstrak,yaitu jenis pelarut, konsentrasi pelarut, ukuranpartikel, suhu, pH, dan waktu ekstraksi.Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis pelarut (J), metode ekstraksi (M), dan interaksiantara keduanya (JM) berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap total fenol dari ekstrak daunmelinjo (Lampiran 8b). Berdasarkan penelitian Bhatdan Yahya (2014) dari hasil total fenol ekstraktepung biji melinjo yang menggunakan pelarut air dan etanol juga tidak berpengaruh nyata (P>0,05)yaitu sebesar 12,6 mg GAE/100 g dan 15,1 mg GAE/100 g. Total fenol yang diperoleh dalampenelitian Bhat dan Yahya (2014) lebih tinggi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh bahan baku yangberbeda, tempat tumbuh, persiapan sampel dan metode ektraksi yang digunakan.
4. Total TaninPengukuran total tanin menggunakan metode titrasi oksidasi yaitu dengan menggunakansenyawa pengoksidasi kalium permanganat. Penentuan kadar tanin dalam metode ini adalahberdasarkan jumlah gugus pada senyawa tanin. Struktur senyawa tanin memiliki gugus hidroksillebih dari satu yang menyebabkan tanin cenderung bersifat polar. Oleh karena itu pelarut yangdigunakan sebaiknya juga bersifat polar untuk dapat mengekstrak senyawa tanin (Ummah, 2010).Dari hasil penelitian diperoleh total tanin dalam ekstrak daun melinjo berkisarantara 2,08-11,44% dengan rata- rata sebesar 5,81%. Dari hasil sidik ragam menunjukkan bahwa metodeekstraksi dan interak sijenis pelarut dan metode ekstraksi berpengaruh tidak nyata (P> 0,05)terhadap total tanin dari ekstrak daun melinjo, sedangkan jenis pelarut (J) berpengaruh nyata(P≤0,05) terhadap total tanin dari ekstrak daun melinjo yang dihasilkan. Pengaruh jenis pelarut danmetode ekstraksi terhadap total tanin ditunjukkan padaGambar 3.

Gambar 3. Pengaruh jenis pelarut (J) terhadap total tanin ekstrak daun melinjo pada BNT 0,05 3,12,KK =51,16% (Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan yang tidak nyata).
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Hasil uji BNT0,05 terhadap total tanin ekstrak daun melinjo menunjukkan bahwa jenispelarut menggunakan etanol 70% menghasilkan total tanin yang lebih tinggi (7,63%) yang berbedanyata jika dibandingkan dengan hasil ekstraksi menggunakan air (3,99%). Sifat kepolaran pelarutyang berbeda menyebabkan kemampuan untuk mengekstrak tanin pun berbeda pula. Menurut Bhatdan Yahya (2014) tanin menunjukkan sifat hidrofobik terutama disebabkan oleh adanya cincinbenzena dalam molekulnya, karena cincin benzene bersifat hidrofobik, diduga total tanin yangdihasilkan lebih banyak bila diekstrak dengan menggunakan pelarut etanol 70%, sehinggakemungkinan tingkat kepolaran tanin lebih mendekati etanol 70%. Hal ini sesuai dengan hasilpenelitian Sulastri (2009) dimana tanin yang diperoleh dari biji pinang sirih lebih tinggi kadarnyajika diekstrak menggunakan etanol yaitu8,53%, sedangkan pelarut air 6,45%. Begitu juga padapenelitian Bhat dan Yahya (2014) tanin yang ada dalam ekstrak tepung biji melinjo juga lebih tinggimenggunakan pelarut etanol yaitu 35,6 mg CE/100g, dibandingkan dengan pelarut air sebesar16,1mg CE/100g.
5. Aktivitas AntioksidanAktivitas antioksidan adalah kemampuan senyawa anti radikal untuk menangkap radikalbebas, akibatnya kerusakan pada sel dapat dihambat(Selawa et al., 2013). Dari hasil penelitiandiperoleh aktivitas antioksidan daun melinjo berkisarantara 38,54-83,33% dengan rata-rata sebesar58,25%. Analisis aktivitas antioksidan ekstrak daun melinjo pada penelitian ini menggunakanmetode DPPH (2,2-difenil-I–pikrilhidrazil). Reduksi DPPH terhadap antioksidan akan menghasilkanpenurunan absorbansi pada panjang gelombang 500-530 nm. Semakin banyak DPPH yang tereduksioleh antioksidan maka aktivitas antioksidan akan semakin besar. Penelitian ini menggunakanpanjang gelombang 517 nm yang merupakan panjang serapan maksimun DPPH. Ekstrak daunmelinjo yang direaksikan dengan larutan DPPH, mengubah warna ungu dari larutan DPPH menjadikuning keemasan.Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa metode ekstraksi (M) berpengaruh tidak nyataterhadap aktivitas antioksidan daun melinjo, sedangkan jenis pelarut (J) dan interaksi jenis pelarutdan metode ekstraksi (JM) berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap aktivitas antioksidanekstrak daun melinjo. Pengaruh interaksi jenis pelarut dan metode ektraksi terhadap aktivitasantioksi dan ekstrak daun melinjo ditunjukkan pada Gambar4.

Gambar 4. Interaksi antara jenis pelarut (J) dan metode ektraksi (M) terhadap aktivitas antioksidan daunmelinjo pada BNT 0,05=17,78, KK= 17,72% (Nilai yangdi ikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaanyang tidak nyata)Hasil uji BNT0,05 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh padakombinasi perlakuan pelarut air dengan metode soxhletasi (J1M2) yaitu 80,45%, dibandingkandengan perlakuan pelarut etanol 70% dengan metode soxhletasi (J2M2) yang memiliki aktivitasantioksidan terendah yaitu30,10%. Pengaruh metode ekstraksi terhadap aktivitas antioksidanekstrak daun melinjo berbeda-beda tergantung pada jenis pelarut yang digunakan dalam proses
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ekstraksi. Menurut Sultana (2009) aktivitas antioksi dan pada daun kelor dan daun lidah buayalebih tinggi jika diekstrak dengan metode soxhletasi dibandingkan dengan metode maserasi,terlepas dari bahan tanaman dan pelarut yang digunakan. Diduga karena proses ekstraksi denganpelarut panas lebih efisien dalam memperoleh komponen antioksidan dalam tanaman tersebut.Pada Gambar 4 juga dapat dilihat bahwa aktivitas antioksi dan ekstrak daun melinjo denganmenggunakan pelarut air, baik dengan metode maserasi (M1), soxhletasi (M2) dan digesti (M3) lebihtinggi dibandingkan dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Diduga komponen antioksidan yangterekstrak oleh pelarut air memiliki gugus hidroksil (-OH) yang jauh lebih banyak, sehinggamenyebabkannya lebih larut air bila dibandingkan komponen antiok sidan yang terekstrakmenggunakan pelarut etanol 70%. Menurut Wijaya (2010) gugus hidroksil (-OH) pada komponenantioksidan merupakan gugus yang berperan dalam menstabilkan radikal bebas. Semakin banyakgugus hiroksil yang dimiliki oleh komponen antioksidan makasemakin banyak elektronyang dapatditransfer untuk menstabilkan radikal bebas. Dikarenakan gugus OH lebih bersifat hidrofiliksehingga lebih memungkinkan pelarut air untuk mengikat komponen antioksidan.Menurut Oktaviana (2010), perbedaan dari hasil antioksidan yang dihasilkan umumnyadisebabkan antara lain oleh sifat antioksidan yang rentan terhadap suhu, oksigen, pH, peroksida dancahaya. Dugaan laindisebabkan oleh senyawa antioksi dan yang mudah terdekomposisi sehinggamenyebabkan penurunan aktivitas antioksidannya. Sedangkan hasil dari pelarut etanol 70 %menggunakan metode soxhletasi memiliki aktivitas antioksidan terendah, diduga karena alat soxhletyang digunakan tidak memiliki pengontrol suhu. Suhu yang digunakan diperkirakan mencapai 80-90°C,yaitu suhudi atas titik didih etanol yang hanya 78°C.
6. Komposisi Kimia Ekstrak Daun MelinjoKomposisi kimia ekstrak daun melinjo dianalisa menggunakan Gas Chromatography-Mass
Spectra (GC-MS). Analisis komposisi kimia dilakukan pada 2 (dua) sampel ekstrak daun melinjoyang diperoleh dengan metode soxhletasi menggunakan pelarut air dan etanol 70%. Pemilihan iniberdasarkan persentase tertinggi dan terendah dari uji aktivitas antioksidan. Kromatogram hasilanalisis komposisi kimia daun melinjo menggunakan metode soxhletasi dengan pelarut air dapatdilihat pada Gambar 5, sedangkan kromatogram hasil analisis komposisi kimia daun melinjometode soxhletasi dengan pelarut etanol 70% dapat dilihat pada Gambar 6.Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa ekstrak daun melinjo menggunakan metode soxhletasidengan pelarut air memiliki empat komponen utama yaitu9- octadenoic acid atau lebih dikenaldengan nama asam oleat (47,09%), 9,12–octadecadienoic acid atau asam linoleat (38,89%),
hexadecanoic acid atau asam palmitat (8,18%), dan octadecanoic acid atau asam stearat (5,84%).Pada Gambar 6 juga dapat dilihat ekstrak daun melinjo yang menggunakan metode soxhletasidengan pelarut etanol 70% juga memiliki empat komponen utama. Perbedaan keduanya hanya padapersentase relatif dari setiap komponen yaitu asam oleat (43,89%), asam linoleat (36,41%), asampalmitat (13,62%), dan asam stearat (6,07%).

Gambar 5. Kromatogram komposisi kimia daun melinjo hasil ektraksi metode soxhletasi dengan menggunakanpelarut air
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Hasil GC-MS ekstrak daun melinjo dengan menggunakan pelarut air jika dilihat dari asamlemak tak jenuhnya yaitu asam oleat dan linoleat memiliki persentase relatif lebih tinggidibandingkan dengan pelarut etanol 70%. Namun asam lemak jenuh seperti asam palmitat danstearat presentasi relatifnya lebih rendah dibandingkan dengan pelarut etanol. Menurut Ketaren(2008) daya kelarutan asam lemak biasanya lebih tinggi dari komponen gliseridanya, dan dapatlarut dalam pelarut organik yang bersifat polar dan nonpolar. Semakin panjang rantai karbonnyamaka semakin sukar larut dalam pelarut polar. Minyak dan lemak yang tidak jenuh lebih mudahlarut dalam pelarut organik yang bersifat polar (air) dari pada asam lemak jenuh dengan panjangrantai karbon yang sama. Asam lemak yang derajat ketidakjenuhannya tinggi akan lebih mudahlarut dalam pelarut polar dari pada asam lemak dengan derajat ketidakjenuhan rendah.

Gambar 6.Kromatogram komposisi kimia daun melinjo hasil ektraksi metode soxhletasi dengan menggunakanpelarut etanol 70%.Menurut Carey dan Sundberg (2007) di dalam Efanny (2012) air merupakan pelarut palingpolar dengan konstan tadi elektrik sebesar 80, sedangkan etanol70% memiliki konstanta dielektriksebesar 45. Sehingga kepolaran air lebih tinggi dibandingkan dengan etanol. Halinilah yangmenyebabkan asam lemak tak jenuh (oleat dan linoleat) pada pelarut air memiliki persentase relatiflebih tinggi dibandingkan pelarut etanol 70%. Secaralengkap hasil GC-MS dari ekstraksi daunmelinjo menggunakan metode soxhletasi dengan pelarut air dan etanol 70% dapat dilihat padaTabel 1 dan 2.Hasil GC-MS pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 komponen atausenyawa pada ekstrak daun melinjo. Berdasarkan hasil tersebut senyawa yang teridentifikasimerupakan golongan asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Hal ini sedikit berbeda denganpenelitian Berry (1980) yang memiliki 9 komponen utama pada daun melinjo yang direbus selama30 menit dan diekstrak dengan pelarut petroleu meter.Tabel 1. Komposisi kimia ekstrak daun melinjo ekstraksi soxhletasi dengan menggunakan pelarutair yang teridentifiksi denganmenggunakan GC- MSNoPuncak Waktu Retensi(menit) Senyawa Jumlah Atom C Relatif (%)1 28,813 Hexadecanoicacid(asam palmitat) C16:0 8,182 33,304 Octadecanoicacid(asam stearat) C18:0 5,843 33,703 9-octadecanoicacid (asamoleat) C18:1 47,094 34,635 9,12-octadecanoic(asam linoleat) C18:2 38,89
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Tabel 1. Komposisi kimia ekstrak daun melinjo ekstraksi soxhletasi dengan menggunakan pelarutetanol 70% yang teridentifiksi dengan menggunakan GC- MSNoPuncak Waktu Retensi(menit) Senyawa Jumlah Atom C Relatif (%)1 28,790 Hexadecanoicacid(asam palmitat) C16:0 13,622 33,294 Octadecanoicacid(asam stearat) C18:0 6,073 33,696 9-octadecanoicacid (asamoleat) C18:1 43,894 34,628 9,12-octadecanoic(asam linoleat) C18:2 36,41
Jika dibandingkan komposisi kimia ekstrak daun melinjo dalam penelitian ini dengan hasilpenelitian Berry (1980) maka ada 4 (empat) dari 9 (sembilan) kompenen yang sama, tetapi denganpersentase relatif yang berbeda. Komponen-komponen tersebut adalah asam palmitat (10,97%),asam stearat (3,30%), asam oleat (11,77%) dan asam linoleat(8,42%), sedangkan komponen yangberbeda yaitu asam palmitoleat (1,60%), dihirosterkulat (2,92%), asam linolenat dan asam arakidat(15,27%), malvalat (35,23%), dan asam sterulat (10,54%). Perbedaan komponen ini dapatdipengaruhi oleh perbedaan kondisi iklim, tanah tempat tumbuh, umur panen, metode ekstraksiyang digunakan, dan jenis pelarut.

KESIMPULANRendemen ekstrak daun melinjo berkisar antara11-19% (v/b) dengan rata-rata sebesar16,52% (v/b), total fenol berkisar antara 0,039-0,085 mg GAE/ml dengan rata-rata sebesar 0,065mg GAE/ml dan total tanin berkisar antara 2,08-11,44% dengan rata- rata sebesar 5,81%. Hasil GC-MS ekstrak daun melinjo menggunakan metode soxhletasi dengan pelarut air atau etanol 70%memiliki 4 komponen yaitu asam palmitat, asam stearat, asam oleat dan asam linoleat. Perlakuanterbaik dilihat dari uji aktivitas antioksidan adalah kombinasi perlakuan metode soxhletasi denganpelarut air (J1M2) dengan rendemen ekstrak 17,67% (v/b), aktivitas antioksidan 80,45%, total fenol0,058 mg GAE/ml, dan total tanin 3,99 %.
DAFTAR PUSTAKABerry, S.K.1980. Cyclopropene fatty acidsin Gnetumgnemon (L.) seedsand leaves. JSci Food

Agric.31(7):657–662.Bhat, R., Yahya, N.B. 2014. Evaluating Belinjau (Gnetum gnemon L.) Seed Flour QualityAsa Base forDevelopment Of Novel Food Products and Food Formulations. Food Chemistry. 156: 42-49.Badan Pusat Statistik Aceh. 2013. Produksi dan Banyaknya Tanaman Melinjo yang Menghasilkan.BPS, BandaAceh.Dewi,C.2011.Aktivitas Antioksidan dan Antimikroba Ekstrak Melinjo (Gnetumgnemon L.) terhadap
Mikroba Pembusuk. Skripsi. Fakultas Pertanian. Univesitas Sebelas Maret, Surakarta.Efanny, M. 2012. Pengaruh Jenis Pelaru tterhadap Rendemen dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak
Propolis Lebah (Trigonasp.). Skripsi. Fakultas Teknologi Industri pertanian UniversitasPadjadjaran, Jatinagor.Hanan, Abdul dan Sutrisno. 2000. Gnemon: Tumbuhan Lahan Kering Multi Guna dan Konservasinya
di Kebun Raya Bogor. Seminar Nasional Konservasi dan Pendayagunaan Keanekaragaman
Tumbuhan Lahan Kering. Bogor: Kebun Raya Bogor -LIPI.http://eprints.uns.ac.id/204/1/1704922411201011351.pdf[17 Okt 2014].Istiqomah. 2013. Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi dan Soxhletasi terhadap Kadar Piperin
Buah Cabe Jawa (Pipe risretrofractifructus). Skripsi.Fakultas Kedokteran dan Ilmu KesehatanUINS yarif Hidayatullah, JakartaKetaren, S. 1985. Pengantar Teknologi Minyak Atsiri. Balai Pustaka, Jakarta.
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Oktaviani, P.R. 2010.Kajian Kadar Kurkuminoid, Total Fenol dan Aktivitas Antioksi dan Ekstrak
Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) pada Berbagai Teknik Pengeringan dan Proporsi
Pelarutan. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.Purnama, D.T. 2012. Pemeriksaan Parameter Ektraksi. https://drutama.wordpress.com/2012/11/18/pemeriksaan-parameter-ekstraksi/ [12 Agu 2015].Putro,W. 2013.Daya Perendaman Radikal Bebas Ekstrak Etanol BuahPepino Putih dan Ungu(Solanum Muricatum Aitonvar Putih dan Ungu) Terhadap DPPH (1,1-Dyphenyl,-2-Picrylhidrazyl). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. 2 (2) : 1-8SelawaW.,Max,R.J.R., dan Gayatri,C. 2013. Kandungan Flavonoid dan Kapasitas Antioksidan TotalEkstrak Etanol Daun Binahong [Anredera cordifolia (Ten.)Steenis.]. Pharmacon Jurnal Ilmiah
Farmasi–UNSRAT : 2(1):18-22Septiani, S., Wathoni, N., dan Mita, S.R. 2012. Formulasi Masker Gel Antioksidan dari Ekstrak Etanol
Biji Melinjo (Gnetum gnemon Linn.). Skripsi. FakultasFarmasi UniversitasPadjajaran,Bandung.Sultana,B.,Farooq,A., dan Muhammad,A.2009. Effectof Extraction Solvent/Technique on theAntioxidant Activity of Selected Medicinal Plant Extracts. Journal Molecules. 14:2167-2180Sulastri., Erlindawati., Syahrial., Nazar, M., dan Andayani, T. 2013. Aktivitas Antioksidan EstrakEtanol Daun Ubi Jalar Ungu (Ipomea batatasL.) Hasil Budidaya Daerah Saree Aceh Besar.
Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan. 9 (3):125 – 130.Suzery,M.,Lestari,S., dan Cahyono,B. 2010. Penentuan Total Antosianin dari Kelopak BungaRosela(Hibiscussabdariffa L) dengan Metode Maserasi dan Soxhletasi.Jumal Sains dan
Matematika (JSM). 18(1):1-6Takashi,M., d a n Takayumi,S.1997.AntioxidantVActivitiesVofVNaturalVCompound Found inPlants. JAgricFood Chem. 45 :1819-1822.Ummah, M.K. 2010. Ekstraksi dan Pengujian Aktivitas Antibakteri Senyawa
TaninpadaVDaunVBelimbing Wuluh (Averrho abilimbiL.). Skirpsi. Fakultas Sains danTeknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.Utomo, A.B.,Suprijono, A., dan Risdianto, A. 2008. Uji Aktivitas Antioksidan Kombinasi Ekstrak
Sarang Semut (Myrmecodiapendans) dan Ekstrak Teh Hitam (Camellia sinensis O.K. var.
assamica (mast.)) dengan Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) .Skripsi. Sekolah TinggiIlmu Farmasi Yayasan Pharmasi, Semarang.Voon, B.H., dan Kueh, H.S. 1999. The Nutritional Value of Indigenous Fruits and Vegetables inSarawak.Asia PacJClin Nutr.8 (1) : 24–31.Winarno, F.G.,Fardiaz,D., dan Fardiaz,S. 1973. Ekstraksi Khromatografi Elektrophoresis. Departemen
Teknologi Hasil Pertanian. FATETA:IPB, Bogor.Wijaya,A.L.2010. Kandungan Antioksi dan Ekstrak Tepung Kulit Buah Manggis (Garcinia
mangostanal.) pada Berbagai Pelarut, Suhu, dan Waktu Ekstraksi. Skripsi.FakultasPertanian BogorITB, Bogor
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Dome Terhadap Produksi Gas, Kualitas Gas, Temperatur dan Derajat
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ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi pengisian ulang bahan bahan bakuterhadap produksi gas, kualitas gas, temperatur dan derajat keasaman (pH) yang dihasilkan biogasdi Kelompok Tani Ternak Tanjung Lurah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Materipenelitian berupa bahan baku yang terdiri dari campuran feses sapi Simmental beserta air dan satuunit biogas tipe fixed dome dengan frekuensi pengisian setiap tiga hari sekali sebagai perlakuan Adan frekuensi setiap enam hari sekali sebagai perlakuan B. Parameter dalam penelitian ini adalahproduksi gas, kualitas gas, temperatur dan pH yang diukur setiap hari selama 16 hari untuk masingmasing perlakuan. Penelitian menggunakan uji t (t-test) untuk mengetahui perbedaan peubah yangdiamati. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan sangat nyata (p<0,01) antara perlakuanA dan perlakuan B dengan produksi gas 9,75 ± 1,22 L dan 8,72 ± 1,04 L, kualitas gas 121,90 ± 3,86watt dan 113,59 ± 3,86 watt, temperatur 28,12 ± 1,18 oC dan 27,25 ± 1,05 oC serta pH 6,68 ± 0,69dan 7,37 ± 0,78. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengisian ulangbahan baku biogas tipe fixed dome setiap tiga hari sekali merupakan frekuensi terbaik untukmeningkatkan produksi gas dan kualitas gas serta dapat mengoptimalkam temperatur dan pH.

Kata kunci : frekuensi pengisian biogas, produksi gas, kualitas gas, temperatur, pH
PENDAHULUANEnergi minyak bumi yang banyak digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga daritahun ketahun semakin meningkat, sehingga berdampak pada banyaknya permintaanakan BahanBakar Minyak (BBM) seperti minyak tanah dan Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan harga yangtinggi bagi beberapa kalangan, hal ini menyebabkan ketersediaan energi minyak bumi semakinterbatas, melalui pembuatan biogas dapat membantu masyarakat pedesaan yang memiliki ternaksapi disekitar lingkungannya untuk mengatasi kesulitan dalam hal tingginya harga BBM karenafeses ternak dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan membantu mengurangipencemaran udara [1,2,3].Penggunaan biogas dengan sistem digester memiliki keuntungan, antara lain mengurangiefek gas rumah kaca, mengurangi bau yang tidak sedap, mencegah penyebaran penyakit dan hasilsamping berupa pupuk padat dan cair. Pemanfaatan limbah dengan hal seperti ini secara ekonomiakan sangat kompetitif seiring naiknya harga bahan bakar minyak dan pupuk anorganik, disampingitu, cara-cara ini merupakan praktek pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan [3,4,5].Pada kelompok tani ternak Tanjung Lurah di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten TanahDatar, telah memiliki sapi berjumlah 52 ekor yang terdiri dari 50 ekor sapi Simental dan 2 ekor sapiLimosin, feses yang dihasilkan berkisar 10 - 15 kg per ekor per hari, sebagian besar feses diolahmenjadi pupuk organik, sebagai salah satu sumber penghasilan utama kelompok tani dan sisanyadigunakan sebagai bahan baku biogas tipe fixed dome yang frekuensi pengisian ulang bahanbakunya dilakukan setiap sehari sekali atau dua hari sekali dengan perbandingan banyak feses sapi
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dan air yakni 1 : 2. Pengisian berkala dengan frekuensi setiap sehari sekali dan setiap dua hari sekalitelah dilakukan di kelompok tani tersebut, akan tetapi produksi gas metan yang dihasilkan perharinya masih rendah, produksi gas metan dengan pengisian ulang dengan frekuensi sehari sekalimemiliki rataan 6,48 L dan produksi gas metan dengan frekuensi dua hari sekali memiliki rataan7,55 L. Fermentasi biogas sangat dipengaruhi oleh frekuensi pengisisan bahan baku yang dilakukan,fermentasi substrat yang terdiri atas feses ternak dan air akan diubah menjadi gas metan. Frekuensipengisian bahan baku dapat dilakukan setiap tiga hari sekali dan kelipatannya. Optimalnyafermentasi gas yang dihasilkan oleh biogas tipe fixed dome (kubah tetap) dapat diukur dari produksigas harian yang dihasilkan melalui pengukuran debit gas metan dalam digester dalam satuan liter,kualitas gas yang dihasilkan melalui pengukuran kalor yang dilepaskan gas metan untuk air yangdipanaskan dalam satuan watt, temperatur yang diukur menggunakan termometer derajat Celciuspada residu sisa hasil fermentasi yang keluar melalui bak keluaran dan pH yang diukurmenggunakan indikator pH pada residu tersebut [6].Para peternak di kelompok tani ternak tersebut, belum mengetahui apakah dengan jumlahfeses sapi dengan kuantitas yang sama, apabila dimasukkan untuk setiap frekuensi pengisian ulangyang diubah menjadi tiga hari sekali dan enam hari sekali dapat berpengaruh mengoptimalkanproduksi gas metan, kualitas gas, temperatur dan pH yang dihasilkan. Berdasarkan hal diatas, kamimelakukan penelitian mengenai frekuensi pengisian bahan baku biogas tipe fixed dome yang dapatmengoptimalkan produksi gas, kualitas gas, tempretatur dan pH.
MATERI DAN METODE

Rancangan PenelitianPenelitian terdiri atas dua perlakuan, Perlakuan A dengan frekuensi pengisian bahan bakusetiap tiga hari sekali dan Perlakuan B dengan frekuensi pengisian bahan baku setiap enam harisekali [7,8]. Parameter dalam penelitian meliputi produksi gas, kualitas gas, temperatur dan pH[7,9,10]. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji T [11]. Peneltian membutuhkancampuran bahan baku 15 kg kotoran ternak sapi Simental dan 30 liter air untuk setiap satu kalipengisian yang dimasukkan kedalam reaktor biogas tipe fixed fome dengan kapasitas 7 m3. Alat yangdigunakan dalam penelitian meliputi timbangan satuan kg, kayu pengaduk, ember, manometer U,termometer glass, korek api, gelas ukur, panci, kompor biogas modifikasi, indikator pH. Prosedurpengukuran parameter penelitian untuk perlakuan A dan perlakuan B masing-masing dilakukanselama 16 hari [7].

Gambar 1. Reaktor Biogas Tipe Fixed Dome
Pengukuran Produksi Gas, Kualitas Gas, Temperatur dan pHTerbentuknya gas bisa diamati menggunakan prinsip manometer U yakni dengan melihatperubahan pada selang air penampung gas, apabila gas terbentuk maka air yang berada didalamselang akan naik keatas disebabkan oleh tekanan gas yang terbentuk dalam digester, prinsippengukuran menggunakan manometer U dapat dilakukan berdasarkan hukum bejana berhubungandengan asumsi ρ biogas = 0,71 kg/m3, ρ air = 1 kg/m3 dan pengukuran dilakukan pada massa konstan
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atau m gas = m air [12]. Gas memiliki kualitas baik apabila mempunyai kalor yang tinggi, Pengukurankualitas gas harian dilakukan dengan uji masak air, yakni dengan memanaskan air sebanyak 100 ccselama 3 menit, parameter yang diamati pada uji ini adalah perubahan temperatur selama memasakair, sehingga daya gas terhadap air dapat diketahui [10]. Temperatur slurry diukur denganmenggunakan termometer glass berskala Celcius dan pengukuran pH dilakukan menggunakankertas indikator pH yang dicelupkan pada sampel slurry yang berasal dari bak inlet [7, 10].
HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi GasBerdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa rataan produksi gas yang dihasilkan dengan frekuensipengisian bahan baku setiap tiga hari sekali adalah senilai 9,75+ 1,22 dan dengan frekuensipengisian bahan baku setiap enam hari sekali adalah senilai 8,72+ 1,04.Rataan pada perlakuan A lebih tinggi dibandingkan dengan rataan pada perlakuan Bdikarenakan perbedaan hasil pengukuran selisih ketinggian (Δh) air di slang manometer. Δh padaslang manometer terjadi akibat berkumpulnya gas metan yang telah melalui proses fermentasididalam digester, manometer yang dihubungkan pada kubah (dome) tempat berkumpulnya gasmetan akan mendorong dan memberikan perubahan ketinggian air di slang. nilai Δh merupakanindikator yang mempengaruhi perhitungan produksi gas, semakin tinggi nilai Δh maka semakintinggi produksi gas harian yang dicapai [10,12].

Gambar 2. Produksi Gas pada Perlakuan APada Gambar 2 dapat dilihat bahwa produksi gas pada perlakuan A menurun pada hari ke-1, ke-4, ke-7, ke-10, ke-13 dan ke-16, dimana pada hari-hari tersebut dilakukan pengisian ulang, Halini mengasumsikan bahwa ketika digester diisi dengan frekuensi tiga hari , maka pada haridilakukan pengisian, Δh menurun karena penambahan substrat (bahan baku isian) dapatmengurangi aktivitas fermentasi dalam digester sehingga mengakibatkan produksi gas menurun.Pada perlakuan A, produksi gas mulai naik kembali pada hari ke-2, ke-5, ke-8, ke-11 dan hari ke-14,produksi gas mengalami puncak tertinggi di masing-masing hari kedua setelah proses pengisianulang, yakni pada hari ke-3, ke-6, ke-9, ke-12 dan hari ke-15.Sementara itu, produksi gas pada perlakuan B dapat dilihat pada Gambar 3, produksi gasmenurun pada saat dilakukan proses pengisian, yakni pada hari ke-1, ke-7 dan ke-13, produksi gasnaik kembali pada hari ke-2, ke-8 hari ke-14. Selanjutnya, pada setiap hari ketiga sampai hari kelimasetelah proses pengisian ulang, produksi gas semakin menurun. Frekuensi pengisian memilikiinterval waktu tertentu untuk menghasilkan produksi gas harian optimal. Namun, tidak semuafrekuensi menghasilkan produksi yang tinggi, terlalu lamanya frekuensi pengisian tidak baik untukproses fermentasi dalam digester, semakin lama interval frekuensi yang diterapkan, makamengakibatkan kerja bakteri penghasil gas metan menurun sehingga gas metan harian yangdihasilkan juga menurun [5,12,13].
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Gambar 3. Produksi Gas pada Perlakuan B
Kualitas GasBerdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa rataan kualitas gas yang dihasilkan dengafrekuensi pengisian bahan baku setiap tiga hari adalah 121,90 ± 3,86 dan frekuensi pengisian setiapenam hari adalah 113,59 ± 3,8, Kualitas gas pada perlakuan A lebih tinggi dibanding perlakuan Bdisebabkan oleh perbedaan dalam hasil pengukuran selisih suhu air sebelum dan setelahdipanaskan (Δt) menggunakan kompor modifikasi yang terhubung ke biogas, menggunakan prinsipBlack dengan persamaan Qditerima = Qdilepaskan sehingga dapat mengetahui nilai kalor yang diterimaoleh air dari gas dan nilai kalor dilepaskan gas ke air [10]. Nilai Δt merupakan indikator yangmempengaruhi perhitungan kualitas gas, semakin tinggi nilai Δt maka semakin tinggi kualitas gasharian yang dicapai [15].

Gambar 4. Kualitas Gas pada Perlakuan APada Gambar 4 menunjukkan kualitas gas pada perlakuan A yang mengalami penurunanpada hari ke-1, ke-4, ke-7, ke-10, ke-13 dan ke-16, dimana pada hari-hari tersebut dilakukanpengisian ulang, diasumsikan bahwa ketika digester diisi dengan frekuensi setiap tiga hari, makapada hari dilakukan pengisian, produksi gas segera mengalami penurunan. Pada saat prosespengisian, aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam meghasilkan gas metan menurun akibatdimasukkannya substrat kedalam digester, sehingga setiap pengisian bahan baku dilakukan,produksi gas menurun. Kualitas gas mengalami kenaikan kembali pada hari ke-2 hari, ke-5, ke-8, ke-11 dan ke-14 dan mengalami puncak tertinggi masing-masing pada hari kedua setelah prosespengisian dilakukan, yaitu pada hari ke-3, ke-6, ke-9, ke-12 dan ke-15.Kualitas gas perlakuan B dapat dilihat pada Gambar 5, yang juga mengalami penurunan padahari ke-1, ke-7 dan ke-13, kualitas gas naik kembali pada hari ke-2, ke-8 dan ke-14. Selanjutnya,pada setiap hari ketiga sampai hari kelima setelah pengisian selesai, kualitas gas semakin menurun.
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Gambar 5. Kualitas Gas pada Perlakuan B
TemperaturSelama proses fermentasi anaerob untuk mengubah bahan baku untuk menghasilkan gasmetana dibutuhkan lima bakteri kelompok fisiologis semua terlibat dalam seluruh prosesfermentasi.Untuk mengubah polisakarida menjadi metan melibatkan beberapa kelompok bakteri utamadari keseluruhan proses, yakni bakteri selulolitik, bakteri hidrolitik, bakteri fermentatif sepertibakteri asam laktat dan bakteri metanogenesis [16]. Semua bakteri yang berperan dalam digestertersebut optimal pada kisaran suhu 28 - 350C [17].Nilai temperatur slurry merupakan indikator yang mempengaruhi perhitungan produksi gasdan kualitas gas. Temperatur slurry berkaitan dengan optimal atau tidak temperatur dalam digester
tipe fixed dome. Untuk mengetahui temperatur optimal dalam digester tipe fixed dome yang memilikibangunan tetap dapat diketahui dengan mengukur temperatur residu (slurry) yang keluar melaluibak outlet, temperatur slurry yang optimal berkisar antara 28 - 300C.Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan rataan suhu pada perlakuan A dan perlakuan Bdipengaruhi oleh frekuensi pengisian. Suhu di dalam digester akan menurun jika pengisian bahandilakukan. Frekuensi pengisian setiap tiga hari dapat menghasilkan suhu optimal dalam digesteryang ditandai dengan suhu slurry berkisar antara 28-310C.Tabel 1. Hasil Uji t dari Parameter Pada Perlakuan A dan Perlakuan B

pH Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa frekuensi pengisian dapat memberikan pH optimal untukproses fermentasi bahan baku dalam reaktor biogas. Optimal atau tidaknya pH slurry merupakanindikator proses fermentasi di dalam digester, pH slurry yang bersifat basa terjadi akibat terlalulamanya proses fermentasi didalam digester. Proses fermentasi digester akan berjalan dengan baikdan dapat meningkatkan produksi gas jika pH slurry berkisar 6,7-7 [7]. Biogas terbentuk karena aksiberbagai bakteri yang terlibat dalam perombakan substrat. Pertumbuhan bakteri tersebut sangatdipengaruhi oleh pH, jika kisaran pH tidak optimal, mikroba tidak dapat tumbuh secara maksimalbahkan dapat menyebabkan kematian, yang pada akhirnya dapat menghambat produksi gas metan[18].
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KESIMPULANDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa frekuensi pengisian ulang bahan baku biogastipe fixed dome memberikan pengaruh terhadap produksi gas, kualitas gas, temperatur dan pH.Pengisian ulang bahan baku setiap tiga hari sekali merupakan frekuensi terbaik untuk fermentasikotoran didalam digester untuk meningkatkan produksi gas dan kualitas gas serta mengoptimalkantemperatur dan pH.
UCAPAN TERIMA KASIHPenelitian ini dapat terlaksana atas bantuan dana dengan SK No. 9/UN.16/S2-S3/LPPM/2016 Dr. drh. Hj. Yulia Yellita, MP.
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ABSTRAKSuatu penelitian telah dilakukan untuk mempelajaritingkat keasaman, dan total mikroba susuprobiotik dengan penambahan pureekurma (Phoenix dactylifera L)dengan menggunakan starterprobiotikprobiotik (Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus acidophilus). Penelitian inidilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Susu Jurusan Peternakan Fakultas PertanianUniversitas Syiah Kuala dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 2x4dengan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 24 unit percobaan. Faktor A level strater yaitu 2,5% dan5% sedangkan faktor B adalah level penambahan puree kurma(Phoenix dactylifera L)yaitu 0%, 10%,20%, 30%. Pengamatan dilakukan adalah mengukur derajat keasaman (pH)dan total mikroba. Hasilyang diperoleh menunjukkan bahwa level penambahan puree kurma dan strater yang berbedaberpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap derajat keasaman (pH), akan tetapi tidak berpengaruhnyata (P>0,05) terhadap total mikroba.Tingkat kesaman yang diperoleh pada semua level masihdalam batas yang standar untuk susu fermentasi. Berdasarkan derajat keasaman (pH) dan totalmikroba pada susu fermentasi yang ditambahkan puree kurma(Phoenix dactylifera L) dan bakteriasam laktat probiotik masih sesuai dengan yang ditetapkan SNI No, 01-6336-1992.

Kata kunci: susufermentasi, puree kurma (Phoenix dactylifera L), starter probiotik
PENDAHULUANFermentasi adalah proses yang melibatkan mikroorganisme dalam mengubah bahanorganik menjadi bentuk lain yang lebih berguna (Rahayu dan Sudarmadji, 1989).Salah satu contohproses fermentasi adalah dalam pembuatan susu fermentasi seperti yogurt. Produk fermentasi susuyang banyak beredar luas di pasaran adalah produk yang mengandung probiotik. Probiotikmerupakan mikrobia hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan dengan cara menyeimbangkanmikrobia dalam usus serta menghambat pertumbuhan mikrobia patogen (Yang, 2000).Beberapa mikroba yang memiliki peranan yang sangat besar didalam pembuatan yogurtadalah golongan bakteri asam laktat, seperti Streptococcusthermophilus dan Lactobacillus

acidophilus. Kedua bakteri ini jika ditumbuhkan secara bersama-sama akan memproduksi asamlaktat lebih banyak dibandingkan jika tumbuh secara terpisah. Peranan bakteri asam laktat inidalam proses fermentasi susu terutama untuk memproduksi asam laktat dan menghasilkan flavoryang khas melalui jalur metabolisme (Frank dan Marth, 1988).Diversifikasi susu fermentasi dengan penambahan puree kurma (Phoenix dactylifera L) danstarter probiotik sangat mungkin dilakukan untuk menghasilkan susu fermentasi dengan rasa yangkhas, disamping dapat memaksimalkan potensi fungsional dari yogurt dan puree kurma.Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang analisa keasaman, totalmikroba dan uji organoleptik susu fermentasi dengan penambahan puree kurma (Phoenix
dactylifera L) dan starter probiotik (Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus acidophilus).Buah kurma (Phoenix dactylifera L) telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selamaribuan tahun lamanya. Menurut Al-farsi et al. (2005) buah kurma(Phoenix dactylifera L)mengandung antioksidan yang tinggi. Diantaranya adalah vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitaminB3, tanin dan antosianin. Secara umum, susu merupakan salah satu sumber protein terbaik,
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sementara kurma memiliki kandungan energi yang tinggi, sehingga keduanya adalah makanan yangmemiliki kedudukan penting di masyarakat selain mudah diperoleh dan dapat langsung dikonsumsi.Puree kurma adalah sumber energi penting yang nilai kalorinya dan kecepatan pencernaannyatinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajad keasaman dan total mikroba susufermentasi dengan penambahan puree kurma(Phoenix dactylifera L) dan starter probiotik(Streptococcus thermophilus dan Lactobacillusacidophilus).
BAHAN DAN METODEMateri yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu bubuk, bakteri asam laktat(Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus acidophilus) dan puree kurma(Phoenix dactylifera L)merek kheinaizi.Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah akuades, tissue, Media PCA (Plate

Count Agar).

a. Pembuatan Puree Kurma (Phoenix dactylifera L).Proses pembuatan puree kurma (Phoenix dactylifera L) dilakukan dengan memodifikasi daricara pembuatan susu kedelai (Soetrisno dan Koeswara, 1995). Adapun prosesnya sebagai berikut :puree kurma dikupas dan dibuang bijinya, kemudian dicuci sampai bersih, selanjutkan dihaluskandenga menggunakan blender dan penambahan air mineral yang steril dengan perbandingan 1:1,4sehingga menjadi jus kurma, kemudian dipasteurisasi pada suhu 72°C, lalu didinginkan, dandiperoleh puree kurma.
b. Pembuatan SampelSusu bubuk direkonstitusi dengan penambahan air steril sebanyak 125 gram (perbandingan1:1,4), k emudian ditambahkan puree kurma sesuai perlakuan (0%, 10%, 20%, 30%). Setelah ituditambahkan starter sesuai perlakuan (2,5%, 5%), kemudian di inkubasi pada suhu 37°C selama 13jam.
Parameter Penelitian:

a. Mengukur Derajat Keasaman (pH)Adapun cara kerja mengukur derajat keasaman (pH) adalah sebagai berikut:pH meter yang telah dinyalakan, distabilkan selama 15 menit, lalu dikalibrasi terlebih dahuludengan menggunakan larutan penyangga pH 4 dan 7. Elektroda pH meter dicuci dengan aquadesdan dikeringkan dengan menggunakan tissue. pH sampel diukur dengan memasukkan elektroda pHmeter ke dalam botol berisi sampel.Catat angka yang tertera pada pH meter.Elektroda dicuci denganaquades dan dikeringkan dengan tissue sebelum dimasukkan sampel lain.
b. Analisis Jumlah Mikroorganisme (log6)Adapun cara kerja menghitung jumlah mikroorganisme adala sebagai berikut :Media dibuat dengan menimbang PCA (Plate Count Agar) dilarutkan kedalam aquadest dandisterilkan kemudian dimasukkan kedalam waterbath dengan suhu 45°C. Diambil 1 ml sampel dandi masukkan ke dalam 9 ml larutan pengencer, lalu divorteks hingga menjadi homogen, selanjutnyadibuat hingga pengenceran 10-6. Dari pengenceran 10-6, diambil 1 ml suspense dimasukkan dalamcawan petri dan ditambahkan 10 ml media PCA cair serta digoyang secara rotasi hingga mediamerata kemudian dibiarkan sampai media menggumpul. Diinkubasi dalam inkubator pada suhu37°C (cawan petri diletakkan secara terbalik). Dihitung jumlah coloni yang tumbuh setelah 48 jammasa inkubasi.
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Rancangan PenelitianPenelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial yang terdiri dari2 faktor yaitu faktor pertama adalah penambahan starter (faktor A) bakteri asam laktat dan faktorkedua adalah penambahan puree kurma (faktor B). Faktor A terdiri dari 2 level starter yaitu a1=2,5%, a2= 5%. Faktor B terdiri dari 4 level kurma yaitu b0= 0%, b1= 10%, b2= 20%, b3= 30%.Setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 24 unit percobaan.Apabila terdapat perbedaanantara perlakuan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan Multiple Range Test (DMRT) (Steeldan Torrie, 1993).
HASIL DAN PEMBAHASANBerdasarkan hasil penelitian, secara umum diperoleh bahwa produk susu fermentasi yangditambahkan puree kurma (Phoenix dactylifera L) dan starter probiotik berpengaruh sangat nyata(P<0,01) terhadap derajat keasaman (pH), dan terdapat interaksi diantara 2 perlakuan. Selanjutnyatidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap total mikroba.

Derajat Keasaman (pH)Berdasarkan hasil penelitian, rataan derajat keasaman (pH) pada susu fermentasi yangditambahkan puree kurma (Phoenix dactylifera L) dan bakteri asam laktat (Streptococcus
thermophillus dan Lactobacillus acidophilus) dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.Tabel 1. Rataan Derajat Keasaman (pH) susu fermentasi yang ditambahkan puree kurma (Phoenix

dactylifera L) dan starter probiotik.
Kombinasi BAL (A) Puree kurma (B) Rataanb0 (0%) b1 (10%) b2 (20%) b3 (30%)a1 (2,5%) 3,96e 4,01e 3,68a 3,71b 3,84ba2 (5%) 3,91d 3,74b 3,87c 3,67a 3,79a

Rataan 3,94d 3,88c 3,78b 3,69a 3,82Keterangan :a, b, c, d, eSuperskripyang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).Hasil analisis data menunjukkan bahwa perlakuan penambahan puree kurma (Phoenix
dactylifera L) dan starter probiotik berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap derajat keasamanserta terjadi interaksi antara kedua perlakuan. Tabel 1 menunjukkanbahwa dengan semakinmeningkatnya persentase penambahan puree kurma dan starter probiotik mengakibatkan derajatkeasaman semakin menurun, hal ini diduga disebabkan oleh berubahnya hampir semua kandungankarbohidrat susu fermentasi menjadi asam laktat khususnya setelah penambahan puree kurma(Phoenix dactylifera L) oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat sehingga pH menurun. Menurutpendapat Gilliland (1988) yang menyatakan bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada susufermentasi memegang peranan penting karena kemampuannya merubah karbohidrat menjadi asamlaktat yang menyebabkan turunnya pH.Hasil analisis lanjut menunjukkan bahwa pada perlakuan penambahan kurma 30% danstarter probiotik 5% keasaman (pH) menjadi sangat rendah (3,67) dibandingkan perlakuan yanglain, sedangkan nilai pH yang tertinggi (4,01) terdapat pada perlakuan kurma 10% dan starterprobiotik 2,5%. Penurunan ini dikarenakan bakteri asam laktat yang ditambahkan sangat berperanaktif dalam mendegradasi karbohidrat yang terdapat dalam puree kurma (Phoenix dactylifera L)menjadi asam laktat.Widodo (2002) menyatakan semakin banyak mikroorganisme yang aktif dan berkembangpada susu fermentasi maka kemampuan dalam memecah komponen dalam susu semakin baik..Menurut Edwin (2002), standar derajat keasaman (pH) yogurt untuk meningkatkan kondisiasam sebaiknya berkisar antara 4-4,5. Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan pH susufermentasi turun adalah suhu, masa inkubasi, jumlah starter awal / jumlah probiotik.
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Total mikroba(106)Rataan total mikrobasusu fermentasi yang ditambahkan puree kurma (Phoenix dactylifera L)dan starter probiotik dengan persentase berbeda dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.Tabel 2. Rataan Total mikrobasusu fermentasi yang ditambahkan puree kurma (Phoenix dactylifera
L) dan starter probiotik (106)

Kombinasi BAL (A) Puree kurma (B) Rataanb0 (0%) b1 (10%) b2 (20%) b3 (30%)a1 (2,5%) 7,32 7,40 7,35 7,32 7,35a2 (5%) 7,44 7,40 7,36 7,22 7,36
Rataan 7,38 7,40 7,36 7,27 7,36Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05)terhadap total mikroba susu fermentasi yang ditambahkan puree kurma(Phoenix dactylifera L) danstarter probiotik. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa total jumlah mikroorganisme dalam halini bakteri asam laktat tidak berbeda antar perlakuan. Secara statistik perlakuan penambahan pureekurma dan starter probiotik pada level yang berbeda tidak mempengaruhi jumlah total mikrobaakan tetapi dari hasil analisis produk diperolah bahwa semakin tinggi jumlah starter yangditambahkan pada susu fermentasi, maka semakin tinggi pula kadar asam laktat dan jumlah bakteriasam laktatnya. Sehingga meningkatnya total bakteri juga mempengaruhi kandungan nutrisi didalam susu terutama kandungan laktosa yang merupakan sumber energi bagi bakteri asam laktatdalam melakukan proses metabolisme (Zakaria et al., 2013).Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa setiap peningkatan volume penambahan kurmaserta penambahan 2,5% dan 5% starter mampu menurunkan total mikroba susu fermentasi. Jumlahbakteri asam laktat pada produk susu fermentasi yang ditambahkan puree kurma (Phoenix

dactylifera L) yang menggunakan beberapa kombinasi bakteri asam laktat pada berbagai perlakuanberkisar antara 7,22–7,44 x 106 dengan rata–rata 7,35 x 106. Selanjutnya dapat dilihat bahwapenambahan kurma 30% dan starter probiotik 5% diperoleh total mikroba (BAL) lebih rendah(7,22) dibandingkan perlakuan lainnya.
KESIMPULANPenambahan puree kurma dan starter probiotik pada susu fermentasi berpengaruh dalammenurunkan pH susu probiotik, akan tetapi tidak mempengaruhi total mikroba produk fermentasidan masi sesuai dengan SNI No. 01-6336-1992

DAFTAR PUSTAKAAl-Farsi, M., Alasalvar, C., Morris, a., Baron, M., and Shahidi, F. 2005.Comparison of antioxidantactivity, anthocyanins, carotenoids, and phenolics of three native fresh and sun-dried date(Phoenixdactylifera L.) varieties grown in Oman. Journal Of Agricultural and Food Chemistry53 (19): p. 7592-7599.Edwin. 2002. Khasiat Yogurt Untuk Pengobatan.Www. Pikiran Rakyat.Com.Frank, N. J. F and E. H. Marth. 1988. Fermentation. In: N. P. Wong (editor) 1988. Fundamental ofDairy Chemistry 3rd Ed Van Norstrad Reinbold New York.Gilliland, S. E., dan Lara, R. C., 1988. Influence of storage at freezing and sSubsequent refrigerationtemperatures on b-galactosidaseactivity of Lactobacillus acidophilus.Appl. And Environ.Microbiol., 54, 4, 898-902.Rahayu, K. Dan Sudarmadji, S. 1989. Mikrobiologi Pangan.PAU Pangan dan Gizi.UGM.Yogyakarata.Soetrisno dan Koeswara. 1995. Teknologi Pengolahan Kedelai. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
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Steel, R. G. D. Dan J. H. Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika. Terjemahan oleh B.Sumanti. Cetakan ke-2. PT. Gramedia, Jakarta.Yang, Z. 2000.Antimicrobial Compounds and Extracellular Polysaccarides Produced By Lactid AcidBacteria: Structure and Properties.Department Of FoodTechnology University Of Helsinki.Widodo 2002.Bioteknologi Fermentasi Susu.Yogyakarta : Lacticia Press.Zakaria, Y., Yurliasni, M. Delima. Dan E, Diana. 2013. Analisa Keasaman dan Total Bakteri AsamLaktat Yogurt Akibat Bahan Baku dan Persentase Lactobacillus casei yang Berbeda. Jurnal
Agripet. Vol. 13 No.2 : 1-35.
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Peranan Puree Wortel Terhadap Perubahan Kadar Protein, Asam Laktat
dan Citarasa Susu Fermentasi

Yusdar Z1, Yurliasni1, Zuraida H1, Cut Intan2 dan Ummu K11)Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pengolahan Susu Fakultas Pertanian Unsyiah2)Laboratorium Ilmu dan Produksi Ternak Perah, Fakultas Pertanian UnsyiahEmail: yusdarzak@gmail.com
ABSTRAKSuatu penelitian tentang penambahan puree wartel pada susu fermentasi yang menggunakanbakteri asam laktat laktat (Laktobacillus acidophillus dan Laktobacillus casei) terhadap perubahankadar protein, asam laktat dan citarasa susu fermentasi telah dilakukan di Laboratorium TeknologiPengolahan Susu Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian. Rancangan yang digunakan adalahRancangan Acak Lengkap Pola Faktorial yang terdiri dari du faktor masing-masing faktor Apersentase BAL terdiri dari dua level 2,5 % dan 5 %, faktor B persentase puree wartel yang terdiridari tiga level 5, 10, dan 15 %. Parameter yang diukur adalah kadar protein, kadar asam laktat dancitarasa susu fermentasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penambahan puree wartel tidakberpengaruh terhadap kadar protein, namun berpengaruh nyata (P<0,05) serta terjadi interaksiantara perlakuan puree wartel 5% dan BAL 2,5% terhadap kadar asam laktat dengan nilai tertinggi(1,250). Selanjutnya citarasa terbaik diperoleh pada susu fermentasit yang menggunakan BAL 2,5%dan penambahan puree wartel 5%.

Kata Kunci: Wortel, L. acidophillus, L. casei protein, asam laktat, citarasa susu fermentasi.
PENDAHULUANSemakin meningkatnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya kebutuhan gizi bagikesehatan menyebabkan semakin tinggi angka permintaan terhadap bahan pangan yang kaya akangizi. Susu adalah bahan pangan yang berasal dari sekresi kelenjar ambinghewan mamaliasertamengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang, namun juga merupakan media yang sangat cocokbagi mikroorganisme sehingga susu sangat mudah mengalami kerusakan. Menurut Kumalasari et

al., 2012,agar susu tidak mudah rusak maka segera dilakukan pengawetan atau pengolahan sesaatsetelah diperah. Salah satu cara pengawetan susu adalah dengan cara fermentasi.Menurut webb et al., (1983) fermentasi merupakan proses biologi untuk mendapatkanenergi kimia bagi pertumbuhan melalui reaksi oksidatif dengan komponen organik sebagaipenerima hidrogen. Srujanaet al., (2011) menyatakanbanyak bakteri yang menguntungkan bagimanusia, salah satunya yaitu bakteri Laktobacillus, yang mampu memproduksi asam laktat, asamasetat dan H2O2 yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen. Laktobacillus
acidophillus (L. acidophillus) dan Laktobacillus casei (L. casei) adalah bakteri yang dapat kita jumpaipada produk-produk susu fermentasi yang beredar dipasaran. Pemanfaatan secara bersamaanmemungkinkan untuk memperoleh variasi baru susu fermentasi dan dapat meningkatkankualitasnya.Susu fermentasi memiliki kelebihan dibandingkan susu segar sebagai bahan bakunya,karena kandungan gizi yang terdapat di dalamnya tersedia dalam keadaan mudah dicerna, akantetapi susu fermentasimemiliki rasa yang asam yang tidak dapat diterima oleh sebagian konsumen.Dewasa ini telah banyak modifikasi dalam pembuatan susu fermentasi seperti penambahan gula,perisa buah-buahan dan sayur-sayuran (Resnawati, 2010). Salah satu sayuran yang dapat ditambahdalam susu fermentasi adalah wortel.Wortel(Daucus carrota L),mudah didapat dan harganyaekonomis.Wortelmengandung air,karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin-vitamin sepertivitamin A, B dan vitamin C.Wortel juga mengandung beta karoten yang bermanfaat sebagaiantioksidan(Anonimous, 2010).
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Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian tentang penambahan wortel dalam susufermentasi dirasaperlu dilakukan dengan harapan dari penelitian ini didapat produk susufermentasi yang bergizi tinggi dan citarasa yang disukai oleh konsumen.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiperanan puree wortel (Daucus carrota L) danbakteri asam laktat (Laktobacillusacidophillusdan Laktobacilluscasei) terhadapperubahan kadarprotein, kadar asam laktatdan citarasa susu fermentasi.
BAHAN DAN METODE

Materi PenelitianMateri utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi dari peternakan AtjehLivestock Farm, worteldi pasar Lamnyong berasal dari Takengondan bakteri asam laktat
(L.acidophillus dan L.casei) dari Laboratorium Ilmu Teknologi Pengolahan Susu Jurusan PeternakanFakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.
Metode PenelitianPenelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorialdengan2 faktor.Faktor A adalah penambahan bakteri asam laktat, terdiri atas penambahan L.
acidophillusdan L. casei sebanyak 2,5% (a1) dan 5% (a2). Faktor B adalah penambahan puree wortelterdiri dari 3 level yaitu, 5% (b1), 10% (b2) dan 15% (b3). Jika terdapat perbedaan antara perlakuandilanjutkan dengan uji Duncan.(Steel dan Torrie, 1993)
Puree WortelPembuatan pureewortel dilakukan dengan caraWortel dicuci, dibelender, dipasteurisasipada suhu 72o dan didinginkan.
Fermentasi Susu dan Wortel (Daucus carrota L)Pembuatan susu fermentasi wortel dilakukan dengan cara susu sapi segar dipasteurisasipada suhu72oC selama 15 menit dan di dinginkan kemudian ditambah puree wortel yang sudahdipasturisasi sesuai perlakuan (5%, 10% dan 15%). Selanjutnya ditambahkan bakteriL. acidophillusdan L. casei sesuai perlakuan (2,5% dan 5%) dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 13 jam
Parameter PenelitianParameter penelitian adalah Kadar Asam laktat, Kadar protein dan uji organoleptic.AnalisaKadar Asam Laktat menggunakan Metode Man’s Acid dan Analisa Kadar Protein menggunakanMetode Formol.Analisa Organoleptikdilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumenterhadap susu fermentasi wortel, uji yang dilakukan diantaranya yaitu aroma, rasa, warna dantekstur. Uji ini dilakukan oleh 25orang panelis tidak terlatih.Skala jenjang yang digunakan adalah(1) sangat tidak suka; (2) tidak suka; (3) agak tidak suka; (4) biasa; (5) agak suka; (6) suka; (7)sangat suka

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar ProteinKadar protein susu fermentasiyang ditambahankan puree wortel (Daucus carrota L)danbakteri asam laktat yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 1Tabel 1. Persentase Kadar Protein Susu Fermentasi dengan Penambahan Puree Wortel (Daucus

carrota L) dan Bakteri Asam Laktat (L.acidophillus, L. casei) yang Berbeda(%).
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Bakteri Puree wortel RataanB1 (5%) B2 (10%) B3(15%)A1 (2,5%) 3,29 3,45 3,19 3,31A2 (5%) 3,26 3,41 3,23 3,3Rataan 3,27 3,43 3,21 3,3Penambahan puree wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda tidak berpengaruh nyata(P> 0,05) terhadap kadar protein susu fermentasi. Rata-rata kadar protein susu fermentasi denganpenambahan puree wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda berkisar antara 3,19– 3,45. Hal inididuga bahwa penambahan puree wortel sampai 15% tidak memberi sumbangan kadar protein kedalam susu fermentasi, karena protein yang terkandung di dalam wortel sangat sedikit yaitu 1,2%(Rukmana 1995). Rataan persentase kadar protein susu fermentasi dengan penambahan pureewortel dan bakteri asam laktat yang berbeda masih diatas batas minimum yang disyaratkan dalamstandar mutu susu fermentasi yaitu 3,2% (SNI 01-2981-1992).
Kadar Asam LaktatRataan kadarasam laktat susu fermentasi dengan penambahan puree wortel dan bakteriasam laktat yang berbeda tertera pada Tabel 2.Tabel 2. Persentase Kadar Asam Laktat Penambahan Puree Wortel (Daucus carrota L) dan BakteriAsam Laktat (L. acidophillus danL. casei) yang Berbeda (%).Bakteri Puree wortel RataanB1(5%) B2(10%) B3(15%)A1 (2,5%) 1,250a 1,188ab 1,073c 1,170aA2 (5%) 1,150bc 1,077c 1,103c 1,11bRataan 1,200a 1,130b 1,088b 1,14Keterangan ;a,b,c,superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0.05)Penambahan puree wortel dan bakteriasam laktat yang berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) dan terdapat interaksi terhadap kadar asam laktat susu fermentasi. Interaksi antara bakteri2,5% dan puree wortel 5% menghasilkan kadar asam laktat tertinggi yaitu (1,250). Sementara nilaikadar asam laktat terendahterdapat pada interaksibakteri 2,5% dan puree wortel 15% (1,073%).Berdasarkan uji jarak berganda Duncan bahwa interaksi bakteri 2,5% dengan puree wortel5% berbeda dengan interaksi lainnya, kecuali interkasi bakteri 2,5% dan puree wortel 10%.Hal inididuga karena L. acidophillus dan L. casei lebih efektif bekerja pada 2,5%.Hal ini sesuai denganpendapat Tamime dan Robinson (1989) jenis bakteri asam laktat dan persentase yang digunakansebagai starter menentukan kualitas yoghurt. Sementara pada penambahan puree wortel 10% dan15% diduga karena kandungan nutrisi wortel tidak diurai oleh bakteri menjadi asam laktat. Dan halini tidak sesuai dengan pendapat (Resnawati, 2010) kadar air pada sari wortel berperan sebagaipembawa zat–zat makanan dari sisa–sisa metabolisme sebagai media reaksi pertumbuhan bakteriasam laktat, sedangkan laktosa pada susu dan nutrisi dalam wortel sebagai zat makanan yangdibutuhkan bakteri untuk dirubah menjadi asam laktat.Rataankadar asam laktat tertinggi terdapat pada penggunaan bakteri 2,5% (1,170%),sementara rataankadar asam laktat terendah terdapat pada penambahan bakteri 5% (1,11%).Semakin tinggi penambahan bakteri asam laktatL.acidophillus dan L. casei semakin rendah kadarasam laktat. Hal ini diduga bakteri asam laktatL. acidophillus dan L. casei lebih efektif bekerja padapersentase 2,5% dibandingkan pada 5%.Hal ini sesuai dengan pendapat Tamime dan Robinson(1989) jenis bakteri asam laktat dan persentase yang digunakan sebagai starter menentukankualitas yoghurt, terutama jumlah mikroba yang hidup dan keasaman yoghurt. Interaksi dapatdilihat pada Gambar 1.Grafik diatas menunjukkan bahwa semakin rendah penambahan bakteri semakin tinggikadar asam laktat dan semakin tinggi penambahan puree wortel semakin rendah kadar asam laktat.Berdasarkan Tabel 6. Rataan persentase kadar asam laktat susu fermentasi dengan penambahan
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puree wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda masih diatas batas minimum standarSNI 01-2981-1992 (0,5-2,0).

Gambar 1. Grafik Interaksi Kadar Asam Laktat Susu Fermentasi dengan Penambahan Puree Wortel(Daucus carrota L) dan Bakteri Asam Laktat (L. acidophillus, L. casei) yang Berbeda.
Uji OrganoleptikUji organoleptikbertujuan untuk mengetahui apakah suatu komoditi dapat diterima olehmasyarakat, panelis diminta tanggapan tentang kesukaan atau ketidak-sukaan pada komoditi susufermentasi puree wortel. Rataan tingkat kesukaan panelis dapat dilihat pada Tabel 4.Tabel 4. Rataan Uji Organoleptik Terhadap Susu Fermentasi dengan Penambahan Puree Wortel(Daucus carrota L) dan Bakteri Asam Laktat(L. acidophillus, L. casei) yang Berbeda.

Uji a1b1 a1b2 a1b3 a2b1 a2b2 a2b3

Rasa 5,65 4,95 4,75 4,55 4,8 4,4
Warna 5,3 5,35 6,6 4,95 5,35 5,55
Kekentalan 5,35 5,1 5,05 4,9 5 5,25
Aroma 5,45 5,65 5,45 5,4 5,65 5,3
Rataan 5,44 5,21 5,46 5,00 5,2 5,14Keterangan; Kriteria, 1= sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3= agak tidak suka, 4= biasa, 5= agaksuka, 6= suka, 7= sangat suka.

Uji RasaNilai kesukaan panelis terhadap rasa susu fermentasi dengan penambahan puree wortel danbakteri asam laktat yang berbeda rata-rata antara 4,4 – 5,65 yaitu antara biasa hingga agak suka.Pada Tabel 4 dapat dilihat tingkat kesukaan panelis terhadap rasa susu fermentasi yang tertinggiterdapat pada susu fermentasi penambahan puree wortel 5% dan bakteri2,5% yaitu (5,65) yangmenunjukkan panelis mempunyai tanggapan agak sukahingga suka terhadap susu fermentasi yangditambah puree wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda. Penilaian rasa terendah terdapatpada susu fermentasi penambahan bakteri5% dan puree wortel 15% (4,4),dimana panelis menilairasa biasa saja. Hal ini diduga karena penambahan puree wortel 5% dan bakteri 2,5% menimbulkanrasa asam yang khas susu fermentasi sedangkan penambahan puree wortel 15% dan bakteri 5%menimbulkan rasa lain selain rasa khas susu fermentasi sehingga panelis kurang menyukai.Menurut Buckle et al., (1997) rasa dan aroma susu fermentasi disebabkan adanya asamlaktat dan sisa-sisa asetildehida, diasetil, asam asetat dan bahan-bahan mudah menguap lainnyayang dihasilkan oleh fermentasi bakteri, sehingga susu fermentasi mempunyai rasa asam dengan pH
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antara 3-4. Rasa merupakan faktor yang sangat penting dalam produk makanan maupunminuman.Hal ini dikarenakan terkadang konsumen lebih mementingkan rasa dari pada faktor-faktor lain misalnya warna aroma dan tekstur.
Uji WarnaWarna merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan konsumen terhadapsuatu produk pangan. Nilai uji organoleptik terhadap warna susu fermentasi yang ditambah pureewortel dan bakteri asam laktat yang berbeda berkisar dari 4,95-6,6(Tabel 4) yang menunjukkanbahwa rata-rata panelis menilai warna susu fermentasi yang ditambah puree wortel dan bakteriasam laktat yang berbeda yaitu biasa hingga agak suka.Hasil tabulasi uji warna susu fermentasi yang ditambah puree wortel dan bakteri asamlaktat yang berbeda menunjukkan bahwa panelis menyukai penambahan puree wortel 15%dibandingkan penambahan 5% dan 10%. Hal ini dikarenakan semakin tinggi penambahan pureewortel semakin bagus warna yang dihasilkan oleh susu fermentasi. Sedangkan penambahan bakteriasam laktat yang berbeda menunjukkan panelis lebih menyukai warna pada penambahan bakteri2,5% dan penambahan puree wortel 5% dan 15%.
Uji KekentalanRerata nilai kesukaan panelis terhadap kekentalan susu fermentasi dengan penambahanpuree wortel dan bakteri asam laktat yang berbeda berkisar antara 4,9 – 5,35 yaitu antara biasahingga agak suka.Tabel 4, menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap kekentalan susu fermentasiyang tertinggi terdapat pada penambahan bakteri2,5% dan puree wortel 5% (5,35) dengan tingkatkesukaan biasa hingga agak suka. Sementara tingkat kesukaan panelis terendah terhadapkekentalan susu fermentasi terdapat pada penambahan puree wortel 5% dan bakteri 5% (4,9). Halini sesuai dengan pendapat pendapat Salwa et.al(2004) yang menyatakan bahwaberdasarkankomposisi kimia wortel,maka total lemak, total nitrogen dan totalpadatan (%) akan menurundengansemakin meningkatnya sari wortel yangditambahkan pada susu.
Uji AromaHasil analisa uji karakteristik sensori tingkat kesukaan untuk parameter aroma susufermentasi yang ditambah puree wortel dan bakteri asam laktat yangberbeda berkisar antara 5,3 –5,65 yaitu agak suka.Tingkat kesukaan tertinggipanelis diperoleh pada penambahan bakteri 2,5%,5% dan pureewortel 10% (5,65) sedangkan nilai kesukaan terhadap aroma terendah diperoleh pada penambahanbakteri5% dan puree wortel 15%. Hal ini sesuai dengan pendapat (Helferich and Westhoff dalamSetyaningsih, 1992) Selama berlangsungnya fermentasi, terbentuk asam yang menyebabkan aromayang khas serta komponen-komponen citarasa lain seperti karbonil, asetaldehid, dan diasetil.Betakaroten yang terdapat dalam wortel dapat mengalami sedikit kerusakan selama prosesfermentasi.

KESIMPULANPenambahan puree wortel dalam susu fermentasi tidak meningkatkan kadar protein namundapat meningkatkan kadar asam laktat. Kadar Protein dan Kadar Asam Laktat susu fermentasi yangditambah wortel sesuai dengan Standar Nasional Indonesia untuk yogurt 1992. Nilai ujiorganoleptik terbaik terdapat pada penambahan bakteri 2,5% dan puree wortel 5%.
DAFTAR PUSTAKAAnonimous.2010. Tekno Pangan dan Agroindustri, Volume 1 Nomor 6. Bogor. IPB.Jurusan TeknologiPangan dan Gizi.
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Buckle, K. A., et al. 1997.Ilmu Pangan. Terjemahan oleh H. Purnomo dan Adiono.UniversitasIndonesia. Jakarta.Kumalasari, K. E. D., Nurwantoro, dan S. Mulyani. 2012. Pengaruh kombinasi susu dengan air kelapa
terhadap total bakteri asam laktat (BAL), total gula dan keasaman drink yoghurt. Jurnal
Aplikasi Teknologi Pangan. 1 (2): 48-53.Resnawati, H. 2010. Kualitas Susu pada Berbagai Pengolahan dan Penyimpanan.Semiloka Nasional
Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas. Balai Penelitian Ternak. Bogor.Rukmana, R. L 1995. Bertanam Wortel.Penerbit Kanisius, YogyakartaSalwa, A.A., Galal, E.A., dan NeimatA.E. 2004. Carrot Yoghurt:Sensory, Chemical,MicrobiologicalProperties and ConsumerAcceptance. Pakistan Journal ofNutrition3(6):322-330Setyaningsih, I. 1992. Pengaruh JenisKultur L. casei, SubstitusiSusuSkim dan Glukosa TerhadapMutuYakult Kedelai.Skripsi.Fateta.IPB. BogorSetyawan, A. 2007. Wortel (Daucus carota L.). Alumni Jurusan Tekhnologi Hasil PertanianUniversitas Brawijaya. Malang.Srujana, G., A. Rajender R., V. Krishna R. And S. Ram R. (2011).Microbial Quality Of Raw And
Pasteurized Milk Samples Collected From Different Places Of Warangal District, (A.P.) India.International Journal Of Pharma And Bio Sciences. Vol2 Issue2Standardisasi Nasional. 1992. Standar Nasional Indonesia 01 – 2981 – 1992. Yoghurt.StandarNasional Indonesia, Jakarta.Tamime AY, Robinson RK. 1989. Yoghurt Science and Technology. London:Peramon Pr.Steel, R. G. dan J. H. Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika, suatu Pendekatan Geometri.Gramedia. Jakarta.Tamime, A.Y. and R.K. Robinson. 1989. Yoghurt science and technology. Pergamon Press. Oxford NewYork. Paris. Beijing. Frankfurt. San Paolo. Sydney. Tokyo. Toronto.Webb, B. H. A. H. Johnson dan J.A. Alford, 1983. Fundamentations of Dairy Chemistry. VI PublishingCompany Inc., Westport, connecticut
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Viabilitas Lactobacillus plantarum 1 yang Diisolasi dari Industri
Pengolahan Pati Sagu terhadap Asam Klorida dan Garam Empedu

Yusmarini, U. Pato, V. S. Johan, A.Ali dan D.L.SimbolonProgram Studi Teknologi Pertanian Universitas Riau
ABSTRAKBakteri asam laktat (BAL) yang biasa digunakan dalam fermentasi produk pangan dapatberperan sebagai probiotik, namun tidak semua BAL berperan sebagai probiotik. Salah satu spesiesBAL yang bersifat probiotik adalah Lactobacillus plantarum. Penelitian bertujuan untuk mengkajiketahanan isolat Lactobacillus plantarum 1 yang diisolasi dari industri pengolahan pati saguterhadap asam klorida dan garam empedu secara in vitro. Hasil penelitian menunjukkan bahwaisolat Lactobacillus plantarum 1 RN1-52, L.plantarum 1 RN1-23121, L.plantarum 1 RN2-53 dan

L.plantarum 1 RN2-12112 dapat tumbuh dengan baik pada pH 3,5 dan pH 3, dengan viabilitas diatas90%, namun pada pH 2, viabilitas L. plantarum 1 RN1-52, dan L.plantarum 1 RN2-53 hanya 70%sedangkan viabilitas L.plantarum 1 RN1-23121 sebesar 69,78%, dan L.plantarum 1 RN2-12112sebesar 64,45%. Pada medium dengan pH 2 hanya isolat L. plantarum 1 RN1-52, L.plantarum 1 RN1-23121, dan L.plantarum 1 RN2-12112 yang mampu bertahan dengan viabilitas berkisar antara66,70 – 69,63%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa isolat L. plantarum 1 RN1-52,
L.plantarum 1RN1-23121, L.plantarum 1 RN2-53 dan L.plantarum 1 RN2-12112 tahan terhadapoxgall (garam empedu) dengan viabilitas berkisar antara 97,10% - 99,25%.
Kata kunci : viabilitas, Lactobacillus plantarum 1, asam klorida dan oxgall

PENDAHULUANKesadaran akan besarnya hubungan antara makanan dan kemungkinan timbulnya penyakit,telah mengubah pandangan bahwa makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan dan sebagaisumber zat gizi, tetapi juga untuk kesehatan. Makanan yang mempunyai kemampuan untukmempengaruhi proses fisiologis sehingga meningkatkan kesehatan atau mencegah timbulnyapenyakit dikenal dengan istilah makanan fungsional dan salah satu makanan fungsional adalahproduk fermentasi. Produk fermentasi dapat bersifat hipokolesterolemik, antihipertensi, dan lainsebagainya.Efek yang menguntungkan terhadap kesehatan dari produk fermentasi dapat berasal dariBAL yang digunakan maupun komponen bioaktif yang dihasilkan selama proses fermentasi.Penelitian tentang peranan BAL dalam menurunkan level kolesterol plasma telah banyak dilakukan.Mekanisme penurunan kolesterol oleh BAL dapat secara langsung melalui asimilasi kolesterolmaupun secara tidak langsung dengan cara dekonjugasi garam-garam empedu (Pereira dan Gibson,2002 ; Lestari, dkk., 2004 ; Liong dan Shah, 2005). Bakteri asam laktat dapat berperan aktif dalamtubuh jika BAL tersebut mampu tumbuh dengan baik pada system pencernaan. Oleh karena itu BALyang potensial untuk digunakan dalam memproduksi makanan fungsional adalah BAL yang bersifatprobiotik. Seleksi mikrobia khususnya BAL sangat diperlukan untuk mendapatkan strain-strainprobiotik yang unggul.Penggunaan BAL probiotik dewasa ini telah banyak diaplikasikan pada produk pangan, baikdalam produk fermentasi maupun non fermentasi, namun tidak semua BAL dapat berperan sebagaiagensia probiotik. Beberapa strain bakteri asam laktat berpotensi sebagai agensia probiotikmisalnya Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, dan L. plantarum.Bakteri tersebut banyak dimanfaatkan dalam memproduksi produk makanan fermentasi.Karovičová dan Kohajdová (2003) menyatakan bahwa L. plantarum terlibat dalam pembuatansauerkraut (asinan kubis) selain Leuconostoc mesenteroides. Beberapa isolat BAL amilolitik jugadapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk pangan berbasis pati seperti dalam pembuatan tapai.
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Strain yang berbeda kemungkinan akan menghasilkan produk dengan citarasa yang berbeda.Yusmarini, dkk (2014) telah melakukan isolasi dan identifikasi bakteri asam laktat dari industripengolahan pati sagu dan mendapatkan tiga strain isolat Lactobacillus plantarum 1. Penelitianlanjutan mengenai karakteristik sifat isolat Lactobacillus plantarum 1 perlu dilakukan untukmengetahui potensi BAL sebagai agensia probiotik yang dapat dijadikan sebagai starter dalampembuatan produk produk pangan fungsional.
BAHAN DAN METODEPenelitian menggunakan isolat Lactobacillus plantarum 1 RN1-52 dan L. plantarum 1 RN1-23121, L. plantarum 1 RN2-53, L. plantarum 1 RN2-53 yang diisolasi dari industri pengolahan patisagu (Yusmarini, dkk., 2014). Sebagai pembanding digunakan Lactobacillus acidophilus FNCC 0051dan Streptococcus thermophilus FNCC 0040.Bahan kimia yang digunakan terdiri atas deMan Rogosa Sharp broth (MRS- broth, MRS-agar,NaCl, oxgall, alkohol, HCl, bacteriological-agar, dan akuades. Peralatan yang digunakan terdiri atasalat-alat gelas yaitu tabung reaksi, cawan petri, erlenmeyer, pipet tetes, pengaduk, gelas ukur dangelas piala. Alat-alat lain terdiri atas timbangan analitik, pH meter, autoclave, laminar air flow,inkubator, aotomatic mixer, hot plate, lampu bunsen, mikro pipet dan tip.

Uji Ketahanan Isolat BAL terhadap Asam Secara In VitroMedium MRS broth yang telah diatur pH nya dengan HCl menjadi 3,5 ; 3,0 ; 2,5 dan 2,0diinokulasi dengan isolat BAL sebanyak 1%. Kemudian diinkubasi pada suhu 370C 1,5 jam danselanjutnya dilakukan pengamatan. Sebagai kontrol digunakan medium MRS broth tanpapenambahan HCl. Setelah masa inkubasi bakteri asam laktat yang tumbuh ditumbuhkan pada mediaMRS agar dengan metode sebar dan diinkubasi pada suhu 370C selama 48 jam. Jumlah BAL yangtumbuh pada medium MRS broth dengan pH rendah dibandingkan dengan jumlah BAL yangtumbuh pada medium kontrol.
Uji Ketahanan Isolat BAL terhadap Garam Empedu (oxgall) Secara In VitroMedium MRS broth ditambah dengan oxgall 0,5% diinokulasi dengan isolat BAL sebanyak1%. Kemudian diinkubasi pada suhu 370C selama 5 jam. Sebagai kontrol digunakan medium MRSbroth tanpa penambahan asam/garam empedu. Setelah masa inkubasi bakteri asam laktat yangtumbuh ditumbuhkan pada media MRS agar dengan metode sebar dan diinkubasi pada suhu 370Cselama 48 jam. Jumlah BAL yang tumbuh pada medium MRS broth yang ditambah asam/garamempedu dibandingkan dengan jumlah BAL yang tumbuh pada medium kontrol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan isolat Lactobacillus plantarum 1 terhadap asam secara in vitroUntuk dapat bertahan dalam saluran pencernaan, isolat probiotik harus dapat melewatikondisi ekstrim keasaman yang tinggi di lambung. Uji Ketahanan terhadap tingkat keasaman yangtinggi merupakan sifat yang pertama yang harus dipenuhi sebagai probiotik pada saat akanmelakukan seleksi isolat probiotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa isolat BAL masihdapat bertahan dengan baik pada media MRS broth dengan pH 3,5 seperti terlihat pada Tabel 1.Medium MRS broth tanpa penambahan HCl merupakan medium yang cukup baik bagipertumbuhan isolat BAL. Medium MRS agar mempunyai pH sekitar 6. Wood dan Holzapfel, (1995)menyatakan bahwa BAL merupakan bakteri mesofilik dengan suhu pertumbuhan 30 – 40oC denganpH optimum 6,4. Namun beberapa isolat BAL dapat tumbuh baik pada pH yang lebih rendah.Lactobacillus tumbuh optimum pada pH 5,5-5,8 namun secara umum dapat tumbuh pada pH kurangdari 5 (Salminen dan Wright 2004). Lactobacillus plantarum dapat tumbuh pada produk dengantingkat keasaman di bawah 4 (Connes, 2004).
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Tabel 1. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL pada pH 3,5Isolat BAL Jumlah koloni (log cf/ml) Viabilitas(%)0 jam 1,5 jam
Lactobacillus plantarum 1 RN1-52 10,57 10,37 98,11bc
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121 10,59 10,55 99,62c
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53 10,43 10,19 97,70bc
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112 11,03 10,59 96,01b
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051 10,35 10,25 99,03c
Streptococcus thermophilus FNCC 0040 10,39 6,96 66,99aKeterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkanberbeda nyata (P<0,05).Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa isolat L.plantarum 1 mempunyai ketahanan hidupyang tinggi pada pH 3,5 seperti halnya isolat L.acidophillus FNCC 0051. Streptococcus thermophilusFNCC 0040 mengalami penurunan jumlah koloni dan hal ini menunjukkan bahwa ketahanannyaterhadap asam lebih rendah dibanding isolat lainnya. Menurut Triyana dan Nurhidayati (2007),dalam keadaan asam Lactobacillus mampu mempertahankan kadar keasaman sitoplasmanyasehingga protein dan enzim yang berada di dalam sel tetap dapat bekerja secara optimal. Karakterinilah yang menyebabkan Lactobacillus sangat ideal sebagai probiotik pada saluran pencernaan.Semakin rendah keasamaan media, kemampuan BAL juga mengalami penurunan seperti terlihatpada Tabel 2 yang menggambarkan jumlah dan viabilitas BAL pada pH 3,0.Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ketahanan isolat BAL pada pH 3 mengalamipenurunan namun secara umum isolat Lactobacillus masih dianggap tahan pada pH 3 karenamemiliki viabilitas diatas 90% kecuali isolat Streptococcus thermophilus FNCC 0040. Hasil penelitianMourad dan Eddine (2006) menyatakan bahwa isolat L. plantarum OL9, L. plantarum OL12, L.

plantarum OL15 dan L. plantarum OL22 yang diisolasi dari fermentasi minyak zaitun memilikiviabilitas pada pH 3 berkisar antara 76-84% setelah diinkubasi selama 2 jam. Lactobacillus
acidophilus FNCC 0051 memiliki viabilitas sebesar 95,75%. Reksohadiwinoto dkk. (2005)melaporkan bahwa L. acidophilus MKD0304 tahan terhadap perlakuan pH 3. Viabilitas S.
thermophilus FNCC 0040 sebesar 66,60%. Hasil penelitian Krisnamoorthy dan Arjun (2012)menyatakan bahwa isolat Streptococcus sp. yang diisolasi dari minuman fermentasi kelapa sawitmemiliki viabilitas sebesar 63,33% pada pH 3 setelah diinkubasi selama 2 jam. Hawaz (2014)menyatakan bahwa isolate L. casei, L. brevis dan L.rhamnosus yang diisolasi dari curd susu sapimampu bertahan pada pH 3.Tabel 2. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL pada pH 3,0Isolat BAL Jumlah koloni (log cf/ml) Viabilitas(%)0 jam 1,5 jam

Lactobacillus plantarum 1 RN1-52 10,57 10,34 97,82c
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121 10,59 10,18 96,13bc
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53 10,43 10,27 98,56c
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112 11,03 10,36 93,93b
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051 10,35 9,91 95,75bc
Streptococcus thermophilus FNCC 0040 10,39 6,92 66,60aKeterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkanberbeda nyata (P<0,05).
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Penurunan pH medium hingga menjadi 2,5 menyebabkan terhambatnya pertumbuhan BALdan viabilitas juga mengalami penurunan yang signifikan seperti terlihat pada Tabel 3.Tabel 3. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL pada pH 2,5Isolat BAL Jumlah koloni (log cf/ml) Viabilitas(%)0 jam 1,5 jam
Lactobacillus plantarum 1 RN1-52 10,57 7,46 70,58b
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121 10,59 7,39 69,78b
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53 10,43 7,60 72,87b
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112 11,03 7,55 64,45b
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051 10,35 7,30 70,53b
Streptococcus thermophilus FNCC 0040 10,39 5,68 54,67aKeterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkanberbeda nyata (P<0,05).Tabel 3 menunjukkan bahwa viabilitas isolat Lactobacillus jauh lebih tinggi dibandingkandengan Streptococcus thermophilus FNCC 0040. Hal ini membuktikan bahwa isolat Lactobacillusbaik L.plantarum maupun L.acidophillus lebih tahan terhadap asam dibandingan S.thermophillus.Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa beberapa isolat BAL tahan terhadap pH 2,5 seperti L.

plantarum Dad-13 (Rahayu dkk., 2013) dan L. acidophilus KBc (Antara dkk., 2009). Kusumawati dkk.(2003) melaporkan bahwa L. plantarum FNCC332 yang diisolasi dari growol tahan terhadap pH 2,5meskipun mengalami penurunan jumlah koloni sebesar 2 log cfu/ml dan masih berpotensi sebagaiagensia probiotik. Pada pH 2 beberapa isolat sudah tidak mampu bertahan (Tabel 4).Pada pH yang sangat rendah terlihat bahwa isolat L. plantarum 1 RN2-53, L acidophilusFNCC 0051 dan S. thermophilus FNCC 0040 tidah dapat bertahan dan pada saat penghitungan tidakterdeteksi. Nilai pH medium yang sangat rendah menjadi pembatas untuk pertumbuhn sebagianbesar isolat BAL karena dapat mengakibatkan kerusakan membran dan lepasnya komponenintraseluler seperti Mg, K dan lemak dari sel yang mampu menyebabkan kematian bakteri yangtidak tahan asam. Astuti dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa perubahan pH yang sangatekstrim tidak sesuai untuk pertumbuhan dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam aktivitaskatalik enzim. Adanya perubahan ionisasi pada gugus ionik enzim di sisi aktifnya yang secara tidaklangsung mempengaruhi sisi aktif enzim tersebut. Isolat BAL yang tahan asamlah yang dapattumbuh dengan baik, namun tdak semua isolat BAL tahan dengan tingkat keasaman yang terlalutinggi seperti pH 2. Kemampuan bakteri terhadap tingkat keasaman yang tinggi disebabkan karenakemampuan bakteri tersebut untuk mempertahankan pH internal sel. Hal ini sejalan denganpernyataan Maunatin dan Khanifa (2012) yang menyatakan bahwa bakteri yang tahan asamdisebabkan oleh kemampuannya dalam mempertahankan pH internal lebih alkali dari pada pHeksternal dan mempunyai membran sel yang lebih tahan terhadap kebocoran sel akibat terpapar pHrendah. Amraii, dkk. (2015) menyatakan bahwa beberapa isolat Lactobacillus sp. yang diisolasi dariproduk fermentasi berbasis susu sapi tahan terhadap pH 2Tabel 4. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL pada pH 2,0Isolat BAL Jumlah koloni (log cf/ml) Viabilitas(%)0 jam 1,5 jam
Lactobacillus plantarum 1 RN1-52 10,57 7,36 69,63b
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121 10,59 7,21 68,08b
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53 10,43 - 0a
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112 11,03 7,39 66,70b
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051 10,35 - 0a
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Streptococcus thermophilus FNCC 0040 10,39 - 0aKeterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkanberbeda nyata (P<0,05).
2. Ketahanan isolat Lactobacilus plantarum 1 terhadap garam empedu secara in vitroKonsentrasi garam empedu di usus halus adalah sekitar 0,3-0,5%. Pada manusia normal,waktu transit makanan dari mulut sampai usus halus adalah antara 4-6 jam dan di usus besarselama 24-48 jam (Bourlioux et al. 2003). Oleh karenanya pada penelitian ini digunakan konsentrasigaram empedu sebesar 0,5% selama 5 jam inkubasi. Garam empedu yang diujikan meliputi oxgall(campuran garam empedu), sodium taurokolat dan asam kolat. Viabilitas isolat BAL untuk tumbuhpada berbagai media yang ditambah oxgall disajikan pada Tabel 5.Tabel 5. Jumlah Koloni dan Viabilitas BAL terhadap OxgallIsolat BAL Jumlah koloni (log cf/ml) Viabilitas(%)0 jam 5,0 jam

Lactobacillus plantarum 1 RN1-52 10,57 10,41 99,25b
Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121 10,59 10,47 98,80b
Lactobacillus plantarum 1 RN2-53 10,43 10,40 99,71b
Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112 11,03 10,71 97,10b
Lactobacillus acidophilus FNCC 0051 10,35 10,32 99,71b
Streptococcus thermophilus FNCC 0040 10,39 6,56 63,14aKeterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkanberbeda nyata (P<0,05).Data pada Tabel 4.2.1. menunjukkan bahwa ketahanan isolat Lactobacillus terhadapmedium yang ditambah 0,5% oxgall jauh lebih tinggi dibandingkan Streptococcus thermophilusFNCC 0040. Viabilitas Lactobacillus berkisar antara 97,10 – 99,71%, sedangkan viabilitas

Streptococcus thermophilus FNCC 0040 hanya 63,14% atau dengan kata lain terjadi penurunankoloni sebesar 36,86%. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sebagian isolat BAL dapatbertahan dan tumbuh pada media yang mengandung garam empedu. Ramirez-Chavarin et al. (2013)menyebutkan bahwa isolat L. plantarum 17 mampu tumbuh pada media yang mengandung garamempedu 0,5%, namun pada konsentrasi yang lebih tinggi kemampuan bertahan mengalamipenurunan, namun P.pentosaceus 22 mampu bertahan hingga konsentrasi garam empedu 2%.Hawaz (2014) menyatakan bahwa L.casei dan L. brevis tahan terhadap garam empedu 0,3% danketahanannya lebih tinggi dibandingkan L.rhamnosus.Bakteri yang tidak tahan terhadap garam empedu diduga mengalami perubahanpermeabilitas membran dan kebocoran materi intraseluler yang besar sehingga menyebabkanlisisnya sel yang mengakibatkan kematian. Menurut Maunatin dan Khanifa (2012) ketahananbakteri asam laktat terhadap garam empedu berkaitan dengan enzim bile salt hidrolase (BSH) yangmembantu menghidrolisa garam empedu terkonjugasi, sehingga mengurangi efek racun bagi sel.
KESIMPULANBeberapa isolat L.plantarum 1 yang diisolasi dari industri pengolahaan sagu tahan terhadappH rendah terutama L.plantarum 1. RN1-52, Lactobacillus plantarum 1 RN1-23121 dan

Lactobacillus plantarum 1 RN2-12112. Ketiga isolat juga tahan terhadap garam empedu.
DAFTAR PUSTAKAAmraii, H.N., H. Abtahi, P. Jafari, H.R. Mohajerani, M. R. Fakhroleslam and N. Akbari. 2014. In VitroStudy of Potentially Probiotic lactic Acid Bacteria Strains Isolated From Traditional DairyProducts. Jundishapur J Microbiol. Volume 7(6) :1-5
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Kapasitas Antioksidan Susu Kambing Fermentasi

Zuraida Hanum
1
, Cece Sumantri

2
, Purwantiningsih

3
,

Irmanida Batubara 3,4 dan Epi Taufik2

1 Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,23111, Indonesia ;2Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, IPB, Bogor, 16610, Indonesia; 3Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, IPB, Bogor, 16610, Indonesia; 4 Pusat Studi Biofarmaka IPB,Jl. Taman Kencana No.3, Bogor, 16128, Indonesiaemail: zuraidahanum@gmail.com
ABSTRAKPenelitian ini melihat nilai kapasitas antioksidan dari susu kambing Peranakan Etawa yangdifermentasi dengan menggunakan Lactobacillus rhamnosus TW 2 pada konsentrasi 3%, 4% dan5%. Sebelumnya susu di pasteurisasi pada suhu 90 0C selama 15 detik. Untuk melihatkesempurnaan pasteurisasi dilakukan uji Storch. Fermentasi susu dengan menggunakan L.

rhamnosus TW 2 dilakukan dengan cara inkubasi pada suhu 37 0C selama 24 jam. Susu di ekstraksisebelum dilakukan pengamatan terhadap kandungan antioksidan. Pengukuran aktivitas antioksidandilakukan menggunakan metode penghambatan radikal bebas 2.2-diphenyl-1-pycrylhydrazil(DPPH) pada λ =517 nm dengan mengunakan asam askorbat sebagai kontrol positif. Hasilpengamatan terhadap kesempurnaan pasteurisasi menunjukkan warna susu yang berwarna putihsebagai penanda musnahnya enzim peroksidase dan pasteurisasi bekerja sempurna. Hasil analisisterhadap nilai kapasitas antioksidan menunjukkan hasil terbaik diperoleh pada konsentrasipenambahan 5% L. rhamnosus TW 2 sebesar 10.46 g Asam askorbat/ml. Disimpulkan penggunaanbakteri asam laktat L. rhamnosus TW 2 pada susu kambing memiliki potensi sebagai antioksidan.
Kata kunci: antioksidan, susu kambing, fermentasi

PENDAHULUANSalah satu penyebab meningkatnya penderita penyakit degeneratif di masyarakat adalahkerusakan sel tubuh sebagai akibat aktivitas unsur radikal bebas yang terdapat dalam bahanmakanan. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya asupan bahan-bahan aktif yang dapatmencegah reaksi autooksidasi dari radikal bebas tersebut. Untuk meningkatkan daya tahan tubuhdibutuhkan asupan makanan, baik berupa sayuran, buah-buahan yang merupakn sumberantioksidan. Aktivitas antioksidan dapat menangkap radikal bebas, sehingga sel-sel yang rusakdapat dicegah ataupun diperbaiki.Salah satu bahan pangan yang mulai dikenal di masyarakat karena manfaatnya yang baikuntuk kesehatan adalah susu fermentasi dengan menggunakan berbagai jenis starter bakteri asamlaktat. Jenis mikroba yang memegang peranan penting dalam proses fermentasi susu digolongkansebagai bakteri asam laktat (BAL), yaitu beberapa spesies dari Streptococcus dan Lactobacillus.Asam laktat sebagai salahsatu asam organik, dapat dihasilkan secara alami oleh tumbuhan maupunhewan (Leite et al., 2013). Manfaat susu fermentasi selain sebagai probiotik, dapat ditingkatkanmelalui peningkatan kandungan antioksidan dengan menggunakan bakteri asam laktat Lactobacillus
rhamnosus. Primurdi dan Kusnadi (2013) menyatakan bahwa L. Rhamnosus mampu memproduksiasam laktat yang dapat menstabilkan dan menaikkan aktivitas antioksidan seperti kandungantokoferol dan total fenol.Antioksidan dapat bereaksi dengan radikal bebas dan mengubahnya menjadi molekul yanglebih stabil. Antioksidan mengikat elektron bebas, menghentikan reaksi berantai dan mencegahkerusakan lebih lanjut. Kestabilan antioksidan dihasilkan oleh ikatan terkonjugasi sehingga elektronradikal dapat terdelokalisasi ((Vermeris dan Nicholson (2006), diacu dalam Danial (2012))



498

Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian 2016,
Lhokseumawe, 5-6 Agustus 2016; ISBN 978-602-1373-80-4

Hasil penelitian terdahulu telah ditemukan bahwa kualitas susu fermentasi sangattergantung dari bahan baku susu dan starter yang digunakan (Zakaria, 2009). Penelitian inibertujuan untuk mengetahui jumlah antioksidan yang dihasilkan pada proses fermentasi susu,dengan menggunakan berbagai level persentase starter L. Rhamnosus TW 2. Urgensi penelitianadalah tingginya kandungan radikal bebas yang terdapat di alam dan di dalam makanan yang tidakdapat direduksi secara cepat, sehingga diperlukan bahan pangan yang mampu menangkap radikalbebas secara kontinyu melalui bahan pangan yang kaya antioksidan 2) meningkatnya penderitapenyakit degenaratif diakibatkan radikal bebas.
BAHAN DAN METODEMateri utama yang digunakan berupa susu kambing Peranakan Etawah. Susu kambingdiperoleh dari Koperasi Daya Mitra Primata, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Bogor.Fermentasi susu menggunakan isolat bakteri asam laktat (BAL) yaitu L. rhamnosus TW 2. KeduaBAL ini telah diisolasi Setyawardani (2012), dari susu kambing Peranakan Etawah yang berasal dariKoperasi Daya Mitra Primata, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Bogor. Bahan-bahan yangdigunakan diantaranya diantaranya deMan Rogosa Sharpe Agar (MRSA) (Oxoid) dan deMan Rogosa

Sharpe Broth (MRSB) (Oxoid), Buffer Peptone Water (BPW) (Oxoid), HCl, NaOH, metanol 0.01 M, 2.2
dipheniyl-1-pycryhidrazyl (DPPH), asam askorbat.Susu yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan pasteurisasi pada suhu 90 0Cselama 15 detik dan diuji terlebih dahulu terhadap uji kesempurnaan pasteurisasi (Uji Storch).Selanjutnya susu akan diinkubasi pada suhu 37 0C selama 24 jam. Hasil inkubasi akan diekstraksidan dilakukan analisis terhadap kandungan antioksidan.
Persiapan Bakteri Asam LaktatKultur bakteri asam laktat (BAL) L. plantarum TW 14 dan L. rhamnosus TW 2, disegarkandan diperiksa populasinya.Perbanyakan kultur dilakukan melalui tahap pembuatan kultur induk,kultur antara dan kultur kerja. Kultur induk diperoleh dengan cara menambahkan masing-masing 5mL kultur penyegaran ke-3 ke dalam botol yang berisi 45 mL susu skim steril lalu diinkubasi padasuhu 37 oC selama 24 jam. Kultur antara dihasilkan dengan cara menambahkan masing-masing 20mL kultur induk ke dalam 180 mL susu skim steril dan diinkubasi pada suhu 37 oC selama 24 jam.Kultur kerja dihasilkan dengan menambahkan masing-masing 40 mL kultur antara ke dalam 360mL susu skim steril dan diinkubasi pada suhu 37 oC selama 12 jam pada L. rhamnosus TW 2.
Ekstraksi SusuEkstraksi susu mengacu pada Shabboo dan Baba (2011), Susu fermentasi sebanyak 10 gdihomogenkan dengan 2.5 ml dH2O, pH susu fermentasi diturunkan dengan HCl 0.1 M hinggamencapai pH 4.0. Susu fermentasi kemudian dipanaskan dalam waterbath (45 oC) selama 10 menitdiikuti dengan sentrifugasi dengan kecepatan 5,000 rpm selama 10 menit. Supernatan diambil danditambahkan NaOH hingga pH 7.0. Supernatan disentrifugasi kembali dengan kecepatan 5,000 rpmselama 10 menit. Supernatan yang diperoleh diambil dan disaring (millipore milex 0.45 µm),selanjutnya disimpan pada suhu -20 oC untuk analisis.
Pengukuran Aktivitas AntioksidanPengukuran aktivitas antioksidan dilakukan menggunakan metode penghambatan radikalbebas 2.2-diphenyl-1-pycrylhydrazil (DPPH) dengan modifikasi pelarut dan konsentrasi (Marinovadan Batchvarov 2011). Pelarut yang digunakan metanol pada konsentrasi 0.1 mM dan perbandingansampel : DPPH adalah 1:1. Selanjutnya diinkubasi pada ruang gelap dan suhu ruang selama 30menit. Panjang gelombang dukur dengan menggunakan multiwell plate reader ELISA pada λ =517nm. Sebagai kontrol positif digunakan vitamin C (asam askorbat).
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Analisis DataRancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap non factorial dengan4 kali ulangan. Peubah yang diamati yaitu konsentrasi starter (3%, 4% dan 5%). Data hasilpenelitian dianalisis dengan analisa sidik ragam ANOVA, perbedaan nyata antar perlakuandilanjutkan dengan uji Tukey dengan selang kepercayaan (α =95%). (Mattjik dan Sumertajaya2006).Pengolahan data dengan menggunakan software statistix10.

HASIL DAN PEMBAHASANHasil pengamatan awal terhadap kesempurnaan pasteurisasi dari susu kambing PeranakanEtawa ditemukan susu tetap berwarna putih, hal ini menandakan susu telah mengalami pasteurisasisempurna. Sedangkan pada susu yang tidak dipasteurisasi hasil uji storch menunjukkan warna biru.Hasil pengamatan terhadap kapasitas antioksidan ditunjukkan pada Tabel 1.Tabel 1 Aktivitas antioksidan susu kambing fermentasi + L. rhamnosus TW 2 (ppm)Sampel Kapasitas antioksidan (g Vitamin C/ml)Susu + L. rhamnosus TW 2 (3 %) 8.37bSusu + L. rhamnosus TW 2 (4 %) 9.20abSusu + L. rhamnosus TW 2 (5 %) 10.46aSuperskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata P< 0.05Data pengamatan pada Tabel 1 menunjukkan, penggunaan L. rhamnosus TW 2 padakonsentrasi 3%, 4% dan 5% terhadap kapasitas antioksidan, secara statistik memberikan pengaruhyang nyata. Secara angka memperlihatkan, konsentrasi 5% memiliki nilai kapasitas antioksidanlebih tinggi dibandingkan konsentrasi 3% dan 4%. Kapasitas antioksidan meningkat dengan adanyapenambahan konsentrasi Bakteri asam laktat. Meningkatnya aktivitas antioksidan diduga berasaldari metabolit yang terbentuk selama proses fermentasi laktat seperti peptida bioaktif. Peptidabioaktif dari Lactobacilus diperoleh selama fermentasi susu dan menunjukkan sifat antioksidan(Tidona et al. 2009).Asam organik pada proses fermentasi memberikan ion H+ pada radikal bebas sehinggameningkatkan aktivitas antioksidan (Prastyaharasti dan Zubaidah, 2014). Senyawa antioksidanmerupakan senyawa yang dapat memperlambat autooksidasi di dalam bahan khususnya senyawalipid. Antioksidan dikelompokkan dua berdasarkan sumbernya, yaitu antioksidan sintetik yangdiperoleh dari hasil sintesis kimia dan antioksidan alami yang diperoleh dari bahan alami (Burke2006). Penggunaan L. rhamnosus pada fermentasi susu skim memperlihatkan aktivitas antioksidansampai dengan 50.7% (Maryam et al. 2012). Penelitian yang dilakukan Tsai et. al, (2013), hasilperlakuan menunjukkan bahwa supernatant yang berisi L. rhamnosus mempunyai kemampuansebagai antioksidan dapat dipergunakan dalam bahan baku kosmetik. Hasil dari penelitian inimenujukkan kandungan antioksidan yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan hasil penelitiansebelumnya. Perbedaan konsentrasi starter yang digunakan berpengaruh terhadap nilai kapasitasantioksidan yang dihasilkan.
KESIMPULANDari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemakaian Lactobacillus rhamnosus TW 2 padakonsentrasi memberikan hasil signifikan sebagai antioksidan dibandingkan konsentrasi 3% dan 4%.

UCAPAN TERIMA KASIHUcapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Ir. Triana Setyawardani, M. Si atas izinpenggunaan isolat bakteri asam laktat Lactobacillus rhamnosus TW 2, yang merupakan hasil isolasi
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dari susu kambing Peranakan Etawa pada tahun 2012 dan digunakan pengembangannya dalampenelitian ini.
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